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„Berželio“ darbuotojai ir jų auklėtiniai
jau spėjo įsitikinti renovacijos nauda

Užs.Nr.d-0187

navo savo laiką. „Dabar
visiškai kita situacija,- tiek
bendros patalpos ir koridoriai, tiek vaikų grupės
ir klasės šiltos, jaukios“,patikino įstaigos vadovė
L.Viliušienė. Ji pasidžiaugė, kad prieš keletą metų
buvo pakeistas pastato
stogas, dabar atlikta šildymo sistemos renovacija,
tad vieni iš svarbiausių
ir aktualiausių darbų jau
atlikti.

Šakių mokykla - darželis „Berželis“ kiekvieną
rudenį sulaukia gausaus
būrio mažųjų auklėtinių. „Berželį“ nuolat
lanko apie 200 vaikų, su
jais dirba arti 60 darbuotojų. Ilgą laiką šios
ikimokyklinio auklėjimo įstaigos auklėtiniai
ir vadovai su baime
laukdavo žiemos,- ir
vėl pro langus švilpaus
vėjas, grupėse ir koridoriuose bus šalta,
nejauku.

„Berželio“ gyventojai
žiemos speigų nebijo

Įgyvendino Europos
Sąjungos remiamą
projektą

Dar sovietmetį menantis pastatas paprastai sulaukdavo tik „kosmetinio“
remonto.
Prieš porą metų, šakiečiams įgyvendinus
Europos Sąjungos finansuojamą pastato šildymo
sistemos renovacijos projektą, patalpų apšildymo
ir neefektyvaus energijos
naudojimo problemų nebeliko. Projekto „Šakių
mokyklos- darželio „Berželis“ renovacija, siekiant
didinti energijos vartojimo
efektyvumą (projekto kodas nr.VP3-3.4-ŪM-04R-41-008) finansavimo
sutartis su LR Ūkio ministerija buvo pasirašyta 2010
metų balandžio 21 dieną.
Šis projektas parengtas pagal Marijampolės regiono
projektų, finansuojamų pagal Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus
vystymasis“ įgyvendinimo
priemonę VP3-3,4-ŪM04-R „Viešosios paskirties
pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ 2007-2013
metų finansiniu laikotarpiu. Bendras investicijų
dydis - 410 tūkst. 639
litai, iš jų Europos Sąjungos skirtos lėšos siekia
349043,15 lito, likusi dalis
finansuota iš biudžeto.

Mažieji „Berželio“ auklėtiniai puikiai jaučiasi atnaujintose ir šiltose darželio grupėse.

Energijos taupymo
rodikliai pateisino
lūkesčius

Kaip pastebėjo Šakių
rajono savivaldybės Ūkio
skyriaus vyresnioji specialistė Aušra Slidziauskienė,
Šakių mokyklai- darželiui

sunaudojamos energijos
kiekį ir padidinti patalpų
apšildymo efektyvumą.
„Projektas buvo pradėtas
įgyvendinti 2010 metais.
Galutinė ataskaita pateikta
2011 metų gegužės 31 dieną, kuomet buvo baigtas

pastate, statytame dar 1976
metais, renovacijos metu
seni mediniai langai buvo
pakeisti į naujus plastikinius (414 kv. m plotas), o
vietoj medinių išorės durų
pastate įstatytos naujos ir
sandarios plastikinės durys.

„Jeigu anksčiau, kai reikėdavo
pereiti korpusus sujungiančią galeriją, reikėdavo šilčiau apsirengti,
tai dabar, sudėjus vitrininius langus,
patalpos ne tik pagražėjo, bet ir pro
langų plyšelius nebepučia vėjukas“,buvusių patalpų šildymo problemų
neslėpė direktorė L. Viliušienė.
„Berželis“ šilumos tiekimas
yra centralizuotas ir tiekiamas iš miesto katilinės.
Sėkmingai įgyvendinus šildymo sistemos renovavimo
ir energijos taupymo projektą, jau per pirmus metus
pavyko gerokai sumažinti

įgyvendinti projektas. Jo
nauda bei energijos rodikliai akivaizdūs,- sutaupyta
energijos tiek, kiek ir buvo
numatyta – 0,04 GWh,“sakė Ūkio skyriaus vyresnioji specialistė.
Vieno aukšto mūriniame

Mokyklos- darželio „Berželis“ auklėtoja Aušra Kasparavičienė džiaugiasi, kad dabar net šalčiausia žiema jų auklėtiniams bus nebaisi.

