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Regioninės plėtros departamento prie  Vidaus reikalų ministerijos  

Tauragės apskrities skyrius 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė 
(įstaigos duomenys) 

 

LR Vidaus reikalų ministerijai, 

VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai 
(adresatas) 

 

Tauragės  regiono projektų  sąrašas  2011-2013 m. laikotarpiui 

2015-12-30 Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-72 
(data)   

 

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

efektyvumą“ 
Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto pareiškėjas Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projek

to 

trukm

ė mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiaj

ai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavim

o lėšų  

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio lėšų 

suma 

Kitų 

finansavim

o šaltinių 

lėšų suma 

 

1. 
 

Daugiabučių namų 

renovacija Jurbarko 

mieste (II etapas) 
 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os direktorius 
 

   

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 
 

 

 

2.183.265,13 

 

 

1.855.775,36 

 

 

 

327.489,77 

  

2012-11/  

2015-07 

 

32 

 

2012-09-30 

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. 

Veiklos: 

 Daugiabučių, esančių Jurbarko mieste rekonstrukcija. 
 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

1. Pagerintos 303 individualių gyventojų (fizinių asmenų) būsto sąlygos; 

2. Atnaujinti 7 daugiabučiai namai . 

Iš viso, Lt 

 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę Eur ( su PVM) 

 

Pagal  priemonę  skirta ES struktūrinė paramos  

lėšų 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 

  

2.183.265,13 

 

 

1.855.775,36 

 

 

 

327.489,77 

  

2007-2013 metams – 3.018.823,00 

 

 

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

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2012 m. gruodžio 19 sprendimu Nr. 51/9S-36 

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

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2014 m. gegužės 15 sprendimu Nr. 51/9S-6 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. kovo 19 sprendimu Nr. 51/9S-5 

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

 

 


