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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

37 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo

10 straipsnio 12 punktu, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės

paslaugos“ 2020 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. R-215 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“ pateiktą nuotekų transportavimo asenizacijos

transporto priemonėmis ir tvarkymo paslaugų kainų pagrindimą ir kitus dokumentus, Ignalinos rajono

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

1. Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ teikiamų

nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis ir tvarkymo paslaugų vieno kubinio

metro kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis iki nuotekų valymo

įrenginių (iki 20 km atstumu) vieno kubinio metro  kaina –  3,99 Eur už kub. m;

1.2. nuotekų valymo ir tvarkymo nuotekų valymo įrenginiuose vieno kubinio metro kaina

– 0,83 Eur už kub. m.

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto

svetainėje www.ignalina.lt.

 

  

Savivaldybės meras Justas Rasikas 

Elektroninio dokumento nuorašas

Nuorašas tikras



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės

paslaugos“ teikiamų nuotekų transportavimo ir tvarkymo

paslaugų kainų nustatymo

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-12-03 Nr. T-254

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Justas Rasikas Meras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-12-04 11:31

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-12-04 11:31

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-04 13:22 - 2023-07-03 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Labutienė Vyr. specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-12-04 11:41

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-12-04 11:42

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-06-25 18:51 - 2024-06-23 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

DekaDoc v.20201203.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2020-12-04 nuorašą suformavo Valentina Milkuvienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -

Nuorašas tikras

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyresnioji specialistė

Valentina Milkuvienė

2020-12-04


	part_63475ee50acb42fa862adb14b821f9dd
	part_bcf27838fc42443eb2235783c8d79071
	part_bfa162376c814e4d883ef5879ae55eb0
	part_5d35db6cb0ac4238bd13f9767efd30d9
	part_29e73b8811b84590b3a0e1ac0286efc8



