
2013 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 51/5S-10

2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 51/5S-57

2012 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. 51/5S-49

Pradžia Pabaiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Daugiabučių namų 

atnaujinimas 

kompleksiškai 

tvarkomoje Naujosios 

Akmenės senamiesčio 

teritorijoje

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - atnaujinti daugiabučius namus pirmiausia 

didinant jų energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes 

Naujosios Akmenės senamiesčio teritorijoje.

Siektini rezultatai: atnaujinti 35 daugiabučius namus, 328 

būstus, renovuojant daugiabučius namus 800 asmenų pagerinti 

gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse 

teritorijose, 30 proc. sumažinti šildymo išlaidas, sutaupyti per 

metus 700 MWh šilumos energijos.

3.710.553,35 654.803,82 4.365.357,17 2009-08-01 2013-12-31 2009-12-31

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuotinų projektinių pasiūlymų pateikimo 

Šiaulių regiono plėtros tarybai ir apibendrinimo Šiaulių regiono 

plėtros tarybos sekretoriate tvarkos aprašo

4 priedas

2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 51/5S-28

2011 m. rugpjūčio 4  d. sprendimu Nr. 51/5S-49

2011 m. birželio 21 d. sprendimu Nr.51/5S-38

2009 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. R-41

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

VP3-1.1-VRM-03-R  „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“

2011 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 51/5S-83

Paraiškos dėl 

projekto 

finansavimo 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai data

ES fondų lėšos, 

Eur

Valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) 

lėšos, Eur

Pareiškėjo ir 

partnerio(-ių) 

lėšos, Eur

Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai

Projekto pavadinimas

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas/ 

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (nurodomas pagrindinis tikslas ir siektini 

rezultatai)

Veiksmų programa

Priemonė

PATVIRTINTA

Šiaulių regiono plėtros tarybos

2014 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 51/5S-14

2013 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 51/5S-24

2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 51/5S-41

2010 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. R-70

Prioritetas

Numatoma projekto veiklų 

trukmė

Kiti lėšų 

šaltiniai, 

Eur

Iš viso, Eur

Eilės 

Nr.

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 

2007-2013 METŲ ŠIAULIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS  NR. VP3-1.1-VRM-03-R-61

2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/5S-35

2011 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 51/5VL-7(S)

2012 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 51/5S-46

2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 51/5S-74

2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 51/5S-8

2011 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. 51/5S-79

2011 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 51/5S-69

2014 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. 51/5S-59
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2. Kelmės miesto 

daugiabučių namų 

atnaujinimas gerinant 

jų energetines 

charakteristikas

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius 

namus Kelmėje didinant jų energijos vartojimo efektyvumą 

lemiančias savybes. 

Siektini rezultatai: atnaujinti didinant energijos vartojimo 

efektyvumą 7 namai Kelmėje, tai padės sumažinti pastatų 

priežiūros ir apšildymo išlaidas, pagerins gyventojų gyvenimo 

kokybę. Bus pasiekti šie pagrindiniai rodikliai: rezultato 

rodiklis - apie 400 asmenų, kurių būsto sąlygos pagerintos 

atnaujinant daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose; produkto rodiklis - 7 atnaujinti 

daugiabučiai namai.

863.027,47 152.298,97 1.015.326,44 2010-02-01 2012-02-28 2010-01-31

3. Daugiabučio namo, 

esančio adresu Parko 

g. 6, Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - atnaujinti daugiabutį namą, esantį Parko g. 

6, Joniškyje, pirmiausia didinant jo energijos vartojimo 

efektyvumą lemiančias savybes. 

Siektini rezultatai: atnaujinti Parko g. 6, Joniškyje, esantį 25 

butų daugiabutį namą, rekonstruojant pagerinti jo gyventojų 

gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse 

teritorijose, sumažinti šildymo išlaidas, sutaupyti per metus 

152 MWh šilumos energijos. Įgyvendinus projektą bus pasiekti 

šie pagrindiniai rodikliai: (rezultato rodiklis) apytiksliai 60 

asmenų, kurių būsto sąlygos pagerintos renovuojant 

daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose; (produkto rodiklis) 1 atnaujintas 

daugiabutis namas.

99.232,81 17.511,67 116.744,48 2010-09-01 2012-08-31 2010-07-31

4. Daugiabučio namo, 

esančio adresu M. 

