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DĖL PASTABŲ ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO
PROJEKTUI IR ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO,
KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS
APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS
APRAŠO PAKEITIMUI
AB ,,Klaipėdos energija“ susipažino su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau
– Taryba) parengtu Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektu (toliau – Metodikos
projektas) ir Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir
atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo
pakeitimo projektu (toliau – Lyginamoji analizė) .
Parengtame Lyginamosios analizės projekte lyginamųjų rodiklių nustatymo principai
neatitinka parengto Metodikos projekto nuostatų. Lyginamosios analizės projekto 19 punkte yra
nurodyta, kad skaičiuojant 8.2 ir 8.3 papunkčiuose numatytus rodiklius, Ūkio subjektų, kurių
centralizuoto šilumos tiekimo sistemose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai, šilumos gamybos
sąnaudos vertinamos kaip Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo 10.1.1.1 ir 10.1.2.1 papunkčiuose nurodytų paslaugų sąnaudų suma.
Tokiu atveju tampa neaiškios Metodikos projekto nuostatos. Kokią prasmę tada turi
reikalavimas šilumos tiekėjams, kurių aptarnaujamoje šilumos tiekimo teritorijoje veikia nepriklausomi
šilumos gamintojai (toliau-NŠG), teikiant Reguliuojančiajai institucijai šilumos bazinės kainos (kainos
dedamųjų) projektus, pagamintos ir patiektos šilumos kiekius bei kuro kiekius ir lyginamąsias kuro
sąnaudas diferencijuoti pagal kiekvieną centralizuoto šilumos tiekimo sistemą, kurioje veikia bent vienas
nepriklausomas šilumos gamintojas, jei nustatomos visų sistemų kuro, elektros ir vandens sąnaudos
pagal bendrus palyginamuosius rodiklius ? Kokia prasmė tada skaičiuoti komercinių įrenginių grupei
leistiną gauti pajamų sumą, jei kintamojoje dedamojoje bus užfiksuoti bendri visos bendrovės
lyginamieji rodikliai, kurie galbūt bus ženkliai mažesni nei faktiškai patiriami šioje įrenginių grupėje ir
dėl šios priežasties nustatant bazinę šilumos kainą šilumos tiekėjui iš karto bus užprogramuotas
nuostolis, o tuose sistemose, kuriuose neveikia nepriklausomi šilumos gamintojai, skaičiuojant šilumos
kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti skirtumą, faktinis kurui įsigyti sąnaudų dydis
taip pat bus ribojamas bendromis visai bendrovei nustatytomis lyginamosiomis kuro sąnaudomis?
Nustatytos bazinėje šilumos kainoje bendrosios lyginamosios kuro sąnaudos gali būti didesnės, nei šių
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centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, kuriuose neveikia nepriklausomi gamintojai, faktiškai patiriamos
kuro sąnaudos ir taip vėl užprogramuojama kuro sąnaudų neatitiktis.
Atsižvelgiant į tai, kad yra dalis ūkio subjektų kurių sąnaudos diferencijuojamos pagal
sistemas, Lyginamosios analizės projekte šilumos gamybos veiklos rodiklių skaičiavimą reikia tikslinti.
Siūlymas - Ūkio subjektus skirstyti į grupes pagal šilumos įrenginių galią centralizuotose šilumos
tiekimo sistemose , išskiriant iš jų tas sistemas, kuriuose veikia NŠG. Nustatyti atskirus rodiklius
komerciniams bei piko ir rezervo įrenginiams pagal deginamo kuro struktūrą. Sistemose, kuriuose
neveikia NŠG , skaidyti pagal įrenginių deginamo kuro struktūrą, įrengimų tarnavimo laiką ir nustatyti
bendrus rodiklius 1MW.
