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Pasiruošimas šildymo 
sezonui
Vilniaus mieste yra – 7600 objektų prijungtų prie centralizuotai tiekiamos šilumos 
tinklo. 

Vasaros metu, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai vykdo, pastatų 
paruošimą šildymo sezonui.

Vilniaus šilumos tinklai atlieka planinius trasų hidraulinius bandymus ir remonto 
darbus. 

Apie vykdomus darbus ir karšto vandens atjungimus, skelbiama mūsų 
internetiniame tinklalapyje – www.chc.lt



Pastato parengties šildymo sezonui aktas



Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią, bet ne 
vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d., valdytojui – pastato savininkų bendrijai arba pastato 
bendrojo naudojimo objektų administratoriui turi pateikti užpildytą, pastato šildymo ir karšto 
vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytą – Pastato parengties šildymo sezonui aktą.

Valdytojas Pastato parengties šildymo sezonui aktą pasirašo tuomet, jei pastato šildymo ir karšto 
vandens sistema naujam šildymo sezonui parengta tinkamai. Jei jis įžvelgia trūkumų, juos nurodo 
pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui, kuris privalo juos pašalinti iki šildymo 
sezono pradžios.
Valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pastato parengties šildymo sezonui akto 
pasirašymo dienos privalo jo kopiją pateikti šilumos tiekėjui.

Neatlikus teisės aktuose nustatytų pasirengimo šildymo sezonui darbų ir neturint Pastato 
parengties šildymo sezonui akto, vartoti šilumą draudžiama.

Pasirengimo naujam šildymo sezonui procedūra baigiama, kai pasirašomas Pastato 
parengties šildymo sezonui aktas, o jo kopija pateikiama šilumos tiekėjui.



Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas yra vienas iš dokumentų, kuriuos 
privaloma turėti. Be šio akto, kiekvieno prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungto 
pastato savininkas, daugiabučio namo valdytojas (administratorius) ir / ar pastato šildymo ir (ar) 
karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas), taip pat privalo turėti ir šiuos teisės 
aktuose nustatyta tvarka parengtus ir įformintus bei galiojančius dokumentus:

✓Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos aprašą;
✓Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos veikimo ir naudojimo bei avarijų likvidavimo 

instrukciją;
✓Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) instrukciją;
✓Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų žurnalą;
✓Šilumos punkto schemą;
✓Šilumnešio parametrų grafiką;
✓Šilumnešio, įskaitant karštą vandenį, parametrų ir atsiskaitomųjų šilumos ir geriamojo vandens 

apskaitos prietaisų rodmenų registravimo žurnalą.



PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) PRIVALOMŲ DARBŲ 
BENDRASIS SĄRAŠAS

I. PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS KOMPONENTAI, KURIŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) DARBUS REIKIA ATLIKTI

1. Pastatų, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos komponentų, priežiūros (eksploatavimo) darbai:

1.1. šildymo sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas);

1.2. karšto vandens sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas);

1.3. šilumos izoliacijos priežiūra (eksploatavimas);

1.4. suvartoto šilumos kiekio daliklių priežiūra (eksploatavimas);

1.5. suvartoto karšto vandens kiekio daliklių priežiūra (eksploatavimas);

1.6. šildymo prietaisų (tarp jų vonių šildymo) su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra (eksploatavimas);

1.7. vamzdynų su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra (eksploatavimas).

1.8. šildymo ir karšto vandens sistemų balansavimas hidraulinių balansavimo priemonių pagalba ir tolimesnė balanso priežiūra (eksploatavimas).

2. Pastatų, daugiabučių namų šilumos punktų komponentų, priežiūros (eksploatavimo) darbai:

2.1. patalpų priežiūra (eksploatavimas);

2.2. šilumokaičių priežiūra (eksploatavimas);

2.3. siurblių priežiūra (eksploatavimas);

2.4. kontrolės matavimo prietaisų (KMP) priežiūra (eksploatavimas);

2.5. valdymo ir uždarymo armatūros priežiūra (eksploatavimas);

2.6. filtrų ir purvo rinktuvų priežiūra (eksploatavimas);

2.7. automatizuoto šilumos modulio reguliatoriaus priežiūra (eksploatavimas);

2.8. telemetrinės sistemos priežiūra (eksploatavimas).



