
ALYTAUS REGIONOPLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ

RENOV AVIMAS" TIKSLINIMO

2011 m. birželio 20 d. Nr. Nr.51 /6S-9
Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu
Nr. 352 (Žin., 2008, Nr.48-1778) patvirtinto Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektlĮ atrankos tvarkos aprašo 9 punktu, bei
siekdama užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą

Alytaus regiono plėtros taryba n u spr e n d ž i a:

l.Patikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" įgyvendinimo priemonę
VP-3.4-DM-04-R-11 "Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu" sąrašą Nr. 11
2007-2013 metų laikotarpiui, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2010 m. balandžio 28 d.
sprendimu Nr. (10.18)-2R-13 (sąrašas pridedamas).

2. Sprendimas dėl projektų "Krokialaukio Tomo Naruševičiaus vidurinės mokyklos
energijos vartojimo efektyvumo didinimas", "Nemunaičio pagrindinės mokyklos energUos
vartojimo efektyvumo didinimas", "Daugų vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo
didinimas", "Pivašiūnų vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimas"
finansavimo šaltinių lėšų sumų tiksl inimo įsigalios gavus dokumentus, pagrindžiančius sutaupytas
lėšas.

L.e. Alytaus regiono plėtros tarybos
pirmininko pareigas

Parengė: #2Vidas Raštikih
..
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Elvinas Jankevičius



PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2010 m. balandžio 28 d.
sprendimu Nr. (10.18)- 2R-13
(Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m. birželio
20 d. sprendimu Nr. 51/6S- 9 atlikti patikslinimai)

Alytaus regiono projektų 2007-2013 metų laikotarpiui pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos Aplinkos ir darnaus vystymosi prioriteto
įgyvendinimo priemonę VP-3.4-ŪM-04-R-ll "Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu" sąrašas Nr.ll

Druskininkų
"Atgimimo"

vidurinės
mokyklos pastato,

esančio M. K.
Čiurlionio g. 92,

renovacijos
techninio projekto

rengImas lr
atlikimas, siekiant

mažinti
suvartojamos

energijos
sąnaudas

Druskininkų
savivaldybės

administracija

Proiekto tikslas - mažinti
Druskininkų "Atgimimo" vidurinės
mokyklos pastate suvartojamos
energijos sąnaudas, atliekant išorinių
atitvarų rekonstrukcijos ir remonto
darbus bei modernizuojant sporto
salės energetikos sistemas.
Siektini rezultatai:
• mokyklos pastate per metus
sutaupytos energijos kiekis siektų
370,75 MWh, tai 2015 metų
pabaigoje bendras sutaupytos
energijos kiekis siektų 2,2245 GWh
(6*370,75 MWh);
• Energijos taupymo požiūriu bus
atnaujintas vienas viešosios paskirties
pastatas ("Druskininkų "Atgimimo"
vidurinės mokyklos pastatas), kurio
bendrasis plotas 5423 m2;

• Rekonstruotas stogas tenkins STR

911.706,00 774.950,10 0,00 136.755,90 0,00 2008.08 18 2009.03.01



2.01.01(6): 1999 "Esminiai statinio
reikalavimai. Energijos taupymas ir
šilumos išsaugojimas" reikalavimus;
• Statinys dėl stogo rekonstrukcijos
atitiks Lietuvos ugdymo įstaigų
higienos normas.
Projekto tikslas - mažinti Matuizų
vidurinėje mokykloje suvartojamos
energijos sąnaudas gerinant mokyklos
pastatų išorinių atitvarų bei
energetikos sistemų energetines
charakteristikas.

Energijos Siektini rezultatai:
vartojimo • Sumažinti išlaidas šilumos ir

efektyvumo Varėnos elektros energijai;

2
didinimas rajono • Tausoti ilgalaikį turtą bei sumažinti

2.195.811,26 0,00 2008.11 18 2009.03.0 IVarėnos rajono savivaldybės išlaidas jo tvarkymui; 1.866.439,57 0,00 329.371,69

Matuizų administracija • Pagerinti ugdytinių ir pedagogų
vidurinėje ugdymo ir darbo sąlygas;
mokykloje • Pagerinti teikiamų paslaugų

kokybę. Planuojami projekto
rezultatai: renovuoti 2 pastatai, per
metus vidutiniškai sutaupoma 252,41
MWh (36, I %) šilumos energijos bei
5724,1 kWh (10 %) elektros
energijos.
Pagrindinis tikslas - didinti energijos
panaudoj imo efektyvumą.
Siektini rezultatai:
• apšiltintas stogas ~1236 m2;

