
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

2022 m.                            d. Nr. AV-
Pakruojis

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio  8  dalies  2
punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 61, 65 ir 66 punktais:

1. N u s t a t a u  2021–2022 m. šildymo sezono pabaigą – 2022 m. gegužės 2 d.
2. N u r o d a u :
2.1.  Daugiabučių  namų  bendrijų  pirmininkams,  jungtinės  veiklos  sutartimi  įgaliotiems

asmenims  ir  daugiabučių  namų  administratoriams teisės  aktais  nustatyta  tvarka  organizuoti
daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą
dėl  pastatų  šildymo  kitu  laiku,  negu  Pakruojo  rajono  savivaldybės  administracijos  (toliau  –
administracijos) direktoriaus nustatyta šildymo sezono pabaiga.

2.2.  Šilumos  vartotojams,  turintiems  teisę  nuspręsti  dėl  savo  pastatų  šildymo  pabaigos
nepažeidžiant nustatytų higienos normų, nusprendus baigti  savo pastatų šildymą kitu laiku, negu
administracijos  direktoriaus  nustatyta  šildymo  sezono  pabaiga,  jiems  arba  valdytojui  apie  savo
sprendimą nustatyta  tvarka  pranešti  šilumos tiekėjui,  o  šiam ne  vėliau  kaip  per  2  darbo  dienas
išduoti leidimą sprendimui įgyvendinti.

3. P a v e d u  Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų
ryšių skyriaus vyriausiajai specialistei Monikai Ilgavičiūtei informaciją apie šildymo sezono pabaigą
paskelbti vietinėje spaudoje ir Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos
įstatymo  nustatyta  tvarka  Regionų  apygardos  administraciniam  teismui  (RAAT).  Skundas
(prašymas,  pareiškimas)  gali  būti  paduodamas  RAAT  Kauno  (A.  Mickevičiaus  g.  8A,  44312
Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai ) rūmuose per vieną mėnesį nuo skundžiamo
individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė
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