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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 pakeisti 2009 m. lapkričio 26 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo 

„Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“: 

1. 2.1.1 punktą: išbraukti 0,0732 Lt, įrašyti 0,021 Eur ir išdėstyti jį nauja redakcija:  

„2.1.1. 0,021 Eur, kai šilumos punktas automatizuotas su nepriklausoma arba priklausoma 

šildymo schema su cirkuliaciniu siurbliu ir vienalaipsniu ar dvilaipsniu karšto vandens šildytuvu.“. 

2. 2.1.2 punktą: išbraukti 0,1365 Lt, įrašyti 0,04 Eur ir išdėstyti jį nauja redakcija:  

„2.1.2.  0,04 Eur, kai šilumos punktas neautomatizuotas su nepriklausoma šildymo schema, 

cirkuliaciniu siurbliu ir vienalaipsniu ar dvilaipsniu karšto vandens šildytuvu.“. 

3. 2.1.3 punktą: išbraukti 0,0790 Lt, įrašyti 0,023 Eur ir išdėstyti jį nauja redakcija: 

„ 2.1.3. 0,023 Eur, kai šilumos punktas neautomatizuotas su priklausoma šildymo schema be 

karšto vandens šildytuvo (karštas vanduo tiekiamas iš grupinės boilerinės arba karšto vandens 

sistemos nėra).“. 

4. 2.2.1 punktą: išbraukti 0,1008 Lt, įrašyti 0,029 Eur ir išdėstyti jį nauja redakcija:  

„2.2.1.  0,029 Eur, kai šildymo sistema vienvamzdė, dvivamzdė su ar be balansavimo 

stovuose, be individualaus reguliavimo ir apskaitos.“ 



5. 2.3.1 punktą: išbraukti 0,0714 Lt, įrašyti 0,021 Eur ir išdėstyti jį nauja redakcija:  

„2.3.1. 0,021 Eur, kai cirkuliacija virtuvėje ir vonioje yra, vonių šildytuvai yra arba nėra; 

6. 2.4 punkto lentelėje pakeisti tarifus, nurodytus litais į tarifus, išvardintus šio sprendimo 1-5 

punktuose: 

 

 

Pastatų 

grupės 

Pastato sistemų dalių priežiūros maksimalūs tarifai, Eur Priežiūros maksimalus 

tarifas visai pastato 

sistemai 

Eur (m² per mėnesį) 

Šilumos punktas Šildymo 

sistema 

Karšto 

vandens 

sistema 

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2.1. 2.3.1. 

A 0,021   0,029 0,021 0,071 

B  0,04  0,029 0,021 0,090 

C   0,023 0,029 0,021 0,073 

D   0,023 0,029  0,052 

 

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

 

 

 

Savivaldybės merė Edita Rudelienė 


