UAB ”MAŽEIKIŲ BUTŲ ŪKIS”
GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr. 3
2011-02-14
Mažeikiai
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
Darbotvarkė:
1.Šilumos suvartojimo analizė už 2011 m. sausio mėn.
2.Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.
SVARSTYTA: 1. Šilumos suvartojimo analizė už 2011 m. sausio mėn.
Pranešėjai: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęsminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas
Gintaras Remeika, Viekšnių tarnybos viršininkė Sigita Andriuškienė, Reivyčių tarnybos viršininkė
Irena Žabaliūnienė
Senamiesčio tarnyboje už sausio mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:
− Žemaitijos g. 7 – 3,94 Lt/m²;
− Mindaugo g. 12 – 4,88 Lt/m².
D. Kęsminas posėdžio dalyvius informavo, kad Mindaugo g. 12 yra įtrauktas į daugiabučių namų,
rekonstruojamų Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą.
Naujamiesčio tarnyboje už sausio mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:
− Draugystės g. 16 – 5,19 Lt/m²;
− Žemaitijos g. 26 – 5,13 Lt/m².
Viekšnių tarnyboje už sausio mėn. daug šilumos suvartojo:
− Bažnyčios g. 11, Viekšniai – 5,51 Lt/m².
Reivyčių tarnyboje už sausio mėn. daug šilumos suvartojo:
− Laisvės g. 222 – 5,59 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. Žemaitijos g. 7 naujai izoliuoti šildymo sistemą.
2. Laisvės g. 222, Mažeikiai, Draugystės g. 16, Mažeikiai, Bažnyčios g. 11,Viekšniai - peržiūrėti
šildymo sistemos reguliatoriuje nustatytus parametrus ir esant neatitikimui, juos pakeisti.
3. Daugiabučiui namui, kuris įtrauktas į daugiabučių namų, rekonstruojamų Europos sąjungos
struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą, t. y. Mindaugo g. 12 iki renovacijos pradžios papildomų
priemonių nesiimti.

4. Žemaitijos g. 26 pasibaigus šildymo sezonui, šildymo sistemos stovuose sumontuoti
automatinius balansavimo ventylius.
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