
 

Projekto pavadinimas 
ŠIAULIŲ MIESTO „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS PASTATO 

(DAINŲ G. 7, ŠIAULIAI) REKONSTRAVIMAS 

Projekto kodas VP3-3.4-ŪM-03-V-01-049 

Europos Sąjungos struktūrinis 

fondas 
Sanglaudos fondas 

Projekto vykdytojas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

Projekto partneriai Projektas įgyvendintas be partnerių 

Projekto tikslas 

mažinti Šiaulių miesto „Romuvos“ pagrindinės mokyklos pastate (Dainų 

g. 13, Šiauliai) suvartojamos energijos sąnaudas įdiegiant energijos 

taupymo priemones. Šiuo projektu siekiama spręsti neefektyvaus 

energijos naudojimo problemą bei mažinti neigiamą poveikį aplinkai. 

Projekto rezultatai 
rekonstruotas Šiaulių miesto „Romuvos“ pagrindinės mokyklos pastatas, 

sutaupyta energija 

Pagrindinės projekto veiklos rekonstruoti Šiaulių miesto „Romuvos“ pagrindinės mokyklos pastatą 

Projekto įgyvendinimo 

laikotarpis: 

Nuo Iki  

2009 m. balandžio 1 d. 2010 m. birželio 30 d. 

Projekto biudžetas, Lt (pagal 

finansavimo ir administravimo 

sutartį) 

Iš viso 
Europos 

Sąjungos lėšos 
Valstybės lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

1.477.434,93 1.255.910,02  221.524,91  0,00 

 

Projekto svarba: Pagrindinė problema, kurią buvo siekiama spręsti įgyvendinant šį projektą, yra 

neefektyvus energijos vartojimas gimnazijos pastate, neatitinkančiame nustatytų higienos normų ir 

statybinių techninių normatyvų. Projektu buvo siekiama mažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas bei 

prisidėti prie globalinės problemos sprendimo - energijos išteklių taupymo, neigiamo poveikio aplinkai 

mažinimo. Problemos sprendimo būdai apima: 1) pastato renovaciją 2) dalinį šildymo, elektros sistemos 

modernizavimą, vėdinimo įrengimą. Atlikus pastato renovaciją bei energetikos sistemos dalinį 

modernizavimą, mokymosi aplinka atitinka privalomas higienos normas ir saugos reikalavimus. Remiantis 

2002 m. spalio 10 d. LR Seimo nutarimu (Nr. IX-1130) projektas prisidėjo prie Nacionalinės energetikos 

strategijos. Projekto įgyvendinimas buvo naudingas visuomenei šiais aspektais: 1) socialiniu aspektu - 

geresnė ugdymo/ugdymosi aplinka sumažins mokinių ir mokyklos darbuotojų sergamumą, didins mokinių 

motyvaciją mokytis, sukurs palankias sąlygas darbui ir mokslui, kas tiesiogiai įtakos visuomenės progresą; 

2) ekonominiu - pagerėjusios mokymosi sąlygos sumažins mokinių ir mokyklos darbuotojų sergamumą, bus 

naudojama mažiau valstybės lėšų, skirtų sveikatos apsaugai. Padidėjusi mokinių motyvacija mokytis sąlygos 

geresnius mokymosi rezultatus, padidės mokinių galimybės ir pagerės perspektyvos. Tai skatins visuomenės 



pažangą ir ekonominę plėtrą; 3) finansiniu - po rekonstrukcijos bus sutaupomos šilumos energijos išlaidoms 

apmokėti skiriamos lėšos. 

Projekto įgyvendinimo eiga: Projektas baigtas įgyvendinti, projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita 

patvirtinta 2010 m. spalio 18 d. 

 

 

 



 

 