Lazdijų darželio-
• pastato sienų apšiltinimas iš lauko

Lazdij Ų pusės ~1768,69 m2;
mokyklos

rajono • šilumos tiekimo sistemų ir karšto3 "Vyturėlis"
savivaldybės vandens sistemos modernizavimas bei

799.344,51 679.442,83 0,00 119.901,68 0,00 2009.04.01 17 2009.05.01
energetinio ūkio

administracija apšvietimo sistemų rekonstrukcija;
modernizavimas

Atnaujintame pastate ženkliai
pasikeis šiluminė varža bus
suvartojama mažiau šiluminės
energijos - tikimasi, kad metiniai
sutaupymai sudarys apie 20%.

4
Veisiejų vaikų Lazdij Ų Pagrindinis tikslas - užtikrinti

435.138,79 369.867,97 0,00 65.270,82 0,00 2009.04.0 I 17 2009.05.01lopšelio-darželio rajono energijos panaudojimo efektyvumą.



- -
energetinio ūkio administracija • apšiltintas stogas ;:::0 800 m2,

modernizavimas • pastato sienų apšiltinimas iš lauko
pusės;:::o1082,34 m2,

• šilumos sistemos ir karšto vandens
sistemos modernizavimas bei
apšvietimo sistemos rekonstrukcija.
Atnaujintame pastate ženkliai
pasikeis šiluminė varža bus
suvartojama mažiau šiluminės
energijos - tikimasi, kad metiniai
sutaupymai sudarys apie 20%.
Pagrindinis tikslas - renovuoti
Alytaus lopšelį-darželį "Du
gaideliai", pagerinant įdiegtų
energijos taupymo priemonių
šilumines savybes, siekiant efektyviai
vartoti energijos išteklius ir energiją,
mažinant pastate suvartojamos
energijos sąnaudas.
Siektini rezultatai:

Alytaus lopšelio- Alytaus
• Pakeistos durys - keistinų durų

darželio "Du miesto
plotas 37,50 m2;

5
gaideliai" savivaldybės

• Pakeisti langai - Keistinų langų 574.691,43 488.487,72 0,00 86.203,71 0,00 2009.01.01 12 2009.04.15

renovaVlmas administracija
plotas 577,33 m2;

• Įgyvendinus projektą bus energijos
taupymo požiūriu atnaujintas 1
viešosios paskirties pastatas - Alytaus
lopšelis-darželis "Du gaideliai";
• Atnaujintame Alytaus lopšelyje-
darželyje "Du gaideliai" numatoma,
kad bus sumažintos pastate
suvartojamos energijos sąnaudos iki
47,18 MWh/metus, t.y. iki 9948,82
Lt/metus.
Pagrindinis tikslas - renovuoti

Alytaus Putinų Alytaus
Alytaus Putinų vidurinę mokyklą,

vidurinės miesto
pagerinant įdiegtų energijos taupymo

6
mokyklos savivaldybės

priemonių šilumines savybes, siekiant 1.214.463,00 1.032.293,55 0,00 182.169,45 0,00 2009.01.01 24 2009.03.15

renovavimas administracija
efektyviai vartoti energijos išteklius ir
energiją, mažinant pastate
suvartojamos energijos sąnaudas.



-----

• Pakeistos durys (38,5 m2);

• Renovuotas plokščias stogas ( 733,7
m2);

• Apšiltintos fasados - dalinis fasadų
šiItin imas 1772,0 m2 ploto;
• Įgyvendinus projektą bus energijos
taupymo požiūriu atnaujintas I
viešosios paskirties pastatas - Alytaus
Putinų vidurinė mokykla;
• sumažintos pastate suvartojamos
energijos sąnaudos nuo 19,2 iki
134,45 MWh/metus, t.y. iki 27602
Lt/metus.
Pagrindinis tikslas - mažinti
pastatuose suvartojamos šilumos
energijos sąnaudas. Siektini
rezultatai: rekonstruoti pastato
šildymo sistemą ir šilumos punktą,
perdarant vienvamzdę šildymo
sistemą į dvivamzdę, pakeičiant
radiatorius naujais plieniniais,
sumontuojant šilumos srauto

