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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 7
punktais,  Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr.
567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio
23 d.  nutarimu Nr.  1341 „Dėl  valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“,  Pakruojo
rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T-222 „Dėl akcinių ir uždarųjų
akcinių  bendrovių  akcijų  perdavimo  Pakruojo  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriui
valdyti,  naudoti  ir  disponuoti  jomis  patikėjimo  teise“,  Pakruojo  rajono  savivaldybės  valdomų
bendrovių  vadovų  darbo  užmokesčio  nustatymo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Pakruojo  rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. AV-32 „Dėl Pakruojo
rajono  savivaldybės  valdomų  bendrovių  vadovų  darbo  užmokesčio  nustatymo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“, 12 punktu, atsižvelgdama į darbo grupės, sudarytos Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. AV-658 „Dėl darbo grupės sudarymo“,
2020 m. balandžio 28 d. siūlymą:

1. N u s t a t a u Uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ (toliau – bendrovė) 2020
metų veiklos užduotis (pridedama).

2. N u r o d  a u bendrovės l. e. p. direktoriui nustatytas 2020 metų veiklos užduotis viešai
paskelbti bendrovės interneto svetainėje.

Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė           Ilona Gelažnikienė

       Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

Elektroninio dokumento nuorašas



       2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AV-
       priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“
2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Eil.
Nr.

Einamųjų metų veiklos
užduotys

Priemonės, kuriomis bus pasiektas
planuojamas veiklos rezultatas

Pasiektas rezultatas

1. Siekti bendrovės ūkinės-
finansinės veiklos

pelningumo

Mažinti sąnaudas įsigyjant pigesnį kurą,
teikti papildomas paslaugas

1000 eurų grynasis
pelnas

2. Nedidinti vartotojams
tiekiamos šilumos kainos

Mažinti sąnaudas įsigyjant pigesnį
technologinį kurą

Mažinti elektros energijos sąnaudas
gerinant technologinio proceso
efektyvumą Linkuvos katilinėje
Modernizuoti Linkuvos katilinės
technologinį procesą (nuotolinis

stebėjimas iš Pakruojo RK) 
Prijungti naujų šilumos vartotojų 

Bendrovės tiekiamos
šilumos kaina

vartotojams 2020 m.
gruodžio mėn. ne
didesnė nei 6,06

ct/kWh be PVM (6,61
ct/kWh su 9 proc.

PVM – informacijos
šaltinis www.vert.lt)

3. Įrengti konteinerinį skysto
kuro katilą su
priklausiniais

Ūkio būdu savo lėšomis įrengti
konteinerinį skysto kuro katilą su

priklausiniais, kuris būtų naudojamas
kaip rezervinis katilas Linkuvos
gimnazijos ar kitose katilinėse

Iki 2020 m. spalio 1
d. įrengtas

konteinerinis skysto
kuro katilas su
priklausiniais

4. Sumažinti vartotojų
įsiskolinimą

Vykdyti skolininkų prevencinę politiką: 
- įsiskolinimui viršijus 150,00 Eur

vartotojams paštu, el. paštu ar asmeniškai
įteikti  įspėjimus apie susidariusią skolą;

- įsiskolinimui viršijus 300,00 Eur ir
nesudarius įsiskolinimo apmokėjimo
dalimis sutarties, perduoti ieškinius į

teismą dėl skolos išieškojimo

Vartotojų
įsiskolinimas

Bendrovei 5 proc.
mažesnis lyginant su

2019 metais (be
priskaitymų už
gruodžio mėn.)

5. Pagerinti darbuotojų
darbo sąlygas

Ūkio būdu savo lėšomis įrengti dirbtuvių
patalpose darbuotojų buitines ir poilsio

patalpas

Iki 2020 m. gruodžio
1 d. įrengtos

darbuotojų buitinės ir
poilsio patalpos

_______________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Pakruojo rajono savivaldybės administracija 288733050, Kęstučio
4, Pakruojis

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO
ŠILUMA“ 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-04-30 Nr. AV-249
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ilona Gelažnikienė, Administracijos direktorė
Sertifikatas išduotas ILONA GELAŽNIKIENĖ, Pakruojo rajono savivaldybės

administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-04-30 16:24:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-04-30 16:24:18 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2020-02-25 11:28:41 – 2023-02-24 11:28:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Pakruojo rajono savivaldybės administracija, į.k.288733050 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:09:27 iki 2021-12-26
14:09:27

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.46

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-30
16:46:00)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-04-30 16:46:00 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