Šilumos punktų priežiūros minimalių apimčių darbų sąrašas ir periodiškumas

Eil. 
Nr. Darbų pavadinimas Darbų atlikimo periodiškumas pagal poreikį, tačiau ne 

rečiau kaip
Šilumos punktai

1. Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų 
sutrikimų pašalinimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos

1 kartą per savaitę

2. Atnaujintuose šilumos punktuose naudojamų automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo 
tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams 
palaikyti

Pagal gamintojo rekomendacijas arba prižiūrėtojo vidaus 
darbo tvarką, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus

3. Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio
temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į 
šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam 
temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo 
sistemos

1 kartą per savaitę jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir 
valdymo sistemos arba 
1 kartą per mėnesį – jei yra nuotolinio stebėjimo ir 
valdymo sistema
(Esant temperatūrų nukrypimams, numatytiems  
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėse ir 
Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo 
taisyklėse – nedelsiant)

4. Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų 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 kartą per savaitę

5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaiso 
rodmenų nurašymas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos

1 kartą per savaitę

6. Jei yra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema – visi 1–5 punktuose numatyti darbai 1 kartą per mėnesį
7. Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas 1 kartą per 2 savaites
8. Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas) Įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu

9. Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto 
įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant 
higienos normų

Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę



Šilumos punktų priežiūros minimalių apimčių darbų sąrašas ir periodiškumas

Eil. 
Nr. Darbų pavadinimas Darbų atlikimo periodiškumas pagal poreikį, tačiau 

ne rečiau kaip
9. Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto 

įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant 
higienos normų

Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę

10. Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo ir karšto vandens sistemos darbu, priežiūra Pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip teisės aktuose 
nustatytu periodiškumu

11. Šilumos punkto patalpos elektros tinklų varžų matavimas 1 kartą per metus
12. Šildymo arba/ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas Prasidėjus šildymo sezonui arba atlikus 17 lentelėje 

nurodytus remonto darbus ar likvidavus avariją

13. Šilumos punkto hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui 1 kartą per metus
14. Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, 

susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas
Pagal poreikį

15. Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šilumos punkto 
vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, 
įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir 
apdailos darbų.

Pagal poreikį

16. Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir 
atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas 

Pagal poreikį

17. Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio, savininko ar Bendrojo 
naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų

Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 2 kartus per savaitę

18. Vamzdynų, balansinės ir uždaromosios armatūros ženklinimas nustatytose vietose Pagal poreikį
19. Šilumos ir karšto vandens siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių 

prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų kontaktų, 
įtampos, pavaros patikrinimas, variklių perkaitimo nustatymas

Pagal poreikį, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus



Karšto vandens sistemos priežiūros minimalių apimčių darbų sąrašas ir periodiškumas

Eil. 
Nr. Darbų pavadinimas Darbų atlikimo periodiškumas pagal poreikį, tačiau ne 

rečiau kaip
Karšto vandens sistema

23. Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklės tikrinimas Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę

24. Karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų balansavimas Pagal poreikį arba pagal pastato savininko arba Bendrojo 
naudojimo objektų valdytojo pageidavimą, bet ne 
dažniau nei kartą kas mėnesį

25. Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra 
nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos

Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę

26. Karšto vandens sistemos išplovimas Kartą per ketverius metus
27. Lituotų karšto vandens šilumokaičių praplovimas cheminiu būdu, o surenkamų – cheminiu arba mechaniniu, 

nustatytu periodiškumu
Pagal gamintojo rekomendacijas arba prižiūrėtojo vidaus 
darbo tvarką, bet ne rečiau kaip 1 kartą per dvejus metus

