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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Pasvalio rajono savivaldybės 

taryba n u s p r e n d ž i a :  

1. Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T1-81 

„Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių 

tarifų nustatymo“ (pakeistą Savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T1-198 ): 

1.1. Pakeisti 1.1.1 – 1.1.5 punktus ir juos išdėstyti taip: 

„1.1.1. automatizuoto priklausomo jungimo šilumos mazgo (be karšto vandens mazgo) 

priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,01 Eur/m
2
 per mėnesį (be PVM); 

1.1.2. priklausomo jungimo automatizuoto šilumos mazgo ir vienlaipsnio ar dvilaipsnio 

karšto vandens mazgo priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,02 Eur/m
2
 per mėnesį (be PVM); 

1.1.3. priklausomo jungimo elevatorinio šilumos mazgo su karšto vandens įvadu iš grupinių 

šilumokaitinių priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,01 Eur/m
2
 per mėnesį (be PVM); 

1.1.4. priklausomo jungimo elevatorinio šildymo mazgo su ne visiškai automatizuotu karšto 

vandens ruošimu priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,02 Eur/m
2
 per mėnesį (be PVM); 

1.1.5. priklausomo jungimo elevatorinio šildymo mazgo su visiškai automatizuotu karšto 

vandens ruošimu priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,02 Eur/m
2
 per mėnesį (be PVM).“ 

1.2. Pakeisti 1.2.1–1.2.4 punktus ir juos išdėstyti taip: 

„1.2.1. daugiabučio gyvenamojo namo (iki 1000 m
2
 bendro gyvenamojo ploto) šildymo ir 

karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,04 Eur/m
2
 per mėnesį (be 

PVM); 

1.2.2. daugiabučio gyvenamojo namo (nuo 1001 iki 2000 m
2
 bendro gyvenamojo ploto) 

šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,03 Eur/m
2
 per mėnesį 

(be PVM); 

1.2.3. daugiabučio gyvenamojo namo (virš 2000 m
2
 bendro gyvenamojo ploto) šildymo ir 

karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,03 Eur/m
2
 per mėnesį (be 

PVM); 

1.2.4. daugiabučio gyvenamojo namo šildymo (be karšto vandens sistemos) sistema 

priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro  0,02 Eur/m
2
 per mėnesį (be PVM).“ 

1.3. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2. Vadovaujantis Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 

(eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 03-54 „Dėl Daugiabučių namų 

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. O3-34 

redakcija), 15 punktu, gyvenamojo namo visoms šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemoms arba 
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atskirų jos dalių priežiūros apskaičiuotiems maksimaliems tarifams taikyti koeficientą k2, kurio 

reikšmė pateikta 7 priede.“ 

2. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.  

 

 

Savivaldybės meras         Gintautas Gegužinskas 

 

 


