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I. SKUNDO ESMĖ 

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X, ... namo (toliau citatose ir tekste 

vadinama – Namas) gyventojos (toliau citatose ir tekste vadinama – pareiškėja), skundą dėl Kauno 

miesto savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų 

veiklos nagrinėjant jos prašymą dėl informacijos iš šilumos tiekėjo AB „C“ (toliau citatose ir tekste 

vadinama – Bendrovė) išreikalavimo.  

 

2. Pareiškėja skunde teigia: 

2.1. Ji 2013-07-29 kreipėsi į Savivaldybės merą, informuodama, jog „dar nuo mano 2012-

02-23 kreipimosi [...] į Savivaldybės merą ir Savivaldybės administracijos direktorių, Bendrovė 

nevykdo Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo [toliau citatose ir tekste – Įstatymas] ir 

neteikia man informacijos, nurodytos Įstatymo 12 str. 3 p., Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 

[...] [toliau citatose ir tekste vadinama – Taisyklės] 132.2 p., t. y. iki šiol neteikia man šilumos 

sąskaitų detalizavimo pagal įvadinio šilumos skaitiklio, įrengto Namo daliai tiekiamos šilumos 

pirkimo–pardavimo ir tiekimo–vartojimo riboje, duomenis“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 

2.2. „Atsakymų į savo 2013-07-29 rašte užduotus klausimus iki šiol negavau“: 

2.2.1. „[...] tiek į mano 2012-02-23 raštą, tiek į 2013-07-29 raštą, adresuotą Savivaldybės 

merui, gavau atitinkamai Savivaldybės Energetikos skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos 

direktoriaus pasirašytus raštus [...], kuriais tik persiunčiami Bendrovės raštai Savivaldybei, 

nevertinant, jog nei persiųstuose Tiekėjo raštuose, nei pačiuose Savivaldybės raštuose nėra 

pateikiami atsakymai į užduotus klausimus, t. y. nepateikiami duomenys, privalomi pagal jau 

minėtus šilumos tiekėjo pareigas nustatančius teisės aktus.“ 

2.2.2. „Atkreiptinas dėmesys, kad Bendrovės 2013-08-19 rašto Nr. 20-4855 priede Nr. 11 

pateiktas detalizavimas neatitinka mano 2013-07-29 užklausos, t. y.: 

- nepateikti mano 2013-07-29 rašte prašyti duomenys, 

- 11 priedo lentelėje naudojami trumpiniai neatitinka teisės aktuose, šiuo atveju 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos [toliau citatose ir tekste vadinama – Komisija] 

nutarimu patvirtintuose šilumos paskirstymo metoduose, naudojamų sąvokų trumpinių ir nėra 

atskirai lentelėje paaiškinti, todėl iš viso nėra aišku, ką šie duomenys reiškia ir kaip jie buvo naudoti 

šilumos kiekiui, priskirtam mano Namo daliai, apskaičiuoti.“ 

2.2.3. „[...] nei Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytame 2013-08-26 rašte, 

nei persiųstame Bendrovės 2013-08-19 rašte nėra paaiškinta, kodėl nėra užpildyta paprasta ir aiški 

mano prašyta užpildyti lentelė.“ 
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2.3. „Savivaldybė, vykdydama jai pavestas šilumos tiekimo organizavimo, priežiūros ir 

kontrolės funkcijas, neturėtų elgtis tik formaliai, persiuntinėdama jai adresuotus Savivaldybės 

gyventojų raštus kitiems subjektams, o turėtų atsižvelgti į raštų turinį, įvertinti, ar Bendrovė atsako į 

užduotus klausimus, priešingu atveju pažeidžiamas Savivaldybės gyventojų teisėtas interesas, jog 

Savivaldybės kontroliuojamas šilumos tiekėjas paslaugas teiktų laikydamasis teisės aktų 

reikalavimų.“ 

2.4. Komisija kartu su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos 

(toliau citatose ir tekste vadinama – Inspekcija) pateikė jai „išaiškinimą [...] dėl atsiskaitomųjų 

šilumos prietaisų, matuojančių šilumos kiekį – (QP), suvartotą Name. Atsižvelgiant į Komisijos ir 

Inspekcijos išaiškinimą, Bendrovė visiškai nepagrįstai nepateikia mano suvartotos šilumos 

energijos sąskaitos detalizavimo pagal Kamstrup MULTICAL šilumos prietaiso, įtaisyto šilumos 

tiekimo–vartojimo riboje ir matuojančio šilumos kiekį, suvartojimą man nuosavybės teise 

priklausančioje Namo dalyje, rodmenis.“  

 

3. Pareiškėja prašo Seimo kontrolieriaus: „[...] siūlyti Savivaldybei imtis priemonių, kad 

būtų pašalinti įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimai, jų priežastys ir sąlygos.“ 

 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 

 

4. Prieš pradedant šio skundo tyrimą atsižvelgtina į toliau nurodytas aplinkybes: 

4.1. Iš kartu su pareiškėjos skundu pateiktų dokumentų nustatyta: 

4.1.1. Savivaldybei adresuotame jos 2013-06-03 prašyme „Dėl informacijos iš šilumos 

tiekėjo išreikalavimo“ pažymėta: 

1) Savivaldybė „vykdydama jai priskirtas funkcijas, turi visas reikalingas teisines 

priemones tikslu įpareigoti Bendrovę vykdyti įstatymus ir kitus teisės aktus bei nepažeisti vartotojų 

interesų“; 

2) „Dar 2012-02-23 kreipiausi į Kauno miesto merą ir Savivaldybės administracijos 

direktorių, paaiškindama, jog Savivaldybės valdomas šilumos tiekėjas [...] iki šiol nevykdo savo 

pareigos ir nepateikia man šilumos sąskaitų detalizacijos pagal įvadinio šilumos skaitiklio, įrengto 

Namo daliai tiekiamos šilumos pirkimo–pardavimo ir tiekimo–vartojimo riboje, duomenis.“ 

„Dar kartą pakartoju, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-12-31 

nutarimo Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šilumos energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos 

prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ l.4 punktu, mokestis už suvartotą šilumos energiją nustatomas 

pagal namo arba jo dalies įvadinio šilumos apskaitos prietaiso [toliau citatose ir tekste – ŠAP] 

rodmenis. Name yra lygiagrečiai įrengti du įvadiniai ŠAP: 

ŠAP Nr. 2 (matuoja šilumos suvartojimą man nuosavybės teise priklausančioje Namo 

dalyje (120 kv. m ploto, pažymėjimas plane Nr. 9), šioje vietoje yra man tiekiamos šilumos 

pirkimo–pardavimo ir tiekimo–vartojimo riba (Įstatymo 11 str. 2 p.). 

ŠAP Nr. l matuoja šilumos suvartojimą pastato dalyje (370 kv. m), priklausančioje kitiems 

Namo bendrasavininkiams, šioje vietoje yra kitiems Namo bendrasavininkiams tiekiamos energijos 

tiekimo–vartojimo riba (Įstatymo l l str. 2 p.)“; 

3) „Tuo tarpu Bendrovė 2012-03-16 rašte Nr. 20-100, kurį persiuntė Savivaldybė ir 

kuriame pateikė tik vieno – 2009 m. gruodžio mėnesio – šilumos duomenis, pateiktuose 

skaičiavimuose nurodo tik vieną (neaišku kokiu būdu ir pagal kokį atsiskaitomąjį šilumos apskaitos 

prietaisą išmatuotą) „QP“; 

4) „Savivaldybė, vykdydama savo funkcijas, neturėtų elgtis tik formaliai persiųsdama jai 

adresuotus vartotojų raštus, o turėtų atsižvelgti ir į tokių raštų turinį bei įvertinti, ar Bendrovė atsako 

į užduotus klausimus. Todėl dar kartą prašau įpareigoti Bendrovę nevengti atsakymų ir aiškiai 

pateikti detalizaciją visų sąskaitų nuo 2007-07-01 iki 2010-10-01 pamėnesiui. Siekiant, kad nebūtų 

vengiama nurodyti visų duomenų arba jie nebūtų nurodyti nepilnai, prašau duomenis pateikti 

lentelėje: [...]“; 
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5) „Atsižvelgdama į Savivaldybės 2012-03-22 raštą Nr. 42-4-89, kuriuo buvo persiųstas 

Bendrovės atsakymas, taip pat pažymiu, kad: 

- šiuo konkrečiu atveju Komisija kartu su Inspekcija jau yra pateikusi išaiškinimą dėl ŠAP, 

matuojančių šilumos kiekį (QP), suvartotą Name. Atitinkamai tarp šalių (Bendrovės ir vartotojo) 

nebegali būti ginčo dėl to, kad šiluminės energijos apskaitos prietaisas Kamstrup MULTICAL, 

įtaisytas šilumos tiekimo–vartojimo riboje ir matuojantis šilumos kiekį, suvartojamą man 

nuosavybės teise priklausančioje Namo dalyje, yra įvadinis ŠAP; 

- po to, kai gavau Savivaldybės 2012-03-22 raštą Nr. 42-4-89, kuriuo buvo persiųstas 

Bendrovės atsakymas, pakartotinai kreipiausi į Bendrovę, aiškiai prašydama pateiktas sąskaitas 

išskirti į dvi, vienoje jų nurodyti tik tas sumas, kurios apskaičiuotos pagal mano gyvenamojo Namo 

dalies įvadinio ŠAP rodmenis, tačiau tai iki šiol nėra įvykdyta“; 

6) „Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, dar kartą prašau Savivaldybės įpareigoti Bendrovę 

pateikti aukščiau prašomus duomenis, kurie būtų pagrindu atlikti patikrinimą ir suformuoti teisingas 

sąskaitas atsiskaitymui.“ 

4.1.2. Savivaldybė, atsakydama į pareiškėjos 2013-07-29 raštą (2013-06-03 prašymas, 

Savivaldybėje gautas 2013-07-29; registracijos Nr. R12-Z1040), pažymėjo: „Dėl šios problemos 

išnagrinėjimo Savivaldybė kreipėsi raštu į Bendrovę. Bendrovė 2013-08-19 rašte Nr. 20-4855 

Savivaldybei pateikė informaciją, susijusią su Jūsų rašte keliamais klausimais. Jeigu nesutinkate su 

Savivaldybės sprendimu, galite jį skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka.“ 

4.1.3. Bendrovė Savivaldybei ir pareiškėjai adresuotame 2013-08-19 rašte Nr. 20-4855 

nurodė: „Atsakydami į Jūsų 2013-08-08 raštą [Nr. R15-538] bei pareiškėjos keliamus klausimus, 

pateikiame paaiškinimus dėl mokėjimų apskaičiavimo“ (Namo butui Nr. ...): 

1) „Namui šiluma yra tiekiama iš centralizuotų sistemų. Daugiabučio Namo gyventojai 

(centralizuotos šilumos vartotojai) apie savo pasirinkimą taikyti metodą Nr. 4 kartu su metodu Nr. 

