
PRIŽIŪRĖTOJO APTARNAUJAMI PASTATO ŠILDYMO, KARŠTO VANDENS SISTEMŲ 

KOMPONENTAI IR ATLIEKAMŲ DARBŲ SĄRAŠAS 

 

1. Prižiūrėdamas šilumos punktus Prižiūrėtojas: 

 1.1. vieną kartą per savaitę: 

 1.1.1. atlieka Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūrą, patikrina šilumos punkte esančių įrenginių 

veikimą ir pašalina pastebėtus sutrikimus, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos; 

 1.1.2. kontroliuoja šilumos punkto parametrų veikimą (kontroliuoja į šildymo sistemą tiekiamo ir iš 

jos grąžinamo šilumnešio temperatūrą ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens 

temperatūras), kontroliuoja į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų 

atitikimą pastatui patvirtintam temperatūros grafikui, atlieka jų korekciją esant nukrypimams, jeigu 

nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos; 

 1.1.3. įrašo į šilumos punkte esantį žurnalą duomenis apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus 

(temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio 

kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas), jeigu 

nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos; 

 1.1.4. vizualiai apžiūri atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaisą ir jo plombas, nurašo šilumos 

apskaitos prietaiso rodmenis, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos; 

 1.1.5. nurašo šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaitį rodmenis; 

 1.1.6. atlieka kitus Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus darbus, priskirtus Prižiūrėtojui; 

 1.2. pagal poreikį: 

 1.2.1. prižiūri šilumos punkto patalpos elektros įrenginius, susijusius su šildymo ir karšto vandens 

sistemos darbu, ne rečiau kaip teisės aktuose nustatytu periodiškumu; 

 1.2.2. lokalizuoja ir likviduoja avarijas šilumos punkto sistemoje (suveržia sriegines jungtis, uždeda 

apkabas, suvirina įtrūkimus, pakeičia susidėvėjusius iki 0,4 m ilgio vamzdžius); 

 1.2.3. lokalizuoja nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose 

esančių šilumos punkto vamzdžius (išardo statybines konstrukcijas, suveržia sriegines jungtis, uždeda 

apkabas, suvirina įtrūkimus ar pakeičia iki 0,4 metrų ilgio vamzdžius) be atstatomųjų statybinės 

konstrukcijos ir apdailos darbų; 

 1.2.4. apžiūri šilumos punkto šilumos izoliaciją, nustato atsitiktinai sudrėkusios izoliacijos vietas, 

pritvirtina pažeistas ir atsilaisvinusias izoliacijos vietas iki 0,40 m; 

 1.2.5. atlieka kitus Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus darbus, priskirtus Prižiūrėtojui; 

2. Prižiūrėdamas karšto vandens sistemą Prižiūrėtojas: 

 2.1. tikrina karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklę pagal 

poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę; 



 2.2. balansuoja karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakas ir stovus pagal poreikį arba 

pagal bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimą, bet ne dažniau kas mėnesį; 

 2.3. pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę kontroliuoja į patalpas tiekiamo karšto vandens 

temperatūrą ir, esant nukrypimams, koreguoja, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos; 

 2.4. kartą per ketverius metus išplauna karšto vandens sistemą; 

 2.5. pagal poreikį atlieka tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir 

termorelių priežiūrą, smulkų remontą; 

 2.6. pagal poreikį likviduoja ir lokalizuoja avarijas karšto vandens sistemoje (suveržia sriegines 

jungtis suveržimas, uždeda apkabas, suvirina įtrūkimus, pakeičia susidėvėjusius iki 0,4 m ilgio 

vamzdžius); 

 2.7. pagal poreikį bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę apžiūri karšto vandens sistemos šilumos 

izoliaciją, atsitiktinį sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymą, pritvirtina pažeistas ir atsilaisvinusias 

izoliacijos vietas iki 0,40 m; 

3. Prižiūrėdamas šilumos sistemą Prižiūrėtojas: 

 3.1. 1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu ir prieš šildymo sezoną tikrina šildymo sistemos 

vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant atjungiamąją 

ir balansavimo armatūrą) būklę; 

 3.2. 1 kartą šildymo sezono pradžioje tikrina šilumnešio temperatūrą kiekvieno stovo (esant 

dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpose, esančiose 0,2–0,5 m atstumu nuo 

prijungimo prie magistralės vietos, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos; 

 3.3. 1 kartą per keturis metus praplauna šildymo sistemą; 

 3.4. pagal poreikį nuima kiaurus radiatorius butuose, įrengia akles arba šilumnešio cirkuliacijos 

jungtis vietoj nuimto radiatoriaus (radiatorius ar vonios šildytuvus turi parūpinti butų savininkai); 

 3.5. pagal poreikį pakeičia kiaurus radiatorius laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose 

(radiatorius turi parūpinti pastato ar pastato butų ir kitų patalpų savininkai); 

 3.6. pagal poreikį lokalizuoja ir likviduoja avarijas šildymo sistemoje (suveržia sriegines jungtis, 

uždeda apkabas, suvirina įtrūkimus, pakeičia susidėvėjusius iki 0,4 m ilgio vamzdžius); 

3.7. pagal poreikį lokalizuoja nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose 

kanaluose esančių šildymo vamzdžių (išardo statybinės konstrukcijas, suveržia sriegines jungtis, 

uždeda apkabas, suvirina įtrūkimus pakeičia ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžius pakeitimas) be 

atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų; 

 3.8. atlieka kitus Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus darbus, priskirtus Prižiūrėtojui. 

 


