Panevėžio rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo
programa
Dembavos k. Melioratorių kvartalo priemonių įgyvendinimas
Melioratorių kvartale esančiuose 10 daugiabučių namų yra 320 butų (3 namai po 40
butų, 5 namai po 32 butus ir 2 namai po 20 butų), kvartale yra 1 negyvenamasis pastatas ir 1 vieno–
dviejų butų gyvenamasis namas. Kvartale gyvena 576 gyventojai. Melioratorių kvartale iš 10
daugiabučių namų renovuoti / renovuojami 7 namai. 3 namai nėra sulaukę jokių energinį
efektyvumą didinančių priemonių;
Melioratorių kvartalo šilumos tiekimo tinklai
2019 m. už 32 000 Eur centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėjas VšĮ Velžio
komunalinis ūkis atnaujino apie 150 m šiluminių trasų – demontavo nusidėvėjusius vamzdynus,
įrengė bekanalius vamzdynus, pakeitė uždaromąją armatūrą. Siekiant atnaujinti visa kvartalo
šilumos tiekimo sistemą, reikia pakeisti dar apie 430 m nusidėvėjusių šilumos trasų. Preliminarus
lėšų poreikis 155,0 tūkst. Eur.
Melioratorių kvartalo teritorijos apšvietimo elektros tinklai
2019 m. už 26 885 Eur pakeista kvartalo teritorijos apšvietimo sistema (apie 1 300 m):
pakloti požeminiai apšvietimo tinklo kabeliai, įrengtos 35 cinkuotos atramos su 50 W LED
šviestuvais.
Melioratorių kvartalas, Dembavos k., Panevėžio r.

Velžio k. Žemdirbių kvartalo priemonių įgyvendinimas
Žemdirbių kvartale esančiuose 14 daugiabučių namų yra 256 butai (12 namų po
20 butų ir 2 namai po 8 butus), kvartale yra 2 visuomeniniai pastatai, 2 negyvenamieji pastatai ir
2 vieno–dviejų butų gyvenamieji namai. Kvartale gyvena 466 gyventojai. Žemdirbių kvartale iš
14 daugiabučių namų renovuoti / renovuojami 10 namų. 4 namai nėra renovuoti, iš jų 3 namuose
modernizuoti šiluminiai punktai, pakeisti langai ir durys, o 1 namas nėra sulaukęs jokių energinį
efektyvumą didinančių priemonių;
Žemdirbių kvartalo teritorijos apšvietimo elektros tinklai
2019 m. už 20 475 Eur pakeista kvartalo teritorijos apšvietimo sistema (apie 1 200 m):
pakloti požeminiai apšvietimo tinklo kabeliai, įrengtos 24 cinkuotos atramos su 25 LED 50 W
šviestuvais.

Žemdirbių kvartalas, Velžio k. Panevėžio r.

Pažagienių k. Švyturio kvartalo priemonių įgyvendinimas
Švyturio kvartale esančiuose 20 daugiabučių namų yra 305 butai (1 namas 34 butų, 2
namai po 19 butų, 4 namai po 18 butų, 1 namas 17 butų ir 12 namų po 12 butų), kvartale yra 2
visuomeniniai pastatai, 9 negyvenamieji pastatai (garažai) ir 1 vieno–dviejų butų gyvenamasis
namas. Kvartale gyvena 551 gyventojas. Švyturio kvartale iš 20 daugiabučių namų renovuoti /
renovuojami 12 namų. 8 namai nėra renovuoti ir nėra sulaukę jokių energinį efektyvumą didinančių
priemonių.
Švyturio kvartalas, Pažagienių k., Panevėžio r.

