
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

  

DĖL PATIKSLINTO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2012 METŲ INVESTICINIO 

PLANO DERINIMO 

  

2012 m. gruodžio 14 d. Nr.5TS -561 

Lazdijai 

  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.  55-

1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 35 

straipsniu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu 

Nr. O3-100 (Žin., 2009, Nr. 86-3660) patvirtintos Energetikos įmonių investicijų vertinimo 

ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 15 punktu, 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 5TS-560 patvirtintu 

Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba 

tvarkos aprašo 2 punktu ir atsižvelgdama į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 10V-532 sudarytos Šilumos tiekimo įmonių 

pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos 2012 m. lapkričio 29 d. nutarimą 

(protokolas Nr. 3) ir uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ 2012-11-26 raštą Nr. 

563-S „Dėl investicijų derinimo“, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendž ia : 

1. Derinti patikslintą UAB „Lazdijų šiluma“ 2012 metų investicinį planą (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 

30 d. sprendimą Nr. 5TS-367 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ 2012 metų investicinio plano 

derinimo“. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

  

  

  

Savivaldybės meras      
    

  

  

  

  

  

  

  

  
   

  

SUDERINTA 

Lazdijų rajono savivaldybės 

tarybos  

2012 m. gruodžio 14    d. 

sprendimu Nr. 5TS -561 

  

  



UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2012 METŲ INVESTICINIS PLANAS  

  

Eil. 

Nr. 

Atliekamų darbų 

arba teikiamų 

paslaugų 

pavadinimas 

Atliekamų 

darbų arba 

teikiamų 

paslaugų 

kaina (Lt) 

Darbų atlikimo arba 

paslaugų suteikimo 

numatytas 

laikotarpis 

Finansavimo šaltiniai 

1. Lazdijų katilinės 

katilo Nr. 4 remontas 

5000 2012 m. rugpjūčio 

mėn. 

UAB „Lazdijų šiluma“ 

ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudos 

2. Veisiejų katilinės 

katilo Nr. 1 remontas 

50000 2012 m. rugpjūčio 

mėn. 

UAB „Lazdijų šiluma“ 

ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudos 

3. Šilumos apskaitos 

prietaisų įsigijimas 

6200 2012 m. birželio mėn. UAB „Lazdijų šiluma“ 

ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudos 

4. Veisiejų katilinės 

lauko durų 

pakeitimas 

3150 2012 m. gegužės mėn. UAB „Lazdijų šiluma“ 

ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudos 

5. Lengvojo 

automobilio 

įsigijimas 

30000 2012 m. lapkričio mėn. UAB „Lazdijų šiluma“ 

ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudos 

6. Deguonies kiekio 

šilumos tinklų 

termofikaciniame 

vandenyje matavimo 

prietaiso įsigijimas 

2200 2012 m. balandžio 

mėn. 

UAB „Lazdijų šiluma“ 

ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudos 

7. Dažnio keitiklio 

katilinės katilo oro 

pūtimo ventiliatoriui 

įsigijimas 

2400 2012 m. rugpjūčio 

mėn. 

UAB „Lazdijų šiluma“ 

ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudos 

8. 2 asmeninių 

kompiuterių ir 1 

5500 2012 m. gruodžio mėn. UAB „Lazdijų šiluma“ 

ilgalaikio turto 



monitoriaus 

įsigijimas 

nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudos 

Iš viso: 104450 
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