Krokialaukio reguliatorius ir balansinius ventilius,

Tomo
įrengiant pilnai automatizuoto

Naruševičiaus
valdymo šilumos punktą (1 vnt.);

vidurinės
Alytaus modernizuoti karšto vandens tiekimo

7 mokyklos
rajono sistemą, izoliuojant vamzdynus

2.170.539,60 1.844.958,65 0,00 325.580,95 0,00 2009.04 240 2009.03.01savivaldybės šilumine izoliacija, perdarant į
energIjOS

administracija cirkuliacinę sistemą (1 vnt.); apšiltintivartojimo
efektyvumo

pastato išorės sienas (1737,31 m2);

didinimas
apšiltinti pastato stogo perdangą
(1581,46 m2); apšiltinti pastato I a.
grindų perdangą atstatant grindų
dangą (416,72 m2); pakeisti langus
(176,33 m2); pakeisti išorines duris
(20,63 m2); rekonstruoti apšvietimo ir
elektros energijos instaliaciją,
žaibosaugą, priešgaisrinę signalizaciją
su mažai energiją vartojančiais
davikliais ir centrale (1 vnt.); pakeisti
esamas vidaus bei lauko apšvietimo
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energijos vartojimo valdymo sistemą
mokykloje, organizuoti mokymus
personalui ir mokiniams.
Projekto tikslas
- mažinti Druskininkų viešosios
paskirties pastatuose suvartojamos
energijos sąnaudas
Siektini rezultatai:

Druskininkų Druskininkų -energij os taupymo požiūriu bus

8
viešosios savivaldybės atnaujinti du viešosios paskirties

paskirties pastatų administracija pastatai (Druskininkų "Saulės"
1.267.157,39 1.077.083,78 0,00 190.073,61 0,00 2010.05 8 2010.04.01

renovavimas 2009-11-05 pagrindinė mokykla (Ateities g. 13) ir
lopšelis-darželis "Bitutė" (Ateities g.
22) ), kurių bendrasis plotas
atitinkamai sudaro 6164,66 m2 lr
3287,45 m2

•

Projekto tikslas
-modernizuoti fiziškai lr morališkai
pasenus ios Nemunaičio pagrindinės
mokyklos išorės atitvaras, siekiant
efektyviai vartoti energijos išteklius ir
energiją·
Siektini rezultatai:
- pakeisti senus, medinio rėmo langus

Nemunaičio
-214,33 m2,

pagrindinės Alytaus
pakeisti senas, medines duris- 6,3 m2•

9 mokyklos rajono
-atlikti kitus rekonstrukcijos darbus.

268.700,99 228.395,84 0,00 40.305,15 0,00 2010.05 12 2010.04.09
energijos savivaldybės

Pakeitus senus, morališkai ir fiziškai
nusidėvėjusius langus naujais kasmet

vartojimo administracija
būtų galima sutaupyti apie 30 proc.efektyvumo 2009-11-05

didinimas
bendrų šilumos energijos nuostolių
perskaičiuotų norminiams metams.
Energijos taupymo požiūriu
atnaujinta I viešosios paskirties
pastatas.

Varėnos r. Varėnos rajono Projekto tikslas
10

Valkininkų
savivaldybės - mažinti Varėnos r. Valkininkų vidurinės 1.174.680,00 998.4 78,00 0,00 176.202,00 0,00 2011110 24 2012.06.01
administracija mokyklos Valkininkų ikimokyklinio ir



- . .
mokyklos suvartojamos energijos sąnaudas gerinant

Valkininkų pastato išorinių atitvarų bei energetikos

ikimokyklinio ir sistemų energetines charakteristikas.

priešmokyklinio Siektini rezultatai:
- Rezultato rodiklis - per metus

ugdymo skyriaus vidutiniškai sutaupoma 117,66 MWh
(buvusio Varėnos energijos;
rajono Valkininkų - Produkto rodiklis - energijos taupymo

"Aguonėlės" požiūriu atnaujintas vienas viešosios
vaikų lopšelio- paskirties pastatas.

darželio) pastato
renovavimas

VšĮ Alytaus Alytaus Projekto tikslas
jaunimo centro miesto - renovuoti Alytaus jaunimo centrą,
rekonstrukcij a savivaldybės pagerinant įdiegtų energijos taupymo

administracija priemonių šilumines savybes, siekiant
efektyviai vartoti energijos išteklius ir
energiją, mažinant pastate
suvartojamos energijos sąnaudas.

