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Antraštė: Nepaskirstytas karštas vanduo daugiabučiuose 

Žinutė: 2018-09-14 Ačiū už 2018-09-03 atsakymą Nr. SD-1761 „Dėl nepaskirstyto karšto 

vandens daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose“. 1. Akcinės bendrovės „Šiaulių 

energija“ 2018-06-01 rašte Nr. SD-1185 „Dėl informacijos pateikimo“ rašoma: „2018 m. 

balandžio mėnesio karšto vandens kaina Šiaulių miesto vartotojams daugiabučiuose 4,52 

Eur/m3 susideda iš karšto vandens kainos pastoviosios dedamosios – 0,17 Eur/m3 ir 

karšto vandens kainos kintamosios dedamosios, kuri apima šilumos, reikalingos vandens 

pašildymui iki teisės aktų nustatytos temperatūros (nuo 8 0C iki 52 0C, tai yra 42 

laipsniais), įvertinant šilumos kiekį, tenkantį vandens netektims (1,0 proc.), sąnaudas – 

2,31 Eur/m3, bei geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, tiekimo, nuotekų 

tvarkymo ir pardavimo sąnaudas – 2,04 Eur/m3.“ Klausimas. Prie kurių sąnaudų – 2,31 

Eur/m3 ar 2,04 Eur/m3 – šiuo atveju yra priskirtos atsiskaitomųjų geriamojo vandens 

apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, sąnaudos? 2. Akcinės 

bendrovės „Šiaulių energija“ 2018-09-03 rašte Nr. SD-1761 „Dėl nepaskirstyto karšto 

vandens daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose“ rašoma: „Bendrovėje faktinės 

geriamojo vandens pirkto karštam vandeniui ruošti netektys 2017 m. sudarė 9,678 tūkst. 

m3, iš jų Šiaulių miesto daugiabučių namų – 9,440 tūkst. m3. 2017 m. faktinės geriamojo 

vandens pirkto karštam vandeniui ruošti netektys, už kurias Bendrovė apmokėjo uždarajai 

akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“, - 9,440 tūkst. m3.“ Klausimai: 2.1. Kokia kaina 

Eur/m3 2017 metais buvo įvertintos akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ faktinės 

geriamojo vandens pirkto karštam vandeniui ruošti netektys ir kokia suma Eur 2017 metais 

buvo įvertintos akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 9,440 tūkst. m3 netektys, patirtos 

daugiabučių namų tinkluose? 2.2. Kokia kaina Eur/m3 2017 metais buvo įvertintos akcinės 

bendrovės „Šiaulių energija“ faktinės geriamojo vandens pirkto karštam vandeniui ruošti 

netektys, už kurias Bendrovė apmokėjo uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“, ir 

kokia suma Eur 2017 metais buvo įvertintos akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 9,440 

tūkst. m3 netektys, patirtos daugiabučių namų tinkluose, už kurias Bendrovė apmokėjo 

uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“? 3. Karšto vandens netektys daugiabučio 

namo Krymo g. 8 tinkluose 2017 m. vasario mėn. sudarė minus 7,14 m3, gegužės mėn. – 

minus 7,16 m3, birželio mėn. – plius 7,83 m3, rugpjūčio mėn. – plius 9,23 m3, rugsėjo 

mėn. – 7,36 m3. Klausimas. Kodėl tokios skirtingos karšto vandens netektys daugiabučio 

namo Krymo g. 8 tinkluose, susidarančios dėl karšto vandens apskaitos prietaisų paklaidų, 

buvo 2017 m. vasario, gegužės, birželio, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, jeigu 2017 metais 

daugiabučio namo Krymo g. 8 tinkluose nebuvo jokių gedimų, jokių avarinių atvejų? DNSB 
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