
Vilnius m. šilumos ūkis: praeitis, dabartis, perspektyvos



VŠT nuomos chronologija

1997 m. – Lietuvos energijos restruktūrizacija
VŠT balansas (1997 07 01 – 1998 12 31) – (48.017.000) litų nuostolis

1997 m. 1998 m. – AF International pradeda ir rengia studiją

VŠT balansas (1999 07 01 – 2000 06 30) – (34.702.099) litų nuostolis

VŠT balansas (2000 07 01 – 2001 06 30) – 410.022 litų pelnas (atskirti 8 rajoniniai filialai ir 72.760.779 litų
sumažintas įstatinis kapitalas)

2000 m. 03 – Studijos rengimo pabaiga

2000 07 16 – Sudaroma komisija

2002 02 01 – Pasirašoma sutartis

2001 02 22 – Išrenkamas patarėjas
2001 07 02 – Paskelbiamas nuomos konkursas.
2001 10 22 – Rezultatai (preliminari eilė), prasideda derybos dėl sutarties.
2001 12 05 – Komisija patvirtina sutartį, prasideda svarstymai



Įrengti 3120 automatizuoti šilumos punktai;
Pakeisti ar naujai sumontuoti 3883 šilumos skaitikliai;

Į informacines technologijas investuota 12.312 mln. Lt;

Energetinio katilo  Nr. 1 rekonstrukcija, įrengiant žemo NOX generavimo
degiklius;

E-3 bloke Nr.1 įdiegta nauja turbinos reguliavimo sistema ir apsaugų bei
valdymo sistemos;
Nutiestas ilgesnis nei 5 km dujotiekis E3 – E2;

Įrengtos keturios hidro movos tinklo siurbliams ir dažnio keitiklis cirkuliaciniam
siurbliui;
E-2, 3 atnaujinti dūmtakiai bei kaminai;

E- 2 vandens šildymo katilo Nr. 6 modernizacija;

E- 2 turbinos Nr. 4 atnaujinimas ir apsaugų sistemos įrengimas;

E- 2, 3 sumontuoti nauji turbininės alyvos priėmimo ir saugojimo įrenginiai;

E- 2 įdiegta techninio vandens apytakinė sistema su naftos gaudykle;
E-3 įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, gautas ISO 14001 sertifikatas;

RK-8 atnaujintas vandens šildymo katilas Nr. 4. Įrengtas naujas tinklo siurblys;

Vietoj RK-6, pastatyta nauja automatizuota, be aptarnaujančio personalo garo
katilinė Zarasų g. 5;

RK-7 ir RK-8 pertvarkytos darbui, rezerviniam šilumos tiekimui užtikrinti;

Nuomos sutarties vykdymas (1/3)



Nuomos sutarties vykdymas (2/3)

• Rekonstruota Dvarčionių katilinė;

• Rekonstruota Salininkų katilinė, įrengiant 600 kW el. galios kogeneratorių;

• Rekonstruota Trakų Vokės katilinė;

• Įrengta katilinė Popieriaus g. 42;

• Įsigyta mobili konteinerinė katilinė;
• Rekonstruota ar naujai įrengta daugiau 100 km. šilumos trasų.
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Nuomos sutarties vykdymas (3/3)



Energijos taupymas ir CO2 reguliavimas taikant kompleksinius
veiksmus

Kuro rūšių diversifikacija

Atsinaujinantys šaltiniai

Rėžimo optimizavimas
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realizavimas
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Ekonominis efektas:

Efektyvumo padidėjimas: - 3 iki 5%                               - 7 iki 8%

+  mažesnis CO2 kiekis

Klientai



Šilumos tinklo nuostoliai

Viso VE tinklo pamaitinimas
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Atsijungęs klientas
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Pasenęs klientų aptarnavimo modelis

Reguliavimas kiekvienam namui negalimas dėl
pasenusios infrastruktūros (grupinės boilerinės)

Didelis atsijungimų kiekis, dėl pasyvaus centrinio
šilumos tiekėjo elgesio

Informacijos klientams apie centrinio šilumos
tiekimo privalumus nebuvimas

Didelis klientų suinteresuotumas atsijungti nuo
centrinio šilumos tiekimo ir pereiti prie dujinio
šildymo, akcentuojant tik dujų kainą.

