GYTARIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO, ESANČIO K. KORSAKO G.
10, REKONSTRAVIMAS
NR. VP3-3.4-ŪM-04-R-61-015
Projekto tikslas – sumažinti Šiaulių miesto Gytarių pagrindinės mokyklos, esančios K.
Korsako g. 10, pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Projektu siekiama sumažinti mokyklos pastate
suvartojamos energijos sąnaudas ir pagerinti jo energetines charakteristikas, panaudojant energijos
vartojimo efektyvumą padidinančias priemones ir modernizuojant energetines sistemas. Projekto
įgyvendinimas padidins Gytarių pagrindinės mokyklos pastato, esančio K. Korsako g. 10, energijos
vartojimo efektyvumą, sustiprins mokyklos materialinę ir techninę bazę, pagerins aplinkos ir švietimo
paslaugų kokybę. Dėl pastato rekonstravimo darbų sumažės šilumos energijos poreikis, bus pasiektas
efektyvesnis gamtos išteklių vartojimas, sumažės neigiamas poveikis klimato kaitai bei aplinkos taršai.
Pagerinus mokyklos pastato naudotojų aplinką, bus sumažintas pavojus žmonių sveikatai. Renovuotas
mokyklos pastatas pagerins švietimo įstaigos įvaizdį. Mokykla taps patrauklesnė miesto bendruomenės
nariams, bus sudaryta galimybė didinti mokinių skaičių. Tuo pačiu tikėtinas užimtumo padidinimas,
nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties sumažinimas Šiaulių regione, didinamas švietimo ir mokslo
vaidmuo bendruomenei. Pagerėjusi Gytarių pagrindinės mokyklos aplinka, mažins socialinius skirtumus
tiek Šiaulių regione, tiek tarp regionų.
Projekto biudžetas – bendras projekto biudžetas 3 147 185,02 Lt, iš jų 3 018 454,48 Lt –
Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos, 128 730,54 Lt – Šiaulių miesto savivaldybės lėšos.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2009 m. gruodžio 3 d. iki 2011 m. lapkričio 20 d.
Rekonstrukcijos darbai pradėti 2011 m. sausio mėn. ir baigti 2011 m. liepos mėn. Rangos darbus atliko
UAB ‚Rotonda“. Buvo atlikta išorinių aitvarų rekonstrukcija (langų, lauko durų keitimą, stogo
rekonstravimas ir naujos dangos įrengimas, sienų ir cokolio rekonstravimas), šildymo ir vėdinimo sistemų
rekonstrukcija, apšvietimo sistemos ir elektros tiekimo rekonstrukcija. Projekto finansavimo ir
administravimo sutartis pasirašyta 2011 m. spalio 5 d. (įgyvendinančioji institucija – VšĮ Lietuvos verslo
paramos agentūra).
Pagrindiniai projekto rezultatai – rekonstruotas Gytarių pagrindinės mokyklos pastatas,
sutaupyta energija sudarytų apie 0,27 GWh per metus.
Projekto veiklos:
Pastato energijos vartojimo audito parengimas.

Pastato renovacijos techninio projekto parengimas.
Pastato renovacijos techninio projekto ekspertizės atlikimas.
Pastato (K. Korsako g. 10, Šiauliai) rekonstrukcija.
Pastato renovacijos statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimas.
Projekto metu sukurto ar įsigyto turto draudimas bei projekto viešinimas.

