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Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) gavo Šiaulių 
miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau – 
Pareiškėja) 2019 m. vasario 4 d. raštu el. paštu pateiktą prašymą patikslinti Komisijos 
2019 m. sausio 25 d. raštą R2-(VGTI)-225 (toliau – Atsakymas). 

Pareiškėja, gavusi Komisijos Atsakymą, prašo paaiškinti, ar Atsakyme nurodyta, 
kad Komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl AB „Šiaulių energija“ 
karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nustatytoje kainoje apskaičiuota 0,01 
Eur/m3 investicijų grąža reiškia, jog AB „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė) antkainis 
(pelnas) už jos, kaip karšto vandens tiekėjos daugiabučių gyvenamųjų namų karšto 
vandens vartotojams, paslaugas 2017 metais buvo 0,01 Eur/m3. 

Komisija pažymi, kad Atsakyme nurodyta, jog Bendrovė per 2017 metus iš 
karšto vandens tiekimo veiklos faktiškai patyrė 1,49 tūkst. Eur nuostolį (0,002 
Eur/m³), nevertinant Bendrovės patirtų nebūtinųjų sąnaudų bei nedetalizuojant, kiek tai 
sudarytų tik Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų vartotojams, t. y. 
Bendrovė 2017 metais iš karšto vandens tiekimo veiklos neturėjo pelno, o patyrė 
nurodytą nuostolį. 

Pažymime, kad nustatant karšto vandens kainą, nustatoma investicijų grąža 
(pelnas), bet ne antkainis. 

Taip pat primename, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymu bei Karšto vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. 
liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ 
nuostatomis, nustatant karšto vandens kainą, nustatoma investicijų grąža (pelnas), 
tačiau dėl susidariusio skirtumo tarp nustatytų karšto vandens kainoje pagaminto ir 
realizuoto karšto vandens kiekio ir Bendrovės faktiškai pagaminto ir realizuoto karšto 
vandens kiekio bei dėl susidariusio skirtumo tarp įvertintų kainoje karšto vandens 
netekčių, susidariusių daugiabučių namų tinkluose ir faktiškai patiriamų, Bendrovė gali 
nepatirti nustatytos investicijų grąžos (pelno), o gali patirti nuostolį. 

 

Pagarbiai, 

Rūta Barysaitė 

Vartotojų teisių gynimo ir informavimo vyr. specialistė 
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From: Vytautas Kabaila [mailto:vytautas.kabaila@gmail.com]  

Sent: Monday, February 04, 2019 10:13 AM 

To: Rūta Barysaitė <ruta.barysaite@regula.lt> 

Subject: Dėl Komisijos 2019 m. sausio 25 d. rašto Nr. R2-(VTGI)-225 patikslinimo 

[Cituojamas tekstas paslėptas] 
 

 


