
   

 
 
 

 
 

LAZDIJ Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL LAZDIJ Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. 

SPRENDIMO NR. 5TS-1295 ,,DĖL INVESTICINIO PLANO UAB „LAZDIJ Ų 
ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZIN ĖS KAINOS GALIOJIMO 
LAIKOTARPIUI – 2014-2016 METAMS  DERINIMO“ PAKEITIMO 

 
2015 m. birželio 29 d. Nr. 5TS-113 

Lazdijai 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 
dalimi bei atsižvelgdama į Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo 
komisijos, sudarytos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. 
rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 10V-532 „Dėl komisijos sudarymo“, 2015-06-11 nutarimą 
(protokolas Nr. 1/2015-06-19 Nr. EL33-1), Lazdijų rajono savivaldybės taryba 
n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos 
galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams, suderintą Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 
2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 5TS-1295 „Dėl Investicinio plano UAB „Lazdijų 
šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014-2016 metams 
derinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. 
 
 
 
Savivaldybės meras        Artūras Margelis 
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   Projektas 

  
 

SUDERINTA 
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos  
2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 5TS-1295 
(Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 
2015 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-113 redakcija) 
 

INVESTICINIS PLANAS UAB „LAZDIJ Ų ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZIN ĖS KAINOS GALIOJIMO 
LAIKOTARPIUI – 2014–2016 METAMS 

 

Eil. 
Nr. 

Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų 
pavadinimas 

Atliekamų darbų arba 
teikiamų paslaugų 
kaina Eur be PVM 

Darbų atlikimo arba paslaugų 
suteikimo numatytas 

laikotarpis 

Finansavimo 
šaltiniai 

1. Šilumos apskaitos prietaisų (9 vnt.) 
įsigijimas ir sumontavimas 

2896,20 2015 m. sausio–gruodžio mėn. 

2. Šilumos apskaitos prietaisų (9 vnt.) 
įsigijimas ir sumontavimas 

2896,20 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

UAB „Lazdijų 
šiluma“ ilgalaikio 

turto nusidėvėjimo ir 
amortizacijos 

sąnaudos 

Iš viso: 5792,40  

Investicijų projektas „Lazdij ų katilin ės modernizavimas didinant gamybos apimtis“ 

3. Vandens šildymo katilas 86886,01 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

4. Pakura 89782,21 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

5. Kondensacinis ekonomaizeris su 
priklausiniais 

405468,03 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

6. Kuro padavimo įrenginiai 49235,40 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

 

 

 

506835,03 Eur – 
Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų 
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7. Elektros ir automatikos įrengimai 86886,01 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

8. Kiti įrengimai 28962,00 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

9. Degimo produktų šalinimas 43443,00 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

10. Statybos darbai 20273,40 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

11. Įrengimų montavimo darbai 202734,01 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

piniginės lėšos ir 
506835,03 Eur – 
paskolos iš bankų 

Iš viso: 1013670,07  

Investicijų projektas „Veisiejų katilin ės Nr. 1 modernizavimas didinant šilumos gamybos efektyvumą“  

12. Sauso tipo enonomaizerio sumontavimas 47497,68 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

13. Naujo rezervinio skysto kuro vandens 
šildymo katilo sumontavimas 

71246,52 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

14. Naujo dūmtraukio sumontavimas 55027,80 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

15. Esamo mūrinio kamino nugriovimas 43443,00 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

16. Vandens paruošimo ūkio modernizavimas 58503,24 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

17. Rezervinio elektros generatoriaus 
sumontavimas 

28382,76 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

18. Katilinės įrenginių dispečerizavimas 28962,00 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

166531,50 Eur – 
Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų 
piniginės lėšos ir 
166531,50 Eur – 
paskolos iš bankų 

Iš viso: 333063,00  
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Lazdijų šilumos tinklų modernizavimas 

19. Šilumos tinklų modernizavimas nuo šulinio 
Š-3 iki VšĮ „Lazdijų ligoninė“ pastato, 
esančio Kauno g. 8, Lazdijai 

9500,00 2015 m. liepos mėn.–2016 m. 
gruodžio mėn. 

20. Šilumos tinklų modernizavimas nuo šulinio 
Š-12 iki gėlių parduotuvės „Gražioji 
pasiflora“ pastato, esančio Dainavos g. 5, 
Lazdijai 

4300,00 2015 m. liepos mėn.–2016 m. 
gruodžio mėn. 

6900,00 Eur – 
Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų 
piniginės lėšos ir 
6900,00 Eur – 

paskolos iš bankų 

Iš viso: 13800,00  

Veisiejų katilin ės Nr. 1 šilumos tinklų modernizavimas 

21. Šilumos tinklų modernizavimas nuo šulinio 
Š-1 iki Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos Veisiejų ugniagesių 
komandos pastato, esančio Kailinių g. 1, 
Veisiejai 

8000,00 2015 m. liepos mėn.–2016 m. 
gruodžio mėn. 

22. Šilumos tinklų modernizavimas iki pastato, 
esančio V. Montvilos g. 22A, Veisiejai 

3400,00 2015 m. liepos mėn.–2016 m. 
gruodžio mėn. 

23. Šilumos tinklų modernizavimas iki Lazdijų r. 
Veisiejų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 
pastato, esančio Ateities g. 1, Veisiejai 

7000,00 2015 m. liepos mėn.–2016 m. 
gruodžio mėn. 

24. Šilumos tinklų modernizavimas iki pastato, 
esančio V. Montvilos g. 26 (II korpuso), 
Veisiejai 

2800,00 2015 m. liepos mėn.–2016 m. 
gruodžio mėn. 

20600,00 Eur – 
Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų 
piniginės lėšos ir 
20600,00 Eur – 

paskolos iš bankų 
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25. Senų šilumos tinklų kamerų likvidavimas, 
naujų šulinėlių su uždarymo armatūra 
sumontavimas, senų šilumos tinklų kamerose 
išmontavimas ir naujų izoliuotų vamzdynų 
sumontavimas 

20000,00 2015 m. liepos mėn.–2016 m. 
gruodžio mėn. 

Iš viso: 41200,00  

Veisiejų katilin ės Nr. 2 šilumos tinklų modernizavimas 

26. Veisiejų katilinės Nr. 2 šilumos tinklų 
modernizavimas 

17000,00 2015 m. liepos mėn.–2016 m. 
gruodžio mėn. 

8500,00 Eur – 
Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų 
piniginės lėšos ir 
8500,00 Eur – 

paskolos iš bankų 

Iš viso: 17000,00  

 
 
 
 

___________________________________ 



   

 