Slančiausko g. 1, 

Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - atnaujinti daugiabutį namą, esantį M. 

Slančiausko g. 1, Joniškyje, pirmiausia didinant jo energijos 

vartojimo efektyvumą lemiančias savybes. 

Siektini rezultatai: atnaujinti M. Slančiausko g. 1, Joniškyje, 

esantį 25 butų daugiabutį namą, rekonstruojant pagerinti jo 

gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose, sumažinti šildymo išlaidas, sutaupyti 

per metus 119 MWh šilumos energijos. Įgyvendinus projektą 

bus pasiekti šie pagrindiniai rodikliai: (rezultato rodiklis) 

apytiksliai 60 asmenų, kurių būsto sąlygos pagerintos 

renovuojant daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose; (produkto rodiklis) 1 atnaujintas 

daugiabutis namas.

111.926,78 19.751,80 131.678,58 2010-09-01 2012-08-31 2010-07-31

5. Daugiabučio namo, 

esančio adresu M. 

Slančiausko g. 3a, 

Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - atnaujinti daugiabutį namą, esantį M. 

Slančiausko g. 3a, Joniškyje, pirmiausia didinant jo energijos 

vartojimo efektyvumą lemiančias savybes. 

Siektini rezultatai: atnaujinti M. Slančiausko g. 3a, Joniškyje, 

esantį 45 butų daugiabutį namą, rekonstruojant pagerinti jo 

gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose, sumažinti šildymo išlaidas, sutaupyti 

per metus 211 MWh šilumos energijos. Įgyvendinus projektą 

bus pasiekti šie pagrindiniai rodikliai: (rezultato rodiklis) 

apytiksliai 110 asmenų, kurių būsto sąlygos pagerintos 

renovuojant daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose; (produkto rodiklis) 1 atnaujintas 

daugiabutis namas.

151.434,43 26.723,70 178.158,13 2010-09-01 2012-08-31 2010-07-31
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6. Daugiabučio namo, 

esančio adresu Miesto 

a. 5a, Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - atnaujinti daugiabutį namą, esantį Miesto a. 

5a, Joniškyje, pirmiausia didinant jo energijos vartojimo 

efektyvumą lemiančias savybes. Siektini rezultatai: atnaujinti 

Miesto a. 5a, Joniškyje, esantį 40 butų daugiabutį namą, 

rekonstruojant pagerinti jo gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES 

struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose, sumažinti 

šildymo išlaidas, sutaupyti per metus 249 MWh šilumos 

energijos. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie pagrindiniai 

rodikliai: (rezultato rodiklis) apytiksliai 100 asmenų, kurių 

būsto sąlygos pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš 

ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose; (produkto 

rodiklis) 1 atnaujintas daugiabutis namas.

109.532,96 19.329,34 128.862,30 2010-09-01 2012-08-31 2010-11-02

7. Daugiabučio namo, 

esančio adresu Miesto 

a. 5, Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - atnaujinti daugiabutį namą, esantį Miesto a. 

5, Joniškyje, pirmiausia didinant jo energijos vartojimo 

efektyvumą lemiančias savybes.                         Siektini 

rezultatai: atnaujinti Miesto a. 5, Joniškyje, esantį 40 butų 

daugiabutį namą, rekonstruojant pagerinti jo gyventojų 

gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse 

teritorijose, sumažinti šildymo išlaidas, sutaupyti per metus 

290 MWh šilumos energijos. Įgyvendinus projektą bus pasiekti 

šie pagrindiniai rodikliai: (rezultato rodiklis) apytiksliai 100 

asmenų, kurių būsto sąlygos pagerintos renovuojant 

daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose; (produkto rodiklis) 1 atnaujintas 

daugiabutis namas.

117.826,95 20.793,02 138.619,97 2010-09-01 2012-08-31 2010-11-02

8. Daugiabučio namo, 

esančio adresu 

Žemaičių g. 4a, 

Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - atnaujinti daugiabutį namą, esantį Žemaičių 

g. 4a, Joniškyje, pirmiausia didinant jo energijos vartojimo 

efektyvumą lemiančias savybes. 