27. Karšto vandens šilumokaičio sandarumo bandymas 1 kartą per mėnesį
28. Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas Pagal poreikį

29. Šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaitį rodmenų nurašymas 1 kartą per savaitę
30. Avarijų karšto vandens sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, 

susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas
Pagal poreikį

31. Nuotėkio iš atvirai paklotų ar tarp karšto vandens sistema susijusių pastatų po žeme arba sienose, perdangose 
bei pogrindiniuose kanaluose esančių karšto vandens vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos 
išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių 
pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų

Pagal poreikį

32. Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, 
pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas 

Pagal poreikį, apžiūra ne rečiau kaip vieną kartą per 
savaitę

33. Blogai šylančių vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto Pagal poreikį



Šildymo sistemų priežiūros minimalių apimčių darbų sąrašas ir periodiškumas

Eil. 
Nr. Darbų pavadinimas Darbų atlikimo periodiškumas pagal poreikį, tačiau 

ne rečiau kaip
Šildymo sistema

34. Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant 
atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas

1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu ir prieš 
šildymo sezoną

35. Šilumnešio temperatūros tikrinimas 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

1 kartą šildymo sezono pradžioje

36. Šildymo sistemos praplovimas 1 kartą per 4 metus
361. Šildymo šilumokaičio sandarumo bandymas 1 kartą per mėnesį
37. Pastato vidaus šildymo sistemų, įskaitant žemų parametrų šilumos tinklus tarp šilumos punkto ir pastato, 

hidraulinis bandymas prieš šildymo sezono pradžią
1 kartą per metus

38. Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas 
šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių

Pagal poreikį ir atliekant šilumos perdavimo vamzdynų 
hidraulinius bandymus

39. Kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto 
radiatoriaus (radiatorius ar vonios šildytuvus turi parūpinti butų savininkai)

Pagal poreikį

40. Kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas (radiatorius turi parūpinti pastato ar 
pastato butų ir kitų patalpų savininkai)

Pagal poreikį

41. Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 
0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas

Pagal poreikį

42. Nuotėkio iš atvirai paklotų ar tarp karšto vandens sistema susijusių pastatų po žeme arba sienose, perdangose bei 
pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių 
jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be 
atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų

Pagal poreikį

43. Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir 
atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas 

1 kartą per savaitę šildymo sezono metu 

44. Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto Pagal poreikį

Nuoroda į Lietuvos Respublikos Energetikos Ministro įsakymą – 1-229 Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo (lrs.lt)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.359789/asr


Priklausomų šilumos punktų 

rekonstrukcijos programos



Šilumos punktas – tai įrenginys skirtas gaunamos šilumos energijai iš miesto šilumos tinklų
transformacijai iki reikiamos temperatūros tiekimui į pastato vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo
sistemas.

Šilumos punktai gali būti dviejų tipų:

1. Priklausomos sistemos – kai šilumos tinklų termofikacinis vanduo tiekiamas tiesiai į namo vidaus
sistemas.

2. Nepriklausomos sistemos – šilumos tinklų tiekiamas termofikacinis vanduo yra atskirtas nuo šilumos
tinklais tiekiamo termofikacinio vandens nelaidžia šilumokaičio sienele, per kurią vyksta šilumos
mainai.

Šilumos punktas – kas tai?



Priklausomos ir nepriklausomos sistemos šilumos punktai

1. Priklausomos sistemos – šilumos punktas 2. Nepriklausomos sistemos – šilumos punktas



Šiai dienai Vilniaus mieste vis dar yra 362 priklausomi neautomatizuoti šilumos punktai, kurie tiesiogiai
prijungti prie VŠT sistemos.

Dėl šių priklausomų šilumos punktų problemos su kuriomis susiduria mūsų įmonė:

1. Neautomatizuoti šilumos punktai neigiamai veikia centralizuotos šilumos gamybos įrenginius. Dėl
ribotų galimybių reguliuoti priklausomus šilumos punktus patalpos šildomos netolygiai, todėl šilumos
vartotojams nėra užtikrinamas deramas šilumos komfortas.

