TECHNINĖ UŽDUOTIS

SKIRSNEMUNĖS MOKYKLOS PASTATO ENERGETINIO AUDITO
PARENGIMO PASLAUGOS
1. PAGRINDINĖ INFORMACIJA
1.1. Užsakovas
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas
El. paštas: info@jurbarkas.lt
1.2. Numatoma projekto įgyvendinimo teritorija ir vieta
Šaltinio g. 22, Skirsnemunės k., Jurbarko rajonas Užduoties vykdymo vieta – neribojama,
tačiau ne mažiau 5 proc. laiko paslaugos teikėjas privalo praleisti numatomoje projekto
įgyvendinimo teritorijoje.
1.3. Įgyvendinimo pradžia ir bendra trukmė
Numatoma pradžios data yra sutarties dėl paslaugų teikimo pasirašymo data. Numatomas
užduoties atlikimo laikotarpis – 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.
2. UŽDUOTIES TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR REZULTATAI
2.1. Užduoties tikslas – parengti Skirsnemunės mokyklos pastato esančio adresu Šaltinio g. 22,
Skirsnemunės k., Jurbarko rajonas, energetinį auditą.
2.2. Šios užduoties uždavinys yra:
2.2.1. Parengti energetinį auditą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, metodikomis ir
dokumentais, kuriais privaloma vadovautis siekiant gauti 2007-2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų paramą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir
darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, siekiant
tinkamai nustatyti investicijų poreikį Skirsnemunės mokyklos pastato rekonstravimui.
Energetiniame audite turi būti glaustai ir aiškiai pagrindžiamas nurodytos priemonės
įgyvendinimas, paramos jai įgyvendinti poreikis, išnagrinėti alternatyvūs problemų sprendimo
būdai bei aiškiai nurodyti pasirinkto varianto privalumai, pateiktas kiekybinis projekto naudos
įvertinimas.
2.2.2. Parengti energetinio audito ataskaitą vadovaujantis LR Ūkio ministro 2008-04-29
įsakymu Nr. 4-184 „Dėl išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito
atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika“, LR ūkio ministro 2008-06-25 įsakymu
Nr. 4-265 patvirtintos priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“
finansavimo sąlygų aprašu“ bei jų pakeitimais ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros keliamais
reikalavimais, rekomendacijomis, galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir kt. dokumentais
susijusiais su šia užduotimi.
3. KITI REIKALAVIMAI
3.1. Duomenis reikalingus 2.2. punkte nurodytiems uždaviniams įvykdyti tiekėjas surenka pats,
išskyrus tuos atvejus, kai užsakovas duomenis turi ir gali pateikti.
3.2. Darbo įforminimas. Energetinio audito ataskaita ir visi jos dokumentų priedai, turi būti
parengti lietuvių kalba, vadovaujantis su užsakovu (Jurbarko rajono savivaldybės administracija)
suderintais nurodymais, kurie nustato:

3.2.1. šrifto stilių ir dydį – Times New Roman, 12;
3.2.2. tarpus tarp eilučių – 1,5;
3.2.3. lentelių, paveikslų, diagramų ir kitos vaizdinės medžiagos įforminimą bei kt.
3.3. Parengti dokumentų spausdintines (1 originalą ir 1 kopiją) bei elektronines versijas (įrašant
į kompaktinį diską *.doc ir *.pdf formatais). Papildomas energetinio audito ataskaitos originalas ir/
ar kopijų skaičių bei apmokėjimas už jas nustatomas pagal atskirą susitarimą.
3.4. Visos energetiniame audite pateiktos išlaidos turi būti nurodytos litais.
3.5. Paslaugos teikėjo pasiūlyti darbuotojai, kurie atlieka pagrindines veiklas vykdant sutartį,
yra vadinami pagrindiniais darbuotojais ir privalo atitikti visus reikalavimus, keliamus konkurso
sąlygose ir reikalingus perkamoms paslaugoms atlikti.
3.6. Bet kokio pagalbinio personalo samdymas yra paties konsultanto atsakomybė ir rūpestis.
3.7. Tuo atveju, jei užduoties įgyvendinimo metu paslaugos teikėjui iškiltų poreikis atlikti tam
tikras papildomas analizes, kurios nėra konkrečiai įvardytos šioje techninėje užduotyje, tačiau kurių
atlikimas yra būtinas sėkmingai užduočiai atlikti, paslaugos teikėjas privalo tęsti užduoties
vykdymą, įskaitant bet kokios papildomai reikalingos analizės atlikimą, visa tai laikoma esamos
techninės užduoties dalimi.
3.8 Vadovaujantis LR Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 692 „Dėl Efektyvaus
energijos išteklių ir energijos vartojimo stebėsenos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Stebėsenos
taisyklės) ir jo pakeitimais, energetinio audito prieduose privaloma pateikti užpildytą Stebėsenos
taisyklių 2 priedą, kuriame duomenys būtų pateikiami iki Skirsnemunės mokyklos pastato
renovacijos:
(Duomenų suvestinės formos pavyzdys)
___________________________________________________________________________
(finansinę paramą gaunančio asmens pavadinimas)
___________________________________________________________________________
(teisinė forma, buveinės adresas, tel. Nr., fakso Nr., el. p. adresas)
___________________________________________________________________________
(duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas)