Iš esmės renovuota šildymo
sistema, - pakeisti visi šildymo sistemos vamzdynai,
vidaus patalpose sudėti
nauji plieniniai radiatoriai.
Statybos darbus vykdė uždaroji akcinė bendrovė
„Rūdupis“.

Pro langus
vėjukas jau nepučia

Šakių mokyklai - darželiui „Berželis“ vadovauja
Lina Viliušienė, turinti 27
– erių metų ikimokyklinio ugdymo pedagoginį
stažą. Įstaigos direktorė
neslepia, kad sėkmingas
ES remiamas šildymo sistemos renovacijos projektas,reikšmingiausias įvykis
visam kolektyvui. Pašnekovė prisimena, jog iki tol
šaltomis žiemomis dažnai
patalpose tekdavo naudoti elektrinius šildytuvus,
nes vien šildymo sistemos
pajėgumų reikiamai patalpų temperatūrai užtikrinti
neužtekdavo. „Jeigu anksčiau, kai reikėdavo pereiti
korpusus sujungiančią galeriją, reikėdavo šilčiau apsirengti, tai dabar, sudėjus
vitrininius langus, patalpos
ne tik pagražėjo, bet ir pro
langų plyšelius nebepučia
vėjukas“,- buvusių šildymo
problemų neslėpė direktorė. Senieji langai jau buvo
tiesiog apipuvę, nes atitar-

Prieš 37 – erius metus statytame pastate 2010-2011 metais, vykdant
ES remiamą projektą, pirmą kartą buvo atlikta esminė šildymo sistemos
renovacija,- pakeisti visi seni vamzdynai, pajungti nauji radiatoriai.

Šakių mokyklą- darželį „Berželis“ šiuo metu
lanko beveik 200 vaikų,
kurių amžius nuo trejų iki
šešerių metų. Mokykloje
yra ir dvi lopšelinukų grupės, kurias lanko vaikai
iki 3 metukų. „Berželyje“
iš viso yra 12 grupių, iš
kurių viena - lavinamoji
klasė bei dvi grupės, kurias lanko negalią turintys
vaikai ir vaikai su specialiais poreikiais. Kaip
pastebėjo darželio grupės
auklėtoja Aušra Bybartienė, praėjusią žiemą nekilo
jokių problemų dėl šildymo,- patalpose buvo šilta
ir jauku. Nauji radiatoriai
nerodė jokių „kaprizų“,
- anksčiau visko nutikdavo. Vieną dieną radiatoriai
šyla, kitą dieną,- jau ne.
„Tikrai šiltai gyvenome
praėjusią žiemą. Jei anksčiau patalpose būdavo 14
ar 15 laipsnių šilumos,
tai pernai žiemą buvo
daugiau nei dvidešimt
laipsnių. Nereikėjo jokių
papildomų elektrinių šildytuvų, jokių šiltesnių rūbelių“,- džiaugėsi grupės
auklėtoja.

Ateities planuose dar vienas ES
remiamas projektas

Per praėjusius ir šiuos
metus „Berželyje“ už ūkinėms reikmėms skirtas lėšas atlikta nemažai įvairių
smulkių remonto darbų:
pakeista elektros instaliacija, suremontuoti tualetai,
vaikams su specialiais
poreikiais įrengtas relaksacijos kambarys.
„ Iki galo atlikti visus
reikalingus remonto darbus reikia lėšų, o jų visada
mažoka. Mūsų laukia itin
svarbus dar vienas darbas.
Tai - pastato sienų apšiltinimas. Jei smulkesnius
darbus galime atlikti ir
savo jėgomis, tai didesnių
investicijų reikalaujančius
projektus galėtume įgyvendinti tik gavę finansinę
paramą iš Europos Sąjungos paramos fondų. Aišku,
tai pavyktų padaryti tik
parengus naują investicinį projektą dėl pastato
apšiltinimo“,- apie ateities
planus kalbėjo įstaigos
vadovė L.Viliušienė.

