
 

Projekto pavadinimas 
ŠIAULIŲ MIESTO ZOKNIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

PASTATO RENOVAVIMAS 

Projekto kodas VP3-3.4-ŪM-04-R-61-010 

Europos Sąjungos struktūrinis 

fondas 
Europos sanglaudos fondas 

Projekto vykdytojas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

Projekto partneriai Projektas įgyvendintas be partnerių 

Projekto tikslas 

Renovuoti Šiaulių Zoknių pagrindinės mokyklos pastatą, panaudojant 

energijos vartojimo efektyvumą padidinančias priemones ir sumažinti 

Šiaulių Zoknių pagrindinės mokyklos pastate suvartojamos energijos 

sąnaudas.  

Projekto rezultatai 

Atlikta Šiaulių Zoknių pagrindinės mokyklos pastato fasado ir stogo 

renovacija, vėdinimo ir šildymo sistemų renovacija bei elektros 

instaliacijos darbai ir šviestuvų pakeitimas, sumažins poreikį šilumos 

energijai, energijos gamybai, sumažės aplinkos tarša. 

Pagrindinės projekto veiklos 

Mokyklos pastato renovavimo darbai, panaudojant energijos taupymą 

sąlygojančias priemones, pastato techninio projekto parengimas, 

ekspertizė, pastato renovacijos statinio projekto vykdymo priežiūros 

atlikimas. 

Projekto įgyvendinimo 

laikotarpis: 

Nuo Iki  

2009 m. gruodžio 30 d.  2011 m. spalio 28 d. 

Projekto biudžetas, Eur (pagal 

finansavimo ir administravimo 

sutartį) 

Iš viso 
Europos 

Sąjungos lėšos 
Valstybės lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

542.448,59 461.081,30  81.367,29 0,00 

 

Projekto svarba: dėl seno (1985 m.), šiuolaikinių reikalavimų šilumos izoliacijai neatitinkančio ir 

nusidėvėjusio Šiaulių Zoknių pagrindinės mokyklos pastato neefektyviai panaudojama pastato šildymui 

reikiama energija. Problema sprendžiama atliekant Šiaulių Zoknių mokyklos pastato renovaciją, kurią 

įgyvendinus, pastato šilumos energijos suvartojimas sumažės 191,64 MWh per metus. Projekto tikslas – 

renovuoti Šiaulių Zoknių pagrindinės mokyklos pastatą, panaudojant energijos vartojimo efektyvumą 

padidinančias priemones ir sumažinti Šiaulių Zoknių pagrindinės mokyklos pastate suvartojamos energijos 

sąnaudas. Projekte numatytos priemonės skirtos energijos vartojimo efektyvumui padidinti: fasado ir stogo 

renovacija, vėdinimo ir šildymo sistemų renovacija bei elektros instaliacijos darbai ir šviestuvų pakeitimas. 

Projektas svarbus tuo, jog sumažės poreikis šilumos energijai, sumažės poreikis energijos gamybai, sumažės 

aplinkos tarša. Įgyvendinus projektą dėl sumažėjusios šilumos energijos vartojimo, sumažės poreikis 



šilumos energijos gamybai ir sumažės aplinkos tarša. Projekto įgyvendinimas (Šiaulių Zoknių mokyklos 

renovacija) sąlygos geresnę aplinką teikti kokybiškas švietimo paslaugas moksleiviams, padės kurti teigiamą 

mokymo įstaigos įvaizdį, suteiks palankesnes darbo sąlygas pedagogams, mokyklos administracijos 

darbuotojams ir mokyklą aptarnaujančiam personalui. 

 


