PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės
mero 2017 m. sausio 2 d.
potvarkiu Nr. M-1
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO 2017 METŲ VEIKLOS
UŽDUOTYS IR VERTINIMO RODIKLIAI
Tikslas

Užduotys

Optimizuoti šilumos
gamybos ir perdavimo
ūkio veiklos organizavimą

Veikia 56 katilinės, iš jų
2016 m. nuostolingai dirbo
29 katilinės. Sumažinti
nuostolingai dirbančių katilinių
skaičių

2.

Optimizuoti katilinių ir
kūrikų darbo organizavimą

Sumažinti didžiausią šilumos Rekonstruojant

gamybos savikainos sąnaudų
dalį kieto kuro katilinėse
sudarantį darbuotojų darbo
užmokestį

katilines į
automatizuotas
ar
pusiau
automatizuotas
2017
m.
sumažinti katilinių kūrikų
skaičių nuo šiuo metu esančių
41 darbuotojo iki 39

3.

Padidinti vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo
paslaugų prieinamumą ir
sistemos efektyvumą
Panevėžio rajone

Tinkamai įgyvendinti ir
suvaldyti Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų statybos Paįstrio k.,
Gegužinės k. ir Ėriškių k.,
Panevėžio rajone, projektą

2017 m. užbaigti I ir II etapų
rangos darbų (įskaitant
projektavimo paslaugas)
pirkimo procedūras. Pasirašyti
rangos sutartis. Pradėti I etapo
projektavimo darbus

4.

Pagerinti nuotekų
išvežimo asenizacine
mašina paslaugos teikimą,
padidinti paslaugos
prieinamumą rajono
gyventojams

Šiuo metu nuotekos
asenizacine mašina dėl
prastos technikos būklės,
neišspręstų nuotekų išpylimo
(pridavimo į valymo
įrenginius) logistikos
klausimų vežamos tik
Miežiškių, Velžio, Vadoklių,
Raguvos, Ramygalos
Krekenavos ir daliai
Panevėžio ir Upytės seniūnijų
gyventojams. Paslaugą teikti
visame rajone

2017 m. parengti nuotekų
išvežimo/pridavimo logistikos
planą bei šią paslaugą teikti ir
Naujamiesčio, Smilgių,
Paįstrio, Karsakiškio, visoje
Panevėžio bei Upytės
seniūnijų teritorijoje, t. y.
visame Panevėžio rajone

5.

Sumažinti patiriamus
kaštus elektros energijos
suvartojimui

Įgyvendinti priemones
energijos vartojimo
efektyvumui didinti

Sumažinti elektros energijos
suvartojimą 2 %

6.

Tinkamai įgyvendinti
daugiabučių namų
atnaujinimo

Daugiabučių namų
2017 m. vasario 20 d. pateikti
atnaujinimo (modernizavimo) Būsto energijos taupymo
skatinimo programos
agentūrai daugiabučių namų

Eil.
Nr.
1.

Vertinimo rodikliai
2017 m. optimizuojant šilumos
ūkio veiklą katilinių
rekonstrukciją planuojama
nuostolingai dirbančių katilinių
skaičių sumažinti iki 24

7.

(modernizavimo)
skatinimo programą

įgyvendinimas nustatytais
terminais

Mažinti gyventojų
įsiskolinimus už suteiktas
paslaugas, aktyvinti
išieškojimo procesus

Suplanavus ir įgyvendinus
įvairius prevencinius
veiksmus, mažinančius
įsiskolinimų augimą,
sumažinti skolininkų skaičių
ir esamą klientų įsiskolinimą

__________________________

modernizavimo skatinimo
III etapo daugiabučių namų
renovacijos (modernizavimo)
investicinius planus (15 vnt.).
2017 m. patvirtintiems
investiciniams planams pradėti
ir užbaigti rangos darbų
(įskaitant projektavimo
paslaugas) pirkimo procedūras.
Pasirašyti rangos darbų sutartis
ir pradėti projektavimo,
statybos ir remonto darbus
Įdiegti automatizuotą sistemą
priminimų apie susidariusią
skolą siuntimui klientams.
2017 m. pateikti
200 procesinių dokumentų dėl
skolų išeiškojimo