Vilnius 2002 : kur klientai ?



Buvo iškeltas uždavinys: pereiti nuo situacijos kur viską lemia gamyba ir prieiti prie situacijos kurią vis
labiau sprendžia vartotojas.

Šių tikslų įgyvendinimui prireikė nemažai investicijų (2002-2008 m.: iš viso 379.5 mln. litų) :

Buvo reikalinga sukurti plataus profilio komercinę strategiją:

3 klientų aptarnavimo centrai, kuriuose dirba 81 vadybininkas – šilumininkas. Jie prižiūri ir atsako už
daugiabučio namo priežiūrą.

► 1 skambučių centras

► Internetinis puslapis

► Klientų pasitenkinimo tyrimai

► Daliklinės sistemos įdiegimas butuose

► Prognozės dėl miesto augimo tendencijos

Vilnius 2003: komercinės strategijos realizavimas



Individualaus šilumos reguliavimo ir apskaitos sistemos
diegimas 2004 07 01 – 2008 08 01

110 daugiabučių namų



70 namų su individualia šildymo sistema šildymo sąnaudos MWh
vidutiniais metais
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Naujų objektų prijungimas prie centralizuotų šilumos tinklų
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Vilnius. Dabartis ir planai

Elektrinių Nr. 2, 3 resursai, dėl jų amžiaus senka ir jų palaikymui reikalingos pastovios
investicijos.

Kad palaikyti darbinį stovį :
- Elektrinių remontams 2009 – 2013 metų laikotarpiui numatyta skirti apytiksliai 57

mln. litų.
Numatyti pagrindiniai darbai:
- Elektrinės Nr. 2 turbinos Nr. 5 (16,5 MW) remontas;
- Elektrinės Nr. 2 kondensacinio ekonomaizerio įrengimas.

Perdavimo tinklo remontams, tam pačiam laikotarpiui, numatyta skirti 100 mln. litų.



Lietuvos šilumos ūkio vystymosi kryptys iki 2025 m.

Nacionalinė energetikos strategija (patvirtinta 2007-01-18)

/ Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus plėtra)/

1. Šilumos ūkį tvarkyti pagal šilumos ūkio specialiuosius planus.

2. Palaipsniui įrengti termofikacines elektrines. Pasiekti, kad iki 2020 m. Kogeneracinėse elektrinėse pagaminama :

- elektros energija sudarytų ne mažiau kaip 35 % (šiuo metu sudaro ~ 17 %) bendro elektros balanso;

- šilumos energija sudarytų ne mažiau kaip 75 % (šiuo metu sudaro ~ 50 %) bendro centralizuotai tiekiamos šilumos balanso

3. Skatinti konkurenciją tarp šilumos gamintojų

4. Skatinti šilumos ir elektros gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių:

- iki 2010 m. Vilniuje įrengti komunalinių atliekų deginimo įrenginį (pajėgumas: 200 tūkst. t/metus)

- šiluma, pagaminta iš vietinių ir AEI sudarytų: 2010 m. - 17%, o 2020 m. - 23 % bendro šilumos gamybos balanso

5. Iki 2015 m. modernizuoti šilumos tiekimo sistemas (pakeisti iki 75% esamų vamzdynų)

6. Sudaryti palankias sąlygas pastatams renovuoti

7. Per energetinių paslaugų įmones skatinti privataus kapitalo dalyvavimą šilumos ūkio modernizavimo projektuose.
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Cirkuliacija
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Lietuviškas daugiabutis namas Daugelio išsivysčiusių šalių daugiabutis namas

Strategijos įgyvendinimo problemos

Daugiabučiuose namuose neefektyvi bendro turto valdymo schema



VKEKK

VEI

Savivaldybės

Šilumos tiekimo įmonių veiklą
kontroliuojančios institucijos:

Daugiabučių namų administratorių
veiklą kontroliuojančios institucijos:

Savivaldybės (?)

• Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo
įstatymas (LRS)
• Energetikos įmonių informacijos
teikimo taisyklės (VKEKK)
• Informacijos, susijusios su
energetikos veikla, teikimo valstybės
institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms
šalims taisyklės (ŪM)
• Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės
• Kt.

