
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 2020-2021 metais preliminarus darbų 

sąrašas 

Eil. 

Nr. 

NAMO 

ADRESAS 

NAMO 

AUKŠTŲ 

SKAIČIUS 

NAMO 

NAUDINGASIS 

PLOTAS (m
2
) 

PLANUOJAMAS 

STATYBOS 

RANGOS 

DARBŲ 

PIRKIMAS (m.) 

NUMATYTOS NAMO ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 

1.  

Dariaus ir 

Girėno g. 

28, Tauragė 

 

5 3829,35 2020 

1. Stogo šiltinimas. 

2. Išorės sienų ir cokolio šiltinimas. 

3. Langų ir balkonų durų keitimas butuose. 

4. Balkonų stiklinimas. 

5. Langų keitimas laiptinėse ir rūsyje. 

6. Lauko durų keitimas. 

7. Šildymo sistemos pertvarkymas. 

8. Karšto vandens sistemos atnaujinimas. 

9. Vėdinimo sistemos sutvarkymas. 

10. Šalto vandens sistemos atnaujinimas. 

11. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. 

12. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

13. Laiptinių remontas. 

2.  
Gedimino g. 

23, Tauragė 
5 3902,51 2020 

1. Stogo šiltinimas. 

2. Išorės sienų ir cokolio šiltinimas. 

3. Rūsio perdangos šiltinimas. 

4. Langų ir balkonų durų keitimas butuose. 

5. Balkonų, lodžijų stiklinimas. 

6. Rūsio langų keitimas. 

7. Lauko durų keitimas. 

8. Šildymo sistemos pertvarkymas. 

9. Karšto vandens sistemos atnaujinimas. 

10. Vėdinimo sistemos sutvarkymas. 

11. Šalto vandens sistemos atnaujinimas. 

12. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. 

13. Laiptinių remontas. 

3.  

Žemaitės g. 

30, Tauragė 

 

4 1046,11 2020 

1. Stogo šiltinimas. 

2. Išorės sienų ir cokolio šiltinimas. 

3. Rūsio perdangos šiltinimas. 

4. Langų ir balkonų durų keitimas butuose. 

5. Balkonų, lodžijų stiklinimas. 

6. Langų keitimas laiptinėse ir rūsyje. 

7. Lauko durų keitimas. 

8. Šildymo sistemos pertvarkymas. 

9. Karšto vandens sistemos atnaujinimas. 

10. Vėdinimo sistemos sutvarkymas. 

11. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

12. Šalto vandens sistemos atnaujinimas. 

13. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. 

4.  

Tauragės 

Dvaro g. 32, 

Taurų k., 

Tauragės r. 

 

3 901,50 2021 

1. Stogo šiltinimas. 

2. Išorės sienų ir cokolio šiltinimas. 

3. Langų keitimas butuose. 

4. Langų keitimas laiptinėje. 

5. Lauko durų keitimas. 

6. Šildymo sistemos pertvarkymas. 

7. Vėdinimo sistemos sutvarkymas. 

8. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

9. Laiptinių remontas. 

5.  

Tauragės 

Dvaro g. 

32A, Taurų 

k., 

Tauragės r. 

 

3 908,67 2021 

1. Stogo šiltinimas. 

2. Išorės sienų ir cokolio šiltinimas. 

3. Langų keitimas butuose. 

4. Langų keitimas laiptinėse. 

5. Lauko durų keitimas. 

6. Šilumos punkto įrengimas. 

7. Šildymo sistemos įrengimas. 

8. Vėdinimo sistemos sutvarkymas. 

9. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

10. Šalto vandens sistemos atnaujinimas. 

https://www.tauragesst.lt/uploads/pdf/Renovacija/atnaujinti_modernizuoti_daugiabuciai_namai_per_2012-2019_metus.pdf
https://www.tauragesst.lt/uploads/pdf/Renovacija/atnaujinti_modernizuoti_daugiabuciai_namai_per_2012-2019_metus.pdf


11. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. 

