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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

SPRENDIMAS 

DĖL PLUNGĖS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR 

KARŠTO VANDENS  SISTEMŲ PRIEŽIŪROS FIKSUOTŲ TARIFŲ 

PATVIRTINIMO  

 
2014 m. spalio 30 d. Nr.T1-298 

Plungė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, 

Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto 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 strategijos patvirtinimo“, III, IV skyriais, Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba 

n u s p r e n d ž i a : 

1. Patvirtinti Plungės miesto daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 

fiksuotus tarifus (pridedama). 

2. Neskaičiuoti šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros mokesčio vartotojams 

ne šildymo sezono metu, netiekiant šilumos energijos karštam vandeniui ruošti. 

3. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. 

sprendimą Nr. T1-74 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros 

fiksuotų tarifų nustatymo“. 

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d., įvedus Lietuvos Respublikoje 

eurą. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka 

 

Savivaldybės meras        Audrius Klišonis

                

 



T1-298 Dėl daug. n. vand sist. fiks. tarif.sujungtas.doc 

 

                                                                                                                                                               PATVIRTINTA 

Plungės rajono savivaldybės 
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PLUNGĖS MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS 

        FIKSUOTI TARIFAI 

 

Eil.Nr. Šilumos punktai (mazgai) 

Tarifas eur/m2 naudingo ploto per mėnesį (be PVM) 

Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos 
1                                                                 2 

Vienvamzdė, dvivamzdė arba kolektorinė 

šildymo sistema su apskaitomis butuose ir 

karšto vandens tiekimo sistema su 

cirkuliacija 

Vienvamzdė, dvivamzdė arba kolektorinė 

šildymo sistema su apskaitomis butuose 

ir karšto vandens tiekimo sistema be 

cirkuliacijos 

1. 

Priklausomo jungimo šildymo 

sistemos ir karšto vandens ruošimo 

automatizuotas šilumos mazgas 

                               0,03 

 0,02* 

  0,03 

    0,02*  

2. 

Nepriklausomo jungimo šildymo 

sistemos ir karšto vandens ruošimo 

automatizuotas šilumos mazgas 

                               0,03 

                               0,02* 

                               0,03 

    0,02* 

3. 

Priklausomo jungimo elevatorinis 

mazgas (be centralizuoto karšto 

vandens ruošimo) 

                              0,01                            

4. 

Priklausomo jungimo elevatorinis 

mazgas ir karšto vandens ruošimo 

įrenginiai su vamzdeliniais 

šilumokaičiais 

                              0,03                               0,03 

5. 

Priklausomo jungimo šildymo 

sistemos automatizuotas šilumos 

mazgas (be centralizuoto karšto 

vandens ruošimo) 

                              0,02 

0,01* 

 

 

* - kai šilumos mazgas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui 

 