11 Siektini rezultatai: 428.273,00 364.032,05 0,00 64.240,95 0,00 2009.09.01 12 2009.11.01
-apši1tinti fasadai - plotas apie
1609,30 m2;

- rekonstruotas stogas -plotas apie
1519 m2;

- sutaupytos energijos kiekis iki
163,5 MWhJmetus.

Alytaus lopšelio- Alytaus Projekto tikslas
darželio miesto -renovuoti Alytaus lopšelį-darželį
"Volungėlė" savivaldybės "Volungėlė", pagerinant įdiegtų
renovaVlmas administracij a energijos taupymo priemonių

šilumines savybes, siekiant efektyviai
12 vartoti energijos išteklius ir energiją,

180.000,00 24 2009.11.01mažinant pastate suvartojamos 153.000,00 0,00 27.000,00 0,00 2010.01.01

energijos sąnaudas.
Siektini rezultatai:
-pakeistos durys - plotas apie 105 m2;

-pakeisti langai -plotas apie 438 m;
- sutaupytos energijos kiekis iki 45,53
MWh/metus.



Alytaus lopšelio- Alytaus Projekto tikslas
darželio miesto -renovuoti Alytaus lopšelį-darželį
"Girinukas" savivaldybės "Girinukas", pagerinant energijos
renovaVImas administracija taupymo priemonių šilumines

savybes, siekiant efektyviai vartoti
energijos išteklius ir energiją,
mažinant pastate suvartojamos
energijos sąnaudas.

13 Siektini rezultatai:
495.846,00 421.469,10 0,00 74.376,90 0,00 2009.01.01 24 2009.10.01-pakeistos durys -plotas apie 85,07

m2•,
- pakeisti langai -plotas apie 459,66
m2•,
- apšiltinti fasadai - plotas apie
1510,30 m2;

- sutaupytos energijos kiekis iki
193,18 MWh/metus.

Daugų vidurinės Alytaus Projekto tikslas
mokyklos rajono - didinti energijos išteklių ir energijos
energIjos savivaldybės vartojimo efektyvumą Daugų
vartojimo administracija mokykloje. Siektini rezultatai:
efektyvumo Siekdami įgyvendinti pagrindinį
didinimas projekto tikslą - didinti energijos

išteklių ir energijos vartojimo
14 efektyvumą Daugų mokykloje - 546.777,22 464.760,64 0,00 82.016,58 0,00 2009.10 12 2009.10.01

projekto metu numatoma:
- pakeisti langus 722,57 m2;

- stiklo blokelius pakeisti langais
188,67 m2;

- užaklintus langus pakeisti langais
199,26 m2".

Pivašiunų Alytaus Projekto tikslas
vidurinės rajono - didinti energijos išteklių ir energijos
mokyklos savivaldybės vartojimo efektyvumą Pivašiūnų

15 energIjos administracija mokykloje. Projekto metu planuojama 476.946,67 405.404,67 0,00 71.542,00 0,00 2009.10 12 2009.10.01
vartoj imo apšiltinti stogą, pakeisti duris, langus,
efektyvumo stiklo blokelius langais. Projektas
didinimas skirtas Pivašiūnų mokyklos vaikams,
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gyventojams.
Siektini rezultatai:
apšiltinta 2118 m2 stogo; pakeisti
langai 47,52 m2

; stiklo blokeliai
pakeisti langais 32,16 m2; pakeistos
durys 30,9 m2

•

Ikimokyklinio Lazdijų Projekto tikslas
ugdymo įstaigų rajono didinti energijos vartojimo
energetinio ūkio savivaldybės ~fektyvumą·
modernizavimas administracija Siektini rezultatai:

I. Seirijų vaikų lopšelio - darželio
"Žibutė"
- išorės sienų šiltinimas, preliminarus

plotas 290,00 m2
;

- perdangos po nešildoma pastoge
šiltinimas, preliminarus plotas 225,45
m2

;

- pirmo aukšto grindų šiltinimas,
preliminarus plotas 200,78 m2

;

- stogo dangos rekonstrukcija,
preliminarus plotas 324,0 m2

;

- pastato oro tiekimo ir šalinimo
sistemos įrengimas;

