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Akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ 
J.Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius 
  
  

2017 m. balandžio 24 d. akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ su akcine bendrove 
„Lietuvos paštas“ pasirašė Įmokų priėmimo sutartį Nr. 2017-62. Šioje sutartyje buvo nustatyta, 
kad vienos įmokos priėmimo ir administravimo kaina bus 0,36 Eur su PVM, akcinei bendrovei 
„Lietuvos paštas“ neimant mokesčio už įmokos priėmimą iš vartotojo. 

Sutartis turėjo galioti 12 mėn. nuo pasirašymo dienos ir galėjo būti pratęsta tokiomis 
pačiomis sąlygomis du kartus po 12 mėn. šalims raštu susitarus, t. y. sutartis galėjo galioti 36 
mėn. 

Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“, 2019 m. pavasarį, įvertinusi įmonės patiriamas 
sąnaudas, nesutiko sutarties pratęsti tokiomis pačiomis sąlygomis. 

Šalys, siekdamos apie sutarties nutraukimą tinkamai informuoti vartotojus, sutarties 
galiojimą pratęsė iki 2019 m. gegužės 31 d. 

Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ nuo 2019 m. birželio 1 d. iš Šiaulių miesto 
gyventojų nebepriėmė mokesčių už šilumą ir karštą vandenį motyvuodama tuo, kad su akcine 
bendrove „Šiaulių energija“ nėra pasirašytos galiojančios sutarties dėl mokesčių už šilumą ir 
karštą vandenį priėmimo ir administravimo. 

  
Šilumos ir karšto vandens vartotojo vienos įmokos administravimo mokestis, kurį akcinė 

bendrovė „Šiaulių energija“ dabar moka akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“, sumažintas iki 
0,10 Eur su PVM, kai tuo tarpu ta pati akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ kitiems įmokas 
priimantiems ūkio subjektams už tą pačią paslaugą moka nuo 0,14 iki 0,30 Eur su PVM. 

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ sutikus įmokos 
administravimo mokestį jai sumažinti iki 0,10 Eur su PVM, sutiko, kad akcinė bendrovė 
„Lietuvos paštas“ iš šilumos ir karšto vandens vartotojo imtų 0,29 Eur su PVM įmokos 
priėmimo mokestį su galimybe šį mokestį padidinti iki 0,38 Eur su PVM. 

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ sutikus įmokos 
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administravimo mokestį jai sumažinti iki 0,10 Eur su PVM, sutiko, jog įmokos priėmimo ir 
administravimo kaina nuo 0,36 Eur su PVM iš pradžių būtų pakelta iki 0,39 Eur su PVM, o po 
to – iki 0,48 Eur su PVM, t. y. būtų pakelta 0,12 Eur su PVM arba beveik 30 %. 

Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ iš akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ima tik 0,10 
Eur su PVM įmokos administravimo mokestį, kai tuo tarpu uždaroji akcinė bendrovė „Perlas 
Finance“ ir uždaroji akcinė bendrovė SOLLO iš akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ima po 
0,18 Eur su PVM įmokos administravimo mokestį. 

Tačiau iš šilumos ir karšto vandens vartotojo akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ ima 
0,29 Eur su PVM įmokos priėmimo mokestį, kai tuo tarpu uždaroji akcinė bendrovė „Perlas 
Finance“ už tą pačią paslaugą ima nuo 0,21 iki 0,25 Eur su PVM, o uždaroji akcinė bendrovė 
SOLLO - tik 0,21 Eur su PVM. 

  
Vadovaudamiesi Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų įstatymo 2 str. 1 dalies, 4 str. 1 dalies, 6 ir 13 straipsnių, 14 str. 1 ir 2 dalių, 16 str. 2 d. 2 
punkto, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo 
subjektuose taisyklių 25, 26, 27, 28 ir 38 punktų, Viešojo administravimo įstatymo 3 ir 7 
straipsnių nuostatomis, prašome paaiškinti: 

1. Kodėl akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“, lyginant su uždarąja akcine bendrove 
„Perlas Finance“ ir uždarąja akcine bendrove SOLLO, šiuo metu taiko tokį didelį įmokos 
priėmimo mokestį šilumos ir karšto vandens vartotojams ir tokį mažą įmokos administravimo 
mokestį akcinei bendrovei „Šiaulių energija“. 

2. Kokio dydžio (Eur už įmoką su PVM) patiriamos sąnaudos lėmė, kad akcinė 
bendrovė „Lietuvos paštas“ nuo 2019 m. gegužės 31 d. turėjo nuraukti įmokų priėmimo ir 
administravimo sutartį su akcine bendrove „Šiaulių energija“ ir iki 2020 m. gegužės 8 d. 
nebepriimti iš gyventojų mokesčių už šilumą ir karštą vandenį. 

3. Nuo kada akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ planuoja įmokos iš šilumos ir karšto 
vandens vartotojų priėmimo mokestį kelti nuo 0,29 Eur su PVM iki 0,38 Eur su PVM. 
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