5, taikant nulinę šilumos bendrojo naudojimo patalpų šildymui priskyrimo koeficiento vertę, 

Bendrovę informavo 2010-11-08“; 

2) „Įstatymo 12 straipsnio 2 dalis numato, kad, kol vartotojai pasirenka šilumos 

paskirstymo metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus 

atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.“ 

„Namo vartotojams teisės aktų nustatyta tvarka nepasirinkus šilumos paskirstymo metodo, 

Bendrovė Namo šilumos paskirstymui taikė artimiausią pastato šildymo ir karšto vandens sistemai 

bei įrengtiems apskaitos prietaisams Komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr. 03-19 [...] patvirtintą 

Šilumos paskirstymo metodą Nr. 4 kartu su Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio 

nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5, patvirtintu 2005-07-22 nutarimu Nr. 03-41 Nr. 5 ([...], 

toliau citatose ir tekste – Metodas Nr. 5). Šilumos paskirstymui taikomo Metodo Nr. 5 principinį 

išaiškinimą Bendrovės pateikė 2008-06-05 B adresuotame rašte Nr. 20-1824 [...]“; 

3) „Komisijos 2008-04-10 rašte Nr. R2-455 [...] pateikto išaiškinimo pagrindu 2008 m. 

liepos mėnesį Bendrovė atliko Namo suvartotos šilumos perskirstymą, Namo sumažintą (atimtą) 

šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui pridedant likusiems Namo vartotojams“; 

4) „Bendrovė 2009-06-30 rašte Nr. 20-3070 [...] visiems Namo vartotojams pateikė 

Komisijos 2008-04-10 rašto Nr. R2-455 nuostatų pagrindu 2008 m. liepos mėnesį atlikto mokėjimo 

perskaičiavimo išaiškinimą, pasiūlė bendrasavininkiams teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkti kitą 

šilumos paskirstymo metodą ir nurodė, jog, bendrasavininkiams nesusitarus ir nepasirinkus kito 

visiems Namo vartotojams priimtino šilumos paskirstymo metodo, mokėjimai už šildymą (taip pat 

ir ... buto savininkui) nuo 2009-10-01 bus skaičiuojami taikant Metodo Nr. 4 ir Metodo Nr. 5 

nuostatas“; 

5) „Namo valdytojas UAB „A“ (toliau vadinama – Valdytojas) 2009-10-05 raštu Nr. Ž-RĮ-

09-019 [...] pateikė patalpų savininkų susirinkimo, įvykusio 2009-09-17, protokolą Nr. IJ-27, 

kuriame nebuvo išreikštas bendraturčių apsisprendimas dėl šilumos paskirstymo metodo 

pasirinkimo, kito su Komisija suderinto metodo parengimo ar šilumos dalies priskyrimo bendro 

naudojimo patalpų šildymui koeficiento keitimo“; 
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6) „Čia pažymėtina, jog aukščiau nurodytą 2008-04-10 Komisijos išaiškinimą Namo 

šilumos paskirstymui Bendrovė taikė ir 2008–2009 m. šildymo sezono laikotarpiu, iki 2009-11-04 

buvo gautas Komisijos 2009-11-02 raštas Nr. R2-1733 [...], kuriame buvo nurodytos dvi 

alternatyvos [...]. Jokių kitų – alternatyvių šilumos paskirstymo galimybių Komisija nenurodė. [...]. 

Apie tai, kad norint Name pasirinkti šilumos paskirstymo metodą ar parengti naują, su Komisija 

suderintą, metodą yra būtina priimti ir teisės aktų nustatyta tvarka įforminti Namo bendraturčių 

apsisprendimą ir apie šį sprendimą informuoti šilumos tiekėją, Bendrovė B pakartotinai informavo 

2009-11-30 raštu Nr. 20-5221, 2010-04-09 raštu Nr. 20-1712 [...]“; 

7) „Įstatymo 12 straipsnio 2 dalis įpareigoja šilumos tiekėją visą pastate suvartotą šilumos 

kiekį paskirstyti vartotojams pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus 

nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. 

Nei Namo valdytojui, nei bendrasavininkiams nepateikus jokio Namo bendraturčių apsisprendimo, 

taip pat vadovaujantis Komisijos 2009-11-02 išaiškinimu Bendrovė Namo suvartotos šilumos 

paskirstymui pakartotinai pradėjo taikyti Metodą Nr. 4 kartu su Metodu Nr. 5, vartotojams priskirtą 

bendro naudojimo patalpų šildymui šilumos kiekį apskaičiuojant, Namo šildymui sunaudotą 

šilumos kiekį padauginus iš šilumos kiekio dalies priskyrimo koeficiento XPŠ bn vertės, lygios 0,20 

(Metodo Nr. 5 punktas Nr. 3). Gautas šilumos kiekis buvo paskirstomas visiems vartotojams (iš jų 

ir atsijungusiems ar turintiems individualią apskaitą) proporcingai butų (patalpų) naudingajam 

tūriui“; 

8) Bendrovė „Savivaldybei adresuotame 2012-03-16 rašte Nr. 20-1000 [...] pateikė detalų 

Namo apskaičiuotų mokėjimų už 2009 m. gruodžio mėnesį išaiškinimą ir nurodė konkrečius 

mėnesius, kuriais mokėjimai buvo apskaičiuoti tik už bendrojo naudojimo patalpų šildymą, minėto 

buto šildymui nevartojant šilumos. Minėtu raštu Bendrovė taip pat informavo, jog 2010-11-08 

Bendrovei pateiktame bendraturčių 2009-10-16 susitarime [...] nustatyta nulinė šilumos kiekio 

dalies priskyrimo koeficiento XPŠ bn vertė suvartotos šilumos paskirstyme įvertinta ir taikoma nuo 

2010-10-01.“ 

„Nuo 2010-10-01 Bendrovė Namo vartotojų sprendimu šilumos paskirstymui taiko Metodą 

Nr. 4 kartu su Metodu Nr. 5, taikant nulinę šilumos kiekio dalies priskyrimo koeficiento XPŠ bn 

vertę, t. y. Namui pateikiamose sąskaitose nurodo tik patalpų šildymui suvartotą, individualiu ŠAP 

apskaitytą šilumos kiekį“; 

9) Bendrovė „B adresuoto 2012-07-18 rašto Nr. 20-2922 [...] 2 priede yra pateikęs 

laikotarpiu nuo 2009-10-01 iki 2010-04-30 atskirais mėnesiais apskaityto ir priskirto šilumos kiekio 

detalizacijas bei mokėtinas sumas, todėl visa apimtimi įvykdė teisės aktų nustatytus reikalavimus, 

teikiant informaciją vartotojams.“ 

„X papildomai prašomas pateikti Namo už individualiu ŠAP apskaitytą šilumos kiekį 

apskaičiuotas bei už bendrojo naudojimo patalpoms šildyti priskirtą šilumos kiekį apskaičiuotas 

mokėtinas sumas ir įvadiniu ŠAP apskaitytą šilumos kiekį nurodome išklotinėje (11 priedas).“ 

„Apibendrinant norėtume pažymėti, kad Bendrovės teikiamose sąskaitose vartotojams 

pateikiama informacija atitinka Įstatymo, Taisyklių bei Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus 

privalomuosius reikalavimus, o Name suvartota šiluma yra skirstoma vadovaujantis galiojančiais 

teisės aktais bei pastato valdytojo ir Namo bendraturčių pateiktais duomenimis apie priimtus 

sprendimus“; 

10) „X raginame apmokėti pateiktas sąskaitas.“ 

4.1.4. Komisija: 

1) 2008-04-10 raštu Nr. R2-455 paaiškino: 

a) „Komisijos 2005-07-22 nutarimu Nr. 03-41 patvirtintas Šilumos bendrojo naudojimo 

patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodas Nr. 5 [...] nustato viso pastato šilumos 

paskirstymo butų šildymui bei pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymui principus, kai pastate 

suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal vieno įvadinio ŠAP rodmenis“; 

b) „B yra privatizavęs Namo dalį bei įsirengęs atskirą šilumos apskaitą. Tokiu atveju turėtų 

būti taikoma Vyriausybės 1997-12-31 nutarimo Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šilumos energijos, 

šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ 1.4 punkto nuostata, 
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numatanti, kad mokestis už energiją nustatomas pagal namo arba jo dalies įvadinio ŠAP rodmenis. 