16 - apšvietimo sistemos 661.369,00 562.163,65 0,00 99.205,35 0,00 2009.11.10 17 2009.10.31
rekonstravimas".
2. Krosnos pagrindinės mokyklos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus
pastato:
- išorės sienų šiltinimas, preliminarus
plotas 684,00 m2

;

- stogo šiltinimas, preliminarus plotas
711,0 m2

;

- medinių langų ir durų pakeitimas,
preliminarus plotas 25,16 m2

;

- pirmo aukšto grindų šiltinimas,
preliminarus plotas - 636,87 m2;

- pastato vidaus inžinerinės šilumos
ir karšto vandens tiekimo ir
paskirstymo sistemos
rekonstrukcij a;
- pastato oro tiekimo ir šalinimo
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- apšvietimo sistemos
rekonstravimas.

Druskininkų V.K. Druskininkų Projekto tikslas
Jonyno dailės savivaldybės - mažinti Druskininkų V.K. Jonyno
mokyklos pastato administracij a ~ailės mokyklos pastatuose
renovavunas ~uvartojamos energijos sąnaudas,

~tliekant išorinių aitvarų bei pastatų
~nergetinių sistemų remonto ir
ekonstravimo darbus.
Siektini rezultatai:
Druskininkų V.K. Jonyno dailės
mokyklos pastate, Vytauto g. 14, per
metus sutaupytos energijos kiekis
siektų 100,00 MWh, 0 2015 metų
pabaigoje bendras sutaupytos

17 energijos kiekis siektų 500,00 MWh
969.479,68 824.057,73 0,00 145.421,95 0,00 2009.08 20 2010.04.01(5* 100 MWh);

Energijos taupymo požiūriu bus
atnaujintas vienas viešosios paskirties
pastatas Druskininkų V.K. Jonyno
dailės mokyklos Vytauto g. 14), kurio
bendrasis plotas 1708,70 m2

;

Rekonstruotas stogas tenkins STR
2.01.01(6): 1999 "Esminiai statinio
reikalavimai. Energijos taupymas ir
šilumos išsaugojimas" reikalavimus;
Statinys dėl stogo rekonstrukcijos
atitiks Lietuvos ugdymo įstaigų
higienos normas (HN 21; 1998
"Bendrojo lavinimo mokyklos.
Higienos normos ir taisyklės").

Lazdijų ligoninės Lazdij Ų Projekto tikslas
ir meno mokyklos rajono didinti energIjos vartojimo
pastatų savivaldybės !efektyvumą·
energetinio ūkio administracija Siektini rezultatai:
modernizavimas 2009-11-05 -ApšiItintas Lazdijų ligoninės stogas

18 "" 1742 m2
; 1.628.319,24 1.384.071,35 0,00 244.247,89 0,00 2010.05.10 15 2010.05.28

-sienų apšiltinimas iš lauko pusės ""
3075 m2

;

-lauko durų, langų keitimas.
-Apšiltintas Lazdijų meno mokyklos
stogas"" 284 m2

; ·pastato sienų
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Alytaus Dzūkijos

pagrindinės
mokyklos pastato

išorės renovavimas

Alytaus miesto
savivaldybės

administracija
2009-11-04

U-t-'''''Įl'''l1ĮI.u~U...J lų lU.U.I~V ĮJUJv,:) .- .1. III ,

--šildymo ir karšto vandens sistemų
modernizavimas

Projekto tikslas

- šiltinti Alytaus Dzūkijos vidurinės
mokyklos pastato sienas, pagerinant

energijos taupymo priemonių šilumines
savybes, siekiant efektyviai vartoti

energijos išteklius ir energiją, mažinant
pastate suvartojamos energijos sąnaudas.

Siektini rezultatai:
-renovuota Alytaus Dzūkijos vidurinė

mokykla šiltinant fasadą, mažinant
pastate suvartojamos energijos sąnaudas;

-šiltintos sienos ir cokolis (apie 3 400 nl).

630.897,00 536.262,45 0,00 94.634,55 0,00 2011.01.03 12 2011.03.31

L.e. Alytaus regiono plėtros tarybos
pirmininko pareigas

Parengė:
V. Raštikis Tel: 56990, ~

el.paštas:v;das.rnstikis@vrm.1t frl
-----

Elvinas Jankevičius

Regioninės plėtros departamento
prie VRM Alytaus s es
skyriau

mailto:el.paatas:v;das.rnstikis@vrm.1t
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