
 
Buitinių vartotojų sąjunga kreipėsi į Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją prašydama paskelbti jos 
tinklapyje  ir pakomentuoti sąjungos  raštą, skirtą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos 
tarnybai:                                                                                                                                  
 
DĖL ŠILUMOS KAINŲ PASIRINKIMO  

Šilumos ūkio įstatymas nustato: 
Šilumos vienanarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų, 

mokamų centais už kilovatvalandę. 
Šilumos dvinarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios, mokamos už vidutinę 

šilumos vartojimo galią litais už kilovatą per mėnesį, ir kintamosios, mokamos centais už šilumos 

kilovatvalandę, 
Atitinkamai Vilniaus miesto savivaldybė  ir nustatė  dvi šilumos kainas. 
Jeigu jau nustatytos dvi šilumos kainos, tai, vadovaujantis sveiko proto logika, vartotojui 

turi būti pateikta pilna informacija kaip jos taikomos, kaip ir kurią kainą jam pasirinkti ir 
pan.. 

Kitaip, kokia gi prasmė patvirtinti dvi šilumos kainas ?? 
Tokiu būdu,  naujos  šilumos kainos bus taikomos nuo spalio 1 dienos, o kuri - taip ir 

neaišku. 
Tuo akivaizdžiai pažeidžiamas viešasis Vilniaus šilumos vartotojų interesas. 
Ryšium su tuo prašome paaiškinimo, kaip šilumos vartotojams pasirinkti vieną ar kitą šilumos 

kainą. 
Mes jau užklausėme to paties Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą: 
„Kadangi Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra ir vartotojų teises ginančių 

institucijų koordinatorius, ir šilumos vartotojas, prašome pilnos informacijos, kaip šilumos 

vartotojams pasirinkti šilumos kainas. 
Kadangi, mūsų nuomone, Tarnyba, taupydama valstybės lėšas, pasirinko naudingiausią 

šilumos kainą, prašome informacijos: 
·                                         Kuri kaina pasirinkta; 
·                                         Kiek valstybės lėšų bus sutaupyta iki 2010  01 0 1.“ 
  

Prašome mūsų laišką paskelbti LŠTA tinklapyje.  
******************************************************** 
  
 Mūsų prašymą LŠTA atliko, laišką paskelbė ir pakomentavo: 

KOMENTARAS 
Šilumos dvinarės ar vienanarės kainos nustatymą ir taikymą reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (toliau 
– Įstatymas) (Žin., 2009, Nr. 61-2402), pagrinde 32 straipsnis bei Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo 
metodika (toliau – Metodika). Asociacija nėra įgaliota aiškinti teisės aktų taikymo praktikos, 
todėl pateikiame tik asociacijos specialistų nuomonę dėl Jūsų paklausime išsakytų problemų. 

Mūsų vertinimu: 
·         Įstatymo ir Metodikos šilumos kainodaros nuostatos įpareigoja nustatyti šilumos 

kainas taip, kad vartotojui pasirinkus šilumos vienanarę kainą arba šilumos dvinarę 
šilumos kainą bazinės šilumos kainos laikotarpiu mokėjimai už per metus suvartotą 
šilumą būtų vienodi.  

·          Įstatyme ir Metodikoje nėra aiškiai reglamentuotas mechanizmas, kaip vartotojams 
(ypač daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams - buitiniams šilumos vartotojams) 
mokesčių už šilumos kainos pastoviąją dalį (Lt/kW) apskaičiavimui turi būti nustatomas kW kiekis. 
Manome, kad (pagal Metodikos logiką) turėtų būti paskaičiuojama šilumos vartojimo galia 
(kW), pagal suvartotą (priskirtą butui) šilumos kiekį (kWh) už laikotarpį, kuris yra taikomas 
apskaičiuoti numatomą realizuoti šilumos kiekį nustatant bazinę šilumos kainą, padalinus šį 
kiekį iš laikotarpio valandų skaičiaus.  



Vartotojui pasirinkus (ne mažiau metų laikotarpiui) atsiskaitymams šilumos dvinarę šilumos 
kainą, jam naudinga tuo aspektu, kad mokestis už šilumą yra pastovesnis visus metus, be didelio 
išaugimo žiemos mėnesiais.  

Vartotojui pasirinkus (ne mažiau metų laikotarpiui) atsiskaitymams šilumos dvinarę šilumos 
kainą, jam gali būti ekonomiškai naudinga, jeigu atitinkamais metais bus didesnės šilumos sąnaudos 
(šalta žiema) lyginant su baziniais metais ir nenaudinga, jeigu būtų priešingai, tačiau ilgalaikiai 
(keletą metų iš eilės) taikant tokią kainą naudos ar nuostolių nebus. 

Vartotojams, kurie gauna kompensacijas, dėl galiojančios kompensacijų apskaičiavimo ir 
mokėjimo tvarkos, rinktis šilumos dvinarę šilumos kainą nenaudinga, nes sumažėja gaunamos 
kompensacijos (valstybės paramos) dalis metinėse išlaidose už šilumą. 

Manome, kad daugiabučių namų atveju, buitiniai šilumos vartotojai šilumos dvinarę šilumos 
kainą turėtų rinktis priimdami sprendimą Įstatyme nustatyta tvarka ir ji turėtų būti taikoma 
visiems namo butų ir kitų patalpų savininkams. 

Asociacija neturi duomenų, kad bent vienas šilumos vartotojas (buitinis šilumos 
vartotojas) būtų pasirinkęs šilumos dvinarę šilumos kainą ir atsiskaitytų tokia kaina su šilumos 
tiekėju. 

   
Ruošė: R. Morkvėnas,  morkvenas@lsta.lt 

 