12. Laiptinių remontas. 

 Eil. 

Nr. 

NAMO 

ADRESAS 

NAMO 

AUKŠTŲ 
SKAIČIUS 

NAMO 

NAUDINGASIS 

PLOTAS (m
2
) 

PLANUOJAMAS 

STATYBOS 

RANGOS 

DARBŲ 

PIRKIMAS (m.) 

NUMATYTOS NAMO ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 

6.  

Ateities 

takas 22, 

Tauragė 

 

 

5 2337,63 2021 

1. Stogo šiltinimas. 

2. Išorės sienų, cokolio šiltinimas, nuogrindos 

įrengimas. 

3. Rūsio perdangos šiltinimas. 

4. Langų ir balkonų durų keitimas butuose. 

5. Balkonų  stiklinimas. 

6. Lauko durų keitimas. 

7. Šildymo sistemos pertvarkymas. 

8. Karšto vandens sistemos atnaujinimas. 

9. Vėdinimo sistemos sutvarkymas. 

10. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

11. Šalto vandens sistemos atnaujinimas. 

12. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. 

7.  

Gintaro g. 

2, Tauragė 

 

2 286,06 2021 

1. Stogo šiltinimas. 

2. Išorės sienų šiltinimas. 

3. Langų keitimas butuose. 

4. Langų keitimas laiptinėje ir rūsyje. 

5. Lauko durų keitimas. 

6. Šilumos punkto keitimas. 

7. Šildymo sistemos pertvarkymas. 

8. Vėdinimo sistemos sutvarkymas. 

9. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

10. Šalto vandens sistemos atnaujinimas. 

11. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. 

12. Laiptinės remontas. 

8.  

Gedimino g. 

27, Tauragė 

 

5 2676,99 2021 

1. Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, 

pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) 

karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar 

keitimas. 

2. Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas 

(balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, 

šildymo prietaisų, termostatinių ventilių 

įrengimas, individualių šilumos apskaitos 

prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas). 

3. Karšto vandens sistemos pertvarkymas, 

atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) 

izoliavimas. 

4. Natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba 

pertvarkymas. 

5. Individualių rekuperatorių įrengimas. 

6. Sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo 

dangos įrengimas. 

7. Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų 

konstrukcijos defektų pašalinimą. 

8. Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio 

konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų 

ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos 

sienos (cokolio) atitraukimą. 

9. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos 

balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir 

(ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą 

pagal vieną projektą. 

10. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų 

keitimas (įskaitant apdailos darbus). 

11. Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo 

tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos 

punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus). 

12. Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų 

poreikiams (panduso įrengimas). 

13. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų 

keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langais. 



14. Rūsio perdangos šiltinimas. 

15. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės  

Eil. 

Nr. 

NAMO 

ADRESAS 

NAMO 

AUKŠTŲ 
SKAIČIUS 

NAMO 
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2
) 
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DARBŲ 
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NUMATYTOS NAMO ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 

     

sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas 

(elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) 

apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo 

sistemos įrengimas). 

16. Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar 

keitimas. 

17. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar 
keitimas. 

9.  
Liepų takas 

14, Tauragė 
3 1139,23 2021 

1. Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, 

pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) 

karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar 

keitimas. 

2. Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas 

(balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, 

šildymo prietaisų, termostatinių ventilių 

įrengimas, individualių šilumos apskaitos 

prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas). 

3. Karšto vandens sistemos pertvarkymas, 

atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) 

izoliavimas. 

4. Natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba 

pertvarkymas. 

5. Sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo 

dangos įrengimas. 

6. Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų 

konstrukcijos defektų pašalinimą. 

7. Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio 

konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų 

ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos 

sienos (cokolio) atitraukimą. 

8. Nuogrindos sutvarkymas. 

9. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos 

balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir 

(ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą 

pagal vieną projektą. 

10. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų 

keitimas (įskaitant apdailos darbus). 

11. Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo 

tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos 

punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus). 

12. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų 

keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langais. 

13. Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar 

keitimas. 

14. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar 

keitimas. 

15. Drenažo sistemos atnaujinimas ar keitimas. 

10.  
Tarailių g. 

1, Tauragė 
3 1223,78 2021 

1. Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, 

pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) 

karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar 

keitimas. 

2. Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas 

(balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, 

šildymo prietaisų, termostatinių ventilių 

įrengimas, individualių šilumos apskaitos 

prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas). 

3. Karšto vandens sistemos pertvarkymas, 

atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) 

izoliavimas. 

4. Natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba 

pertvarkymas. 



5. Sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo 

dangos įrengimas. 

Eil. 
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2
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     6. Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų 

konstrukcijos defektų pašalinimą. 

7. Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio 

konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų 

ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos 

sienos (cokolio) atitraukimą. 

8. Nuogrindos sutvarkymas. 

9. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų 

keitimas (įskaitant apdailos darbus). 
10. Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo 

tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos 

punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus). 

11. Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų 

poreikiams (panduso įrengimas). 

12. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų 

keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langais. 

13. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės 

sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas 

(elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) 

apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo 

sistemos įrengimas). 

14. Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar 

keitimas. 

15. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar 

keitimas. 

Drenažo sistemos atnaujinimas ar keitimas. 

11.  

Vytauto g. 

4C, 

Tauragė 

5 1785,86 2021 

1. Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas 

(balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, 

šildymo prietaisų, termostatinių ventilių 

įrengimas, individualių šilumos apskaitos 

prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas). 

2. Karšto vandens sistemos pertvarkymas, 

atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) 

izoliavimas. 

3. Natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba 

pertvarkymas. 

4. Individualių rekuperatorių įrengimas. 

5. Šlaitinių stogų dangos keitimas, esamą dangą 

keičiant lakštinių medžiagų danga. 

6. Perdangos pastogėje šiltinimas. 

7. Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų 

konstrukcijos defektų pašalinimą. 

8. Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio 

konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų 

ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos 

sienos (cokolio) atitraukimą. 

9. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos 

balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir 

(ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą 

pagal vieną projektą. 

10. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų 

keitimas (įskaitant apdailos darbus). 

11. Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo 

tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos 

punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus). 

12. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų 

keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langais. 

13. Rūsio perdangos šiltinimas. 

14. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės 

sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas 



(elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) 

apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo 

sistemos įrengimas). 

Eil. 
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AUKŠTŲ 
SKAIČIUS 

NAMO 
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2
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15. Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar 

keitimas. 

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar 

keitimas. 

12.  Dariaus ir 

Girėno g. 

32, Tauragė 

 

5 3828,09 2020* 1. Stogo šiltinimas. 

2. Išorės sienų ir cokolio šiltinimas. 

3. Rūsio perdangos šiltinimas. 

4. Langų ir balkonų durų keitimas butuose. 

5. Langų keitimas laiptinėse ir rūsyje. 

6. Lauko durų keitimas. 

7. Šildymo sistemos pertvarkymas. 

8. Karšto vandens sistemos atnaujinimas. 

9. Vėdinimo sistemos sutvarkymas. 

10. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

11. Šalto vandens sistemos atnaujinimas. 

12. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. 

13. Laiptinių remontas. 

13.  Dariaus ir 

Girėno g. 

34, Tauragė 

 

5 3853,40  2020* 1. Stogo šiltinimas. 

2. Išorės sienų ir cokolio šiltinimas. 

3. Langų ir balkonų durų keitimas butuose. 

4. Rūsio langų keitimas. 

5. Lauko durų keitimas. 

6. Šildymo sistemos pertvarkymas. 

7. Karšto vandens sistemos atnaujinimas. 

8. Vėdinimo sistemos sutvarkymas. 

9. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

10. Šalto vandens sistemos atnaujinimas. 

11. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. 

