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Atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija)
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2018 m.
d. pažymą
Nr. O5E„Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo reikalavimų
aprašo patvirtinimo bei susijusių teisės aktų pakeitimo“ Komisija nutaria:
1. Pakeisti Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimą Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų
nustatymo metodikos“ (toliau – Nutarimas):
1.1. Pripažinti netekusiu galios Nutarimo 2 punktą:
2. Nustatyti, kad:
2.1. ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Įstatymo įsigaliojimo karšto vandens kainos
dedamosios apskaičiuojamos vadovaujantis sprendimu, kuriuo yra nustatytos galiojančios karšto
vandens kainos. Šios dedamosios nustatomos ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui nuo minėto
sprendimo įsigaliojimo. Kartu su karšto vandens kainos dedamųjų projektu savivaldybės institucijai
pateikiamas ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo
projektas;
2.2. Metodikos 22.1 ir 23.1 punktuose nurodyti reikalavimai karšto vandens kainos projekto
pateikimo terminams netaikomi, kai laikotarpis tarp Metodikos įsigaliojimo dienos ir kainų galiojimo
laikotarpio pabaigos yra trumpesnis už minėtuose punktuose nurodytus terminus;
2.3. kol nepatvirtintas Lyginamosios analizės aprašas, skaičiavimuose vadovaujamasi viešai
Komisijos skelbiamais vidutiniais geriamojo vandens tiekimo veiklos lyginamosios analizės
rodikliais;
2.4. iki Įstatymo įsigaliojimo ir per šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą pereinamąjį
laikotarpį karšto vandens tiekėjų patirtos, bet nepadengtos sąnaudos arba gautos papildomos pajamos,
susidariusios dėl geriamojo vandens ir (ar) šilumos faktinių bei nustatant karšto vandens kainas
įvertintų kainų skirtumo, paskirstomos ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui bei atitinkamai
įvertinamos, nustatant karšto vandens kainos dedamąsias, vadovaujantis Metodikos 42 punkto
nuostatomis. Šio laikotarpio trukmę karšto vandens tiekėjams Metodikos 22 punkte nurodytu atveju
nustato Komisija, 23 punkte nurodytu atveju – savivaldybių tarybos, o 25 punkte nurodytu atveju –
patys karšto vandens tiekėjai;
2.5. NETEKO GALIOS
2.6. kol nėra nustatytų vonios ir (ar) kitų patalpų šildymui, naudojant karšto vandens šilumą,
šilumos normatyvų, karšto vandens tiekėjai šilumą paskirsto vadovaujantis Komisijos 2007 m. sausio
29 d. nutarimu Nr. O3-5 „Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir
karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika“.
1.2. Pakeisti Nutarimu patvirtintą Karšto vandens kainų nustatymo metodiką:
1.2.1. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:
„15. Kitos sąvokos atitinka Įstatyme ir, Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje
Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“,
Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti
nustatymo bei taikymo metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu
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Nr. O3-116 „Dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam
vandeniui pašildyti“ ir kituose karšto vandens tiekimo veiklą reglamentuojančiuose teisės
aktuose nurodytas sąvokas.“
1.2.2. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:
„29. Karšto vandens tiekėjai, įgyvendindami apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, turi
vadovautis Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatytomis apskaitos atskyrimo, sąnaudų
paskirstymo taisyklėmis bei su apskaitos atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu susijusių reikalavimų
sąvadu Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų
aprašu, patvirtintu Komisijos 2018 m.
d. nutarimu Nr. O3E- „Dėl Šilumos sektoriaus
įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.“
1.2.3. Pakeisti 33.1.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„33.1.2.1. turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos skaičiuojamos nuo karšto vandens
tiekimo veiklos ataskaitinio laikotarpio reguliuojamo turto vertės pagal Šilumos kainų nustatymo
metodikos 6 Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo 4 priede nurodytus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) normatyvus, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą. Jei ilgalaikio turto
grupei nėra nustatyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpio, karšto
vandens tiekėjas turi pasirinkti ir taikyti ekonomiškai pagrįstą ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį ir jį suderinti su Komisija vadovaujantis Šilumos sektoriaus
įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 30 punktu;“
1.2.4. Pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:
„39. Nustatant kintamosios karšto vandens kainos dedamosios formulę, įvertinamos šilumos
ar kitos energijos, reikalingos karštam vandeniui ruošti, pirkimo (gamybos) ir geriamojo vandens,
reikalingo karštam vandeniui ruošti, sąnaudos. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji išreiškiama
formule:
(𝐴𝑠𝑘 × 12)/1000
𝑞(𝑘𝑣) × 𝐺𝑔𝑣
𝐺𝑔𝑣
𝑇𝑘𝑣.𝑘𝑑 = (
× 𝑇š ) + (
× 𝑇𝑔𝑣 ) + (
× 𝑇𝑔𝑣.𝑝𝑎𝑟𝑑 )
𝐺𝑘𝑣
𝐺𝑘𝑣
𝐺𝑘𝑣
čia:
Tkv. kd – kintamoji karšto vandens kainos dedamoji, Eur/m3;
q(kv) – šilumos kiekis, reikalingas geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normų
nustatytos temperatūros, kWh/m3. Šis šilumos kiekis nustatomas pagal Metodikos 4 priede Atskirų
energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti
nustatymo bei taikymo metodikoje nurodytus arba savivaldybės institucijos su Komisija suderintus
ir nustatytus vidutinius šilumos energijos normatyvus geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti.
Kitos energijos sąnaudos, reikalingos geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti, nustatomos
pagal Metodikos 4 priede Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir
karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikoje nurodytas vidutines normines
energijos ar kito kuro sąnaudas, reikalingas norminiam šilumos kiekiui pagaminti. Kitų kuro rūšių
normines kuro sąnaudas nustato savivaldybė, suderinusi su Komisija;
Ggv – geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis, tūkst. m3;
Gkv – planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis, tūkst. m3;
Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina, Eur/kWh. Kai karšto vandens tiekėjas karštam
vandeniui ruošti naudoja kitą energiją, pagamintos šilumos kaina apskaičiuojama reikiamam šilumos
kiekiui pagaminti sunaudotos kitos energijos sąnaudas padalijus iš pagamintos šilumos kiekio;
Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos, taikomos abonentams, Eur/m3;
Ask – atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens
ruošimo įrenginius, skaičius, vnt.;
Tgv. pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.“
1.2.5. Pripažinti netekusiu galios 4 priedą.
2. Nustatyti, kad:
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2.1. šis nutarimas, išskyrus 1.2.4 ir 1.2.5 papunkčius, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
2.2. šio nutarimo 1.2.4 ir 1.2.5 papunkčiai įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

Komisijos pirmininkas

