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DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS 

(EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALŪS TARIFAI (BE PVM) IR TARIFŲ KOEFICIENTŲ 
REIKŠMĖS PAGAL PASTATŲ PLOTĄ IR EKSPLOATACIJOS LAIKĄ 

 
Tarifai nustatyti vadovaujantis Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 (Žin.,2003, Nr. 80-
3679; 2009, Nr. 39-1506). Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų 
apskaičiavimams pasirinkti daugiabučiai gyvenamieji namai, kurių bendrasis plotas 2001–3000 m2, 
šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo laikas po įrengimo ir renovacijos – 10–20 metų. 

1. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) 
maksimalūs tarifai pagal šildymo, karšto vandens sistemų ir šilumos punktų tipus: 

 
Eil. 
Nr. 

Šildymo ir karšto vandens sistemos dalių ir grupių 
pavadinimai  

Tarifas (1 m2 naudingo 
ploto per mėn. Lt be 
PVM) 

1.  Šildymo sistema (vienvamzdės arba dvivamzdės 
šildymo sistemos priežiūra, be balansavimo 
stovuose, be individualaus reguliavimo ir apskaitos) 

 
0,047 

2.  Karšto vandens tiekimo sistema   
2.1  Karšto vandens tiekimo sistema (karšto vandens 

tiekimo sistemos su vandens cirkuliacija (virtuvės ir 
vonios stovai bendri) priežiūra) 

 
0,068 

2.2 Karšto vandens tiekimo sistema (karšto vandens 
tiekimo sistemos su vandens cirkuliacija rūsyje 
priežiūra) 

 
0,036 

3. Šilumos punktai   
3.1  Šilumos punktas (priklausomo jungimo šildymo 

sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuoto 
šilumos mazgo priežiūra taikoma 6 kalendorinius 
šildymo sezono mėnesius) 

 
0,091 

3.2 Šilumos punktas (priklausomo jungimo šildymo 
sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuoto 
šilumos mazgo priežiūra taikoma 6 kalendorinius 
ne šildymo sezono mėnesius)  

 
0,054 

3.3 Šilumos punktas (priklausomo jungimo šildymo 
sistemos be karšto vandens tiekimo sistemos 
automatizuoto šilumos mazgo priežiūra)  

 
0,057 

3.4 Šilumos punktas (priklausomo jungimo šildymo 
sistemos be karšto vandens tiekimo sistemos ne 
automatizuoto šilumos mazgo priežiūra)  

 
0,042 

 
2. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų 

koeficientų reikšmės: 
2.1. pagal pastato plotą: 
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Pastatų bendrasis plotas m2 Koeficiento k1 reikšmės 
Iki 1000 1,2 
1001–2000 1,1 
2001–3000 1,0 
3001–4000 0,9 
4001–5000 0,8  

 
2.2. pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo laiką: 
 

Sistemos ar jos dalių eksploatavimo laikas po 
įrengimo arba atnaujinimo 

Koeficiento k2 reikšmės 

Iki 10 metų 0,9 
10–20 metų 1 

20–30 metų (karšto vandens sistemos iki 25 metų) 1,1 
Daugiau kaip 30 metų (karšto vandens sistemos 
daugiau kaip 25 metų) 

1,2 

 
 

__________________________ 


