PAGAL 2007-2013 METŲ VP3 SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS,
PRIORITETĄ – VP3-1 APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS, PRIEMONö - VP3-3.4-ŪM04-R „VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ RENOVAVIMAS REGIONINIU LYGIU“
PROJEKTAS „LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ REMONTAS IR RENOVACIJA,
PAGERINANT PASTATO ENERGETINES CHARAKTERISTIKAS“
Projekto vykdytojas

Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija

Projekto numeris
ES l÷šos

VP3-3.4-ŪM-04-R-81-008
1 783 916,00 Lt (pagal finansavimo ir administravimo sutartį )
1 516 326,05 Lt (Sanglaudos fondas)

Bendrojo finansavimo l÷šos

267 589,95 Lt

Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos

0,0 Lt

Projekto veiklų pradžia ir pabaiga

2010 m. geguž÷s 27 d. – 2012 m. sausio 31 d.

Projekto vert÷

Plung÷s lopšelis – darželis ,,Nykštukas” teikia bendrąjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį
ugdymą. 2010 metų mokslo pradžioje įstaigą lank÷ – 134 vaikai, veik÷ 1 lopšelio, 4 darželio ir 2
priešmokyklinio amžiaus grup÷s. Darželio pastatas statytas 1962 metais, nuo to laiko jam nebuvo
atlikti kapitalinio remonto darbai. Neapšiltintos pastato sienos ir stogas netenkina norminių šilumos
perdavimo reikalavimų. Susid÷v÷jusių bei vietomis supuvusių langų, deformuotų lauko durų bei
lauko sienų būkl÷ netenkina statybos techniniam reglamente numatytų energijos taupymo bei
šilumos išsaugojimo reikalavimų. Tai ne tik netaupo šildymui skiriamų l÷šų, bet ir neužtikrina
higienos normose numatytų reikalavimų. Pagrindinis projekto tikslas – mažinti įstaigos pastatuose
suvartojamos energijos sąnaudas, sukuriant kokybiškas ugdymo bei personalo darbo sąlygas.
Projekto tikslin÷s grup÷s – įstaigą lankantys vaikai bei personalas.
Projekto įgyvendinimo metu būtų atliekami šie darbai: keičiami langai ir durys,
rekonstruojama stogo danga ir t.t, apšiltinamos sienos ir cokolis, rekonstruojamas šilumos punktas
ir šildymo bei karšto vandens tiekimo sistema, keičiama elektros instaliacija, įrengiama
rekuperacin÷ v÷dinimo sistema ir atliekami kiti darbai susiję su energijos taupymu. Atlikus šiuos
darbus, įstaiga kasmet sutaupys apie 58,36% šilumin÷s energijos, t.y.253,86 MWh. Suminiai
šilumos ir elektros energijos sutaupymai pinigine išraiška sudaro apie 68,7 tūkst. Lt per metus.
Siūlomo vidutinių investicijų renovacijos priemonių paketo įgyvendinimas pad÷tų įstaigos pastatą
priartinti prie 6 esminių statinio reikalavimų: mechaninio patvarumo ir pastovumo, gaisrin÷s
saugos; higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos; naudojimo saugos; apsaugos nuo triukšmo;
energijos taupymo. Taip pat bus užtikrintos kokybiškos ugdymo ir darbo sąlygos, maž÷s vaikų
sergamumas.
Projekto įgyvendinimas iš esm÷s pagerins vaikų ugdymo ir personalo darbo sąlygas, o
tai sudarys prielaidas pasiekti įstaigos veiklos tikslą - teikti kokybiškas bendrojo ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Projektas netur÷s įtakos įstaigos personalo kiekiui, nekeis
darbo organizavimo.
Informaciją pareng÷
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialist÷
Jūrat÷ Garčinskait÷