Vadovaujantis minėta nuostata, ir ŠAP Nr. l, matuojantis šilumos suvartojimą Namo dalyje, 

priklausančioje bendrasavininkiams, ir ŠAP Nr. 2, matuojantis šilumos suvartojimą B nuosavybės 

teise priklausančioje Namo dalyje, laikytini lygiagrečiai įrengtais atsiskaitomaisiais ŠAP“; 

2) 2009-11-02 raštu Nr. R2-1733 paaiškino: 

a) „Komisija [...] organizavo Namo faktinių šildymo ir apskaitos sistemos aplinkybių 

apžiūrą bei suinteresuotų gyventojų susitikimą, kuriame taip pat dalyvavo Aplinkos ir Energetikos 

ministerijų, Inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus bei Bendrovės atstovai. Apžiūrėjus Namo 

šildymo ir apskaitos sistemas, laiptines, įvertinus tai, kad dalis butų yra atsijungę nuo centralizuoto 

šildymo sistemos, buvo aptartos dvi alternatyvos. Vienu atveju galėtų būti parengtas bei su 

Komisija suderintas faktines šildymo bei apskaitos aplinkybes atitinkantis šilumos paskirstymo 

metodas. Kitu atveju galėtų būti sudaromos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys pagal 

individualiai aptartas sąlygas, kuriose būtų numatyta Komisijos rekomenduojamą šilumos 

paskirstymo metodą Nr. 4 taikyti kartu su šilumos paskirstymo metodu Nr. 5, kuriame, 

vadovaujantis šio metodo 3.3 punktu, šilumos kiekio dalies vartotojų bendrojo naudojimo patalpų 

šildymui priskyrimo koeficientas, šalių susitarimu, būtų nustatomas lygus nuliui“; 

b) „Primename, kad kolektyvinių sprendimų priėmimo tvarka nustatyta Įstatymo [...] 27 

straipsnio 6 dalyje.“ 

4.2. Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas aplinkybes, 2014-01-03 raštu 

Nr. 4D-2013/2-1882/3D-29 kreipėsi į: 

4.2.1. Komisiją bei Inspekciją, prašydamas pateikti išvadas (nuomonę), ar Bendrovės 

veiksmai, nurodyti Savivaldybei ir pareiškėjai adresuotame jo 2013-08-19 rašte Nr. 20-4855, 

atitinka teisės aktų reikalavimus ir Komisijos rekomendacijas (pvz., pažymos 4.1.4 papunktis): 1) 

dėl Namo šilumos tiekimo metodų taikymo bei Name suvartotos šilumos paskirstymo atitikimo 

teisės aktų reikalavimams bei Namo bendraturčių sprendimams; 2) dėl duomenų apie suvartotos 

šilumos energijos sąskaitos detalizavimą pagal Kamstrup MULTICAL šilumos prietaiso, įtaisyto 

šilumos tiekimo–vartojimo riboje ir matuojančio šilumos kiekį, suvartojimą pareiškėjai 

priklausančioje Namo dalyje, nepateikimo; 3) dėl pateiktų sąskaitų neišskyrimo į dvi, vienoje jų 

nurodant tik tas sumas, kurios apskaičiuotos pagal pareiškėjos Namo dalies įvadinio ŠAP rodmenis; 

4) dėl 11 priedo lentelėje naudojamų trumpinių atitikimo teisės aktų reikalavimams; 5) dėl 

Bendrovės sąskaitose Namo patalpų savininkams pateikiamos informacijos atitikimo Įstatymo, 

Taisyklių bei Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimams; pateikti siūlymus dėl pareiškėjos 

skunde aprašytų Namo šilumos energijos apskaitos, informacijos teikimo jai problemų sprendimo; 

4.2.2. Savivaldybę, prašydamas pateikti visą jai žinomą informaciją, paaiškinimus, 

dokumentus dėl pažymos 2 paragrafe nurodytų aplinkybių; atlikti Bendrovės veiklos kontrolę ir 

pateikti motyvuotas išvadas (pagrįstas teisės aktų reikalavimais, Savivaldybės nustatytomis 

aplinkybėmis ir dokumentais), ar ji, 2013-08-19 raštu Nr. 20-4855 pateikdama atsakymą 

pareiškėjai, tinkamai vykdė (prireikus imtis priemonių pareiškėjos teisėtiems interesams užtikrinti ir 

apie tai informuoti Seimo kontrolierių): 1) Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatytas funkcijas 

(kartu atsakant, ar pareiškėjai pateiktas jos prašomas šilumos sąskaitų detalizavimo pagal įvadinio 

ŠAP, įrengto Namo daliai tiekiamos šilumos pirkimo–pardavimo ir tiekimo–vartojimo riboje, 

duomenis raštas, bei paaiškinant duomenų nepateikimo pareiškėjos prašomos lentelės forma 

priežastis); 2) Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 

reikalavimus (ar nustatyta tvarka pateikta visa prašoma informacija, jeigu ne – ar dalis informacijos 

nepateikta motyvuotai, ar nurodytos tam tikros informacijos nepateikimo priežastys ir pan.);  

pateikti motyvuotą išvadą dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų, persiunčiant Bendrovės raštus 

pareiškėjai be jos veiksmų vertinimo, teisėtumo ir pagrįstumo. 

 

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės 

 

5. Iš Savivaldybės 2014-02-14 raštu Nr. (33.208)2-1104 pateiktos informacijos, 

paaiškinimų bei dokumentų nustatyta: 
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5.1. „Savivaldybė, kuriai nuosavybės teise priklauso Bendrovės akcijų dalis, Bendrovės 

veikloje dalyvauja atstovaudama visuotiniuose akcininkų susirinkimuose Lietuvos Respublikos 

akcinių bendrovių įstatyme nustatytos visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, 

dalyvauja Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos darbe.“ 

5.2. „Vadovaudamasi Įstatymo 9 straipsniu Savivaldybė organizuoja šilumos tiekimą 

šilumos vartotojams remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu. Šilumos ūko specialiuoju planu 

Savivaldybės teritorijoje yra įgyvendinama Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija ir 

Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatyti sprendiniai ir priemonės (Įstatymo 7 

straipsnis). Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos 

poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio 

aplinkai. Šilumos ūkio specialiajame plane nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos 

vartotojų teritorijos ir pateikiami principiniai techniniai sprendimai dėl kiekvienai teritorijai 

nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų patenkinti šios teritorijos 

vartotojų šilumos poreikiai.“ 

5.3. „Vadovaudamasi Įstatymo 35 straipsniu Savivaldybės taryba kontroliuoja šilumos 

tiekimo veikla užsiimančių įmonių investicijas ir derina investicijų planus.“ 

5.4. „Bendrovės viena iš vykdomų veiklų yra šilumos tiekimas. 

Vadovaudamasi Įstatymo 30 straipsnio 2 punktu licencijas šilumos tiekėjui, tiekiančiam 

daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, išduoda ir licencijuojamą veiklą prižiūri ir kontroliuoja 

Komisija. Licencijas mažiau šilumos tiekiančiam tiekėjui išduoda ir licencijuojamą veiklą prižiūri ir 

kontroliuoja Savivaldybės institucija. 

Kadangi Bendrovei šilumos tiekimo licenciją išdavė Komisija, tai ir šią Bendrovės veiklą 

(šilumos tiekimą) prižiūri ir kontroliuoja Komisija. 

Savivaldybė kontroliuoja ir prižiūri šilumos tiekėjų, kuriems yra išdavusi licencijas, 

veiklą.“ 

5.5. „Vadovaudamasi Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių [...] 38.15 punktu, bendrovė, 

kuri verčiasi šilumos tiekimo veikla, privalo nagrinėti vartotojų, skundus ar prašymus ir nustatyta 

tvarka į juos atsakyti, o vadovaudamasi šių taisyklių 50, 52 punktais licencija išdavusi institucija 

kontroliuoja asmenų, turinčių licencijas, veiklą ir prižiūri, kaip laikosi licencijuojamos veiklos 

sąlygų, bei nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų.“ 

„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 9 punkto 8 papunkčiu 

Komisijos viena iš funkcijų išduoti energetikos veiklos licencijas, prižiūrėti ir kontroliuoti 

energetikos įmonių licencijuojamą veiklą. Vadovaujantis [...] energetikos įstatymo 11 punktu 

Komisija, atlikdama savo funkcijas, yra nepriklausoma ir nešališkai ir skaidriai veikia pagal 

įgaliojimus. Šiuo tikslu: 3) Komisija priima savarankiškus, nuo jokios valstybės ar savivaldybių 

institucijos, įmonės, įstaigos, ar organizacijos nepriklausomus sprendimus.“ 

5.6. „Vadovaujantis Įstatymo 21 straipsniu ginčus iš sutartinių santykių tarp šilumos 

vartotojų ir šilumos bei karšto vandens tiekėjų, ginčo sprendimo ne teismine tvarka, dėl energetikos 

įmonių veiklos ar neveikimo, tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl kainų ir tarifų 

taikymo, nagrinėja Komisija, o dėl energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją 

pažeidimų – Inspekcija.“ 

5.7. „Savivaldybės nuomone, šilumos tiekėjas Bendrovė Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje 

nurodytus reikalavimus vykdo pagal teisės aktų reikalavimus, nes Bendrovės teikiamose sąskaitose 

vartotojams pateikiama informacija atitinka Įstatymo, Taisyklių bei Buhalterinės apskaitos įstatymo 

nustatytus privalomuosius reikalavimus. Visa tai Bendrovė yra nuosekliai išaiškinusi [...] 2013-08-

19 rašte Nr. 20-4855, su kuriuo Savivaldybė pareiškėją buvo supažindinusi Savivaldybės 2013-08-

26 raštu Nr. R15-558 „Dėl informacijos pateikimo“ (pažymos 4.1.2 ir 4.1.3 papunkčiai).  

5.8. „[...] X skundai ir prašymai dėl mokesčių už šilumos kiekį, sunaudotą buto ir Namo 

bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, ir dėl šilumos, suvartotos Name, paskirstymo tarp Namo 

bendraturčių buvo tirti, nagrinėti ir atsakyti, visų įstaigų ir įmonių, kurios šiuose skunduose ir 

prašymuose išdėstytus šilumos tiekimo veiklos klausimus teisės aktų nustatyta tvarka privalėjo tirti 
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ir nagrinėti“ (Savivaldybė Seimo kontrolieriui nepateikė duomenų, kad būtent 2013-07-29 

pareiškėjos prašymas buvo išnagrinėtas kompetentingų valstybės institucijų). 