• Butų ir kitų patalpų savininkų
bendrosios nuosavybės
administravimo pavyzdiniai nuostatai

Gyvenamieji daugiabučiai namai



Šilumos tiekėjų prievolės. Reguliuojančių teisės aktų bazė



Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS
(Žin. 2007, Nr. 130-5259 )

30 straipsnis. Veiklos licencijavimas šilumos ūkio sektoriuje

1. Šilumos tiekėjas privalo turėti šilumos tiekimo licenciją.

2. Licencijų išdavimo tvarką ir taisykles tvirtina Vyriausybė. Licencijas šilumos tiekėjui, tiekiančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos
per metus, atsižvelgdama į savivaldybės institucijos rekomendacijas, išduoda, jų galiojimą sustabdo, panaikina ir licencijuojamą
veiklą kontroliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Licencijas mažiau šilumos tiekiančiam tiekėjui
išduoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės institucija.

3. Licencijos išduodamos vadovaujantis veiklos saugumo, patikimumo, efektyvumo ir nediskriminavimo principais.

4. Licencijos turėtojas privalo vykdyti šias licencijuojamos veiklos sąlygas:

1) drausti savo verslo veiklos riziką. Draudimo suma turi būti ne mažesnė už licencijuojamai veiklai vykdyti naudojamo turto vertę;

2) užtikrinti eksploatuojamų tinklų plėtrą, prijungti vartotojų ir gamintojų įrenginius, esančius jo teritorijoje, prie šilumos perdavimo
tinklo pagal atitinkamus norminius dokumentus;

3) tiekti šilumą kainomis, kurios nustatytos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta Šilumos ir
karšto vandens kainų nustatymo metodika;

4) tvarkyti atskirą nuo kitų rūšių veiklos šilumos tiekimo sąnaudų apskaitą, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir
viešai skelbti duomenis apie šilumos gamybos ir šilumos perdavimo sąnaudas;

5) derinti su licenciją išdavusia institucija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir nustatyta tvarka teikti
licenciją išdavusiai institucijai informaciją apie jų vykdymą;

6) teisės aktų nustatyta tvarka teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas;

7) teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms informaciją, reikalingą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms pareigoms
vykdyti. Šilumos tiekėjas privalo pateikti reikalaujamą informaciją per 10 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo, jeigu
nėra pagrįstų priežasčių, dėl kurių nustatomas ilgesnis terminas;

8) informuoti ir konsultuoti vartotojus teisės aktų nustatyta tvarka, sąlygomis ir mastu.

Prievolės šilumos tiekimo įmonėms (1/4)



Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės
(Žin. 2008, Nr. 76-3039 )

V. ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS PATEIKIMAS

19. Įmonės, turinčios galiojančią licenciją veiklai šilumos ūkio sektoriuje, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, turi pateikti Komisijai informaciją apie
licencijuojamą veiklą.

20. Įmonė, turinti šilumos tiekimo licenciją, privalo Komisijai pateikti:
20.1. per 20 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos ataskaitą apie faktinius pirkto kuro kiekius ir vidutines kainas. Duomenis apie faktinius
kuro pirkimus ir vidutines kainas užpildyti naudojantis duomenų surinkimo baze, esančia Komisijos tinklalapyje;
20.2. kasmet iki vasario 15 d. šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių (preliminarią) suvestinę (10 priedas);
20.3. metams pasibaigus, per keturis mėnesius:

20.3.1. šilumos tiekimo veiklos sąnaudų metinę ataskaitą ir audito išvadą apie šią ataskaitą;
20.3.2. metinę finansinę atskaitomybę ir audito išvadą (jei auditas buvo atliktas);
20.3.3. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą (9 priedas);
20.3.4. informaciją apie šilumos tiekimo sąnaudų viešą paskelbimą;
20.3.5. šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinę (10 priedas);
20.3.6. investicijų plano vykdymo lentelę (11 priedas);
20.3.7. ilgalaikio turto pasikeitimo lentelę (12 priedas);
20.3.8. šilumos perdavimo techninių rodiklių lentelę (13 priedas);
20.3.9. šilumos generavimo techninių rodiklių lentelę (14 priedas);
20.3.10. kogeneracijos (termofikacijos) potencialo ir panaudojimo įvertinimo lentelę (15 priedas);
20.3.11. paslaugų kokybės, veiklos patikimumo ir kitų rodiklių lentelę (16 priedas);

