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SKUNDAS
DEL UAB ,,VILNIAUS ENERGIJA" NEPAGRISTO REIKALAVIMO TSPNXTT UZ

LIKUTIN4 VERT4 KARSTO VANDENS SKAITIKLIUS
2013-09-30

Daugiabudiq namq savininkq bendrija ,,JonaLoli:" (toliau - DNSB ,,Jona1old"),
administruojanti daugiabudius gyvenamuosius namus, esandius JonaZoliq g. 15 ir JonaZoliq
g. 17, Vilniuje (toliau - Namai) organizavo namq butq savininkq balsavim4 ra5tu del karsto
vandens apsirupinimo bfldo pasirinkimo. Butq savininkai balsuodami raStu, nusprende
apsirdpinti kar5tu vandeniu 2-uoju bDdu, be karSto vandens tiekejo.

Prie5 gyventojams priimant minetq sprendimq DNSB ,,JonaZole" 2013-07-08
ra5tu informavo UAB ,,Vilniaus energijq" apie vykdomqbalsavim4. UAB ,,Vilniaus energija"
2013-07-17 ra5tu Nr. 008-03-20610r informavo bendrija kad kar5to vandens skaitikliai
butuose_y_ra [rengti vadovaujantis 2006-06-08 Investicine sutartimi Nr. 375 tarp Vilniaus
miesto ZUB ,,Pavasaris" ir UAB ,,Vilniaus energija" ir yra bendroves nuosavybe. Rajte UAB
,,Vilniaus energija" pasiiile DNSB ,,JonaZoleio' i5pirkti uZ likuting vertE Namq butuose
irengtus kar5to vandens skaitiklius ir nurode tokias sumas: 2013-06-30 likutind vertg
skaitikliq, esandiq JonaZoliq g. 15 name, sudard 34748,78 Lt (be PVM), o JonaZoliq g. 17
name - 34572,63Lt (be PVM) (raSto kopij4pridedame).

DNSB ,,JonaLole", atsiZvelgdama i Namq butq savininkrl priimt4 sprendimq
apsirupinti kar5tu vandeniu 2-uoju b[du, be karsto vandens tiekejo, bei i tai, kad nuo 2013-
10-31 planuoja nutraukti sutart[ su Namus administruojandia imone ir perimti pastato
bendrojo naudojimo patalpq administravim4 ir techninq prieZilr4 2013-08-23 ra5tu kreipesi I
UAB ,,Vilniaus energij{', pra5ydama suderinti [vadinio Salto vandens kar5tam vandeniui
ruo5ti skaitiklio rodmenis ir pasiraSyti suderinimo aktq. Taip pat reaguodama i UAB
,,Vilniaus energija" 2013-07-17 ra5tu Nr. 008-03-20610r pateikt4 informacriq pateike savo
argumentus bei [rodymus del kar5to vandens skaitikliq nuosavybes (ra5tq kopijos
pridedamos).

Atsakydama i DNSB ,,JonaZole'o ra5t4 ir pra5ym4 suderinti [vadinio Salto
vandens kar5tam vandeniui ruo5ti skaitiklio rodmenis bei pasira5l.ti suderinimo akt4 UAB
,,Vilniaus energija" 2013-09-20 raStu Nr. 008-03-28388R pateike t4 padi4 informacij4 apie
tarp Vilniaus miesto L\JB ,,Pavasaris" ir UAB ,,Vilniaus energija" pasira5ytq Investicing
sutart[ bei primygtinai pareikalavo Namq butuose esandius kar5to vandens skaitiklius i5
bendroves i5pirkti uZ likutinE jq vertp, kuri 2013-08-31 sudare: JonaZoliq g. 15 name esandiq
skaitikliq 33679.59 Lt (be PVM), o JonaZoliq g. 17 name - 33650.69 Lt (be PVM).

PaZymetina, kad UAB ,,Vilniaus energijao', pateikdama duomenis apie kar5to
vandens skaitikliq likutinE vertE, kuriq reikalarrja sumoketi, nurodomq sumq nei ra5te, nei
kokiais nors papildomais dokumenlais nepagrindZia. Kaip matyti, per 2 menesius, skaitikliq
likutine verte sumaZejo daugiau kaip po tlkstanti litq (be PVM) kiekvienam namui.
AtsiZvelgiant i tai, kad Namai yra pripaZinti tinkamais naudoti 2008 metais. o kar5to vandens
skaitikliai per 2 menesius nusidevi daugiau kaip po 1 ttkstanti litr{, darytina iSvada, kad UAB
,,Vilniaus energija" reikalaujamos moketi sumos yra visi5kai nepagristos.