5.9. „Išvada. Savivaldybės specialistų nuomone, Savivaldybė, vadovaudamasi teisės aktais, 

pagal kuriuos organizuoja šilumos tiekimą šilumos vartotojams remdamasi šilumos ūkio 

specialiuoju planu, dalyvauja Bendrovės veikloje ir pagal kuriuos yra prižiūrima ir kontroliuojama 

Bendrovės šilumos tiekimo veikla, teisingai pasielgė persiųsdama pareiškėjai Bendrovės, kuri 

privalo nagrinėti vartotojų skundus ar prašymus ir nustatyta tvarka į juos atsakyti, Inspekcijos, kuri 

privalo nagrinėti ginčus dėl energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, 

Komisijos, kuri priima savarankiškus, nuo jokios valstybės ar savivaldybių institucijos, įmonės, 

įstaigos, ar organizacijos nepriklausomus sprendimus ir kuri privalo kontroliuoti Bendrovės veiklą 

ir prižiūrėti, kaip laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, ir nagrinėti skundus dėl licencijuojamos 

veiklos sąlygų pažeidimų ir ginčus iš sutartinių santykių tarp šilumos vartotojų ir šilumos bei karšto 

vandens tiekėjų, ginčo sprendimo ne teismine tvarka, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo 

tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl kainų ir tarifų taikymo, raštus be jų veiksmų 

vertinimo [...].“ 

5.10. „Vadovaujantis Taisyklių 232 punktu nepriklausomai nuo to, ar ginčas tarp vartotojo 

ir tiekėjo buvo sprendžiamas ginčų sprendimo ne teismine tvarka, bet kurios ginčo šalies iniciatyva 

jis gali būti sprendžiamas teisme.“ 

 

6. Iš Inspekcijos 2014-01-21 raštu Nr. 2R-186 pateiktos informacijos, paaiškinimų bei 

dokumentų nustatyta: 

6.1. Inspekcija „vertino tik tą informaciją, kuri buvo pateikta Seimo kontrolieriaus rašte bei 

prie jo pridėtuose prieduose. Įvertinus pareiškėjos skunde keliamus klausimus, paaiškėjo, kad 

pareiškėjos skundo esmė susijusi su šilumos kiekio paskirstymo Namo gyventojams (priskyrimo 

atskiriems gyventojams) pagrįstumu ir su galimu informacijos šilumos vartotojui nepateikimu.“ 

„Pažymėtina, kad Inspekcija yra techninio ir eksploatacinio pobūdžio klausimus 

sprendžianti institucija. Įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje numatyta, jeigu pastate yra daugiau kaip 

vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) 

vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar 

kitaip pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų 

vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, 

nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta sprendimų 

priėmimo tvarka iš Komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik 

suderinti su Komisija. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas. Atsižvelgiant į tai, 

teisė spręsti klausimus dėl šilumos kiekio paskirstymo metodų taikymo tinkamumo ir teisėtumo, 

šilumos kiekio paskirstymo vartotojams (Namo gyventojams) yra ne Inspekcijos kompetencija, 

todėl tikėtina, kad šiuo klausimu nuomonę pateiks Komisija [...].“ 

6.2. „Įstatymo 22 straipsnio l dalyje įtvirtinta principinė nuostata, kad šilumos ir (ar) karšto 

vandens tiekėjai informuoja vartotojus apie teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų 

kainas, prijungimo prie sistemų kainas bei sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus. 

Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad buitiniam šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje turi 

būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo 

vartotojo mokesčio dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam 

vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, 

kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai.“ 

„Taisyklėse numatyta, kad vartotojai turi teisę gauti iš šilumos tiekėjo mokėjimų už šilumą 

ir (ar) karštą vandenį atsiskaitymo dokumentus: mokėjimo už šilumą pranešimą, kuriame turi būti 

pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo buitinio 

šilumos vartotojo mokėtinos sumos dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti. Pateiktos 

informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti 

mokesčiai (Taisyklių 132.2 p.). Taisyklių 132.4 punkte įtvirtinta, kad šilumos vartotojas Taisyklėse 
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ir teisės aktuose nustatyta tvarka [...] privalo neatlygintinai gauti informaciją iš šilumos tiekėjo, 

prižiūrėtojo, valdytojo apie šilumos kainas, mokėjimų skaičiavimo ir atsiskaitymų tvarką, 

mokėjimams skaičiuoti panaudotus duomenis, šilumos išdalijimo butams ir kitoms patalpoms 

metodus, atsiskaitomųjų ŠAP rodmenų ataskaitas.“ 

6.3. „Įvertinus prie Seimo kontrolieriaus rašto pridėtame priede 2013-06-03 „Dėl 

informacijos iš šilumos tiekėjo išreikalavimo“ nurodytoje lentelėje pareiškėjos pateikti prašomus 

duomenis, šie duomenys, Inspekcijos nuomone, yra reikalingi vartotojui pasitikrinti, ar šilumos 

tiekėjas tinkamai ir teisingai apskaičiuoja mokėtinas sumas ir paskirsto (priskiria vartotojui) 

šilumos energiją.“ 

„Inspekcija neturi duomenų ir negali Seimo kontrolieriui pagrįsti fakto, ar Bendrovė 

pateikė pareiškėjos prašomus duomenis kokia nors kita forma, ar tie duomenys buvo nurodyti 

sąskaitoje, todėl Inspekcija negali pasisakyti, ar Bendrovė tinkamai pateikė visą informaciją.“ 

„Inspekcijos nuomone, abejotina, ar šiuo atveju Bendrovė pateikė visą pareiškėjos pateikti 

prašomą informaciją, jeigu Bendrovė pateikė tokius duomenis, kokie yra nurodyti dokumente, 

pridėtame prie Seimo kontrolieriaus rašto (dokumentas įvardijamas kaip 11 priedas).“ 

„Inspekcijos manymu, šiame priede nėra pateikta visa informacija, kurią pateikti prašė 

pareiškėja, nes nėra nurodytas bendras Namo suvartotas šilumos kiekis, apskaitytas dviem ŠAP, 

ir visas kiekis, priskirtas bendrojo naudojimo patalpoms šildyti visiems vartotojams.“ 
6.4. „Inspekcija pažymi, kad teisės aktuose nenumatyta, kokia forma šilumos tiekėjas gali 

teikti vartotojams papildomą informaciją ir paaiškinimus, kokios santrumpos naudojamos ir kt., 

išskyrus tai, kas numatyta Taisyklių 6 priede ir įvardinti kaip reikalavimai, formuojant mokėjimo už 

šilumą pranešimą. Tačiau, Inspekcijos nuomone, 11 priede pridėtoje lentelėje nurodyti duomenys 

yra pakankamai aiškūs, suprantami ir neturėtų kilti klausimų dėl kiekviename stulpelyje pateikiamų 

duomenų reikšmės ar priskyrimo. Tik, kaip buvo nurodyta anksčiau, Inspekcijos manymu, yra 

nurodyti ne visi pareiškėjos pateikti prašomi duomenys.“ 

6.5. „Inspekcija taip pat pažymi ir informuoja Seimo kontrolierių, kad teisės aktuose 

numatyta, kieno kompetencijai priskirtinas duomenų, pateiktų šilumos tiekėjo išrašytose sąskaitose, 

vertinimas. Įstatymo 21 straipsnio l dalies 4 punkte nurodyta, kad Tarnyba turi nagrinėti ginčus dėl 

šilumos energijos pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir 

kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2011-02-09 nutarimo Nr. 182 „Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą 

pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“ 1.1 punkte Tarnybai nustatyta 

pareiga vertinti iš buitinių šilumos vartotojų gautą informaciją apie šilumos tiekėjų teikiamas 

sąskaitas (mokėjimų už šilumą pranešimus) už suvartotą šilumos energiją. Šio nutarimo 1.2 punkte 

numatyta, kad Tarnyba, jeigu yra pagrindo manyti, kad šilumos tiekėjų pateiktos sąskaitos 

(mokėjimo už šilumą pranešimai) galbūt pažeidžia buitinių šilumos vartotojų teises, imasi visų 

leistinų teisės aktuose numatytų priemonių pažeidimams pašalinti. Tarnybos direktoriaus 2011-02-

24 įsakymo Nr. 1-24 „Dėl Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų 

buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisyklių patvirtinimo“ 11 punkte taip pat įtvirtinta ši 

Tarnybos funkcija. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad Tarnyba taip pat galėtų pateikti papildomą 

vertinimą dėl sąskaitose pateikiamos informacijos.“ 

 

7. Iš Komisijos 2014-02-14 raštu Nr. R2-483 pateiktos informacijos, paaiškinimų bei 

dokumentų (šio rašto kopijos pateiktos Bendrovei ir pareiškėjai) nustatyta: 

7.1. „[...] Komisijos kompetencija yra apibrėžta Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 

8 straipsnio 9 punkte, kituose energetikos sektoriaus įstatymuose bei Komisijos nuostatuose, 

patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-07 nutarimu Nr. 1747 „Dėl Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“. 

„Energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punkte nustatyta, kad Komisija tvirtina 

valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, nustato valstybės reguliuojamas kainas ir kainų 

viršutines ribas. Komisija yra įgaliota vertinti, ar šilumos tiekėjas taiko tinkamą šilumos 

paskirstymo metodą bei ar teisingai skirsto šilumos energiją.“ 
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7.2. „Faktinės aplinkybės 

Komisija 2014-01-06 gavo Seimo kontrolieriaus raštą. 

Siekdama išsamiai išsiaiškinti visas aplinkybes ir pateikti išsamų atsakymą į raštą, 

Komisija 2014-01-21 Bendrovei pateikė raštą Nr. R2-211 [...], Komisija nurodė pateikti visą 

informaciją bei dokumentus, susijusius su vartotojo skundo nagrinėjimu. 

2014-01-21 Komisija Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau citatose ir 

tekste vadinama – Tarnyba) pateikė prašymą dėl tarnybinės pagalbos suteikimo Nr. R2-212 [...]. 

2014-02-04 Komisija gavo Bendrovės atsakymą Nr. 20-549 į Komisijos raštą Nr. R2-211 

(toliau – Atsakymas) [...]. 