_________________________________.
(programos administratoriaus pavadinimas)

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO PASTATUOSE VERTINIMO DUOMENŲ
SUVESTINĖ
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS PAVADINIMAS
STEBIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
STEBIMO OBJEKTO ADRESAS
EINAMIEJI STEBĖSENOS METAI
APSUPTIES RODIKLIAI
Vartojamos energijos kainos
Vartojamų energijos išteklių kainos
elektros energija,
šilumos energija,
1 energijos išteklius,
2 energijos išteklius,
Lt/kWh
Lt/kWh
Lt/(tūrio arba masės vnt.) Lt/(tūrio arba masės vnt.)

1

2

3

Vidutinės mėnesinės išorės oro temperatūros, oC
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Šildymo sezono pradžios ir pabaigos datos
Šildymo sezono dienolaipsniai

Eil. Pastato statybos
Nr.
metai

Eil.
Nr.

Metinės
elektros
energijos
sąnaudos,
MWh

SAVITIEJI RODIKLIAI
Bendrieji rodikliai
Energijos efektyvumo
didinimo priemonių
Pastato plotas, m2
įdiegimo metai

Pastato šildomų patalpų
plotas, m2

Energijos išteklių ir energijos vartojimo rodikliai
Metinės
Metinės
Metinės
Metinės
Metinės karšto
šilumos
2 energijos
energijos
1 energijos
vandens
sąnaudos
ištekliaus
sąnaudos karštam
ištekliaus
sąnaudos,
šildymui,
sąnaudos,
vandeniui,
sąnaudos, MWh
m3
MWh
MWh
MWh

Lyginamieji rodikliai
Lyginamosios
Eil. metinės elektros
Nr. energijos sąnaudos,
kWh/m2

Lyginamosios metinės
šilumos sąnaudos
pastatų šildymui,
Wh/(DL·m2)

Lyginamieji metiniai
Lyginamosios metinės
išmetami į atmosferą dėl
šilumos sąnaudos
pastatų šildymo CO2
karštam vandeniui,
kiekiai,
3
kWh/m
kg CO2/(DL·m2)

Įdiegtų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių aprašymas (tipas, skaičius,
charakteristikos, investicijų dydis):

Pastabos:

3.9

Energetiniame audite/investiciniame projekte privalo būti pateiktos ir užpildytos žemiau

nurodytos lentelės:

1 lentelė. Faktinės šilumos sąnaudos šildymo sezono periodu

Metai
Mėnuo

sausis
vasaris
kovas
balandis
spalis
lapkritis
gruodis
Viso
sausis

-

Šilumos suvartojimas
šildymui norminaiis
metais ir karšto vandens
ruošimui (kWh)

Šilumos suvartojimas
šildymui norminiais
metais (kWh)

Norminis dienolaipsnių
skaičius (DL)

Norminė lauko oro
temperatūra tiš, (0C)

sausis
vasaris
kovas
balandis
spalis
lapkritis
gruodis
Viso
sausis
vasaris
kovas
balandis
spalis
lapkritis
gruodis
Viso

Faktinės šilumonės
šildymo charakteristikos
(kWh/DL)

Šilumos suvartojimas
šildymui (kWh)

Šilumos suvartojimas
karšto vandnes ruošimui
(kWh)

Faktinis dienolaipsnių
skaičius (DL)

Faktinė lauko oro
temperatūra tiš, (0C)

Faktinės šildymo dienos
per mėnesį

Mėnuo

Norminės šildymo dienos
per mėnesį

Metai

-

-

2 lentelė. Metinės šilumos sąnaudos šildymui (perskaičiuotos norminiams metams)

vasaris
kovas
balandis
spalis
lapkritis
gruodis
Viso

-

3.10. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai vertinant paraišką dėl projekto finansavimo ir
pateikus pastabas dėl energetinio audito, tiekėjas privalės pakoreguoti parengtą ataskaitą pagal
pateiktas pastabas.
______________________