20.4. Šilumos kainų nustatymo metodikoje [5.15.] nustatyta tvarka Komisijai pateikti visus dokumentus, reikalingus šilumos kainoms nustatyti;
20.5. ne rečiau kaip kas 5 metai atlikti šilumos tiekimo vartotojams (šilumos energijos rinkos) analizę ir Komisijai pateikti informaciją apie šilumos
tiekimo rinkos plėtros perspektyvas.
21. Įmonės, turinčios teisės aktais nustatytą licenciją veiklai šilumos ūkio sektoriuje, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nevykdžiusios licencijuojamos veiklos,
privalo Komisijai pateikti:
21.1. per 40 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos raštą dėl licencijuojamos veiklos nevykdymo;
21.2. metams pasibaigus, per keturis mėnesius metinę finansinę atskaitomybę su audito išvada (jei auditas buvo atliktas) bei licencijuojamos veiklos
sąnaudų audito išvadą, patvirtinančią, kad Įmonė licencijuojamos veiklos nevykdė ir jos sąnaudų ataskaitiniais metais nepatyrė.

<...>
25. Už informacijos nepateikimą ar žinomai klaidingos informacijos pateikimą energetikos įmonių pareigūnai gali būti traukiami administracinėn
atsakomybėn Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

Prievolės šilumos tiekimo įmonėms (2/4)



Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklės
(Žin., 2008 Nr. 72-2777)

Šilumos, elektros ir dujų įmonių VIEŠOS INFORMACIJOS SKELBIMO TVARKA
46. Šilumos, elektros ir dujų įmonių informacija apie reguliuojamos veiklos sąnaudas yra vieša.
47. Šilumos, elektros ir dujų įmonės Taisyklių 46 punkte nurodytą informaciją savo nustatyta tvarka viešai paskelbia interneto

svetainėje ir (ar) visuomenės informavimo priemonėse.
48. Šilumos, elektros ir dujų įmonių reguliuojamos veiklos vieši yra šie sąnaudų straipsniai:

48.1. energijos (šilumos, dujų ir elektros) pirkimo sąnaudos;
48.2. materialinės ir joms prilygintos sąnaudos;
48.3. ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija;
48.4. darbo apmokėjimas;
48.5. darbuotojų socialinis draudimas;
48.6. technologinės sąnaudos ir komerciniai nuostoliai;
48.7. mokesčiai;
48.8. palūkanos.

Skelbiant reguliuojamos veiklos sąnaudas turi būti nurodoma, kokius planuojama perduoti, paskirstyti ir parduoti energijos
kiekius, taip pat kokie energijos kiekiai yra perduoti, paskirstyti ir parduoti.

49. Šilumos, elektros ir dujų įmonės viešai skelbia informaciją apie investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą. Skelbiama ši
informacija:
49.1. planuojamos investicijos (skelbiamos bendros investicijų į tinklų ir sistemų plėtrą mastas);
49.2. pastatyti, modernizuoti ir rekonstruoti energetikos objektai, kurių statybos vertė yra didesnė kaip 3 mln. Lt (skelbiama šių
objektų vieta, investicijų dydis ir pagrindiniai techniniai parametrai).

Šilumos, elektros ir dujų įmonės privalo kasmet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 5 d. savo interneto svetainėje
paskelbti informaciją apie kitais metais planuojamas investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą. Informaciją apie pastatytus,
modernizuotus ir rekonstruotus energetikos objektus energetikos įmonės skelbia savo nustatyta tvarka ne vėliau kaip
per 30 darbo dienų po šių objektų pripažinimo tinkamais naudoti.

50. Šilumos, elektros ir dujų įmonės privalo kasmet iki gegužės 10 d. savo interneto svetainėje paskelbti faktines praėjusių
kalendorinių metų reguliuojamos veiklos sąnaudas, taip pat ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nutarimo dėl reguliuojamos veiklos kainų pakeitimo įsigaliojimo
interneto svetainėje paskelbti informaciją apie planuojamas reguliuojamos veiklos sąnaudas. Informacija apie
planuojamas reguliuojamos veiklos sąnaudas publikuojama, kol galioja Komisijos nutarimas.
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IX. INFORMACIJOS TEIKIMAS GALUTINIAMS ENERGIJOS VARTOTOJAMS
36. Šilumos, elektros ir dujų įmonės savo veikimo teritorijoje pagal kompetenciją galutiniams energijos vartotojams teikia informaciją apie:

36.1. galutiniams energijos vartotojams tiekiamą energiją ir teikiamas paslaugas;
36.2. energijos tiekimo sutarčių sudarymo principus ir galutinių energijos vartotojų teises;
36.3. energijos kainas ir tarifus;
36.4. saugų ir efektyvų energetikos objektų bei įrenginių naudojimą;
36.5. statomus, rekonstruojamus energetikos objektus ir įrenginius;
36.6. efektyvų energijos išteklių ir energijos vartojimą.

