EUROPOS SĄJUNGA

PANEVĖŽIO RAJONO
SAVIVALDYBĖ

KURKIME ATEITĮ DRAUGE!
EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMUI DIDINTI
PANEVĖŽIO RAJONO SMILGIŲ IR RAMYGALOS VIDURINĖSE MOKYKLOSE
Panevėžio rajono savivaldybė baigia įgyvendinti projektą ,,Energijos vartojimo efektyvumo
didinimas Panevėžio rajono Smilgių ir Ramygalos vidurinėse mokyklose“. Projektui skirta 2 054
091,00 Lt parama. Projekto vykdytojas prisideda 10 322,00 Lt įnašu prie tinkamų finansuoti
Projekto išlaidų apmokėjimo.
Projektas įgyvendina Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1.2.
priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo
užtikrinimas“ tikslą - užtikrinti energijos tiekimo vartotojams stabilumą, patikimumą, lankstumą bei
prieinamumą, didinti energijos vartojimo efektyvumą ir taip sudaryti nacionalinės ekonomikos
stabilesnio ir labiau prognozuojamo augimo pagrindą.
Rangos sutartis su Kaune veikiančia uždarąja akcine bendrove „Struktūra“, kuri laimėjo
Viešųjų pirkimų konkursą dėl mokyklų rekonstrukcijos darbų, buvo pasirašyta praėjusių metų
gruodžio 9 d.
Smilgių vidurinėje mokykloje apšiltintas sutapdintas sporto salės stogas, įrengta ruloninė
stogo danga, stiklo blokelių siena pakeista plastikinėmis vitrinomis, įrengta ventiliacijos sistema,
pakeisti šviestuvai. Mokyklos korpusų lauko sienos apšiltintos, atlikta apdaila, rekonstruotas
šilumos punktas, įrengta nuovaža neįgaliesiems.
Ramygalos gimnazijoje pakeista 1924 m. statybos korpuso šlaitinio stogo danga, apšiltinta
perdanga, pakeisti I ir II aukštų langai, lauko durys, įrengta nuovaža neįgaliesiems, perdažytas
pastato fasadas. Pakeista 1939 m. statybos korpuso šlaitinio stogo danga, apšiltinta perdanga,
pakeisti langai ir lauko durys, perdažytas fasadas. Apšiltintas 1977 m. statybos korpuso sutapdintas
stogas, įrengta ruloninė stogo danga, apšiltintos lauko sienos, pakeisti II ir III aukšto langai bei
lauko durys, atlikta fasado apdaila.
Projekto įgyvendinimo metu mokyklos atnaujintos ir pritaikytos prie šiuolaikinių mokymosi ir
mokymo reikalavimų. Patalpos atitinka norminius sanitarijos ir higienos reikalavimus, - tai gerina
mokytojų darbo ir mokinių mokymosi sąlygas. Pagerėjus patalpų mikroklimatui bei sumažėjus
temperatūrų svyravimams, sudarytos tinkamos sąlygos kompiuterinių sistemų ir kitų mokymo
priemonių diegimui. Taupiau naudojama energija sąlygos tai, kad į aplinką pateks mažiau teršalų.
Kontaktinis asmuo - Albertas Činikas, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vietinio
ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8~45) 58 26 97.