2014-02-05 Komisija gavo Tarnybos atsakymą Nr. 4-1185 [...].“ 

7.3. „Dėl šilumos paskirstymo metodų taikymo šilumos paskirstymui Name nuo 2007-01-01 

iki 2010-10-01“ 

7.3.1. Komisija, išnagrinėjusi visą turimą ir Komisijai naujai pateiktą informaciją, teikia 

savo išvadą dėl šilumos paskirstymo metodų taikymo Namui bei suvartotos šilumos paskirstymo 

atitikimo teisės aktų reikalavimams ir Namo bendraturčių sprendimams. 

Informuojame, jog Įstatymo 12 straipsnio l dalyje yra nustatyta, jog šilumos vartotojai 

atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų 

atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Šio straipsnio 2 dalis nustato, kad tais atvejais, 

kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis 

paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos 

kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus 

metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos 

vartotojui. Šios nuostatos reiškia, kad gyventojai apmoka visą įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu 

apskaitytą šilumos kiekį, o šis šilumos kiekis yra padalijamas vadovaujantis šilumos paskirstymo 

metodais. 

Pažymėtina, jog Taisyklių 29.2.4 punkte yra nustatyta, jog jeigu dalis patalpų atjungta nuo 

centralizuotos šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), 

taikomas Šilumos paskirstymo metodas Nr. 4, patvirtintas Komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr. O3-

19 (toliau – Metodas Nr. 4), kartu su Metodu Nr. 5. 

Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių, patvirtintų 

Komisijos 2004-11-11 nutarimu Nr. O3-121, 9 punkte yra nurodyta, jog šilumos paskirstymo 

metodai rengiami ir taikomi, kai visi pastato vartotojai prijungti prie centralizuoto šildymo 

sistemos. Daliai vartotojų atsijungus nuo centralizuoto šildymo sistemos, šilumos paskirstymo 

metodas papildomas metodu, leidžiančiu apskaičiuoti šilumos dalį, suvartotą daugiabučio namo 

bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nepaisant to, kokiu būdu šildomos jam priklausančios 

patalpos.“ 

7.3.2. „Bendrovė Atsakyme nurodė, kad Name yra nuo centralizuotos šildymo sistemos 

atsijungusių patalpų, todėl atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Bendrovė pagrįstai 

Name suvartotą šilumą 2007–2010 m. skirstė pagal Metodą Nr. 4 kartu su Metodu Nr. 5.“ 

7.4. „Dėl šilumos paskirstymo Name“ 

7.4.1. „[...] Komisija 2008-03-12 gavo B prašymą pateikti išaiškinimą dėl šilumos 

paskirstymo Name, kuriame nurodė, jog Name yra teisėtai įrengti du lygiagretūs ŠAP, iš kurių 

vienas ŠAP apskaito šilumos energiją, suvartotą B priklausančiame bute (Nr. ...) [toliau citatose ir 

tekste – individualus ŠAP], o kitas apskaito šilumos energiją, suvartotą kitoje Namo dalyje. 

Pareiškėjas kartu su prašymu pateikė Komisijai Inspekcijos 2008-02-21 raštą Nr. 13-18, kuriuo 

Inspekcija informavo, jog atliko neplaninį Namo šilumos ūkio patikrinimą ir konstatavo, jog Name 

lygiagrečiai sumontuoti du ŠAP, kurių metrologinė patikra yra galiojanti, apskaitos sumontuotos 

pagal projektą, techninės sąlygos išduotos 2005-01-12, projektas suderintas 2005-04-14. Komisija 

2008-04-10 raštu Nr. R2-455 išnagrinėjo B prašymą ir šią informaciją pateikė B ir Bendrovei.“ 

„Bendrovė Atsakyme nurodė, kad Komisijos 2008-04-10 rašto Nr. R2-455 pagrindu 

perskaičiavo mokesčius už 2007–2008 m. šildymo sezoną visiems Namo šilumos vartotojams, 

Namo butui Nr. ... priskiriant tik šilumos kiekį, apskaitytą ŠAP, įrengtu būtent šio buto suvartotai 
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šilumai apskaityti [...], t. y. atimant šilumos kiekius bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, 

priskirtus apmokėti buto Nr. ... savininkui, o kitu ŠAP apskaitytą šilumos kiekį Bendrovė paskirstė 

pagal Metodų Nr. 4 ir Nr. 5 nuostatas visiems likusiems Namo butams (patalpoms). 2008–2009 m. 

šildymo sezono laikotarpiu šiluma buvo paskirstoma tokia pačia tvarka.“ 

7.4.2. „Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad 2008-04-10 rašte Nr. R2-455 nepateikė 

Bendrovei jokių nurodymų, paliepimų ar prašymų dėl aukščiau nurodyto perskaičiavimo atlikimo. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Bendrovė minėtus perskaičiavimus atliko savo 

iniciatyva.“ 

7.4.3. „2008-10-02 Komisija gavo Namo butų Nr. [...] paklausimą dėl atlikto 

perskaičiavimo ir Name esančių laiptinių skaičiaus. Komisija šio paklausimo pagrindu 2008-11-12 

raštu Nr. R2-1462 kreipėsi į Inspekciją, prašydama patikrinti, ar Namo šildymo ir karšto vandens 

tiekimo sistema atitinka privalomuosius reikalavimus, bei patikrinti laiptinių šildymo įrengimo 

faktines aplinkybes.“ 

„Inspekcija 2008-12-11 raštu Nr. 13-132 konstatavo, jog Name įrengiant antrą lygiagretų 

ŠAP šilumos energijai apskaityti šio namo ... bute, neįvykdytos Bendrovės 2005-01-12 išduotos 

techninės sąlygos Nr. 4/1694, todėl lygiagrečiai įrengto antro ŠAP rodmenys negali būti naudojami 

atsiskaitymams tarp šilumos tiekėjo ir vartotojo. Inspekcija pažymėjo, kad teisės aktų nustatyta 

tvarka nėra gautas rekonstruotų Namo ir (ar) buto šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti 

aktas.“ 

7.4.4. „Komisija apie Inspekcijos išvadą 2008-12-23 raštu Nr. R2-1673 informavo Namo 

butų Nr. [...] savininkus, B ir Bendrovę. Atsižvelgdama į Inspekcijos išvadą, Komisija minėtame 

rašte nurodė, jog Bendrovė mokėjimus už 2007–2008 m. šildymo sezoną Namo šilumos 

vartotojams perskaičiavo neteisėtai.“ 

7.4.5. „Taip pat pažymėtina, kad Komisija, atsižvelgdama į tai, kad Komisijos patvirtinti 

šilumos paskirstymo metodai nereglamentuoja šilumos paskirstymo esant tokiai faktinei situacijai, 

kai šilumos kiekis Name apskaitomas pagal lygiagrečiai įrengtų ŠAP rodmenis, dar 2008-11-13 

raštu Nr. R2-1472 informavo Namo butų Nr. [...] savininkus, B, Valdytoją ir Bendrovę apie teisę 

parengti ir su Komisija suderinti šilumos paskirstymo metodą, kuris atitiktų faktinę situaciją (tokia 

teisė įtvirtinta Taisyklių 132.5 punkte).“ 

„2008-12-23 raštu Nr. R2-1673 Komisija pakartotinai pasiūlė Namo butų Nr. [...] 

savininkams bei B parengti ir su Komisija suderinti faktinę situaciją atitinkanti šilumos paskirstymo 

metodą, tačiau šilumos vartotojai šia teise nepasinaudojo.“ 

7.4.6. „2009-09-23 raštu Nr. 20-4246 į Komisiją kreipėsi Bendrovė, pažymėdama, kad 

Namo šilumos vartotojai nepasinaudojo savo teise parengti ir su Komisija suderinti faktinę situaciją 

atitinkantį šilumos paskirstymo metodą, kaip Komisija rekomendavo aukščiau minėtuose raštuose, 

ir pakartotinai prašydama pateikti išaiškinimą dėl šilumos paskirstymo Name.“ 

„Komisija 2009-10-16 organizavo Namo šildymo ir apskaitos sistemų apžiūrą bei 

suinteresuotų gyventojų susitikimą, kuriame taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Inspekcijos bei Bendrovės atstovai. 

Įvertinus faktinę situaciją Namo šilumos vartotojams buvo pateikti du galimi problemos dėl šilumos 

paskirstymo sprendimo būdai: parengti ir su Komisija suderinti faktinę situaciją atitinkantį šilumos 

paskirstymo metodą arba šilumos paskirstymui name taikyti Metodą Nr. 4 kartu su Metodu Nr. 5, 

be to, šilumos vartotojai buvo informuoti apie galimybę pasirinkti šilumos bendrojo naudojimo 

patalpoms šildyti priskyrimo koeficientą, lygų nuliui. Apie minėtą patikrinimą ir galimas 

alternatyvas Komisija informavo ir B bei Namo butų Nr. [...] savininkus.“ 

7.4.7. „Bendrovė, atsižvelgdama į tai, kad Namo šilumos vartotojai neparengė faktinę 

situaciją atitinkančio metodo, vadovavosi Komisijos pasiūlyta antrąja alternatyva – šilumą Name 

2009–2010 m. šildymo sezono metu skirstė pagal Metodą Nr. 4 kartu su Metodu Nr. 5, Namo butui 

Nr. ... priskiriant šilumos kiekį pagal individualaus ŠAP parodymus ir dalį šilumos bendrojo 

naudojimo patalpoms šildyti.“ 

7.4.8. „[...] šilumos priskyrimo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti teisiniai pagrindai 

įtvirtinti Civiliniame kodekse [toliau citatose ir tekste vadinama – CK] bei Įstatyme“: 
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1) „CK 4.82 straipsnio l dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios 

dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo 

konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. 

Bendrojo naudojimo objektų sąvoka įtvirtinta Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų 

ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje. Vadovaujantis minėto 

įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punktu, pastato bendrojo naudojimo patalpos – pastato laiptinės, 

holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jeigu tai nuosavybės 

teise nepriklauso atskiriems savininkams. [...]. 

