Daugiabučio namo Dariaus ir Girėno g. 32, Tauragė,
BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS
1. Balsavimo organizatorius UAB Tauragės šilumos tinklai
Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė. Tel. (8 446) 62 863. el.p. info@tst.lt, www.tauragesst.lt.

2. Buto/kitos patalpos savininkas ........................................................................................................
.... ............................................................................................................................................................
(vardas, pavardė/ juridinio asmens pavadinimas, buto/kitos patalpos adresas ir unikalus numeris pagal Nekilnojamojo
turto registro duomenis)

1. Balsavimo pradžios data: 2021-10-20 ; 2. Balsavimo pabaigos data: 2021-11-03.
3. Svarstomas klausimas (klausimai):
3.1. Dėl šilumos kiekių paskirstymo vartotojams metodo tvirtinimo ir apskaitos vykdymo paslaugos teikimo.

4. Papildoma informacija, duomenys, pagrindžiantys siūlomą (-us) sprendimą (-us) ir
laukiamus rezultatus: 2021-09-30 daugiabučio namo bendrasavininkių balsavimas raštu „Dėl
šilumos kiekių paskirstymo vartotojams metodo tvirtinimo ir apskaitos vykdymo paslaugos
teikimo“ laikomas neįvykusiu, balsavimui reikalingo kvorumo nebuvo.
Po pakartotinio balsavimo tuo pačiu klausimu savininkams pritarus siūlomam sprendimui, būtų
vykdoma individuali sunaudoto šilumos kiekio apskaita butui pagal daliklinę apskaitą. Nepritarus
siūlomam sprendimui, suvartotas šilumos kiekis vartotojui skaičiuojamas namo suvartotą šilumos
kiekį proporcingai paskirsčius pagal buto plotą (m2).
5. Biuletenio grąžinimo organizatoriui būdai:
5.1. balsadėžės vieta užpildytam biuleteniui grąžinti: Jūsų namo laiptinėse;
5.2. elektroninio pašto adresas, kuriuo galima išsiųsti nuskenuotą ar nufotografuotą užpildytą
biuletenį: RenSkyrius@tst.lt;
5.3. adresas, kuriuo galima išsiųsti užpildytą biuletenį paštu ar pristatyti: UAB Tauragės šilumos
tinklai, Paberžių g. 16, Tauragė;
5.4. balsavimo elektroninio ryšio priemonėmis procedūra, jeigu organizatorius yra sudaręs galimybę
patalpų savininkams balsuoti ir elektroninio ryšio priemonėmis: biuletenį pasirašytą kvalifikuotu
elektroniniu parašu išsiųsti: RenSkyrius@tst.lt.
6. Balsavimas:
Balsuojama įrašant
Eil.
„pritariu“
arba „nepritariu“
Siūlomas sprendimas
Nr.

1.

(pildo buto/kitos patalpos
savininkas ar jo įgaliotas asmuo)

Taikyti šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr.6.
(patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-185 su
rekomenduojamais metodikos parametrais).
Taikyti metodą nuo 2021 m. šildymo sistemos atnaujinimo
(modernizavimo) darbų užbaigimo dienos.
Šilumos šildymui paskirstymo vartotojams apskaitos vykdymo
paslaugą teiktų UAB Tauragės šilumos tinklai.
(paslaugos vykdymo kaina 0,35 Eur su PVM/ mėn./ 1 daliklis/
šildymo sezono metu)

PRIDEDAMA. Įgaliojimus balsuoti patalpos savininko vardu patvirtinantys dokumentai TAIP/NE.
(nereikalingą išbraukti)

7. Biuletenio užpildymo data 20___-___-___.
Buto/kitos patalpos savininko
ar jo įgalioto asmens
.............................................................................................................
(parašas, vardas, pavardė)