Siektini rezultatai: atnaujinti Žemaičių g. 4a, Joniškyje, esantį 

45 butų daugiabutį namą, rekonstruojant pagerinti jo gyventojų 

gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse 

teritorijose, sumažinti šildymo išlaidas, sutaupyti per metus 

238 MWh šilumos energijos. Įgyvendinus projektą bus pasiekti 

šie pagrindiniai rodikliai: (rezultato rodiklis) apytiksliai 110 

asmenų, kurių būsto sąlygos pagerintos renovuojant 

daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose; (produkto rodiklis) 1 atnaujintas 

daugiabutis namas.

135.733,67 23.953,02 159.686,69 2010-09-01 2012-08-31 2010-11-02
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9. Daugiabučio namo, 

esančio adresu M. 

Slančiausko g. 3, 

Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - atnaujinti daugiabutį namą, esantį 

M.Slančiausko g. 3, Joniškyje, pirmiausia didinant jo energijos 

vartojimo efektyvumą lemiančias savybes. 

Siektini rezultatai: atnaujinti M.Slančiausko g. 3, Joniškyje, 

esantį 40 butų daugiabutį namą, rekonstruojant pagerinti jo 

gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose, sumažinti šildymo išlaidas, sutaupyti 

per metus 256 MWh šilumos energijos. Įgyvendinus projektą 

bus pasiekti šie pagrindiniai rodikliai: (rezultato rodiklis) 

apytiksliai 100 asmenų, kurių būsto sąlygos pagerintos 

renovuojant daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų 

proble-minėse teritorijose; (produkto rodiklis) 1 atnaujintas 

daugiabutis namas.

123.133,64 21.729,47 144.863,11 2010-09-01 2012-08-31 2010-11-02

10. Daugiabučio namo, 

esančio adresu 

Vilniaus g. 27, 

Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone. 

Siektini rezultatai: atnaujinti Vilniaus g. 27, Joniškyje, esantį 

25 butų daugiabutį namą, padidinti jo energijos vartojimo 

efektyvumą lemiančias savybės, rekonstruojant pagerinti jo 

gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie 

pagrindiniai rodikliai:  (produkto rodiklis) 1 atnaujintas 

daugiabutis namas; pagerintos būsto sąlygos namo 

gyventojams renovuojant daugiabučius namus iš ES 

struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose.

82.022,27 14.474,54 96.496,81 2011-03-01 2012-05-01 2010-12-20

11. Daugiabučio namo, 

esančio adresu 

Vilniaus g. 29, 

Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas -  prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.  

Siektini rezultatai: atnaujinti Vilniaus g. 29, Joniškyje, esantį 

24 butų daugiabutį namą, padidinti jo energijos vartojimo 

efektyvumą lemiančias savybės, rekonstruojant pagerinti jo 

gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie 

pagrindiniai rodikliai:  (produkto rodiklis) 1 atnaujintas 

daugiabutis namas; pagerintos būsto sąlygos namo 

gyventojams (savininkų 30) renovuojant daugiabučius namus 

iš ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose.

65.987,11 12.458,09 78.445,20 2011-03-01 2012-05-01 2010-12-20

12. Daugiabučio namo, 

esančio adresu 

Vilniaus g. 15, 

Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas -  prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.  

Siektini rezultatai: atnaujinti Vilniaus g. 15, Joniškyje, esantį 

daugiabutį namą (patalpų skaičiu -18, savininkų - 20), 

rekonstruojant pagerinti jo gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES 

struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose. Įgyvendinus 

projektą bus pasiekti šie pagrindiniai rodikliai:  (produkto 

rodiklis) 1 atnaujintas daugiabutis namas; pagerintos būsto 

sąlygos namo gyventojams renovuojant daugiabučius namus iš 

ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose.

47.671,39 8.412,59 56.083,98 2011-03-01 2012-05-01 2010-12-20
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13. Daugiabučio namo, 

esančio adresu 

Vilniaus g. 25, 

Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.  

Siektini rezultatai: atnaujinti Vilniaus g. 25, Joniškyje, butų 

daugiabutį namą (butų skaičius - 25, savininkų - 31), padidinti 

jo energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybės, 

rekonstruojant pagerinti jo gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES 

struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose. Įgyvendinus 

projektą bus pasiekti šie pagrindiniai rodikliai: (produkto 

rodiklis) 1 atnaujintas daugiabutis namas; pagerintos būsto 

sąlygos namo gyventojams renovuojant daugiabučius namus iš 

ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose.

