
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS, NAUDOJAMOS

GYVENTOJŲ BŪSTUI ŠILDYTI, KAINOS KOMPENSAVIMO IR KOMPENSAVIMO
TVARKOS PATVIRTINIMO

2022 m. lapkričio 29 d. Nr. T-201
Ignalina

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1
punktu, 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 18, 37, 38 punktais, Lietuvos Respublikos
biudžeto  sandaros  įstatymo  8  straipsnio  2  dalimi,  21  straipsnio  1  ir  2  dalimis,  23  straipsniu,
Ignalinos  rajono  savivaldybės  2022–2024  metų  strateginio  veiklos  plano,  patvirtinto  Ignalinos
rajono  savivaldybės  tarybos  2022 m.  vasario  24  d.  sprendimu  Nr.  T-20  „Dėl  Ignalinos  rajono
savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (2022 m. spalio 20 d. Nr. T-
182 redakcija) Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programos suvestinės 2 priedo 1 lentelės
„Infrastruktūros  objektų  plėtros  ir  priežiūros  programos  Nr.  5  tikslų,  uždavinių,  priemonių
maksimalių asignavimų ir produkto vertinimo kriterijų suvestinė“ 1.1.19 priemone, Ignalinos rajono
savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės
2022 metų biudžeto patvirtinimo“ (2022 m. spalio 20 d. Nr. T-181 redakcija) 3 priedo 5 programa
„Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa“, atsižvelgdama į  UAB Ignalinos šilumos
tinklų 2022 m. spalio 12 d. raštą Nr. SD-495 „Dėl informacijos pateikimo“,  UAB „Didžiasalio
komunalinės  paslaugos“ 2022 m. spalio 18 d. raštą Nr. R-219 „UAB „Didžiasalio  komunalinės
paslaugos“  šilumos  realizacija  gyventojams  per  2021–2022 šildymo sezoną“  ir  išaugusias  kuro
kainas, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Ignalinos rajono gyventojams nuo 2022 m. lapkričio 1 d. iki 2023 m. balandžio 30 d.
už centralizuotai tiekiamą šilumos energiją, naudojamą gyventojų būstui šildyti, kompensuoti iki
3,67  ct  už  kWh  nuo  šilumos  tiekėjui  nustatytos  faktinės  šilumos  kainos.  Šilumos  tiekėjų
apskaičiuotas ir pateiktas kompensacijas sumokėti iš Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

2. Patvirtinti centralizuotai tiekiamos šiluminės energijos, naudojamos gyventojų būstui
šildyti, kainos kompensavimo tvarką (pridedama).

3. Šio sprendimo nuostatas taikyti nuo 2022 m. lapkričio 1 d.
4.  Paskelbti  šį  sprendimą  Teisės  aktų  registre  ir  Ignalinos  rajono  savivaldybės

tinklalapyje.

Savivaldybės meras                                                                                                         Justas Rasikas

______________
                                                                                         



PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 
m. lapkričio 29 d.  sprendimu Nr. T-201

 CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS, NAUDOJAMOS
GYVENTOJŲ BŪSTUI ŠILDYTI, KAINOS KOMPENSAVIMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši tvarka nustato centralizuotai tiekiamos šiluminės energijos, naudojamos Ignalinos
rajono gyventojų būstui šildyti, nustatytos kainos kompensavimo tvarką (toliau – tvarka).

II SKYRIUS
KAINOS KOMPENSAVIMO TVARKA

2. Šilumos tiekėjams taikomas kompensavimo dydis nustatomas pagal formulę:
 
Kompensacijos dydis = Šilumos tiekėjo kaina – (Kainos vid x 0.85),
kur:
Kompensacijos  dydis  [ct/kWh]  – dalis,  kurią  Savivaldybė  kompensuoja  šilumos

tiekėjui už  gyventojams  faktiškai  pateiktą  šilumos  energiją  būstui  šildyti,  skaičiuojant  ją  kaip
skirtumą  tarp  Šilumos  tiekėjui  nustatytos  kainos.  Maksimalus  kompensacijos  dydis  siekia  3,67
ct/kWh.

 
Šilumos tiekėjo kaina [ct/kWh]   – Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta  tvarka

šilumos tiekėjui nustatyta vienanarė šilumos kaina.
 
Kainos  vid [ct/kWh]   – kiekvieną mėnesį Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

skelbiama mėnesio vidutinė šilumos kaina Lietuvoje. 
 
0.85 – kainą mažinantis koeficientas.
 
3. Ignalinos rajono savivaldybė moka šilumos tiekėjams kompensaciją už gyventojams

faktiškai pateiktą šilumos energiją būstui šildyti. Kompensacija yra lygi nustatytos kainos ir Aprašo
2 punkte nustatyto kompensacijos dydžio skirtumui.

4. Šilumos tiekėjai  UAB „Ignalinos šilumos tinklai“, UAB „Didžiasalio komunalinės
paslaugos“, pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, kiekvieno praėjusio mėnesio kompensacijos dydį iki
einamojo  mėnesio  10  d.  apskaičiuoja  ir  pateikia  Ignalinos  rajono  savivaldybės  administracijai.
Bendrovių ataskaitos pateikiamos Finansų valdymo ir apskaitos skyriui, kuris kompensacijos dydį
sumoka iki einamojo mėnesio 25 d.

5. Kompensacija mokama šilumos tiekėjams iš Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto
lėšų.

6. Kompensacija neskaičiuojama, jeigu šilumos tiekėjo kaina yra ne didesnė už:
6.1. UAB Ignalinos šilumos tinklai – 7,69 ct/kWh;
6.2. UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ – 7,03 ct/kWh.

III SKYRIUS



BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.  Aprašas  keičiamas,  pripažįstamas  netekusiu  galios  Ignalinos  rajono  savivaldybės
tarybos sprendimu.

_____
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