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Eil. 

Nr. 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjo 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

registracijos 

sekretoriate 

data ir 

numeris 

Projekto tikslas ir numatomi 

rezultatai 

ES fondų lėšų 

suma 

Kitų 

finansavim

o šaltinių 

lėšų suma 

Bendra 

projekto 

vertė 

Projektinio 

pasiūlymo 

atitikimas 

Tvarkos 11, 13-

15 punktų 

reikalavimams  

1. Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracija  

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

Administracinių 

patalpų 

apšiltinimas 

Patentinio kaime 

2012-08-13 

Nr. 51/9G-54 
Projekto tikslas:  

sumažinti suvartojamos energijos 

sąnaudas, renovuojant 

administracines patalpas 

Patentinio k., apšiltinant cokolį 

bei išorės sienas, pakeičiant lauko 

duris ir langus. 

Numatomi rezultatai: 

 apšiltintos Patentinio 

kultūros namų 

administracinės patapos - 

išorinės sienos – apie 365 

m
2
; 

 apšiltintas administracinių 

patalpų cokolis– apie 58 

m
2
; 

 pakeistos lauko durys - 

6,2m
2
; 

 pakeisti langai - 31,2m
2
; 

 sumažės sąnaudos 

šildymui; 

 pagerės darbo ir komforto 

sąlygos darbuotojams bei 

asmenų aptarnavimas; 

 numatomi darbai prisidės 

169.362,48 29.887,50 199.249,98 atitinka 



prie pastato ilgaamžiškumo 

didinimo, pastatas atitiks 

higienos, sveikatos, 

aplinkos apsaugos, 

naudojimo saugos, 

apsaugos nuo triukšmo, 

energijos taupymo ir 

šilumos išsaugojimo 

reikalavimus, apibrėžtus 

Statybos techniniuose 

reglamentuose ir Higienos 

normose. 
2. Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Šilalės švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Šilalės švietimo 

pagalbos tarnybos  

pastato 

apšiltinimas 

2012-08-13 

Nr. 51/9G-54 
Projekto tikslas:  

sumažinti suvartojamos energijos 

sąnaudas, renovuojant Šilalės 

švietimo pagalbos tarnybos 

pastatą, apšiltinant išorės sienas, 

apšiltinant antrojo aukšto 

perdangą. 

Numatomi rezultatai: 

 apšiltintos Šilalės švietimo 

pagalbos tarnybos pastato 

išorinės sienos – apie 740 

m
2
; 

 apšiltinta antrojo aukšto 

perdanga – apie 174 m
2
; 

 sumažės reikiamos 

energijos sąnaudos 

šildymui; 

 pagerės darbo ir komforto 

sąlygos mokiniams, 

mokytojams bei kitiems 

darbuotojams; 

 numatomi darbai prisidės 

157.288,32 27.756,76 185.045,08 atitinka 



prie pastato ilgaamžiškumo 

didinimo, pastatas atitiks 

higienos, sveikatos, 

aplinkos apsaugos, 

naudojimo saugos, 

apsaugos nuo triukšmo, 

energijos taupymo ir 

šilumos išsaugojimo 

reikalavimus, apibrėžtus 

Statybos techniniuose 

reglamentuose ir Higienos 

normose. 

 Iš viso:  326.650,80 57.644,26 384.295,06  

 