76.035,85 13.418,12 89.453,97 2011-03-01 2012-05-01 2010-12-20

14. Daugiabučio namo, 

esančio adresu 

Latvių g. 1, Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.  

Siektini rezultatai: atnaujinti Latvių g. 1, Joniškyje, 

daugiabutį namą (butų skaičius - 20, savininkų - 23), padidinti 

jo energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybės,  

rekonstruojant pagerinti jo gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES 

struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose. Įgyvendinus 

projektą bus pasiekti šie pagrindiniai rodikliai:  (produkto 

rodiklis) 1 atnaujintas daugiabutis namas; pagerintos būsto 

sąlygos namo gyventojams renovuojant daugiabučius namus iš 

ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose.

60.802,61 10.729,86 71.532,47 2011-03-01 2012-05-01 2010-12-20

15. Daugiabučio namo, 

esančio adresu Latvių 

g. 3, Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.  

Siektini rezultatai: atnaujinti Latvių g. 3, Joniškyje, esantį 

daugiabutį namą (butų skaičius - 20, savininkų - 24), padidinti 

jo energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybės, 

rekonstruojant pagerinti jo gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES 

struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose. Įgyvendinus 

projektą bus pasiekti šie pagrindiniai rodikliai:  (produkto 

rodiklis) 1 atnaujintas daugiabutis namas; pagerintos būsto 

sąlygos namo gyventojams renovuojant daugiabučius namus iš 

ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose.

65.077,65 11.484,31 76.561,96 2011-03-01 2012-05-01 2010-12-20

16. Daugiabučio namo, 

esančio adresu 

Žemaičių g. 2, 

Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.  

Siektini rezultatai: atnaujinti Žemaičių g. 2, Joniškyje, esantį 

daugiabutį namą, padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą 

lemiančias savybės, rekonstruojant pagerinti jo gyventojų 

gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse 

teritorijose. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie pagrindiniai 

rodikliai:  (produkto rodiklis) 1 atnaujintas daugiabutis namas; 

pagerintos būsto sąlygos namo gyventojams renovuojant 

daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose.

40.888,21 7.215,56 48.103,77 2011-03-01 2012-05-01 2010-12-20
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17. Daugiabučio namo, 

esančio adresu Miesto 

a. 7, Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.   

Siektini rezultatai: atnaujinti Miesto a. 7, Joniškyje, esantį 

daugiabutį namą (butų skaičius - 11, savininkų - 14), padidinti 

jo energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybės, 

rekonstruojant pagerinti jo gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES 

struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose. Įgyvendinus 

projektą bus pasiekti šie pagrindiniai rodikliai:  (produkto 

rodiklis) 1 atnaujintas daugiabutis namas; pagerintos būsto 

sąlygos namo gyventojams renovuojant daugiabučius namus iš 

ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose.

45.119,88 7.962,31 53.082,19 2011-03-01 2012-05-01 2010-12-20

18. Naujosios Akmenės 

V. Kudirkos 

mikrorajono 

daugiabučių namų 

atnaujinimas

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - pagerinti būsto sąlygas Akmenės rajone, 

mažinti gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus tarp kitų 

šalies miestų.

Siektini rezultatai: atnaujinti (modernizuoti)  šešis  V. 

Kudirkos g. išsidėsčiusius daugiabučius (namo Nr. 2, 4, 8, 12, 

20, 22); numatomi atnaujinimo (modernizavimo) darbai: 

šildymo sistemų modernizavimo darbai, rekonstruojant 

šildymo sistemos tipą iš vienvamzdės į dvivamzdę; radiatorių 

keitimas ir šilumos daliklių įrengimas; karšto ir šalto vandens 

tiekimo sistemų modernizavimas; nepakeistų butų langų ir 

bendro naudojimo patalpų langų keitimas; įėjimų į pastatus 

durų keitimas; visų fasadinių sienų, cokolių apšiltinimas ir 

sutvarkymas (įskaitant balkonų ir stogelių virš įėjimų bei 

nuogrindų sutvarkymą); stogų remontas, įrengiant naują 

šilumos izoliaciją. Po projekto įgyvendinimo bus pasiektas šis  

produkto rodiklis  – atnaujinti penki daugiabučiai namai. 

Planuojamas pasiekti rezultato rodiklis – asmenys, kurių būsto 

sąlygos pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose – 

425.