Lyginamosios analizės projekte atsisakyta sąskaitų vartotojams parengimo ir pateikimo
sąnaudų, tenkančių vienam aptarnaujamam šilumos vartotojui bei vartotojų mokėjimų administravimo ir
surinkimo sąnaudų, tenkančių vienam aptarnaujamam šilumos vartotojui lyginamųjų rodiklių
skaičiavimo, tačiau dėl nesuprantamos priežasties šie rodikliai skaičiuojami karšto vandens vartotojams.
Šilumos vartotojas vienu metu yra ir karšto vandens vartotojas. Sąskaita yra išrašoma vienam vartotojui
ir šios sąskaitos parengimo ir pateikimo sąnaudos bei įmokų administravimo sąnaudos yra bendros. Šios
Todėl kiekvienas šilumos tiekėjas individuliai pasirenka kriterijų, kokią dalį sąskaitų vartotojams
parengimo ir pateikimo bei vartotojų mokėjimų administravimo sąnaudų priskirti šilumos tiekimo veiklai,
o kokią karšto vandens tiekimo veiklai. Šios sąnaudos patiriamos viešųjų pirkimų būdu perkant paslaugas.
Todėl lyginamasis rodiklis praranda prasmę, nes jį iškraipo būtent paskirstymo kriterijaus pasirinkimas.
Todėl tikslinga skaičiuoti bendrą mažmeninio aptarnavimo sąnaudų rodiklį vienam vartotojui ir visiems
ūkio subjektams taikyti vieningą Tarybos nustatytą mažmeninio aptarnavimo sąnaudų paskirstymo
kriterijų tarp šilumos, karšto vandens tiekimo, šildymo sistemų ir kt. vartotojų pagal teikiamas veiklas.
Bendrovės nuomone, pateiktas Metodikos projektas iš esmės nesiskiria nuo dabar galiojančios
Šilumos kainų nustatymo metodikos ir neišsprendžia esminės problemos- nepalengvina administracinės
naštos nei ūkio subjektui, nei pačiam reguliatoriui, o dėl to ir toliau sektų vėluojantys bazinių ir
perskaičiuotų šilumos kainų nustatymai.
Metodikos projekte bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo atveju numatyta sąlyga, kad
jeigu ūkio subjekto planuojamų einamojo remonto ir aptarnavimo, darbo užmokesčio, finansinių,
administracinių, rinkodaros ir pardavimų, kitų personalo ir kitų pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų paslaugai
(produktui) suma neviršija suminio šių sąnaudų dydžio, apskaičiuoto taikant lyginamuosius rodiklius,
atskiros šių sąnaudų grupės nėra ribojamos, t. y. ūkio subjektas pagrįstas sąnaudas tarp minėtų sąnaudų
grupių paskirsto savo nuožiūra.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą Metodikos projekto nuostatą ir siekiant supaprastinti
bazinės šilumos kainos nustatymo procedūrą, Metodikoje reiktų įtvirtinti naują nuostatą: jei šilumos
tiekėją tenkina Tarybos paskaičiuota bendra pastovių sąnaudų suma, aiškinamajame rašte nurodo, kad
bazinės šilumos kainos projekte taikys šias sąnaudas ir nepateikia Tarybai šių sąnaudų grupių atskiro
skaičiavimo ir pagrindimo.
Sunkiai suprantamas Metodikoje išdėstytas nusidėvėjimo sąnaudų perskaičiavimas. Siekiant
aiškumo tikslinga , kad VERT, pristatydama Metodikos projektą, pateiktų konkretų pavyzdį , kuris
atspindėtų visus Metodikos projekte numatytus nusidėvėjimo sąnaudų vertinimo atvejus.
Atsižvelgiant į tai, kad pateiktas Metodikos projektas yra iš esmės yra ta pati dabar galiojanti
Šilumos kainų nustatymo metodika, kurios daugelis nuostatų šiai dienai nėra aiškiai reglamentuotos,
pateikiame pastabas, kurios įneštų aiškumą.
Finansų direktorius
L. Gaidienė,
tel. (8 46) 392255
el. p. loreta.gaidiene@klenergija.lt

Kęstutis Jonkus