Vadovaujantis CK 4.76 straipsniu, kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi 

teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, 

susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, 

mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų 

patalpų savininkai turi pareigą proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir 

išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti 

lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Tai reiškia, jog daugiabučių namų bendrasavininkai 

privalo mokėti už visų bendrųjų patalpų, kurios priklauso jiems, kaip namo bendrasavininkams, 

šildymą, išlaikymą, priežiūrą ir kt. proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų 

plotui“; 

2) „Įstatymo 25 straipsnyje nurodyta, kad daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų 

savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo 

patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos. Šia nuostata 

įtvirtinama bendraturčių (Namo gyventojų) pareiga apmokėti už bendrųjų patalpų šildymą 

proporcingai savo daliai, nepriklausomai nuo to, ar jiems nuosavybės teise priklausančios patalpos 

yra prijungtos prie centrinės šildymo sistemos, yra šildomos kitu būdu ar visai nešildomos“; 

3) „Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-11-27 civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009 

pažymėjo, jog nustatant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis į 

palyginamuosius naudinguosius plotus turi būti įskaičiuojamas ir rūsio patalpų plotas, taip pat 

bendraturčio, kurio bendrosios dalinės nuosavybės dalis nustatinėjama, atitinkamame 

gyvenamajame name faktiškai turimų (užimamų) patalpų naudingasis plotas, nesvarbu, kad šios 

patalpos nėra teisiškai įregistruotos bei įteisintos. Anot Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, šios teisės 

normos prasme butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės teise priklausančių patalpų 

gyvenamajame name naudingasis plotas suprantamas kaip visas tame name savininko faktiškai 

turimas (užimamas) plotas. Teismas taip pat pažymėjo, kad nustatant bendraturčio faktiškai turimą 

(užimamą) plotą yra teisiškai nereikšminga atitinkamų patalpų funkcinė bei naudojimo paskirtis, 

taip pat naudojimosi jomis dažnumas, intensyvumas ir pan.“ 

7.4.9. „Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Bendrovė šilumos kiekio 

perskaičiavimus už 2007–2008 m. atliko nepagrįstai (t. y., neturėjo atlikti perskaičiavimo 

nepriskiriant Namo [buto] Nr. ... savininkui apmokėti šilumos kiekio už bendrojo naudojimo 

patalpų šildymą) ir Name suvartotą šilumos energiją 2008–2009 m. šildymo sezono metu skirstė 

netinkamai (turėjo priskirti šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti dalį apmokėti 

Namo buto Nr. ... savininkui).“ 

7.4.10. „Komisija pažymi, jog nuo 2008-12-23 (kai Bendrovė buvo informuota apie tai, 

kad individualaus ŠAP parodymai negali būti naudojami atsiskaitymams) Bendrovė neturėjo 

vertinti individualaus ŠAP parodymų. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad prieš individualų ŠAP 

ir prieš kitą ŠAP, apskaitantį likusiai Namo daliai patiektą šilumos energiją, nebuvo ŠAP, kuris 

apskaitytų visą Name suvartotą šilumos kiekį (įskaitant ir šilumos kiekį, suvartotą buto Nr. ... 

šildymui), todėl nevertinant individualaus ŠAP parodymų nebuvo galimybės nustatyti, koks šilumos 

kiekis buvo suvartotas Namo bute Nr. ... .“ 

7.5. „Dėl šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti išskyrimo koeficiento 

taikymo“ 

7.5.1. „[...] Metodo Nr. 5 redakcijos, galiojusios 2007–2010 m., 3 punkte buvo nustatyta, 

kad Namo bendrojo naudojimo patalpų šildymui priskirta šilumos kiekio dalis nustatoma pastato 
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šildymui sunaudotą šilumos kiekį padauginus iš šilumos kiekio dalies vartotojų bendrojo naudojimo 

patalpų šildymui priskyrimo koeficiento, kuris gali būti nustatomas pagal Metodo Nr. 3 3.1 punkte 

pateiktą rekomendaciją – priklausomai nuo laiptinių skaičiaus, pagal 3.2 punktą – vadovaujantis 

energetinio audito duomenimis arba pagal 3.3 punktą – šalių susitarimu.“ 

„Bendrovė pažymėjo, kad apskaičiuodama šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpoms 

šildyti laikotarpiu nuo 2007 m. iki 2010 m. taikė šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti 

kiekio išskyrimo koeficientą, lygų 0,2 (pagal Metodo Nr. 3 3.1 punktą – kai Name yra l laiptinė).“ 

„Bendrovė informavo, jog 2010-06-08 Namas buvo apžiūrėtas ir šilumos objekto tikrinimo 

aktu Nr. 3854121 pripažinta, kad Name yra dvi laiptinės, todėl minėtas koeficientas pagal Metodo 

Nr. 3 3.1 punktą turėjo būti lygus 0,18.“ 

7.5.2. „Kaip jau buvo minėta, Metodo Nr. 3 3.3 punktas numatė galimybę šilumos 

vartotojams pasirinkti šilumos kiekio dalies vartotojų bendrojo naudojimo patalpų šildymui 

priskyrimo koeficiento dydį. Bendrovė Atsakyme nurodė, jog Namo šilumos vartotojai 2009-10-16 

priėmė sprendimą dėl nulinio koeficiento taikymo, tačiau minėtą sprendimą Bendrovė gavo tik 

2010-11-08. 2010-10-27 buvo pakeista Namo šilumos apskaitos schema – išmontuotas ŠAP, 

apskaitantis likusiai Namo daliai patiektą šilumos energiją, Namo butuose įrengti šildymo ir karšto 

vandens apskaitos prietaisai. Dėl šios priežasties aplinkybė, jog Name yra dvi laiptinės ir turėjo būti 

taikomas 0,18 šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio išskyrimo koeficientas, 

tolimesniam šilumos paskirstymui tapo nereikšminga. Nesant ŠAP, apskaitančio į Namo dalį 

tiekiamą šilumos kiekį, neliko galimybės nustatyti, koks šilumos kiekis yra priskiriamas bendrojo 

naudojimo patalpoms šildyti. Šilumos kiekis bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, kaip jau buvo 

minėta, nustatomas Namo šildymui sunaudotą šilumos kiekį padauginus iš šilumos kiekio dalies 

vartotojų bendrojo naudojimo patalpų šildymui priskyrimo koeficiento, o šilumos kiekis Namo 

šildymui nustatomas iš ŠAP, apskaitančiu visą Namo dalyje suvartotą šilumą (kuris ir buvo 

demontuotas), išmatuoto šilumos kiekio atėmus šilumos kiekius karšto vandens paruošimui ir karšto 

vandens temperatūros palaikymui.“ 

7.6. „Dėl susidariusios situacijos sprendimo galimybių“ 

7.6.1. „[...] CK 6.388 straipsnio l dalyje yra įtvirtinta, kad abonentas moka už faktiškai 

sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko 

kita. 

„Kaip jau buvo nurodyta, šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą 

šilumą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų ŠAP rodmenis. Pastate esant daugiau kaip 

vienam šilumos vartotojui, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) 

vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį (Įstatymo 12 straipsnio l ir 

2 dalys). Pažymėtina, jog šilumos paskirstymas vadovaujantis bet kuriuo iš Komisijos 

rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų atliekamas kiekvienam atsiskaitymo laikotarpiui 

(mėnesiui) sudarant šilumos balansą – pastate suvartotas bei įvade ŠAP išmatuotas šilumos kiekis 

susideda iš šilumos kiekių sumos: šalto vandens pašildymui, karšto vandens temperatūros 

palaikymui (toliau – cirkuliacijai) bei naudingojo ploto ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui.“ 

„Kaip jau buvo minėta, Namo šilumos suvartojimui apskaityti nėra įrengtas įvadinis ŠAP. 

Atsižvelgiant į tai, kad kiekvieną ataskaitinį laikotarpį (mėnesį) visas Name suvartotas šilumos 

kiekis nėra žinomas, nėra galimybės patikrinti, ar kiekvieną ataskaitinį laikotarpį (mėnesį) susidaro 

šilumos balansas, ar visas Name suvartotas šilumos kiekis yra paskirstomas tinkamai ir nėra 

galimybės užtikrinti, kad kiekvienas šilumos vartotojas apmokėtų už visą faktiškai jo suvartotą 

šilumos energijos kiekį.“ 

7.6.2. „Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad siekiant, jog visas Name 

suvartotas šilumos kiekis būtų paskirstomas tinkamai, o kiekvienas šilumos vartotojas apmokėtų jo 

faktiškai suvartotą šilumos energijos kiekį, Name privalo būti įrengtas įvadinis ŠAP.“ 

„Kaip jau buvo minėta, Vyriausybė dar 1997-12-31 nutarimu Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros 

ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ 

nustatė, kad gyvenamuosiuose namuose mokestis už suvartotą šiluminę energiją nustatomas pagal 

namo arba jo dalies įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis, ir įpareigojo šilumos tiekėjus šiuos 
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prietaisus įrengti. Įstatymo 16 straipsnio l dalyje yra nustatyta, jog šilumos tiekėjas savo lėšomis 

įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrina jų tinkamą techninę būklę, 

nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą. Taisyklių 47.1.1 punkte taip pat yra įtvirtinta, 

jog įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–

pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas.“ 

7.6.3. „Pažymėtina, jog vadovaujantis Įstatymo 21 straipsnio l punktu Inspekcija ginčo 

sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos 

priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir 

apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar 

ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo. Atsižvelgiant į 

tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Inspekcija turi imtis priemonių tam, kad Name suvartota 

