PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS
MOKYKLOS PASTATŲ MODERNIZAVIMAS“
2020 m. lapkričio 18 d. Mažeikių politechnikos mokykla pasirašė sutartį su uždarąja akcine
bendrove „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ dėl projekto „Mažeikių politechnikos mokyklos pastatų
modernizavimas“ Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-055 finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014-2020
m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę
„Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.
Projekto tikslas – modernizuoti Mažeikių politechnikos mokyklos pastatus, siekiant padidinti
jų energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti C energinio naudingumo klasę ir sumažinti išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą. Projekto tikslui pasiekti numatomas šis
uždavinys: Mažeikių politechnikos mokyklos pastatų energetinio efektyvumo didinimas.
Projekto numatoma veikla: Mažeikių politechnikos mokyklos pastatų, esančių Ventos g. 18,
Mažeikiai, atnaujinimas, jų inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimas, didinant
energijos vartojimo efektyvumą.
Šios veiklos įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti Mažeikių politechnikos mokyklos
pastatus, esančius Ventos g. 18, Mažeikiuose: 4 aukštų pastatą, 3 aukštų dirbtuvių pastatą ir 3 aukštų
pastatą. Šios veiklos įgyvendinimo metu bus atnaujinti minėti mokyklos pastatai, diegiant šias energijos
taupymo priemones: išorės sienų šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas, durų keitimas, perdangos
virš nešildomo rūsio šiltinimas, šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas),
apšvietimo sistemos atnaujinimas/ modernizavimas.
Projekto tikslinės grupės: įstaigos personalas, mokytojai ir mokiniai.
Mokykla bus atsakinga už tinkamą atnaujintų pastatų naudojimą ir jų priežiūrą. Projekto
rezultatais (geresnėmis darbo ir komforto sąlygomis) po projekto įgyvendinimo pabaigos naudosis
mokyklos darbuotojai, mokytojai ir mokiniai, o šilumos, elektros energijos sutaupymai ir šiltnamio

efektą sukeliančių dujų (CO2) sumažėjimas bus jaučiami visos šalies mastu. Tęsiant mokyklos veiklą,
projekto rezultatais bus naudojamasi dar daug metų ateityje ir bus užtikrintas pareiškėjo veiklos
tęstinumas. Tokiu būdu projekto įgyvendinimas prisidės prie įstaigos veiklos sąlygų gerinimo ir turės
teigiamą poveikį mokyklos darbuotojams, mokytojams ir mokiniams.
Bendra projekto išlaidų suma – 1.112.241,43 Eur. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –
778.568,99 Eur. Tai sudaro iki 70 % gražinamosios subsidijos lėšų iš Europos Sąjungos Struktūrinių
fondų, mokyklos pastatų rekonstrukcijos projekto vertės, likusią dalį 30 % (333.672,44 Eur) padengs
mokykla paskolos lėšomis. Šiai likusiai projekto dalies finansavimo sumai padengti, 2020 m. lapkričio
mėn. Mažeikių politechnikos mokykla su uždarąja akcine bendrove „Viešųjų investicijų plėtros
agentūra“ pasirašė Centrinės valdžios viešųjų pastatų, esančių adresu Ventos g. 18, Mažeikiai
atnaujinimo didinant energijos vartojimo efektyvumą paskolos sutartį.
Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-10-31.

