Pastato bendrųjų šilumos
ir (ar) karšto vandens tiekimo sistemų
pertvarkymo atjungiant įrenginius
ar keičiant šildymo būdą atmintinės
7 priedas
INFORMACIJA ATJUNGIANT PRIE ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ
PRIJUNGTĄ DAUGIABUČIO NAMO (DAUGIAU KAIP 2 BUTŲ) BUTĄ AR KITĄ
PATALPĄ
(prašymą teikia atsijungimo iniciatorius)
Prie prašymo pridedami dokumentai:
1. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo metu (ar kitų galiojančių
teisės aktų nustatyta tvarka) priimtas sprendimas ir pavedimas valdytojui susirinkimo nutarimu
aptartomis sąlygomis keisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą ir valdytojo raštiškas sutikimas.
Susirinkimo protokole būtinai turi būti užfiksuoti sprendimas ir pavedimas valdytojui,
susirinkimo aptartos sąlygos, terminai ir pan., valdytojo raštiškas sutikimas.
Pastaba. Už susirinkimo protokole užfiksuotų faktų tikrumą atsako valdytojas.
2. Dokumentai, patvirtinantys valdytojo teisę atstovauti vartotojų interesams.
3. Pageidaujančio atsijungti vartotojo įsipareigojimas vykdyti prievoles prižiūrėtojui pagal
pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato
šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros ir pakeisti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo
sutartį dėl šilumos vartojimo bendro naudojimo patalpose ir įrenginiuose (2 priedas).
4. Kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą, kitą) tieksiančio juridinio
asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas,
elektrą) atjungiamam butui ar kitai patalpai šildyti.
5. Valdytojo pažyma, grindžiama techniniais, ekonominiais ir teisiniais argumentais, kad dėl
pakeisto buto ar kitų patalpų šildymo būdo bus nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų daugiabučio
namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai.
6. Paprastojo remonto projektas (aprašas), kurį parengti gali tik turintis tam teisę ir
kvalifikaciją specialistas (projektuotojas). Projektas (aprašas) rengiamas pagal AB „Šiaulių
energija“ išduotas pertvarkymo sąlygas (sąlygas užsako atsijungimo iniciatorius). Projekto (aprašo)
sprendiniams raštu turi pritarti visi bendrosios dalinės nuosavybės bendrasavininkiai. Projektas
(aprašas) turi būti suderintas su valdytoju.
Šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo ir susijusių su atjungimu
pastato šildymo ir karšto vandens sistemų inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros
tiekimo) pertvarkymo projekte (apraše) privalo būti:
6.1. lyginamųjų šilumos nuostolių per išorines atitvaras ir vidines atitvaras, ribojančias
gretimas patalpas, skaičiuotė;
6.2. jeigu lyginamieji šilumos nuostoliai per vidines atitvaras didesni už lyginamuosius
šilumos nuostolius per išorines atitvaras, tuomet turi būti pateikiami jų rekonstravimo,
sumažinančio lyginamuosius šilumos nuostolius, nustatytus Statybos techniniame reglamente STR
2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-156 (Žin., 2005, Nr. 100-3733), iki neviršijančių per
išorines atitvaras, brėžiniai;
6.3. rekonstruotos šildymo ar karšto vandens sistemos hidraulinio ir šiluminio režimų
skaičiuotės ir jų rekonstravimo brėžiniai;
6.4. po rekonstravimo likusių šilumos ar karšto vandens įrenginių šilumos galia;
6.5. pastato bendrųjų šilumos nuostolių ir kitų šildymo ar karšto vandens sistemų
charakteristikos, reikalingos buitinių šilumos vartotojų pasirinktam šilumos paskirstymo pagal
Komisijos rekomenduotus ar suderintus metodus būdui realizuoti ir atsijungusio buto ar kitų patalpų

savininko – buitinio šilumos vartotojo mokėjimams už šilumą ar karštą vandenį, suvartotą pastato
bendro naudojimo reikmėms, apskaičiuoti;
6.6. šilumos punkto įrenginių darbo režimo ir suderinimo po buto ar kitų patalpų atjungimo
skaičiuotė ir prireikus jų rekonstravimo brėžiniai;
6.7. techniniai sprendimai, leidžiantys pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti pažeistos kitų
to namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai.
1 pastaba. Pakeistas šildymo būdas turi atitikti Specialųjį planą, t. y. jei atjungiamas
objektas yra centralizuoto šilumos tiekimo zonoje, turi būti parenkamas šildymo būdas ekologiškai
švariais energijos šaltiniais (elektra, vėjo, geotermine energija ir pan.), o mišrioje (konkurencinėje)
zonoje pirmenybė teikiama dujoms, bet ne kietajam kurui. Dėl šildymo būdo zonos galima
konsultuotis Architektūros ir urbanistikos skyriuje (tel. 59 62 43) ir Aplinkos skyriuje (tel. 50 05
26). Prašymai, neatitinkantys Specialiojo plano, netenkinami.
2 pastaba. Iki projekto (aprašo) parengimo valdytojas gali teikti Savivaldybei 1, 2, 3, 4
punktuose nurodytus dokumentus, kad įsitikintų, ar verta toliau tęsti procedūrą. Projektas (aprašas)
rašytiniam pritarimui gauti Architektūros ir urbanistikos skyriui gali būti teikiamas tik po teigiamos
darbo grupės išvados.
3 pastaba. Kiekvienos dėl atsijungimo pertvarkomos bendrosios pastato inžinerinės
sistemos (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) projektą (aprašą), parengtą pagal kitos energijos
rūšies tiekėjo išduotas sąlygas (sąlygas užsako pastato savininkas), reikia pateikti Architektūros ir
urbanistikos skyriui ir gauti rašytinį pritarimą projektui (aprašui).
4 pastaba. Šiaulių mieste neleidžiama įrengti kaminus (dūmtraukius) ant daugiabučių namų
fasadų.
_________________________