šilumos energija būtų apskaitoma tinkamai, t. y. būtų įrengtas įvadinis ŠAP, apskaitantis visą Name 

suvartotą šilumos kiekį.“ 

7.6.4. „Papildomai pažymime, kad Bendrovė Atsakyme pažymėjo, jog nuo 2010-10-27 

Name buvo pakeista šilumos apskaitos schema: išmontuotas ŠAP, apskaitantis likusiai Namo daliai 

patiektą šilumos energiją (buvęs įvadinis ŠAP). Komisijos nuomone, nuo 2010-10-27 Name 

galimai ir toliau buvo vykdoma netinkama šilumos apskaita bei suvartotos šilumos energijos 

paskirstymas. Dėl šių priežasčių Komisija pradės tyrimą dėl išdėstytos situacijos ir apie tyrimo 

rezultatus informuos Seimo kontrolierių.“ 

7.7. Dėl šilumos tiekėjo sąskaitų duomenų 

„Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos 

vartotojams, vertinimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. 1-24 

[...], 4 punkte numatyta, kad Tarnyba šilumos tiekėjų vartotojams teikiamų sąskaitų (pranešimų) 

vertinimui iš šilumos tiekėjo renka informaciją. Taisyklių 7 punkte numatyta, kad Tarnyba, 

atlikdama sąskaitų (pranešimų) ir iš vartotojų gautos informacijos apie šilumos tiekėjų teikiamas 

sąskaitas (pranešimus) vertinimą, nagrinėja, ar sąskaitos (pranešimai) parengtos pagal teisės aktų 

nustatytus reikalavimus, bei analizuoja gautus duomenis, pagal kuriuos parengiamos Vartotojams 

sąskaitos (pranešimai), ir vertina sąskaitas (pranešimus). Komisija, atsižvelgdama į minėtą teisinį 

reglamentavimą, 2014-01-21 kreipėsi į Tarnybą dėl tarnybinės pagalbos suteikimo ir prašė pagal 

kompetenciją pasisakyti dėl Rašte pateiktų klausimų.“ 

„Tarnyba konkrečiai nepasisakė dėl [Seimo kontrolieriaus] rašte išdėstytų klausimų, tik 

pateikė bendrą nuomonę, kad „[...] kai name sunaudotos šilumos paskirstymui kartu su kitu šilumos 

paskirstymo metodu yra taikomas bendrojo naudojimo šilumos paskirstymo metodas, šilumos 

vartotojams pateikiamose sąskaitose, šilumos kiekiai, suvartoti bendrojo naudojimo patalpų 

šildymui ir buto šildymui, turėtų būti nurodomi atskirose eilutėse, vienoje jų nurodant tik tas 

sumas, kurios apskaičiuotos pagal pareiškėjos Namo dalies įvadinio ŠAP rodmenis, kad vartotojai 

galėtų pasitikrinti, ar teisingai jiems priskirtas šilumos kiekis ir už jį apskaičiuoti mokesčiai, o 

nurodomi trumpiniai privalo atitikti aukščiau minėtų teisės aktų reikalavimams“ (Tarnybos 

2014-02-02 raštas Nr. 4-1185). 

„Kaip minėta anksčiau, sąskaitose pateikiamų duomenų teisingumą ir pakankamumą pagal 

kompetencija vertina Tarnyba. Šių duomenų vertinimas nėra priskirtinas Komisijos kompetencijai.“ 

 

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 

 

8. Lietuvos Respublikos įstatymai: 

8.1. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta: 

8.1.1. 6 straipsnio 1 dalis – viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra: „30) šilumos 

[...] tiekimo [...] organizavimas; [...].“ 

8.1.2. 7 straipsnis – „Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos yra: [...] 

33) informacijos apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, atitinkančių 

Vyriausybės nustatytus kriterijus, finansinius santykius ir apie įmones, privalančias tvarkyti atskiras 

sąskaitas, kaupimas, saugojimas ir teikimas Europos Komisijai Vyriausybės nustatyta tvarka; [...].“ 
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8.1.3. 16 straipsnis – „[...] 2. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija: [...]; 19) [...] 

savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų ir atsakymų į savivaldybės 

tarybos narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimų dėl šių ataskaitų ir 

atsakymų priėmimas; [...]; 21) [...] akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių [...] steigimas, 

reorganizavimas ir likvidavimas, dalyvavimas steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir 

privačius juridinius asmenis; [...]; 24) sprendimų dėl tam tikros veiklos nepriklausomo audito 

atlikimo savivaldybės įstaigose ar savivaldybės kontroliuojamose įmonėse priėmimas; [...]; 37) 

kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, [...] centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir 

karšto vandens kainų nustatymas (tvirtinimas) įstatymų nustatyta tvarka, [...].“ 

8.1.4. 29 straipsnio 8 dalis – „Savivaldybės administracijos direktorius:  1) tiesiogiai ir 

asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą 

savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais; [...]; 7) koordinuoja ir kontroliuoja 

viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos 

sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas; [...].“ 

8.1.5. 30 straipsnio 2 dalis – „Savivaldybės administracija: [...]; 5) per įgaliotus valstybės 

tarnautojus atstovauja savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose; 

[...].“ 

8.2. Šilumos ūkio įstatyme (Įstatymas) nustatyta: 

8.2.1. 9 straipsnis – „Savivaldybė, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja 

šilumos tiekimą šilumos vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam 

vandeniui ruošti.“ 

8.2.2. 12 straipsnio 3 dalis – „3. Atsiskaitymo dokumentas yra sąskaita už šilumą. 

Buitiniam šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, 

kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo vartotojo mokesčio dydį už jo suvartotą šilumos 

kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai 

palaikyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam 

apskaičiuoti mokesčiai. [...].“ 

8.2.3. 21 straipsnis – „1. Ginčus, kylančius iš sutartinių santykių tarp buitinių šilumos 

vartotojų ir šilumos bei karšto vandens tiekėjų, priežiūros paslaugų teikėjų, ginčo sprendimo ne 

teisme tvarka nagrinėja šios valstybės ir savivaldybės institucijos: 1) Valstybinė energetikos 

inspekcija prie Energetikos ministerijos – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių 

gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už 

suvartotą energiją pažeidimų, [...], dėl šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar 

neveikimo; 2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – dėl energetikos įmonių veiklos 

ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės joms pasinaudoti tinklais ir 

sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų 

taikymo; 3) savivaldybės vykdomoji institucija – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo 

organizavimo, [...], dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų bei šios priežiūros 

atlikimo tvarkos; [...]. 2. Ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos 

įstatymo nustatyta tvarka.“ 

8.2.4. 30 straipsnis – „1. Šilumos tiekėjas privalo turėti šilumos tiekimo licenciją. 2. 

Licencijų išdavimo tvarką ir taisykles tvirtina Vyriausybė. Licencijas šilumos tiekėjui, tiekiančiam 

ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, atsižvelgdama į savivaldybės institucijos 

rekomendacijas, išduoda, jų galiojimą sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Licencijas mažiau šilumos tiekiančiam tiekėjui 

išduoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės institucija.“ 

8.2.5. 35 straipsnis – „Investiciniai planai derinami su savivaldybės taryba jos nustatyta 

tvarka. [...].“ 

8.3. Energetikos įstatyme nustatyta: 

8.3.1. 8 straipsnis – „1. Energetikos srityje veikiančių subjektų veiklą reguliuoja ir 

valstybinę energetikos priežiūrą atlieka Komisija. Komisija yra Europos Sąjungos teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose visuomeninius santykius energetikos sektoriuje, numatyta nacionalinė 
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reguliavimo institucija. [...]. 9. Komisija atlieka šias funkcijas: [...]; 8) išduoda energetikos veiklos 

licencijas, [...] prižiūri ir kontroliuoja energetikos įmonių licencijuojamą veiklą; [...]; 18) užtikrina 

kiekvienam vartotojui galimybę naudotis duomenimis apie jo suvartotą energiją, [...] 11. Komisija, 

atlikdama savo funkcijas, yra nepriklausoma ir nešališkai ir skaidriai veikia pagal įgaliojimus. [...].“ 

8.3.2. 9 straipsnis – „1. Valstybinė energetikos inspekcija teisės aktų nustatyta tvarka 

atlieka valstybinę energetikos kontrolę. Energetikos objektų ir įrenginių valstybinė kontrolė 

atliekama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, neatsižvelgiant į jų nuosavybės valdymo formą. 

[...] 3. Valstybinė energetikos inspekcija: [...]; 9) teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją 

turi teisę tikrinti energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, 

vertinti jos patikimumą, nepažeisdama komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos 

informacijos apsaugos reikalavimų; [...].“ 

 

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kiti teisės aktai 

9.1. Vyriausybės 2003-07-25 nutarimu Nr. 982 patvirtintose Šilumos tiekimo licencijavimo 

taisyklėse nustatyta: 

9.1.1. 38.15 punktas – „Asmuo, kuris verčiasi šilumos tiekimo veikla, privalo: [...]; 38.15. 

registruoti, nagrinėti vartotojų skundus ar prašymus ir nustatytąja tvarka į juos atsakyti; metams 

pasibaigus, atlikti skundų analizę ir pateikti licenciją išdavusiai institucijai skundų tyrimo ataskaitą; 

[...].“ 

9.1.2. 50 punktas – „Licenciją išdavusi institucija arba savivaldybės įgaliota institucija, 

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, kitos valstybinės priežiūros 

institucijos pagal kompetenciją kontroliuoja asmenų, turinčių licencijas, veiklą ir prižiūri, kaip jie 

laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.“ 

9.1.3. 52 punktais – „Skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų nagrinėja 

licenciją išdavusi institucija.“ 

9.2. Vyriausybės 2011-02-09 nutarime Nr. 182 „Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už 

šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“ reglamentuota: 

9.2.1. 1 punktas – „1. Nustatyti, kad: 1.1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 

vadovaudamasi Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams 

šilumos vartotojams, vertinimo taisyklėmis, privalo rinkti iš šilumos tiekėjų informaciją apie 

buitiniams šilumos vartotojams šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą 

pranešimus) už suvartotą šilumos energiją ir jas vertinti, taip pat vertinti iš buitinių šilumos 

vartotojų gautą informaciją apie šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą 

pranešimus) už suvartotą šilumos energiją; 1.2. jeigu yra pagrindo manyti, kad šilumos tiekėjų 

pateiktos sąskaitos (mokėjimo už šilumą pranešimai) galbūt pažeidžia buitinių šilumos vartotojų 

teises, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba imasi visų leistinų teisės aktuose numatytų 

priemonių pažeidimams pašalinti ir prireikus pateikia informaciją pagal kompetenciją Valstybinei 

kainų ir energetikos kontrolės komisijai arba Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos 

ministerijos. Apie nustatytus vartotojų teisių pažeidimus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba privalo informuoti vartotojus, kurių teisės ar teisėti interesai pažeisti.“  

9.2.2. 2 punktas – „Pavesti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui per 

10 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo patvirtinti Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą 

pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisykles.“ 

9.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų 

prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose 

viešojo administravimo subjektuose taisyklių 10 punkte nustatyta: „Asmenų prašymai nagrinėjami 

pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame 

išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia 

prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui, 

paaiškindama persiuntimo priežastis.“ 
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9.4. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. 

