Elektroninio dokumento nuorašas

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL 2022-2023 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS
Nr.
Raseiniai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu,
29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 3
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 punktu bei atsižvelgdamas į teisės aktuose nustatytas higienos normas:
1. N u s t a t a u 2022–2023 metų šildymo sezono pradžią:
1.1. mokymo, ugdymo, gydymo ir socialinės rūpybos įstaigoms – nuo 2022 m. rugsėjo 30
dienos;
1.2. kitoms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems šilumos vartotojams – nuo 2022 m. spalio 1
dienos.
2. N u r o d a u, kad Raseinių rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovai, kiti šilumos
vartotojai, suderinę su šilumos tiekėju, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, turi
teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios kitu laiku, negu šiuo įsakymu nustatyta
šildymo sezono pradžia.
3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio
ir turto valdymo skyriui.
Šis įsakymas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas
Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).
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