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Projektinių pasiūlymų pateikimo
Utenos regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Utenos regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos
3 priedas
PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio 14 d.
sprendimu Nr. 153-76
(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011. birželio 28 d. Nr. 51/7S– 27;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr.51/7S – 49)

Utenos regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę
„DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA DIDINANT JŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ",
2011-2013 metų laikotarpiui Nr.VP3-1.1-VRM-03-R-92
Eil.
Nr.

1.

Ignalinos miesto daugiabučio
namo Ateities g. 29 (statybos
metai 1975) atnaujinimas
pirmiausia didinant jo
energijos vartojimo
efektyvumą (santrumpa Ignalinos miesto daugiabučio
namo Ateities g. 29
atnaujinimas)

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

1 220 176

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1 037 149

Projekto aprašymas

183 027

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga
2011-07
2013-10

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

28

2011-03-03

2
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Siektini rezultatai

Tikslas - Ignalinos daugiabučio namo Ateities g. 29 energijos
vartojimo efektyvumo didinimas
Uždaviniai:
1. Ignalinos daugiabučio namo Ateities g. 29 būklės įvertinimas ir
priemonių energijos suvartojimo sutaupymui pasiūlymas.
2. Atrinktų priemonių energijos vartojimo sutaupymui Ignalinos
daugiabučio namo Ateities g. 29 įdiegimas.

Eil.
Nr.

2.

Ignalinos miesto
daugiabučio namo
Atgimimo g. 33 (statybos
metai 1979) atnaujinimas
pirmiausia didinant jo
energijos vartojimo
efektyvumą (santrumpa Ignalinos miesto
daugiabučio namo
Atgimimo g. 33
atnaujinimas)

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos
rajono
savivaldyb
ės
administra
cijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracij
a
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Tikslas - Ignalinos daugiabučio namo Atgimimo g. 33 energijos
vartojimo efektyvumo didinimas.
Uždaviniai:
1. Ignalinos daugiabučio namo Atgimimo g. 33 būklės įvertinimas ir
priemonių energijos suvartojimo sutaupymui pasiūlymas.
2. Atrinktų priemonių energijos vartojimo sutaupymui Ignalinos
daugiabučio namo Atgimimo g. 33 įdiegimas.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Bendra
projekto
vertė

501 603

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
426 362

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

75 241

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga
2011-07 –
2013-10

Projekto
trukmė,
mėn.

28

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-03-03

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Eil.
Nr.

Planuojama renovuoti Ignalinos daugiabučio namo Ateities g. 29 sienas (~2550 m2 ), stogą (~830 m2 ), lauko ir rūsio
duris(~30 m2 ), šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, įstiklinti balkonus (~410 m2 ), ir kt.
Tikslesni projekto įgyvendinimo rezultatų kiekybiniai rodikliai bus pateikti parengus reikalingą techninę dokumentaciją ir
teikiant paraišką įgyvendinančiajai institucijai.
Projektas taip pat prisidės prie aukščiau minėtos priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimo:
1. rezultato stebėsenos rodiklio: renovuojant daugiabutį namą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bus pagerintos
būsto sąlygos Ignalinos miesto daugiabučio namo Ateities g. 29 gyventojams;
2. produkto stebėsenos rodiklio: bus atnaujintas daugiabutis namas Ignalinos mieste.

Projekto
pareiškėjas

Planuojama renovuoti Ignalinos daugiabučio namo Atgimimo g. 33 sienas (~1300 m2 ), stogą (~400 m2 ), lauko ir rūsio
duris(~5 m2 ), šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, įstiklinti balkonus (~270 m2 ), ir kt.
Tikslesni projekto įgyvendinimo rezultatų kiekybiniai rodikliai bus pateikti parengus reikalingą techninę dokumentaciją ir
teikiant paraišką įgyvendinančiajai institucijai.
Projektas taip pat prisidės prie aukščiau minėtos priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimo:
1. rezultato stebėsenos rodiklio: renovuojant daugiabutį namą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bus
pagerintos būsto sąlygos Ignalinos miesto daugiabučio namo Atgimimo g. 33 gyventojams;
2. produkto stebėsenos rodiklio: bus atnaujintas daugiabutis namas Ignalinos mieste.