1.656.305,65 292.289,40 1.948.595,05 2011-04-01 2015-08-31 2011-03-31

19. Daugiabučio namo, 

esančio adresu 

Draugystės g. 1, 

Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.   

Siektini rezultatai: atnaujinti Draugystės g. 1, Joniškyje, 

esantį daugiabutį namą, padidinti jo energijos vartojimo 

efektyvumą lemiančias savybės, rekonstruojant pagerinti jo 

gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie 

pagrindiniai rodikliai:  (produkto rodiklis) 1 atnaujintas 

daugiabutis namas; pagerintos būsto sąlygos namo 

gyventojams renovuojant daugiabučius namus iš ES 

struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose.

160.405,76 28.306,93 188.712,69 2012-01-01 2013-03-31 2011-09-30
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20. Daugiabučio namo, 

esančio adresu 

Draugystės g. 3, 

Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.   

Siektini rezultatai: atnaujinti Draugystės g. 3, Joniškyje, 

esantį daugiabutį namą, padidinti jo energijos vartojimo 

efektyvumą lemiančias savybės, rekonstruojant pagerinti jo 

gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie 

pagrindiniai rodikliai:  (produkto rodiklis) 1 atnaujintas 

daugiabutis namas; pagerintos būsto sąlygos namo 

gyventojams renovuojant daugiabučius namus iš ES 

struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose.

167.405,04 29.542,06 196.947,10 2012-01-01 2013-03-31 2011-09-30

21. Daugiabučio namo, 

esančio adresu 

Draugystės g. 5, 

Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.   

Siektini rezultatai: atnaujinti Draugystės g. 5, Joniškyje, 

esantį daugiabutį namą, padidinti jo energijos vartojimo 

efektyvumą lemiančias savybės, rekonstruojant pagerinti jo 

gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie 

pagrindiniai rodikliai:  (produkto rodiklis) 1 atnaujintas 

daugiabutis namas; pagerintos būsto sąlygos namo 

gyventojams renovuojant daugiabučius namus iš ES 

struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose.

149.010,53 26.295,98 175.306,51 2012-01-01 2013-03-31 2011-09-30

22. Daugiabučio namo, 

esančio adresu Miesto 

a. 3, Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.   

Siektini rezultatai: atnaujinti Miesto a. 3, Joniškyje, esantį 

daugiabutį namą, padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą 

lemiančias savybės, rekonstruojant pagerinti jo gyventojų 

gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse 

teritorijose. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie pagrindiniai 

rodikliai:  (produkto rodiklis) 1 atnaujintas daugiabutis namas; 

pagerintos būsto sąlygos namo gyventojams renovuojant 

daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų 

56.285,75 9.932,77 66.218,52 2010-10 2013-03 2011-09-30

23. Daugiabučio namo, 

esančio adresu 

Statybininkų g. 2, 

Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.   

Siektini rezultatai: atnaujinti Statybininkų g. 2, Joniškyje, 

esantį daugiabutį namą, padidinti jo energijos vartojimo 

efektyvumą lemiančias savybės, rekonstruojant pagerinti jo 

gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie 

pagrindiniai rodikliai:  (produkto rodiklis) 1 atnaujintas 

daugiabutis namas; pagerintos būsto sąlygos namo 

gyventojams renovuojant daugiabučius namus iš ES 

113.097,49 19.958,40 133.055,89 2012-01-01 2013-03-31 2011-09-30

24. Daugiabučio namo, 

esančio adresu 

Statybininkų g. 4, 

Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.   

Siektini rezultatai: atnaujinti Statybininkų g. 4, Joniškyje, 

esantį daugiabutį namą, padidinti jo energijos vartojimo 

efektyvumą lemiančias savybės, rekonstruojant pagerinti jo 

gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie 

pagrindiniai rodikliai:  (produkto rodiklis) 1 atnaujintas 

daugiabutis namas; pagerintos būsto sąlygos namo 

gyventojams renovuojant daugiabučius namus iš ES 

struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose.

133.242,12 23.513,30 156.755,42 2012-01-01 2013-03-31 2011-09-30
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25. Daugiabučio namo, 

esančio adresu Upytės 

g. 6, Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.   

