VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
ŠILUMOS GAMINTOJŲ IR KONKURENCIJOS SKYRIUS
Teikti Komisijos posėdžiui
Komisijos narė
Viktorija Sankauskaitė
2018-11-13
PAŽYMA
DĖL VILNIAUS MIESTO TAIKOS G. 213 IR TAIKOS G. 215 DAUGIABUČIŲ NAMŲ
SAVININKŲ PASIŪLYTO ŠILUMOS PASKIRSTYMO DALIKLIAIS METODO NR. 22V
DERINIMO
2018 m. lapkričio 13 d. Nr. O5E-300
Vilnius
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens
departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir
taikymo taisyklėmis, patvirtintomis Komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 „Dėl
Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“, bei
atsižvelgdamas į UAB „Šilėja“ 2018 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. R3-A-356 pateiktą prašymą derinti
Vilniaus miesto Taikos g. 213 ir Taikos g. 215 daugiabučių namų savininkų pasiūlyto šilumos
paskirstymo dalikliais metodo Nr. 22V (prašyme buvo Nr. 21V) projektą (toliau – Metodo Nr. 22V
projektas), parengė nutarimo „Dėl Vilniaus miesto Taikos g. 213 ir Taikos g. 215 daugiabučių namų
savininkų pasiūlyto šilumos paskirstymo dalikliais metodo Nr. 22V derinimo“ projektą
(toliau – Nutarimo projektas).
Metodo Nr. 22V projektas parengtas šilumai paskirstyti daugiabučiuose namuose, esančiuose
Taikos g. 213 ir Taikos g. 215, Vilniuje (toliau kartu – Pastatai). Pastatuose įrengta netipinė šilumos
apskaitos sistema. Pastatai turi vieną bendrą šilumos punktą, kuriame kartu su įvadiniu
atsiskaitomuoju šilumos apskaitos prietaisu įrengti 2 papildomi šilumos subskaitikliai, matuojantys
šilumos kiekius naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms atskirai pastatui Taikos g. 213
ir pastatui Taikos g. 215. Visuose pastato Taikos g. 215 butuose įrengti šilumos dalikliai, todėl
šilumos kiekis šio pastato butų naudingajam plotui šildyti paskirstomas vertinant daliklių rodmenis.
Kadangi pastatas Taikos g. 213 šilumos daliklių neturi, šilumos kiekis šildymui paskirstomas
proporcingai šio pastato butų naudingiesiems plotams.
Komisija, išnagrinėjusi Metodo Nr. 22V projektą, trūkumų nenustatė.
Komisija 2018 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. R2-(ŠGK)-2077 kreipėsi į AB „Vilniaus šilumos
tinklai“ (toliau – Bendrovė) su prašymu pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl Metodo Nr. 22V
praktinio taikymo galimybių. Bendrovė 2018 m. spalio 30 d. raštu Nr. SD-6342 pasiūlė į Metodo
Nr. 22V projekto 9.1.4 papunktį įtraukti rezultatinio vertinimo veiksnio nustatymo priedus,
koeficientams kC ir kLAF nustatyti. Kadangi Metodas Nr. 22V yra vartotojų parengtas individualus
šilumos paskirstymo metodas, Komisijos nuomone, koeficientai kG, kC ir kLAF gali būti nustatomi
individualiai, atitinkamai paimant juos iš Taikos g. 215 namo šilumos daliklių įrengimo projekto
duomenų.
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyrius siūlo Komisijai pritarti Nutarimo projektui –
suderinti Metodą Nr. 22V.
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PRIDEDAMA. Komisijos nutarimo „Dėl Vilniaus miesto Taikos g. 213 ir Taikos g. 215
daugiabučių namų savininkų pasiūlyto šilumos paskirstymo dalikliais metodo Nr. 22V derinimo“
projektas, 6 lapai.

Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas

Į posėdi kviečiami AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „Šilėja“ atstovai.
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