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Reikia belstis ir bus atidaryta 
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Šiaulių miesto mero potvarkiu iš iniciatyvą pareiškusių 24 visuomenininkų pavasarį buvo sudaryta 
darbo grupė šilumos kainų mažinimo galimybėms išnagrinėti. Ši grupė savo darbą turėjo atlikti iki 
rugpjūčio 1-osios, tačiau dėl sunkumų gaunant nagrinėjimui reikalingą medžiagą iš akcinės 
bendrovės „Šiaulių energija“ bei savivaldybės Ekonomikos skyriaus, darbas bus atliktas tik iki 
spalio pabaigos.  

 

 

Kaip žinoma, lengvatinis 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifas gyventojams už šilumą ir karštą 
vandenį galioja tik iki šių metų pabaigos, o nuo kitų metų pradžios paminėtoms paslaugoms turi 
įsigalioti 21 proc. tarifas.  

 V.Ščiavinsko nuotrauka 

 

Su miesto merui įteiktomis išvadomis bei pasiūlymais bus supažindinta visuomenė ir žiniasklaida.  



Lapas 2 

Dar liepos pradžioje darbo grupė kreipėsi į Vyriausybę, prašydama Seimui teikti Pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo pataisą, numatančią lengvatinio 9 proc. tarifo gyventojams už šilumą ir karštą 
vandenį pratęsimą iki 2012 metų gruodžio 31 d.  

Taip pat buvo prašyta atsižvelgti į drastiškai išaugusias kainas už šilumą ir karštą vandenį ir 
būsimojo žiemos sezono metu paminėtoms paslaugoms gyventojams taikyti 0 proc. pridėtinės 
vertės mokesčio tarifą.  

Iš Energetikos ministerijos buvo gautas atsakymas, kad Europos Sąjungos teisės aktai numato ne 
mažesnį kaip 5 proc. lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą, todėl taikyti 0 proc. tarifo nėra 
galimybės.  

Kaip žinoma, lengvatinis 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifas gyventojams už šilumą ir karštą 
vandenį galioja tik iki šių metų pabaigos, o nuo kitų metų pradžios paminėtoms paslaugoms turi 
įsigalioti 21 proc. tarifas.  

Rugsėjo mėnesį šiauliečių darbo grupė tuo pačiu klausimu dar kartą kreipėsi į Lietuvos Vyriausybę 
paaiškindama, kad reikėtų atsižvelgti ir į tai, jog ženkliai padidėjusios šilumos kainos skaudžiai 
palies ne tik socialiai remtinus asmenis, kuriems išaugusios šilumos kainos bus kompensuojamos 
Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims 
įstatymo nustatyta tvarka, bet ir tuos asmenis, kurie jokių kompensacijų negauna, bet sunkiai 
beišgali susimokėti už labai brangią šilumą.  

Šį kartą gautas palankus atsakymas, kuriame energetikos viceministras Kęstutis Žilėnas nurodo, jog, 
ministerijos nuomone, būtų tikslinga pratęsti lengvatinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo taikymą 
šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, įskaitant šilumos energiją, 
perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą.  

Dėl konkretaus pridėtinės vertės mokesčio lengvatinio tarifo dydžio, energetikos viceministro 
prašymu, savo nuomonę dar turi pateikti ir Finansų ministerija.  

Dėl lengvatinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo pratęsimo labai svarbu buvo suspėti įtikinti 
Vyriausybę iki ji ateinančių metų biudžeto projektą pateiks LR Seimui.  

Šį kartą, ko gero, bus pasiteisinusios šiauliečių visuomenininkų pastangos dar kartą ryžtingiau 
pasibelsti į, atrodo, labai sunkiai atidaromas Vyriausybės duris.  

Galima tikėtis, kad po darbo grupės išvadų dėl šilumos kainų mažinimo galimybių pateikimo merui, 
už šilumą taip brangiai mokantiems daugiabučių gyventojams lengviau prasivers ir Šiaulių miesto 
savivaldybės bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos durys. 

 


