
  

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2019–2020 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS 
 

2019 m. rugsėjo     d.   Nr.         

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir Šilumos 

tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 

25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61 ir 62 

punktais: 

1. N u s t a t a u,  kad 2019–2020 metų šildymo sezonas Vilniaus miesto gyvenamuosiuose, 

administraciniuose ir visuomeniniuose pastatuose, kurių šilumos vartotojai nenusprendė dėl savo 

pastatų šildymo pradžios, pradedamas nuo 2019 m. spalio 1 d. pagal su akcine bendrove „Vilniaus 

šilumos tinklai“ suderintą šildymo įjungimo šilumos vartotojams programą (pridedama): 

1.1. pastatų, kuriems šilumą tiekia akcinė bendrovė ,,Vilniaus šilumos tinklai“, valdytojai 

(administratoriai, bendrijų pirmininkai ir jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgalioti asmenys) ar 

gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojai įjungę šildymą per tris 

darbo dienas privalo pateikti šios bendrovės klientų aptarnavimo centrams pradėtų ir nepradėtų 

šildyti pastatų adresus ir šildymo įjungimo datas, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyriui – pastatų, kuriuose neįjungtas šildymas, 

adresus, šildymo neįjungimo priežastis ir numatomą šildymo įjungimo datą; 

1.2. šildomų gyvenamųjų ir kitos paskirties patalpų temperatūra turi atitikti Lietuvos 

Respublikos higienos normose nustatytą patalpų temperatūrą. 

2. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus vyresniajai 

patarėjai Stasei Kvederienei, pavaduojančiai skyriaus vedėją, kontroliuoti, kaip vykdomas šis 

įsakymas. 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis 
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SUDERINTA 
Vilniaus m. savivaldybės administracijos  
Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas 
 
Kęstutis Karosas 
2019m. 

 SUDERINTA 
AB „Vilniaus šilumos tinklai“  
Perdavimo tinklo direktorius 
 
Algimantas Sadauskas 
2019 m. 

 
 
 

ŠILUMOS VARTOTOJŲ PAJUNGIMO  
2019/2020  m. ŠILDYMO SEZONUI 

PROGRAMA 
 

Eil. Nr. Priemonių pavadinimas Vykdytojas 
Šilumos vartotojų 

pajungimo grafikas 

1. 2. 3. 4. 

1. 
Patikrinti ar užpildytos šildymo sistemos ir 
išleisti iš jų orą. 

vartotojai, 
prižiūrinčios 

organizacijos 
Iki 2019 m. spalio 1 d. 

2. 
Įjungti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo ir 
sveikatos priežiūros įstaigų šildymo sistemas. 

vartotojai, 
prižiūrinčios 

organizacijos 

pirma šildymo sezono 
diena 

3. 
Gyvenamųjų namų šildymo sistemų įjungimo 
eiliškumas: 

  

3.1. 

Fabijoniškių, Šeškinės, Pilaitės, Senamiesčio, 
Šnipiškių, Karoliniškių, Lazdynų, N. Vilnios, 
Baltupių, Grigiškių mikrorajonai. Visuose 
pastatuose prijungtuose prie konteinerinių, 
kvartalinių individualių katilinių. 

vartotojai, 
prižiūrinčios 

organizacijos 

pirma-antra 
šildymo sezono diena 

3.2. 
Antakalnio, Žirmūnų, Pašilaičių, Viršuliškių, 
Justiniškių, Žvėryno, Naujamiesčio, Kirtimų 
mikrorajonai. 

vartotojai, 
prižiūrinčios 

organizacijos 

antra-trečia 
šildymo sezono diena 

3.3. 
Panerių, Naujininkų, Rasų, , Vilkpėdės, Verkių, 
mikrorajonai. 

vartotojai, 
prižiūrinčios 

organizacijos 

trečia-ketvirta 
šildymo sezono diena 

4. 
Įjungti komercinių-administracinių pastatų 
šildymo sistemas. 

vartotojai, 
prižiūrinčios 

organizacijos 

antra-penkta 
šildymo sezono diena 

(žiūrėti pastabas) 

5. Įjungti pramonės įmonių šildymo sistemas. 
vartotojai, 

prižiūrinčios 
organizacijos 

ketvirta šildymo 
sezono diena 

 
PASTABOS:  

 
1.   Vartotojai (juridiniai ir fiziniai asmenys), kurių pastatuose sumontuoti nepriklausomi 

šilumos punktai, turintys pastato parengties šildymo sezonui aktą (Šilumos tiekimo ir vartojimo 

taisyklių 2 priedas) ir apie tai informavę AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (Taisyklių 76 p.), turintys 

tvarkingus, patikrintus šilumos apskaitos prietaisus ir neskolingi už šiluminę energiją savo patalpas 

gali pradėti šildyti pagal poreikį, be AB „Vilniaus šilumos tinklai“ išankstinio suderinimo.  

2.  Vartotojai, kurių pastatuose sumontuoti priklausomi šilumos punktai, turintys pastato 

parengties šildymo sezonui aktą (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 2 priedas) ir apie tai 

informavę AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (Taisyklių 76 p.) turintys tvarkingus, patikrintus šilumos 

apskaitos prietaisus ir neskolingi už šiluminę energiją gali pradėti šildyti savo patalpas pagal 

šilumos vartotojų pajungimo grafiką. 

3.  Pastatų šildymo sistemas aptarnaujančios organizacijos, įjungusios patalpų šildymą, per tris 

dienas privalo informuoti AB „Vilniaus šilumos tinklai“ klientų aptarnavimo centrą, nurodant 

pajungtų pastatų adresus ir pajungimo datas.  

Elektroninio dokumento nuorašas



4.  Pastatų šildymo sistemas aptarnaujančios organizacijos šilumos punktuose atsakingos už 

plombų stovį, teisingą technologinių schemų pajungimą (dvejų pakopų karšto vandens ruošimo  

pašildytuvai turi būti pajungti pagal mišrią schemą. 

5.  Savavališkai nuimti plombas nuo užplombuotos šilumos tiekimo armatūros ir apskaitos prietaisų 

be šilumos tiekėjo atstovo žinios - vartotojams draudžiama. 

 
 

 
 

SUDERINTA 
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 
L.e.p. Klientų aptarnavimo direktorė 
 
Evelina Černiavskaja 
2019 m. 

 PARENGĖ 
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 
Tinklo valdymo skyriaus vadovas 
 
Vilius Šerėnas 
2019 m. 
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