Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sektoriuje taikomas bazinių kainų kainodaros
principas, kurio esmė yra ta, kad kiekvienai CŠT įmonei nustatomos ilgalaikės (3–5 metams)
šiluminės energijos kainos. Šios kainos kasmet perskaičiuojamos, jei kinta parduotos šilumos
kiekis, infliacija, keičiasi kuro struktūra ir kiti faktoriai.
Šilumos bazinė kaina susideda iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios. Šios dedamosios
perskaičiuojamos kartą per metus, o kas mėnesį vartotojams taikoma šilumos kaina koreguojama
atsižvelgiant į įsigyto kuro kainas. Pastoviąsias sąnaudas sudaro darbo užmokesčio, nusidėvėjimo,
remontų, materialinės ir kitos sąnaudos bei pelnas. Pastoviąsias sąnaudas įmonės patiria
nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Šių sąnaudų dydį
kontroliuoja ir nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Kintamąsias sąnaudos sudaro
kuras šilumos gamybai, iš nepriklausomų šilumos gamintojų pirkta šiluma, elektros energija ir
termofikacinio vandens paruošimas. Šios sąnaudos kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir
patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio.
Galutinei šilumos kainai, kurią vartotojas moka, įtaką daro šilumos gamybos, šilumos
perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo kaina (pardavimo kaina).

Šilumos kaina nustatoma vienoda visai šilumos tiekėjo aptarnaujamai teritorijai
Pagal mokėjimo formą šilumos kaina gali būti vienanarė arba dvinarė. Pasirinkę vienanarę
– mokėsite už sunaudotą per mėnesį šilumos kiekį, t. y. žiemą mokėsite daugiau, vasarą – mažiau.
Jei pasirinksite dvinarę – mokėsite pastovų mokestį už galią ir už sunaudotą šiluminę energiją, t. y.
bus mažesni skirtumai tarp šildymo ir nešildymo sezonais už šilumą mokėtinų sumų.
Šilumos vartotojas, pateikęs prašymą šilumos tiekėjui prieš vieną mėnesį, ne šildymo sezono
metu gali pasirinkti vienanarę arba dvinarę kainą. Kaina gali būti keičiama ne dažniau kaip kartą

per vienerius metus ir turi galioti ne trumpiau nei vienerius metus. Vartotojui nepareiškus
pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo, taikoma vienanarė šilumos kaina.
Nuo 2018 m. spalio 1 d. įsigaliojo Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies pataisos,
numatančios privalomą vartotojų atsiskaitymą už šilumą pagal dvinarę šilumos kainą, jeigu
pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti centralizuotai
pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.).
DVINARĖ KAINA
Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis.
Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį mokamas kiekvieną
mėnesį visus metus už vidutinę šilumos galią, ją dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės
šilumos kainos pastoviosios dedamosios Vidutinė šilumos vartojimo galia nustatoma individualiai
konkrečiam vartotojui (butui). Maksimalus laikotarpis, kuriam apskaičiuojama šilumos
suvartojimo galia, yra trys paskutiniai metais, neskaičiuojant einamųjų, pavyzdžiui, jei dvinarė
kaina pradėta taikyti nuo 2019 metų, vartojimo galia bus apskaičiuota 2016, 2017 ir 2018 metais
suvartotos šilumos energijos (šildymui, karšto vandens ruošimui ir karšto vandens
temperatūros palaikymui) vidurkį dalinant iš metų valandų skaičiaus (8760 val.). Šilumos
suvartojimo galia gali būti apskaičiuota ir vertinant trumpesnį laikotarpį, jei jo metu buvo priimti
sprendimai, iš esmės keičiantys šilumos suvartojimą.
Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį kas mėnesį
paskaičiuojamas konkretaus pastato įvade įrengtu šilumos skaitikliu suskaičiuotą šilumos kiekį
dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies arba atskiro buto daugiabučiame name atveju
– pagal šilumos paskirstymo metodą butui priskirtą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos
kainos kintamos dalies.

