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IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS
PASLAUGOS“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ TRETIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS
KAINOS GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO
2022 m. kovo 24 d. Nr. T-58
Ignalina
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7
dalies 2, 3 punktais, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainos nustatymo
metodikos“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“
2022 m. vasario 3 d. raštu Nr. R1-632 „Dėl UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“
perskaičiuotų šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“ pateiktą šilumos bazinės
kainos dedamųjų projektą, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ šilumos
kainos dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams (be pridėtinės vertės
mokesčio) pagal priedą.
2. Nustatyti, kad šiuo sprendimu nustatytos šilumos kainos dedamosios tretiesiems
šilumos bazinės kainos galiojimo metams įsigalioja nuo 2022 m. balandžio 1 d.
3. Nustatyti, kad sprendimo 1 punktu nustatytos šilumos kainos dedamosios tretiesiems
šilumos bazinės kainos galiojimo metams galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo
dienos.
4. Pripažinti netekusiu galios nuo 2022 m. balandžio 1 d. Ignalinos rajono savivaldybės
tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio
komunalinės paslaugos“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo
metams nustatymo“ 2 punktą.
5. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto
svetainėje www.ignalina.lt.

Savivaldybės meras

Justas Rasikas

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-58
priedas
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“
ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS TRETIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS
GALIOJIMO METAMS
1. Šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule THG = 2,26 +
,
dedamosios:
KD
1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,26 ct už kWh;
1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THG KD.
2. Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos, išreiškiamos formule TH =THG = 2,
15 + TH KD, dedamosios:
2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 2,26 + TH KD, dedamosios:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,26 ct už kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – TH KD.
3. Šilumos perdavimo kainos:
3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,09 + THT KD, dedamosios:
3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji –1,09 ct už kWh;
3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THT KD.
4. Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai – 2 Eur per mėnesį
gyventojams (butui) arba 0,21 ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį.
5. Dedamųjų THG KD, TH KD, THT KD formulės:
+ THG

Eil.
Nr.
1.

2.
3.

Kintamoji dedamoji
Šilumos (produkto) gamybos ir šilumos
(produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarės
kainos kintamoji dedamoji
Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

Formulė
THG KD = TH KD = 0,2 + ((1054 x
p HG sk.) + (56 x p HG med.)/ (9,8 x
10000))
THT KD = 0,09 + ((1,4 x TH) /
8,4)
TH = 2,26 + TH KD

Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina
P HG sk. – skiedrų kaina (Eur už tne).
P HG med. – medienos kaina (Eur už tne).
Kuro kaina, taikoma apskaičiuojant šilumos kainas, nustatoma pagal Šilumos kainų
nustatymo metodikos reikalavimus.
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