12. Laiptinių remontas. 

14.  Gedimino g. 

29, Tauragė 

 

9 2977,24 2020* 1. Stogo šiltinimas. 

2. Išorės sienų ir cokolio šiltinimas. 

3. Rūsio perdangos šiltinimas. 

4. Langų  ir balkonų durų keitimas butuose. 

5. Balkonų stiklinimas. 

6. Langų keitimas laiptinėse ir rūsyje. 

7. Lauko durų keitimas. 

8. Šildymo sistemos pertvarkymas. 

9. Karšto vandens sistemos atnaujinimas. 

10. Vėdinimo sistemos sutvarkymas. 

11. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

12. Liftų keitimas. 

13. Šalto vandens sistemos atnaujinimas. 

14. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. 

15. Laiptinių remontas. 

15.  Gedimino g. 

31, Tauragė 

 

5 2615,18 2020* 1. Stogo šiltinimas. 

2. Išorės sienų ir cokolio šiltinimas. 

3. Rūsio perdangos šiltinimas. 

4. Langų  ir balkonų durų keitimas butuose. 

5. Lodžijų, balkonų stiklinimas. 

6. Langų keitimas laiptinėje ir rūsyje. 

7. Lauko durų keitimas. 

8. Šildymo sistemos pertvarkymas. 

9. Karšto vandens sistemos atnaujinimas. 

10. Vėdinimo sistemos sutvarkymas. 

11. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

12. Šalto vandens sistemos atnaujinimas. 

13. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. 

14. Laiptinių remontas. 

16.  Gedimino g. 5 2350,80 2020* 1. Stogo šiltinimas. 



35, Tauragė 

 

2. Išorės sienų ir cokolio šiltinimas. 

3. Rūsio perdangos šiltinimas. 

4. Langų ir balkonų durų keitimas butuose. 

5. Balkonų, lodžijų stiklinimas. 

6. Langų keitimas laiptinėse ir rūsyje. 

7. Lauko durų keitimas. 

8. Šildymo sistemos pertvarkymas. 

9. Karšto vandens sistemos atnaujinimas. 

10. Vėdinimo sistemos sutvarkymas. 

11. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

12. Šalto vandens sistemos atnaujinimas. 

13. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. 

17.  Tauragės 

Dvaro g. 15, 

Taurų k., 

Tauragės r. 

 

3 776,13 2020* 1. Stogo šiltinimas. 

2. Išorės sienų ir cokolio šiltinimas. 

3. Langų ir balkonų durų keitimas butuose. 

4. Balkonų  stiklinimas. 

5. Langų keitimas laiptinėse ir rūsyje. 

6. Lauko durų keitimas. 

7. Šilumos punkto įrengimas. 

8. Šildymo sistemos įrengimas. 

9. Vėdinimo sistemos sutvarkymas. 

10. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

11. Šalto vandens sistemos atnaujinimas. 

12. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. 

13. Laiptinių remontas. 

18.  Tauragės 

Dvaro g. 30, 

Taurų k., 

Tauragės r. 

 

 

3 912,72 2021* 1. Stogo šiltinimas. 

2. Išorės sienų ir cokolio šiltinimas. 

3. Langų keitimas butuose. 

4. Lauko durų keitimas. 

5. Šildymo sistemos pertvarkymas. 

6. Vėdinimo sistemos sutvarkymas. 

7. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

8. Šalto vandens sistemos atnaujinimas. 

9. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. 

19.  Tauragės 

Dvaro g. 

32B, Taurų 

k., 

Tauragės r. 

 

3 901,20 2021* 1. Stogo šiltinimas. 

2. Išorės sienų ir cokolio šiltinimas. 

3. Langų keitimas butuose. 

4. Lauko durų keitimas. 

5. Šildymo sistemos pertvarkymas. 

6. Vėdinimo sistemos sutvarkymas. 

7. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

8. Šalto vandens sistemos atnaujinimas. 

9. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. 

* Pastaba: Nupirkti rangos darbai. 


