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DTL KAINU NURODYMO EURAIS IR LITAIS

Valstybine kainq ir energetikos kontroles komisija (toliau - Komisija), vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos euro ivedimo Lietuvos Respublikoje istatymo (toliau lstatymas)
29 straipsnio 4 dalimi bei Prekiq ir paslaugq kainq nurodymo litais ir eurais, taip pat Siam
nurodymui ir perskaidiavimui keliamq reikalavimq laikymosi prieZifrros tvarkos apraSo, patvirtinto

Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2014 m. liepos 22 d, nutarimu Nr. 719 ,,Del prekiq ir paslaugq

kainq nurodymo litais ir ewais, taip pat Siam nurodymui ir perskaidiavimui keliamq reikalavimq
laikymosi prieZiflros tuarkos apra5o patvirtinimo" (toliau - Apra5as), 16 punktu, dviejq kainq
nurodymo laikotarpiu pagal kompetencij4 atlieka kainq nurodymo prieZiiir4.

Prekiq ir paslaugq kainos dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodomos (i5 eunl i litus
perskaiEiuojamos ir apvalinamos) vadovaujantis [stafymo, Nacionalinio euro ivedimo plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. birZelio 26 d. nutarimu Nr.604 ,,Del
Nacionalinio euro ivedimo plano bei Lietuvos visuomenes informavimo apie euro ivedimq ir
komunikacijos strategijos patvirtinimo" (toliau - Nacionalinis euro ivedimo planas), Apra5o

reikalavimais ir Prekiq ir paslaugq kainq nurodymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos iikio ministro 2014 m. balandZio I d. isakymu Nr. .4-201 ,,Del prekiq ir paslaugq kainq
nurodymo dvejopo kainq skelbimo laikotarpiu rekomendacijq pawirtinimo", kurios nustato asmenq,
teikiantiq prekes ir paslaugas, pareigq skelbti kainas dviem valiutomis ne trumpiau kaip iki 2015 m.

birZelio 30 d.
PaZymime, kad auk5diau i5vardinti teis€s aktai taip pat nustato, jog prekiq ir paslaugq kainos

dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodomos visose prekybos ir paslaugq teikimo vietose, kuriose
sifrloma isigyti prekg ar paslaug6 taip pat prekiq ir paslaugq reklamoje, interneto tinklalapiuose,
kuriuose skelbiamos jq kainos, bei vartotojams i5ra5omose s4skaitose ar mokejimo prane5imuose uZ
energijos (elektros, Silumos), kar5to ir Salto vandens, dqjq tiekimo paslaugas.

Atkreipiame demesi, kad nuo 2015 m. sausio I d., eurui tapus Lietuvos Respublikos

mokejimo priemone, Salia nurodomg kainq (tarifu) eurais kainos litais pateikiamos tik
informaciniais tikslais. Taigi aukSdiau ivardytose kainq skelbimo vietose nurodomos kainq i5rai5kos
litais neprivalo atitikti iki euro ivedimo dienos galiojusios kainos (tarifo) litais arba Komisijos
nutarime, kuriuo buvo patvirtintosisuderintos kainos (tarifai), nurodytos kainos litais.
AtsiZvelgiant i tai, kainq skelbimo vietose turi btiti pateikiamas kainos (Jarifo) i5rai5kos eurais
atitikmuo litais. perskaidiuotas ir suapvalintas laikantis Ist4tymo 17 straipsnio I punkto.

reglamentuojandio kainr+ gurodyma litais ir eurais. reikalavimq. t. y. galiojanti kainos i5rai5ka eurais

dauginama i5 nustatyto kurso bei apvalinama pagal nustatytas taisykles.
Papildomai paZymime, kad tais atvejais, kai energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekq tvarkymo paslaugos teikiamos fiziniams asmenims, perkantiems Sias paslaugas



asmeniniams, Seimos ar namq iikio poreikiams, nesusijusiems su fikine komercine ar profesine

veikla" kainq (tarifu) skelbimo vietose biitina nurodyti eurais ir litais fiziniq asmenq mokamq kain4
(tarife), t, y. kainq (tarifq) su PVM.
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