
                                                                                                                              

 

   TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ 

BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO IR NAMO 

BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ NUOLATINĖS TECHNINĖS 

PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO 
 

2014 m. gruodžio  4  d. Nr. S1-369 

Trakai 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo   16  straipsnio  2  dalies  

37  punktu,  Nacionalinio  euro  įvedimo  planu,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 2013  m. 

birželio  26  d.  nutarimu Nr. 604 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės 

informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strateginio patvirtinimo“, Trakų rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės 

administravimo ir namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros maksimalius 

tarifus (su PVM ): 

1.1. Už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, vadovaujantis Trakų rajono 

savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės 

administravimo nuostatais, patvirtintais 2010 m. spalio 14 d. Trakų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2-888, – 0,035 Eur už 1 m² savininko nuosavybės name 

bendrojo ploto per mėnesį. 

1.2. Už namo bendrojo naudojimo elektros sistemos ir jos įrenginių nuolatinę techninę 

priežiūrą, vadovaujantis daugiabučio namo bendrojo naudojimo elektros tiekimo sistemos 

prižiūrėtojo atliekamų darbų apimčių sąrašu, patvirtintu Trakų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2004-05-18 įsakymu Nr. P2-337, – 0,017 Eur už 1 m² savininko nuosavybės name 

bendrojo ploto per mėnesį. 

1.3. Už namo bendrojo naudojimo konstrukcijų nuolatinę techninę priežiūrą, vadovaujantis 



statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros 

privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, – 0,006 Eur už 1 m² savininko nuosavybės 

name bendrojo ploto per mėnesį. 

1.4. Už daugiabučio namo bendrojo naudojimo atviros ir sienose bei kanaluose įrengtos 

lietaus nuvedimo sistemos avarijos lokalizavimą ir likvidavimą (statybinės konstrukcijos išardymas, 

srieginių junginių suveržimas, vamzdžio iki 0,5 m pakeitimas), vadovaujantis darbų apimčių sąrašu, 

patvirtintu Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-10 įsakymu Nr. P2-21, – 

0,006 Eur už 1 m² savininko nuosavybės name bendrojo ploto per mėnesį. 

1.5. Už daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų sistemų 

ir jų įrenginių nuolatinę techninę priežiūrą ir avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, vadovaujantis darbų 

apimčių sąrašu, patvirtintu Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-06-14 

įsakymu Nr. P2-729, – 0,035 Eur už 1 m² savininko nuosavybės name bendrojo ploto per mėnesį. 

2. Pripažinti negaliojančiais: 

2.1. 2004 m. spalio 28 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. S1-314 „Dėl 

daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir 

namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“. 

2.2. 2011 m. rugsėjo 29 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. S1-152 „Dėl 

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004-10-28 sprendimo Nr. S1-314 „Dėl daugiabučių namų butų ir 

kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir namo bendrojo naudojimo 

objektų nuolatinės techninės priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo ir papildymo“. 

2.3. 2008 m. liepos 31 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. S1-183 „Dėl 

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. S1-314 „Dėl daugiabučių 

namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir namo bendrojo 

naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo“. 

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d. 

 

 

Savivaldybės merė Edita Rudelienė 
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