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SPRENDIMAS 
DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ 
„DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA DIDINANT JŲ ENERGIJOS 

VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ“  
 
 

2016 m. vasario 9 d. Nr.51/6S-10 
Alytus 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 
352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 
regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.48-1778; 2009, Nr. 22-853; 
2010, Nr. 69-3446, 2011, Nr. 105-4943; 2013, Nr. 67-3351; 2013, Nr. 121-6140; TAR, 2015-
02900)  patvirtinto Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 
finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 9 punktu bei siekdama užtikrinti efektyvų 
Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą, Alytaus regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a:  

Tikslinti Alytaus 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 VP3-1.1-VRM-03-R 
„Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ 2007-
2010 metų laikotarpio sąrašą Nr.11, patvirtintą 2009 m. rugsėjo 14 d. Alytaus regiono plėtros 
tarybos sprendimu Nr. (10.18)-8R-6 patikslinant: 

1.  Lazdijų rajono savivaldybės projekto „Daugiabučių namų atnaujinimas Lazdijų 
rajono savivaldybėje“ - Bendra projekto vertė eurais, vietoje „1 549 231,64“ įrašant „1 549 141,01“; 
ES fondų lėšų suma eurais, vietoje „1 316 846,91“ įrašant „1 316 769,85“;  Pareiškėjo ir partnerio 
lėšų suma eurais, vietoje „232 384,73“ įrašant „232 371,16“.  

2. Druskininkų savivaldybės projekto „Daugiabučių namų atnaujinimas Viečiūnuose ir 
Leipalingyje“ - Bendra projekto vertė eurais, vietoje „514 870,69“ įrašant „503 042,16“; ES fondų 
lėšų suma eurais, vietoje „437 640,09“ įrašant „427 585,74“;  Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma 
eurais, vietoje „25 037,75“ įrašant „24 462,54“, Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma, eurais, vietoje 
„52 192,85“ įrašant „50 993,87“ ( Pridedama). 
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PATVIRTINTA 
Alytaus regiono plėtros tarybos 
2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr.(10.18) -8R – 6 
(patikslinta 2016 m. vasario 9  d. sprendimu Nr. 51/6S-10 ) 

 
Alytaus 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 VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų 
atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ , sąrašas Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui 
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1 

 

 

Daugiabučių 
namų 

atnaujinimas 
Viečiūnuose ir 
Leipalingyje 

 

Druskininkų 
savivaldybės 

administracija  

2009-07-09 

Projekto tikslas 

-Plėtoti Druskininkų savivaldybės teritorinę 
socialinę sanglaudą ir urbanistinę infrastruktūrą, 
didinant gyvenimo kokybę ir patrauklumą 
probleminėje teritorijoje 

Siektini rezultatai:    

- Asmenys, kurių būsto sąlygos pagerintos 
renovuojant daugiabučius namus iš Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų probleminėse 
teritorijose - 1591 

Atnaujintų daugiabučių namų skaičius – 30. 

503 042,16 427 585,74 24 462,54 0,00 50 993,87 2010/03 36 2009/11/17 



2 

Daugiabučių 
namų 

atnaujinimas 
Lazdijų rajono 
savivaldybėje 

Lazdijų rajono 
savivaldybės 

administracija 

2009 -12 -15 

Projekto tikslas 
-atnaujinti daugiabučius namus Lazdijuose ir 
Veisiejuose, gerinant jų energijos vartojimo 
efektyvumą lemiančias savybes. 
Siektini rezultatai: 
Atnaujintų daugiabučių namų skaičius – 7;  
Atnaujintų daugiabučių namų skaičius, 
pakeičiant bendrojo naudojimo laiptinių ir rūsių 
langus bei duris, – 79;  
Atnaujintų daugiabučių namų skaičius, 
modernizuojant šilumos punktus, – 15; 
Atnaujintų daugiabučių namų skaičius, 
rekonstruojant stogus, – 9.  
Asmenys, kurių būsto sąlygos pagerintos 
renovuojant daugiabučius namus iš Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų probleminėse 
teritorijose, – 1375. 

1 549 141,01 1 316 769,85 232 371,16 0,00 0,00 2010/07 42 2010/09/27 

      Bendra suma 2 052 183,17 1 744 355,59 256 833,70 0,00 50 993,87    
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Parengė: Vidas Raštikis, tel. (8 315) 56990,  el. p. vidas.rastikis@vrm.lt 