2. Priklausomų šilumos punktų įvaduose būtina palaikyti darbinį slėgių skirtumą užtikrinantį stabilų
elevatoriaus darbą ir vandens cirkuliaciją šildymo sistemoje. Tam įvykdyti, tinkle veikia Vingrių,
Saltoniškių ir Oslo siurblinės, kurios tinkle reguliuoja vandens slėgį, bei apsaugo nuo perteklinio slėgio
pastatų su priklausomais šilumos punktais šildymo sistemas. Tačiau dėl šių siurblinių darbo Bendrovė
patiria papildomas elektros energijos sąnaudas.

3. 2021 metais Vingrių, Saltoniškių ir Oslo siurblinėms buvo sunaudota 800 000 kWh elektros energijos.

Esamos situacijos problematika



Energijos ištekliams sparčiai brangstant, darosi ypač svarbu daugiabučiuose ir individualiuose
gyvenamuosiuose namuose su priklausoma šilumos punkto sistema racionaliai vartoti energiją ir keisti
senus elevatorinius šilumos punktus į automatizuotus šilumos punktus.

Šiai dienai daugiabučių ir individualių namų savininkai turi galimybę pasinaudoti dviem šilumos punktų
modernizavimo programom iš susigrąžinti dalį patirtų išlaidų.

Savivaldybės programa apima vienbučių, dvibučių ir daugiabučių namų su priklausoma šilumos punkto
sistema modernizavimą, kurios paramos intensyvumas iki 50 proc., patirtų faktinių išlaidų.

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) programa apima daugiabučių namų su priklausoma
šilumos punkto sistema modernizavimą, kurios paramos intensyvumas iki 80 proc., pagal skelbiamus
programos įkainius patirtų išlaidų.

Sprendimai



Savivaldybės skelbiamoje programoje tinkamos kompensuoti išlaidos:

✓ Projekto parengimas;

✓ Automatinio šilumos punkto įrengimas;

✓ Balansinių ventilių ant šildymo stovų įrengimas ir subalansavimas.

Programos administratoriumi paskirti:

• AB Vilniaus šilumos tinklai

Savivaldybės programa



APVA skelbiamoje programoje tinkamos kompensuoti išlaidos:

✓ Automatinio šilumos punkto įrengimas;
✓ Šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą,

vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos
rengimą) išlaidos;

✓ Individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimo ir (ar)
išmaniosios apskaitos, butuose, diegimo išlaidos;

✓ Individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimo ir (ar)
išmaniosios apskaitos, leidžiančius nuskaityti rodmenis iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose,
diegimo išlaidos.

Projektų administratoriumi gali būti:

• Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
• Savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo

administratorius;
• Šilumos tiekėjas;
• Kitas asmuo, įgaliotas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

APVA programa



Vilniaus miesto savivaldybės skelbiamoje priklausomų šilumos punktų modernizavimo programoje

pagal sąrašą dalyvauja 192 vnt. vienbučių, dvibučių ir daugiabučių gyvenamųjų namų.

Programos dalyviams skiriamos paramos finansavimas – 2,2 mln. Eur.

Programos pabaiga planuojama 2026 m.

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) programa apima daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus

šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimą.

Programos dalyviams skiriamos paramos finansavimas – 4 mln. Eur.

Paraiškos programai priimamos iki 2023-07-27 d.

Modernizavimo programų dalyviai ir finansavimas



Klientai, dėl šilumos punktų renovacijos gali kreiptis į mūsų komandą esamais telefonais ir Š.P. renovacijos

projektams skirtu atskirtu elektroniniu paštu →

modernizacija@chc.lt

Konsultacijos



Mums rūpi pasaulis
Tvariai, švariai ir atsakingai

https://www.linkedin.com/company/vilniaus-silumos-tinklai/
https://www.chc.lt/lt