<...>
39. Šilumos, elektros ir dujų tiekimo įmonės (toliau – energijos tiekimo įmonės), turinčios valstybės institucijų išduotas licencijas vykdyti

atitinkamą veiklą, galutiniam energijos vartotojui ir, jeigu energija teikiama daugiabučiam namui, daugiabučio namo savininkų bendrijai
arba jį administruojančiai institucijai aiškia ir suprantama forma kartu su sąskaita, jeigu sutartyje nėra nustatyta kitokios atsiskaitymo
(apmokėjimo) tvarkos, arba atskirai raštu ar elektroniniu paštu priklausomai nuo to, kokia forma vartotojas gauna atsiskaitymo
dokumentus, arba internetinėse savitarnos svetainėse mažiausia vieną kartą per metus pateikia:
39.1. galutinio energijos vartotojo suvartotos energijos palyginimą su tos pačios vartotojų grupės mažiausiu ir vidutiniu
galutinio energijos vartotojo energijos suvartojimu.Teikiamo mažiausio ir vidutinio galutinio energijos vartotojo energijos
suvartojimas esant galimybei perskaičiuojamas, įvertinant energijos vartojimui įtaką darančius veiksnius, nepriklausančius nuo
galutinio energijos vartotojo elgsenos ir veiksmų, pavyzdžiui, klimatines sąlygas, pastatų naudojimo valandas ir pan. Energijos
tiekimo įmonė kartu su palyginimu pateikia lyginamų galutinių energijos vartotojų apibūdinimą.

<...>
39.2. galutinio energijos vartotojo už atsiskaitomąjį laikotarpį suvartoto energijos kiekio ir jo per tą patį praėjusių metų laikotarpį
suvartotų energijos kiekių palyginimą, esant galimybei nurodant parametrus, lemiančius energijos suvartojimą.

<...>
43. Energijos tiekimo įmonė bei mažmeninės prekybos naftos produktais įmonė galutiniam energijos vartotojui kartu su sąskaita, sutartyse,

kvituose ar kitokia forma ir, esant galimybei, įmonės interneto svetainėje teikia organizacijų, institucijų, įstaigų ir įmonių kontaktinę
informaciją, įskaitant tinklalapių adresus, kuriuose galima rasti informacijos apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones,
galutinių energijos vartotojų suvartojamos energijos palyginimą ir (arba) energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas ir pan.

44. Informaciją, nurodytą Taisyklių 36 punkte, galutiniams energijos vartotojams rekomenduojama teikti bet kuriuo iš šių būdų:
44.1. rengti, leisti ir platinti brošiūras, lankstinukus, skrajutes, plakatus ir kitus informacinius leidinius;
44.2. surengti konferencijų, seminarų, paskaitų, susitikimų;
44.3. rengti radijo ir televizijos laidas, diskusijas ir (arba) dalyvaujant jose;
44.4. rengti ir teikti straipsnius žiniasklaidos priemonėms;
44.5. naudoti elektronines informavimo bei kitas priemones.

45. Galutiniams energijos vartotojams teikiamos informacijos kontrolę atlieka Valstybinė energetikos inspekcija

Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklės  (Žin., 2008 Nr.
72-2777)
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Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatai
(Žin., 2001, Nr. 45-1584 )

5. Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas:

5.1. tvarko namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenis, namo techninę ir kitą dokumentaciją;

5.2. sudaro namo bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį papildo arba keičia. Apraše turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų rūšis,
jų paskirtis ir individualūs požymiai, techninė būklė, su jais susijusios patalpų savininkų teisės ir prievolės. Aprašą administratorius pateikia
savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam atstovui, o aprašo kopiją – patalpų savininkams ir kitiems administratoriui
žinomiems su administruojamu turtu susijusiems suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ginčyti namo
bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti jį pakeisti, apmokėdamas su tuo susijusias išlaidas. Nesutarimų atveju ginčą sprendžia
teismas;

