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ŠILUMOS VARTOTOJŲ PAJUNGIMO
2021/2022  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 2021/2022 m. 
šildymo sezono

pradžios

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, 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, Senamiesčio, 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

penkta 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.

Elektroninio dokumento nuorašasElektroninio dokumento nuorašas



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.

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
Klientų aptarnavimo departamento direktorius
Laurynas Jakubauskas
2021 m.

PARENGĖ
AB Vilniaus šilumos tinklai
Tinklo valdymo skyriaus vadovas
Vilius Šerėnas
2021 m.



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus šilumos tinklai, AB

Dokumento pavadinimas (antraštė) Šilumos vartotojų pajungimo 2021/2022  m. šildymo sezonui

programa

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-09-21 Nr. BTS-921

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Laurynas Jakubauskas Klientų aptarnavimo direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-21 11:13

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-04-24 12:12 - 2023-04-23 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Arvydas Darulis Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-21 11:15

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-09-30 16:04 - 2024-09-28 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aistė Žemaitaitienė Administratorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-21 11:22

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-05-29 19:56 - 2023-05-28 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210921.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-09-21)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-09-21 nuorašą suformavo Vilius  Šerėnas

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-21 09:54:01 (GMTZ)
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