1-24 patvirtintose Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams 

šilumos vartotojams, vertinimo taisyklėse nustatyta: 

9.4.1. 7 punktas – „Tarnyba, atlikdama sąskaitų (pranešimų) ir iš Vartotojų gautos 

informacijos apie šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (pranešimus) vertinimą: 7.1. nagrinėja, ar 

sąskaitos (pranešimai) parengtos pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus; 7.2. analizuoja gautus 

duomenis, pagal kuriuos parengiamos Vartotojams sąskaitos (pranešimai), ir vertina sąskaitas 

(pranešimus).“ 

9.4.2. 11 punktas – „Jeigu yra pagrindo manyti, kad šilumos tiekėjų pateiktos sąskaitos 

(pranešimai) galbūt pažeidžia Vartotojų teises, Tarnyba imasi visų leistinų teisės aktuose numatytų 

priemonių pažeidimams pašalinti ir prireikus pateikia informaciją pagal kompetenciją Komisijai 

arba Inspekcijai. Apie nustatytus vartotojų teisių pažeidimus Tarnyba privalo raštu informuoti 

Vartotojus, kurių teisės ar teisėti interesai pažeisti.“ 

9.5. Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintose Šilumos tiekimo ir 

vartojimo taisyklėse (Taisyklės) nustatyta: 

9.5.1. 132 punktas – „Vartotojai turi teisę: [...]; 132.2. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta 

tvarka [...] gauti iš šilumos tiekėjo mokėjimų už šilumą ir (ar) karštą vandenį atsiskaitymo 

dokumentus: mokėjimo už šilumą pranešimą (Taisyklių 6 priedas), kuriame turi būti pateikta tiksli, 

aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo buitinio šilumos 

vartotojo mokėtinos sumos dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti. Pateiktos 

informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti 

mokesčiai; [...]; 132.4. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka [...] neatlygintinai gauti 

informaciją iš šilumos tiekėjo, prižiūrėtojo, valdytojo apie šilumos kainas, mokėjimų skaičiavimo ir 

atsiskaitymų tvarką, mokėjimams skaičiuoti panaudotus duomenis, šilumos išdalijimo butams ir 

kitoms patalpoms metodus, atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas; [...].“ 

9.5.2. 232 punktas – „Nepriklausomai nuo to, ar ginčas tarp vartotojo ir tiekėjo buvo 

sprendžiamas ginčų sprendimo ne teisme tvarka, bet kurios ginčo šalies iniciatyva jis gali būti 

sprendžiamas teisme.“ 

9.5.3. 6 priedas – mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešimo formos pavyzdyje 

pažymėta: „I. ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJUI PATEIKIAMA PRIVALOMA 

INFORMACIJA [...] Daugiabučio namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenys: nuo __ 

MWh iki __ MWh, skirtumas __ MWh [...] Šilumos kiekis šildymui per ataskaitinį laikotarpį _____ 

kWh/m2/dienolaipsniui [...] Šilumos kiekis, priskirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti _____ 

kWh,  Šilumos kiekis, priskirtas bendro naudojimo patalpoms šildyti  _____ kWh [...].“ 

 

Skundo tyrimo išvados 

 

10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–7 paragrafai) ir 

išanalizavus teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 8–9 paragrafuose, konstatuotina, kad: 

10.1. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kokiais būdais savivaldybės prižiūri jų 

kontroliuojamų įmonių veiklą (pažymos 5.1 punktas, 8.1.2 ir 8.1.3 papunkčiai), Įstatyme nustatyta, 

kaip savivaldybės vykdo šilumos tiekimo organizavimo funkciją (pažymos 5.2, 5.3 punktai, 8.2.1 ir 

8.2.5 papunkčiai). Šiuose teisės aktuose nėra reglamentuota, kad savivaldybės privalo vertinti, kaip 

jos kontroliuojamos šilumos tiekimo įmonės vykdo savo funkcijas (šiuo atveju – teikti informaciją 

vartotojui; pažymos 9.5.1 papunktis), tačiau nustatyta, kad Komisija vykdo šilumos tiekėjo (šiuo 

atveju – Bendrovės) veiklos priežiūrą Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrina 

kiekvienam vartotojui galimybę naudotis duomenimis apie jo suvartotą energiją (pažymos 5.4 

punktas, 8.2.4, 8.3.1 ir 9.1.2 papunkčiai), Inspekcija teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją 

turi teisę tikrinti energetikos įmonių vartotojams teikiamą informaciją, vertinti jos patikimumą 

(pažymos 8.3.2 papunktis); 

10.2. Savivaldybės pareigūnai: 
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10.2.1. 2013-07-29 gavę pareiškėjos prašymą „Dėl informacijos iš šilumos tiekėjo 

išreikalavimo“, kuriame ji nurodė, kad 2012 metais Bendrovė pateikė jai netinkamą atsakymą į 

prašymą, tuo metu Bendrovei persiųstą iš Savivaldybės, ir paprašė dar kartą įpareigoti Bendrovę 

„aiškiai pateikti detalizaciją visų sąskaitų nuo 2007-07-01 iki 2010-10-01 pamėnesiui“ (pažymos 

4.1.1 papunktis), pagrįstai (vadovaudamasi Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėse nustatyta 

šilumos tiekėjo kompetencija nagrinėti vartotojų skundus, prašymus; pažymos 5.5 punktas ir 9.1.1 

papunktis) 2013-08-08 raštu kreipėsi į Bendrovę (pažymos 4.1.3 papunktis) ir 2013-08-26 raštu 

pateikė pareiškėjai Bendrovės 2013-08-19 atsakymą į jos 2013-07-29 prašymą (pažymos 4.1.2 

papunktis). Tačiau: 

10.2.2. patys nevertinę Bendrovės pateiktos informacijos atitikimo teisės aktų 

reikalavimams, galimai nepagrįstai nesivadovavo Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo 

viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose 

taisyklių 10 punkto reikalavimais (pažymos 9.3 punktas) ir pareiškėjos 2013-07-29 prašymo 

nepersiuntė nagrinėti Komisijai bei Inspekcijai (pažymos 5.8 punktas, 8.3.1 ir 8.3.2 papunkčiai) 

(Tarnyba tik 2011 metais buvo įgaliota vertinti šilumos tiekėjų pateikiamas sąskaitas, tuo tarpu 

pareiškėja prašė detalizuoti 2007–2010 metų sąskaitas; pažymos 9.2 punktas);  

10.3. atsižvelgus į šio skundo tyrimo metu gautas Inspekcijos, Komisijos bei Tarnybos 

išvadas (nuomonę) dėl Bendrovės pareiškėjai suteiktos informacijos apie suvartotą šilumos kiekį 

Name nepakankamumo pažymos 6.3, 6.4, 7.7 punktai), į Vietos savivaldos įstatymo savivaldybių 

administracijų direktoriams suteiktą kompetenciją (pažymos 8.1.4 papunktis) bei į Tarnybos 

kompetenciją dėl sąskaitų už šilumos energiją tikrinimo (pažymos 9.2 ir 9.4 punktai), manytina, kad 

būtų tikslinga: 

10.3.1. Savivaldybei pavesti Bendrovei kartotinai pateikti pareiškėjai informaciją pagal jos 

2013-07-29 prašymą;  

10.3.2. Tarnybai įvertinti 2013–2014 metais Namo patalpų savininkams pateiktų sąskaitų 

už Namui tiekiamą šilumos energiją atitikimą teisės aktų reikalavimams (pažymos 9.5 punktas) ir, 

prireikus, imtis priemonių pažeidimams pašalinti. 

 

11. Apibendrinus pirmiau pateiktas išvadas, konstatuotina, kad ši pareiškėjo skundo dalis 

dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažintina pagrįsta pagal 10.2.2 papunkčio 

išvadą. 

 

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 

 

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 

dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jos prašymą išreikalauti informaciją iš 

Bendrovės, pripažinti pagrįstu. 

 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS 

 

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsniu, 

Seimo kontrolierius rekomenduoja: 

13.1. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui: 

13.1.1. ateityje, nagrinėjant asmenų prašymus dėl Bendrovės veiklos, laikytis Asmenų 

prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose 

viešojo administravimo subjektuose taisyklių reikalavimų; 

13.1.2. pavesti Bendrovei, atsižvelgus į Inspekcijos, Komisijos ir Tarnybos išvadas dėl 

Bendrovės pareiškėjai suteiktos informacijos apie suvartotą šilumos kiekį Name nepakankamumo, 

kartotinai pateikti pareiškėjai informaciją pagal jos 2013-07-29 prašymą; 
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13.2. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai – įvertinti 2013–2014 metais Namo 

patalpų savininkams pateiktų sąskaitų už Namui tiekiamą šilumos energiją atitikimą teisės aktų 

reikalavimams ir, prireikus, imtis priemonių pažeidimams pašalinti. 

 

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašyčiau pranešti iki 2013-06-01. 
 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                            Raimondas Šukys 