5.3. vadovaudamasis gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais, jų įgyvendinimo
tvarka ir šios priežiūros paslaugų (darbų) kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą,
avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, namui priskirto žemės sklypo priežiūrą;

5.4. remdamasis namo bendrojo naudojimo objektų techninių apžiūrų duomenimis, rengia šių objektų techninės priežiūros darbų ir lėšų poreikio
metinius bei ilgalaikius planus, juos viešai skelbia patalpų savininkams, imasi būtinų veiksmų šiems planams įgyvendinti;

5.5. pirkdamas namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros ar kitas paslaugas rinkoje, atlieka šių paslaugų pirkimo kainų apklausą
arba organizuoja jų pirkimo konkursus. Su pasirinktais paslaugų teikėjais sudaro sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.6. patalpų savininkams šių Nuostatų 12 punkte nustatyta tvarka pasirinkus namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją
(eksploatuotoją), pasirašo su juo sutartį dėl šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir kontroliuoja šios sutarties vykdymą;

5.7. apskaičiuoja mėnesinius mokesčius už suteiktas paslaugas pagal šių Nuostatų 8 ir 9 punktus, parengia ir iki kito (po praėjusio)
mėnesio 10 kalendorinės dienos laišku, faksu, elektroniniu ar kitais būdais pateikia patalpų savininkams ir valstybės ar
savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams informaciją apie suteiktas paslaugas, jų kainą (tarifus), kiekį, mokėtinas sumas ir
mokėjimo būdus (bankuose, kitose įmokas priimančiose įstaigose ir įmonėse, internetu, tiesioginiu debetu, pagal bendrąją atsiskaitomąją
knygelę ar jos elektroninį atitikmenį arba kitaip), tvarko šių mokesčių surinkimo ir naudojimo apskaitą;

5.8. dalyvauja viešai aptariant pasiūlymus keisti patalpų paskirtį (toliau vadinama – viešas aptarimas), registruoja ir saugo ne trumpiau kaip 3
metus viešų aptarimų protokolus; pakeitus patalpų paskirtį, dalyvauja suremontuotų ar rekonstruotų patalpų ir namo bendrojo naudojimo
objektų pripažinimo tinkamais naudoti komisijose;

5.9. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant savivaldybės institucijų ir patalpų savininkų sprendimus dėl namo ar atskirų butų, kitų
patalpų šildymo būdo keitimo, karšto vandens ir šildymo sistemos rekonstravimo pagal šiai sistemai nustatytus privalomuosius reikalavimus;

5.10. šių Nuostatų 7.1, 8.8, 11 ir 12 punktuose nurodytais atvejais arba savo iniciatyva, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
4.85 straipsniu, šaukia patalpų savininkų susirinkimus arba šių Nuostatų 13 punkte nustatyta tvarka organizuoja patalpų savininkų balsavimą
raštu, įgyvendina patalpų savininkų priimtus sprendimus;
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7. Administratorius privalo:

7.1. pasibaigus kalendoriniams metams, pateikti patalpų savininkų susirinkimui išsamią
savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą;

7.2. tvarkyti pajamų ir išlaidų, susijusių su administruojamu namu, apskaitą;

7.3. patalpų savininkų arba valstybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkų
rašytiniu pageidavimu per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos
pateikti paaiškinimus (raštu) dėl jiems apskaičiuotų mokesčių ar namo bendrojo
naudojimo objektų techninės priežiūros ar kitokio tvarkymo darbų ir lėšų panaudojimo
jiems apmokėti;

7.4. patalpų savininkų rašytiniu pageidavimu per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo
pateikimo dienos inicijuoti daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimą ar jungtinės
veiklos sutarties sudarymą;

7.5. užtikrinti patalpų savininkams ir valstybės ar savivaldybių gyvenamųjų patalpų
nuomininkams galimybę pasirinkti mokėjimo būdą už administratoriaus teikiamas
paslaugas.

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatai
(Žin., 2001, Nr. 45-1584 )

Prievolės administratoriams (2/2)





Ačiū už dėmesį


