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Priemonė Priemonės pavadinimas VP3- 1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo 
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Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančia

jai institucijai 

terminas 

Bendra projekto 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansa

vimo 

šaltinių 

lėšų 

suma 

 

1. 
 

Daugiabučių namų 

renovacija Jurbarko 

mieste 

 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os direktorius 
 

   

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 
 

 

 

1.368.117,59 

 

1.162.899,81 

 

 

 

205.217,78 

  

2010-12/ 

2012-07 

 

 

20 

 

2010-08-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

    



2 

 

Projekto tikslas – Gerinti probleminės 

teritorijos Jurbarko miesto gyvenamąją aplinką ir 

gyvenimo kokybę. 

      Uždaviniai: 

 Atnaujinti daugiabučius Jurbarko mieste. 
 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

1. Pagerintos 190 daugiabučių namų gyventojų (gyvenamosios paskirties patalpos) būsto sąlygos bei 6 

komercinės patalpos. 

2. Atnaujinti 5 daugiabučiai namai: 

 Daugiabučio, esančio Dariaus ir Girėno g. 33 rekonstravimas: 

pakeista 640 m šildymo sistemos vamzdynų, 

pakeista 800 m vandentiekio vamzdynų, 

pakeista 140 m  magistralinių kanalizacijos vamzdynų, 

įstiklinta 18 balkonų (pagal bendrą projektą), 

apšiltinta 576 m² stogo,  

apšiltinta 1220,34 m² lauko sienų, 

pakeista 14 m² lauko durų, 

pakeista langų: 93,53 m² (butų), 45 m² (laiptinių), 4,2 m² (rūsio). 

 Daugiabučio, esančio Dariaus ir Girėno g. 58 rekonstravimas: 

pakeista 695 m šildymo sistemos vamzdynų, 

pakeista 580 m vandentiekio vamzdynų, 

pakeista 160 m magistralinių kanalizacijos vamzdynų, 

įstiklinta 45 balkonų (pagal bendrą projektą), 

apšiltinta 576 m² stogo,  

apšiltinta 1507,88 m² lauko sienų, 

pakeista 14 m² lauko durų, 

pakeista langų: 246,07 m² (butų), 45 m² (laiptinių), 14,65 m² (rūsio). 

 Daugiabučio, esančio Dariaus ir Girėno g. 62 rekonstravimas: 

pakeista 695 m šildymo sistemos vamzdynų, 

pakeista 580 m vandentiekio vamzdynų, 

pakeista 160 m magistralinių kanalizacijos vamzdynų, 

įstiklinta 45 balkonų (pagal bendrą projektą), 

apšiltinta 576 m² stogo,  

apšiltinta 1507,88 m² lauko sienų, 

pakeista 14 m² lauko durų, 

pakeista langų: 83,99 m² (butų), 45 m² (laiptinių), 14,65 m² (rūsio). 

 Daugiabučio, esančio Valančiaus g. 2 rekonstravimas: 

pakeista 870 m šildymo sistemos vamzdynų, 

pakeista 810 m vandentiekio vamzdynų, 

pakeista 190 m magistralinių kanalizacijos vamzdynų, 

įstiklinta 40 balkonų (pagal bendrą projektą), 

apšiltinta 802 m² stogo,  

apšiltinta 2005 m² lauko sienų, 

pakeista 20 m² lauko durų, 

pakeista langų: 156,49 m² (butų), 85 m² (laiptinių), 5 m² (rūsio). 



3 

 

 Daugiabučio, esančio Kranto g. 4  rekonstravimas: 

pakeista 692 m šildymo sistemos vamzdynų, 

pakeista 800 m vandentiekio vamzdynų, 

pakeista 147 m magistralinių kanalizacijos vamzdynų, 

įstiklinta 30 balkonų (pagal bendrą projektą), 

apšiltinta 529 m² stogo,  

apšiltinta 1420 m² lauko sienų, 

pakeista langų: 101,90 m² (butų), 8,2 m² (rūsio). 

   

                            Iš viso, Eur 

 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Eur 

 

Pagal  priemonę  skirta ES  m. 

struktūrinė paramos suma Tauragės 

regionui, Eur 
Projekto vertė ES fondų lėšų suma Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio lėšų 

suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

  

1.368.117,59 

 

1.162.899,81 

 

 

 

205.217,78 

  

2007-2013 metams – 3.018.823,00 

 

 

 

Pakeistas Tauragės regiono plėtros tarybos 2011 m. sausio 28 d. sprendimu  Nr. 51/9VL-4 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2012 m. birželio 14 d. sprendimu  Nr. 51/9S-13 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2014 m. vasario 21 d. sprendimu  Nr. 51/9S-1  

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu  Nr. 51/9S-36 


