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Į 2018-05-22 (reg. Nr. R3-156)

DĖL ARGUMENTŲ, KURIAIS REMIANTIS BUVO PRIIMTAS 2017 M. SPALIO 17 D.
KOMISIJOS  NUTARIMAS  NR.  O3E-443  „DĖL  VALSTYBINĖS  KAINŲ  IR
ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR.
O3-92  „DĖL  GERIAMOJO  VANDENS  TIEKIMO  IR  NUOTEKŲ  TVARKYMO
PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO“

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2018 m. gegužės 23 d.

gavo kolektyvinį kauniečių (atstovaujamų techn. m. dr. Daivos Valentaitės) 2018 m. gegužės 22 d.

raštą (reg. Nr. R3-156) „Atsiliepiant į LVTA prezidento Broniaus Miežutavičiaus raštą 2018-05-11

Nr. 51 LR Vyriausybės Kancleriui „Dėl ekonominių pasekmių, perdavus karšto vandens tiekimo

veiklą  geriamojo vandens  tiekėjams“ (toliau  – Raštas),  kuriame Komisijos  prašoma informuoti,

kokiais argumentais remiantis buvo priimtas 2017 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. O3E-443 „Dėl

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92

„Dėl  Geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  paslaugų  kainų  nustatymo  metodikos“

pakeitimo“ (toliau – Nutarimas), keičiantis leistinų geriamojo vandens nuostolių daugiabučiuose

namuose  dydį  (iš  10  proc.  į  2  proc.),  įskaičiuojamą  į  geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų

tvarkymo paslaugų kainą, kai vartotojai už paslaugas atsiskaito pagal daugiabučių namų butuose

įrengtus atsiskaitomuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus.

Informuojame,  kad  Nutarimo  priėmimo  motyvai  išdėstyti  Komisijos  Šilumos  ir  vandens

departamento  Vandens  skyriaus  2017  m.  spalio  9  d.  pažymoje  Nr.  O5E-257  „Dėl  Geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo“1,  kurioje

nurodoma,  kad 2016 m. birželio 16 d. Komisijos pirmininko įsakymu Nr. O1-57 „Dėl Geriamojo

vandens  ir  karšto  vandens  nuostolių,  susidarančių  daugiabučių  namų  vidaus  tinkluose  dėl

atsiskaitomųjų apskaitos  prietaisų paklaidų,  apibrėžimo ir  priežasčių analizės bei  atsiskaitomųjų

apskaitos prietaisų paklaidų normavimo kainodaros tikslais analizės darbo grupės sudarymo“ buvo

sudaryta  darbo  grupė,  kurios  vienas  iš  uždavinių  buvo  atlikti  analizę  ir  pateikti  išvadas  dėl

1 https://www.regula.lt/SiteAssets/posedziai/2017-10-19/1_vandens_metodika_pazyma.pdf
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geriamojo vandens kiekio skirtumo, susidarančio daugiabučiuose namuose tarp įvadinių apskaitos

prietaisų  ir  butuose  esančių  atsiskaitomųjų  apskaitos  prietaisų,  įtraukimo  į  geriamojo  vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainodarą. Analizė ir išvados pateiktos Šilumos ir vandens

departamento specialistų parengtoje 2016 m. rugsėjo 16 d. Ataskaitoje dėl geriamojo vandens ir

karšto  vandens  nuostolių,  susidarančių  daugiabučių  namų  vidaus  tinkluose  dėl  atsiskaitomųjų

apskaitos prietaisų paklaidų, apibrėžimo ir priežasčių analizės bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų

paklaidų normavimo kainodaros tikslais analizės (toliau – Ataskaita), kurią galima rasti Komisijos

interneto  svetainėje  adresu  https://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/Teisine-informacija/tyrimai-ir-

analizes.aspx.

Atsižvelgus  į  Ataskaitoje  išnagrinėtus  klausimus,  tyrimo  rezultatus  ir  padarytas  išvadas,

Nutarime  numatyta,  kad  reguliuojamų  kainų  paslaugos  metinis  geriamojo  vandens  tiekimo  ir

nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų galiojimo laikotarpio kiekis nustatomas atsižvelgiant į

faktinius,  tačiau  ne  didesnius  kaip  2  proc.,  geriamojo  vandens  nuostolius  daugiabučių  namų

tinkluose,  susidarančius  dėl  geriamojo  vandens  apskaitos  prietaisų  paklaidų, atsirandančių  tarp

įrengtų  įvadinių  daugiabučių namų geriamojo vandens  apskaitos  prietaisų ir  geriamojo vandens

apskaitos  prietaisų  butuose.  Atkreipiame dėmesį,  kad  šiuose  nustatytuose  leistinuose  geriamojo

vandens  nuostoliuose  daugiabučių  namų  tinkluose  nevertinami  nuostoliai,  susidarantys  dėl

nesavalaikio ir neteisingo duomenų deklaravimo bei avarijų daugiabučių namų vidaus tinkluose.

Komisijos pirmininkė                                                                                                Inga Žilienė

I. Musvicienė, tel. (8 5) 213 6332, el. p. indre.musviciene@regula.lt      
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