
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS

PASLAUGOS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ

TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO IR SUBSIDIJAVIMO

2021 m. lapkričio 25 d. Nr. T-188

Ignalina

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu,

16 straipsnio 2 dalies 18, 37 punktais ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 7 punktu, 34 straipsnio 2, 12,

13 ir 23 dalimis, Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. XIV-617 „Dėl

nepaprastosios padėties įvedimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d.

nutarimu Nr. 1225 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 152

„Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“, Geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta

Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės

energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1388 „Dėl uždarosios

akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės

„Didžiasalio komunalinės paslaugos“ 2021 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. R-246 „Dėl perskaičiuotų

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“, įvertinusi tai,

kad uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ tiekiamo geriamojo vandens

ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams ir abonentams ženkliai didėja nepaprastosios

padėties ir ekstremalios situacijos laikotarpiu, siekdama palengvinti dėl COVID-19 finansinių

sunkumų patyrusių Ignalinos rajono probleminės teritorijos gyventojų ir verslo subjektų finansinę

padėtį, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“

perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be

pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. Perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas

bute – 2,31 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,07 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,24 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,23 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,63 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,38 Eur/m3.

1.2. Perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių

gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms,

įvaduose – 2,27 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,04 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,23 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,23 Eur/m3;
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1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,62 Eur/m3;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,38 Eur/m3.

1.3. Perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę

kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir

komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir

tiekiamą abonentams – 2,37 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,14 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,23 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,23 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,62 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,38 Eur/m3.

1.4. Perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą

abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir

abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir

vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių

namų bendrijų įvade – 2,27 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,04 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,23 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,23 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,62 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,38 Eur/m3.

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų

aptarnavimo paslaugos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

3. Taikyti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu ir 6 (šešis) mėnesius jam

pasibaigus uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams 0,35 Eur dydžio kainos subsidiją,

skaičiuojant ją nuo kiekvieno kubinio metro suvartoto geriamojo vandens ir sutvarkytų nuotekų kainų

(be PVM), nustatytų šio sprendimo 1 punkte. 

4. Nustatyti, kad:

4.1. kainos subsidija taikoma uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės

paslaugos“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams

pagal šio sprendimo 1 punkte nustatytas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų

kainas;

4.2. uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ vartotojams ir

abonentams mokestis už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas

apskaičiuojamas taikant 0,35 Eur kainos subsidijos dydžiu sumažintą šio sprendimo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

papunkčiuose nustatytą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kubinio metro

kainą;

4.3. Ignalinos rajono savivaldybės administracija iki kito mėnesio paskutinės dienos

(pagal pateiktą pažymą apie suvartotą vandens kiekį ir sąskaitą) iš savivaldybės biudžeto lėšų sumoka

uždarajai akcinei bendrovei „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ subsidiją už faktiškai abonentams

ir vartotojams realizuotą geriamojo vandens ir nuotekų kiekį, skaičiuojant 0,35 Eur subsidiją už

kiekvieną geriamojo vandens ir nuotekų kubinį metrą.

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

svetainėje www.ignalina.lt.

Savivaldybės meras                                                                                                  Justas Rasikas
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