Bendra
projekto
vertė

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai

3
finansav.)
lėšų suma
3.

Ignalinos miesto
daugiabučio namo Smėlio g.
18A (statybos metai 1976)
atnaujinimas pirmiausia
didinant jo energijos
vartojimo efektyvumą
(Ignalinos miesto
daugiabučio namo Smėlio g.
18A atnaujinimas)

Ignalinos
rajono
savivaldyb
ės
administra
cijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracij
a
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

355 005

4.

Ignalinos miesto daugiabučio
namo Vasario 16-osios g. 46
(statybos metai 1974)
atnaujinimas pirmiausia
didinant jo energijos
vartojimo efektyvumą
(santrumpa -Ignalinos miesto
daugiabučio namo Vasario
16-osios g. 46
atnaujinimas)

53 251

pabaiga
2011-07 –
2013-10

institucijai
terminas
28

2011-03-03

Planuojama renovuoti Ignalinos daugiabučio namo Smėlio g. 18a sienas (~700 m2 ), stogą (~300 m2 ), lauko ir rūsio
duris(~5 m2 ), šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, įstiklinti balkonus (~80 m2 ), ir kt.
Tikslesni projekto įgyvendinimo rezultatų kiekybiniai rodikliai bus pateikti parengus reikalingą techninę dokumentaciją ir
teikiant paraišką įgyvendinančiajai institucijai.
Projektas taip pat prisidės prie aukščiau minėtos priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimo:
1. rezultato stebėsenos rodiklio: renovuojant daugiabutį namą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bus pagerintos
būsto sąlygos Ignalinos miesto daugiabučio namo Smėlio g. 18a gyventojams;
2. produkto stebėsenos rodiklio: bus atnaujintas daugiabutis namas Ignalinos mieste.

Tikslas - Ignalinos daugiabučio namo Smėlio g. 18a energijos
vartojimo efektyvumo didinimas.
Uždaviniai:
1. Ignalinos daugiabučio namo Smėlio g. 18a būklės įvertinimas ir
priemonių energijos suvartojimo sutaupymui pasiūlymas.
2. Atrinktų priemonių energijos vartojimo sutaupymui Ignalinos
daugiabučio namo Smėlio g. 18a įdiegimas.

Projekto pavadinimas

suma

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Eil.
Nr.

301 754

lėšų suma

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos
rajono
savivaldyb
ės
administra
cijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

276 651

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Ignalinos daugiabučio namo Vasario 16-osios g. 46 energijos

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
235 153

41 498

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga
2011-07 –
2013-10

Projekto
trukmė,
mėn.

28

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-03-03

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Planuojama renovuoti Ignalinos daugiabučio namo Vasario 16-osios g. 46 sienas (~550 m2 ), stogą (~300 m2 ), lauko ir
rūsio duris(~5 m2 ), šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, šilumos punktą, įstiklinti balkonus (~70 m2 ), ir kt.

4
vartojimo efektyvumo didinimas.
Uždaviniai:
1. Ignalinos daugiabučio namo Vasario 16-osios g. 46 būklės
įvertinimas ir priemonių energijos suvartojimo sutaupymui pasiūlymas;
2. Atrinktų priemonių energijos vartojimo sutaupymui Ignalinos
daugiabučio namo Vasario 16-osios g. 46 įdiegimas.

Iš viso
2 353 435

Tikslesni projekto įgyvendinimo rezultatų kiekybiniai rodikliai bus pateikti parengus reikalingą techninę dokumentaciją ir
teikiant paraišką įgyvendinančiajai institucijai.
Projektas taip pat prisidės prie aukščiau minėtos priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimo:
1. rezultato stebėsenos rodiklio: renovuojant daugiabutį namą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bus pagerintos
būsto sąlygos Ignalinos miesto daugiabučio namo Vasario 16-osios g. 46 gyventojams;
2. produkto stebėsenos rodiklio: bus atnaujintas daugiabutis namas Ignalinos mieste.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
2 000 418
353 017

_________________

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso

3 998 034

2 998 527

6 996 561