Siektini rezultatai: atnaujinti Upytės g. 6, Joniškyje, esantį 

daugiabutį namą, padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą 

lemiančias savybės, rekonstruojant pagerinti jo gyventojų 

gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse 

teritorijose. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie pagrindiniai 

rodikliai:  (produkto rodiklis) 1 atnaujintas daugiabutis namas; 

pagerintos būsto sąlygos namo gyventojams renovuojant 

daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose.

31.628,63 5.581,54 37.210,17 2009-12 2013-03 2011-09-30

26. Daugiabučio namo, 

esančio adresu Upytės 

g. 10, Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.   

Siektini rezultatai: atnaujinti Upytės g. 10, Joniškyje, esantį 

daugiabutį namą, padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą 

lemiančias savybės, rekonstruojant pagerinti jo gyventojų 

gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse 

teritorijose. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie pagrindiniai 

rodikliai:  (produkto rodiklis) 1 atnaujintas daugiabutis namas; 

pagerintos būsto sąlygos namo gyventojams renovuojant 

daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose.

24.090,49 4.251,26 28.341,75 2012-01-01 2013-03-31 2011-12-15

27. Kelmės miesto 

daugiabučių namų 

atnaujinimas gerinant 

jų energetines 

charakteristikas (antras 

etapas)

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius 

namus Kelmėje didinant jų energijos vartojimo efektyvumą 

lemiančias savybes. 

Siektini rezultatai: atnaujinti didinant energijos vartojimo 

efektyvumą 6 namai Kelmėje, tai padės sumažinti pastatų 

priežiūros ir apšildymo išlaidas, pagerins gyventojų gyvenimo 

kokybę. Bus pasiekti šie pagrindiniai rodikliai: rezultato 

rodiklis - apie 254 asmenų, kurių būsto sąlygos pagerintos 

atnaujinant daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose; produkto rodiklis - 6 atnaujinti 

daugiabučiai namai.

1.462.390,04 258.068,86 1.720.458,90 2012-06 2014-06 2012-02-29

28. Daugiabučio namo, 

esančio adresu M. 

Slančiausko g. 5, 

Joniškyje, 

modernizavimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.   

Siektini rezultatai: asmenų skaičius, kurių būsto sąlygos 

pagerintos renovuojant daugiabutį namą iš

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų probleminėje 

teritorijoje – 53; atnaujintas vienas (1) daugiabutis namas.

136.860,45 24.151,85 161.012,30 2013-01 2013-12 2012-09

29. Daugiabučių namų, 

esančių adresu Upytės 

g. 15 ir Žemaitės g.  2 / 

Žemaitės g. 4, 

Joniškyje, 

modernizavimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.   

Siektini rezultatai: asmenų skaičius, kurių būsto sąlygos 

pagerintos renovuojant daugiabutį namą iš

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų probleminėje 

teritorijoje – 63; atnaujintas vienas (3) daugiabutis namas.

230.746,79 40.720,03 271.466,82 2013-01 2015-02 2014-03
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30. Daugiabučio namo, 

esančio adresu 

Draugystės g. 7, 

Joniškyje, 

rekonstravimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.   

Siektini rezultatai: atnaujinti Draugystės g. 7, Joniškyje, 

esantį daugiabutį namą, padidinti jo energijos vartojimo 

efektyvumą lemiančias savybės, rekonstruojant pagerinti jo 

gyventojų gyvenimo sąlygas iš ES struktūrinių fondų lėšų 

probleminėse teritorijose. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie 

pagrindiniai rodikliai:  (produkto rodiklis) 1 atnaujintas 

daugiabutis namas; pagerintos būsto sąlygos namo 

gyventojams renovuojant daugiabučius namus iš ES 

struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose.

99.220,02 17.738,99 116.959,01 2013-01 2013-11 2012-09

31. Daugiabučio namo, 

esančio adresu 

Vilniaus g. 17, 

Joniškyje, 

modernizavimas

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius / 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamo būsto sąlygų 

gerinimo Joniškio rajone.   

Siektini rezultatai: asmenų skaičius, kurių būsto sąlygos 

pagerintos renovuojant daugiabutį namą iš

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų probleminėje 

teritorijoje – 5; atnaujintas vienas (1) daugiabutis namas.

35.840,41 6.324,77 42.165,18 2013-01 2013-11 2012-09

10.362.536,20 1.829.726,33 12.192.262,53Iš viso:
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