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Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu ir

29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2

dalimis, 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,

63, 65 ir 66 punktais:

1. N u s t a t a u, kad 2021–2022 metų šildymo sezono pradžia – 2021 m. rugsėjo 21 d.

2. N u r o d a u:

2.1. esant techninėms galimybėms ir suderinę su šilumos tiekėju, šilumos vartotojai,

nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, gali patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo

pradžios;

2.2. šildymo įjungimo darbus baigti per 5 kalendorines dienas nuo šildymo sezono pradžios.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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