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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu: 

1. N u s t a t a u, kad: 

1.1. Vilniaus miesto savivaldybėje 2019–2020 metų šildymo sezonas baigiamas 2020 m. 

balandžio 24 d. gyvenamuosiuose namuose ir administraciniuose pastatuose; 

1.2. bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose vykdoma veikla, ir asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose šildymo sezonas baigiamas įstaigų vadovų nuožiūra pagal poreikį; 

1.3. šildymo išjungimo darbus organizuoja gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų 

valdytojai, pastatų savininkai, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai; 

1.4. šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, išjungdami šildymą pastatuose iki kito 

šildymo sezono pradžios, privalo užtikrinti patikimą pastatų šildymo sistemų ir papildymo linijų 

atjungimą, kad pastatų šildymo sistemos būtų apsaugotos nuo padidinto slėgio pastatų šilumos 

punktų įvaduose ne šildymo sezono metu. 

2. P a v e d u Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjui kontroliuoti, 

kaip vykdomas šis įsakymas. 
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