Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai
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DĖL PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO
UAB „Šiaulių vandenys“ (toliau – Bendrovė), susipažinusi su Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) parengtu Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2006 m.
gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006
m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika)
pakeitimo projektu, informuoja, kad pastabų dėl projekte siūlomų nuostatų neturi.
Dėl Tarybos parengto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m.
gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“
(toliau – Aprašas) pakeitimo projekto Bendrovė teikia šiuos pasiūlymus ir pastabas:
1. Nėra aišku, kodėl Aprašo 27.17 papunktis papildytas nuostata, leidžiančią
paskirstomosioms sąnaudoms priskirti tik viešojo intereso įmonių valdybos narių atlygio sąnaudos.
Siūlome šią nuostatą taikyti visiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų bei paviršinių nuotekų
tvarkytojams, nepriklausomai nuo to, ar jie yra viešojo intereso įmonė ar ne.
2. Aprašo 6 priedo papildymas stulpeliu „LR klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą
sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus atitinkantis turtas“, kuriame pagal pateiktą
paaiškinimą turi būti pažymimi turto vienetai, kuriems skiriamas papildomas 1 proc. investicijų
grąžos priedas, yra nekorektiškas, kadangi šiame priede pateikiami duomenys apie ilgalaikio turto
įsigijimo vertes, skirstant turtą ne pagal turto vienetus, o pagal turto grupes (rūšis).
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