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Eil. Nr. Hidrauliškai bandomas/remontuojamas šiluminių tinklų ruožas (nuo…iki) Data

HB ir 

remonto 

dienų sk.

Atliekami darbai Atsakingi darbuotojai Iš kur bandoma

1 Magistralė Nr.1 (katilinė-:- ŠK 1-11A; ŠK 1-13S; ŠK 1-13)su skirstomaisiais ir kvartaliniais tinklais  (Priedas Nr.1) 2022-06-06 5 Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas M. Levanavičius Vilkaviškio katilinė

2 Magistralė Nr.1A   (katilinė -:-ŠK 1-3-7; ŠK 2V-5) su skirstomaisiais ir kvartaliniais tinklais  (Priedas Nr.2) 2022-06-06 5 Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas M. Levanavičius Vilkaviškio katilinė 

3 Magistralė Nr.2   (katilinė -:-ŠK 2-5; ŠK 2-6) su skirstomaisiais ir kvartaliniais tinklais  (Priedas Nr.3) 2022-06-06 5 Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas M. Levanavičius Vilkaviškio katilinė 

4 Atšaka ( katilinė -:- indiv. vartotojai koop. "Šviesa")  su kvartaliniais tinklais  (Priedas Nr.4) 2022-06-06 5 Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas M. Levanavičius Vilkaviškio katilinė 

5 Atšaka   į Tylos g.  (katilinė -:-ŠK 3-2; ŠK 3-3) su kvartaliniais tinklais  (Priedas Nr.5) 2022-06-06 5 Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas M. Levanavičius Vilkaviškio katilinė 

1 Kybartų katilinės magistralė (katilinė-:- ŠK 1-10; ŠK 1-11; ŠK 1-12) su skirstomaisiais ir kvartaliniais tinklais 2022-07-11 5 Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas M. Levanavičius Kybartų katilinė

1 Virbalio katilinės šilumos tinklai (katilinė-:- VŠ-1-1,VŠ-1-2, VŠ1-4 iki Vištyčio 2) 2022-07-25 5 Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas M. Levanavičius Virbalio katilinė

2 Virbalio katilinės Šilumos tinklai (katilinė-:-VŠ1-1,VŠ-1-2, VŠ1-2-1 iki Kalno 2) 2022-07-25 5 Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas M. Levanavičius Virbalio katilinė

1 Pilviškių katilinės  šilumos tinklai (katilinė-:- KAM-1, KAM-10, KAM 11, KAM -12  iki l/d Žvangutis) 

2022m. gegužės-

rugsėjo mėn. 

Užbaigus 

šildymo sezoną

- Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas M. Levanavičius Pilviškių katilinė

2 Pilviškių katilinės  šilumos tinklai (katilinė-:-KAM-1, KAM-3, KAM-4, KAM-5, KAM-6, KAM-9  iki poliklinikos)

2022m. gegužės-

rugsėjo mėn. 

Užbaigus 

šildymo sezoną

- Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas M. Levanavičius Pilviškių katilinė

1 Paežerių katilinės šilumos tinklai (katilinė-:- ŠK-1 iki namas Nr.13) 

2022m. gegužės-

rugsėjo mėn. 

Užbaigus 

šildymo sezoną

- Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas M. Levanavičius Paežerių katilinė

2 Paežerių katilinės šilumos tinklai (katilinė-:-namas Nr.9, ŠK-4, ŠK-9  iki dvaro rūmų ir vaikų darželio)

2022m. gegužės-

rugsėjo mėn. 

Užbaigus 

šildymo sezoną

- Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas M. Levanavičius Paežerių katilinė

Ruošė: Laikinai einantis Remonto darbų vadovo pareigas                                                                    Mantas Levanavičius

Suderinta. Vilkaviškio katilinių viršininkas                                                                                         Vytautas Strakalaitis                                                                          

Suderinta. Kybartų katilinių viršininkas                                                                                              Andrius Strakalaitis                                                                          

Paežerių katilinės šilumos tinklai

Pastaba. Hidraulinio bandymo metu trūkusių tinklų ruožų vartotojams karštas vanduo gali būt patiektas vėliau. Apie vandens patiekimo datą vartotojai bus informuoti atskiru pranešimu ir/arba trumpąja SMS žinute.

                                                    UAB  "VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI"

Vilkaviškio katilinės šilumos tinklai

                                            2022 metų šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto grafikas

Kybartų katilinės šilumos tinklai

Virbalio katilinės šilumos tinklai

Pilviškių katilinės šilumos tinklai


