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Posėdžio pirmininkas: UAB „Admituras” direktorius Antanas Barvydis
Posėdžio sekretorė: UAB „Admituras” vadybininkė Lina Kurmanskienė
Dalyvauja: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęsminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas
Gintaras Remeika, Reivyčių tarnybos viršininkė Irena Žabaliūnienė, Viekšnių tarnybos
viršininkė Sigita Andriuškienė, UAB „Mažeikių butų ūkis” generalinio direktoriaus
pavaduotojas Povilas Stankevičius, UAB „Skaitma” laboratorijos vadovė Violeta
Mikalajūnaitė
Darbotvarkė:
1. Šilumos suvartojimo analizė už 2012 m. spalio mėn.
2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.
3. Buitinių karšto vandens skaitiklių patikros ataskaita už 2012 m. spalio mėnesį.
SVARSTYTA: 1. Šilumos suvartojimo analizė už 2012 m. spalio mėn.
Pranešėjai: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęsminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas
Gintaras Remeika, Reivyčių tarnybos viršininkė Irena Žabaliūnienė, Viekšnių tarnybos viršininkė
Sigita Andriuškienė.
Senamiesčio tarnyboje už spalio mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:
− Laisvės g. 32 – 2,17 Lt/m²;
− Stoties g. 8 – 1,65 Lt/m²;
− Vasario 16-osios g. 8 – 1,98 Lt/m².
D. Kęsminas posėdžio dalyvius informavo, kad Laisvės g. 32 ir Stoties g. 8 yra įtraukti į
daugiabučių namų, rekonstruojamų Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą.
Naujamiesčio tarnyboje spalio mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:
− Draugystės g. 16 – 1,74 Lt/m²;
− Pavasario g. 12 – 1,49 Lt/m².
Reivyčių tarnyboje spalio mėn. daug šilumos suvartojo šis daugiabutis namas:
− Tylioji g. 2 – 1,46 Lt/m².
Viekšnių tarnyboje spalio mėn. daug šilumos suvartojo šis daugiabutis namas:
− Mažeikių g. 6 – 1,86 Lt/m².
NUTARTA:
1. Aptarti didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei pateikti sprendimo būdus, kaip
sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.
SVARSTYTA: 2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.
Posėdžio pirminikas bei posėdžio dalyviai diskutavo bei svarstė didelio šilumos kiekio suvartojimo
priežastis bei sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos
suvartojimą.
NUTARTA:
1. Draugystės g. 16, Pavasario g. 12, Mažeikių g. 6, Vasario 16-osios g. 8, Tylioji g. 2
peržiūrėti šildymo sistemos reguliatoriuje nustatytus parametrus ir esant neatitikimui, juos
pakeisti.

2. Visiems aukščiau išvardintiems daugiabučiams namams pakartotinai išvalyti filtrus,
esančius termofikacinio ir karšto vandens vamzdynuose bei išvalyti purvo surinktuvus.
3. Daugiabučiui namui, kuris įtrauktas į daugiabučių namų, rekonstruojamų Europos sąjungos
struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą, t. y. Laisvės g. 32 ir Stoties g. 8 iki renovacijos
papildomų priemonių nesiimti.
4. Protokolą patalpinti į UAB „Admituras” internetinį tinklalapį (www.admituras.lt).
SVARSTYTA: 3. Buitinių karšto vandens skaitiklių patikros ataskaita už 2012 m. spalio
mėnesį.
UAB „Skaitma” laboratorijos vadovė Violeta Mikalajūnaitė pristatė posėdžio dalyviams buitinių
karšto vandens skaitiklių patikros ataskaitą už 2012 m. spalio mėnesį. V. Mikalajūnaitė informavo,
kiek per š. m. spalio mėn. buvo patikrinta buitinių karšto vandens skaitiklių UAB „Admituras” bei
UAB „Tavo pastogė” administruojamuose daugiabučiuose namuose (žr. 1 lent.):
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