Kadangi ra5te UAB ,,Vilniaus energija" neatsake I DNSB ,,Jonaiol6" pra5ym4
suderinti [vadinio skaitiklio rodmenis, darytina i5vada, kad bendrove atsisako tai atlikti ir
taip riboja galimybq [gyvendinti Namrl butrl savininkq priimt4 sprendim4 del apsirupinimo
kar5tu vandeniu 2-uoju bldu, be kar5to vandens tiekejo. Taip pat ra5te UAB ,,Vilniaus



energija", virsydama savo kompetencijos ribas nurodo, kad apsir0pinimo kar5tu vandeniu 2-

uo3u UUau, be kar5to vandens tiekejo taikymas negales bflti pradetas, nes neatlygintinai

naudoti karsto vandens skaitikliu negalima.

Su tokia UAB ,,Vilniaus energijos" pozicija kategori5kai nesutinkame ir
manome, kad UAB ,,Vilniaus energija" savo veikloje nesivbdovauja tiesiogiai su buitiniais

vartotojais sudarytomis sutartimis Uei Situmos flkio istatymo ir Silumos tiekimo ir vartojimo

taisykl iq nuostatomi s.

Visq pirma, paLymetina, kad Namq gyventojams pasira5ant bflsimo buto

statybos sutartis su statytoju (UAB ,,Pavasaris"), pastarasis isipareigojo atlikti bfsimo buto

statybos darbus pagal technini projekt4 prie sutarties pridetq Saliq suderint4 ir patvirtintq

atliekamrl darbq ii apdailos apraS4 ir kt. Siame apra5e nurodya, kad bute bus irengta
kolektorine sistema st autonomine apskaita bei sumontuota buto vandens apskaita. Buto

perdavimo-priemimo aktu butas, su visa priklausandia iranga ir irenginiais (taip pat ir
numatyais pirmiau minetame apra5e) be jokiu iSlygq. buvo perduotas savininkams (kaip

pavyzdl, pridedame Atliekamq darbq ir apdailos apraS4 bei Perdavimo-priemimo akto

koprjq).
Antra, UAB ,,Vilniaus energija" 2008 m. pirm4j[ pusmet[ su kiekvienu Nut_t.t

savininku pasirase Slrrrnor pirkimo - paidanimo sutartis su buitiniu Silumos vartotoju. Siq

sutardiq 1 priede - Saliq Silumos perdavimo tinklq, pastato Silumos [renginiq nuosavybds,

prieZitiros ir tiekimo vartojimo ribq nustatymo akte (kuris yra galioiandios sutarties priedas)

itu nurodya, kad kar5to vandens skaitikliai priklauso buto savininkams bendrosios

nuosavybes teise (kaip pavyzdi, pridedame 2008 m. balandlio 11 d. Silumos pirkimo -
pardavimo sutarties su buitiniu Silumos vartotoju Nr. 0061246 kopijfl.

AtsiZvelgdami I tai, kad Valstybines kainq ir energetikos kontroles komisija

nagrineja gindus tarp Silumos tiekejo ir buitinio vartotojo del energetikos [moniq veiklos ar

neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energij4 del prisijungimo, energijos tiekimo

kainq ir tarifu taikymo, pra5ome Jfistl i5nagrineti 5i skund4 be kitos informacijos atsakant ir I
Siuos klausimus:

1. ar teisetai UAB ,,Vilniaus energija'o riboja galimybg igyvendinti Namq butq

savininkq priimt4 sprendim4 apsirupinti kar5tu vandeniu 2-uoju b[du, be karSto vandens

tiekejo;
2. ar teisetai, UAB ,,Vilniaus energija" reikalauja i5pirkti kar5to vandens

skaitiklius, kai Silumos pirkimo - pardavimo sutardiq su buitiniu Silumos vartotoju 1 priede -

Saliq Silumos perdavimo tinklq pastato Silumos irenginiq nuosavybes, prieZilros ir tiekimo

vartojimo ribq nustatymo akte - nurodyta, kad kar5to vandens skaitikliai priklauso buto

savininkams bendrosios nuosavybes teise;
3. ar nuo 2008 metq ! Silumos ir kar5to vandens kain4 buvo iskaidiuojamos

Bilumos ir karsto vandens tiekejo su apskaitos prietaisq (Siuo atveju - kar5to vandens

skaitikliq) lrengimu ir eksploatavimu susijusios sqpaudos;

likutines vert6s, totciais kriterijais remiantis bendrove jas paskaidiavo, kaip i5 viso yra

skaidiuojamas kar5to vandens skaitikliq nusidevejimas (bendraujant su UAB ,,Vilniaus

energija;' atstow telefonu, buvome informuoti, kad kar5to vandens skaitikliai ,,i5 viso

nenusidevi");
5. taip pat prajytume savo kompetencijos ribose imtis visq imanomrl priemoniq

ir ipareigoti uAB 
^,,vilniaus 

energij4" sudaryti s4lygas Namq butq savininkq priimto

,pt"lttai-o del apsirlpinimo ka15!u vandeniu bfldo pasirinkimo igv#*ig(tui.
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