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DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ ASOCIACIJOS „VISUOMENINĖS 
INICIATYVOS“ PRAŠYMO NAGRINĖJIMO 
 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2018 m. vasario 12 d. 
gavo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“  
(toliau – Pareiškėja) 2018 m. vasario 9 d. raštą (reg. Nr. R1-1291), kuriame prašoma pateikti 
informaciją, susijusią su Komisijos 2016 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. O3-277 „Dėl uždarosios 
akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo“. 

Atsižvelgiant į Pareiškėjo prašymą, Komisija teikia prašomą pateikti informaciją: 
1. Komisijos 2016 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. O3-318 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės 

„Vilniaus energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ UAB „Vilniaus energija“ 
(toliau – Bendrovė) buvo nustatytos šilumos bazinės kainos dedamosios ir konstatuota, kad 
Komisijos 2016 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. O3-277 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės 
„Vilniaus energija“ planinio patikrinimo“ pritarto 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrovės planinio 
patikrinimo akto Nr. S3-1 (toliau – Patikrinimo aktas) išvadose nurodytąBendrovės nepagrįstai 
2012–2014 metais gautų pajamų sumą – 24 304,6 tūkst. Eur – Vilniaus miesto savivaldybės taryba 
(toliau – Savivaldybės taryba) turi įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems 
šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams. 

 Savivaldybės taryba 2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-692 „Dėl UAB „Vilniaus 
energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė Bendrovei šilumos 
kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Šiuo sprendimu, 
atsižvelgiant į Komisijos 2016 m. spalio7 d. pažymoje Nr. O5-248 „Dėl UAB „Vilniaus energija“ 
šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ pateiktą siūlymą, 12 mėn. laikotarpiui paskirstyta 
11 236 100 Eur suma, atitinkanti į naujo periodo šilumos bazinę kainą (kainos dedamąsias) 
įskaičiuoto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų ir investicijų grąžos metinį dydį, mažinant 
šilumos kainą 0,48 ct/kWh.  

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 30 punktą 
šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas yra laikomas 
savarankiška savivaldybių funkcija. Savarankiškas funkcijas savivaldybės atlieka pagal Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos ir įstatymų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus bendruomenei ir šios 
interesais. Įgyvendindamos šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
organizavimo funkciją, savivaldybės turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytą 
sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos už savarankiškųjų 
funkcijų atlikimą. Įgyvendinant minėtą funkciją, savivaldybių veiklą saisto įstatymų nustatyti 
reikalavimai ir tvarka (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 
punktas).Atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytą savivaldybės institucijų kompetenciją bei vaidmenį 
organizuojant ir koordinuojant visuomeninius santykius, susijusius su šilumos energijos tiekimu ir 
jos vartojimu toje savivaldybės teritorijoje, Vilniaus miesto savivaldybė pagal kompetenciją turėtų 
imtis veiksmingų priemonių, siekiant, jog būtų užtikrinti ir apginti vartotojų teisėti interesai ir 
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šilumos vartotojams būtų grąžinta likusi negrąžinta Bendrovės 2012–2014 metais nepagrįstai gautų 
pajamų suma. 

2. Šilumos kainodaros pagrindai yra reglamentuoti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatyme (toliau – Įstatymas) ir detalizuoti Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje 
Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“. 
Remiantis Įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, šilumos kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis šilumos 
ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įrengimo, 
priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą parengimo ir pateikimo vartotojams 
bei apskaitos sąnaudomis.  

Pažymėtina, kad tik patikrinimų, atliekamų vadovaujantis Licencijuojamos veiklos 
priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2010 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-327 „Dėl 
licencijuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, metu galima nustatyti, ar visos 
faktinių sąnaudų ataskaitose pateiktos išlaidos yra pagrįstos ir būtinos. Komisijai atlikusBendrovės 
2012–2014 m. reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimą, buvo nustatyta, kad šiuo laikotarpiu 
Bendrovė nepagrįstai į šilumos kainas įtraukė daugiau kaip 24,30 mln. Eur. Tarp nepagrįstų 
sąnaudų buvo ne tik permokėtos lėšos biokurui įsigyti, bet ir išlaidos darbo užmokesčiui, 
reprezentacijai, konsultacinėms paslaugoms, labdarai ir kt. Taip pat buvo nustatyta, kad 
tikrinamuoju laikotarpiu Bendrovė Komisijai teikė tikrovės neatitinkančią, melagingą informaciją ir 
tai suponavo prielaidas taikyti vartotojams neteisingą šilumos kainą. 

3. Kaip jau buvo rašyta Komisijos 2018 m. sausio 17 d. rašte Nr. R2-(VTGI)-189 „Dėl 
Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ prašymo 
nagrinėjimo“, Komisija yra valstybės įstaiga, kuriai teisės aktais pavesta energetikos, geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo srityse veikiančių subjektų veiklos 
reguliavimas ir valstybinė energetikos priežiūra. Komisija, įgyvendindama priežiūros funkcijas, 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu bei Energetikos įmonių reguliuojamos 
veiklos patikrinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3-
140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 
atlieka energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimus. 

Bendrovė iki 2015 m. liepos 31 d. turėjo pateikti Komisijai šilumos bazinės kainos 
dedamųjų projektą. Komisija, siekdama Bendrovei nustatyti šilumos bazinės kainos dedamąsias 
atsižvelgiant į Įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą tikslą mažiausiomis sąnaudomis 
užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams, atlikoBendrovės 2012–2014 
m. reguliuojamos veiklos patikrinimą,siekiant įsitikinti sąnaudų pagrįstumu bei būtinumu, teisingu 
sąnaudų paskirstymu tarp reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos bei kitų vykdomų komercinių 
veiklų. Patikrinimo tikslas buvo įvertinti 2012–2014 m. reguliuojamoms veikloms priskirtų 
sąnaudų, dengiamų reguliuojamų veiklų pajamomis, pagrįstumą ir 2015 m. gamtinių dujų įsigijimo, 
įskaitant įsigijimą iš atskirų gamtinių dujų tiekėjų, ir gamtinių dujų suvartojimo sąnaudų pagrįstumą 
ir paskirstymą tarp vykdomų veiklų. 

4. Reguliuojamos veiklos patikrinimo metu, atliekant detalų ilgalaikio turto sąnaudų 
patikrinimą, veiklos sąnaudų pagrįstumą ir paskirstymą, analizuojant sutartis ir pirminius 
buhalterinius dokumentus, patikrinamos ir įvertinamos reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų 
apimtis ir jų pagrįstumas. Atliekant Bendrovės 2012–2014 m. reguliuojamos veiklos patikrinimą, 
buvo atliktas ilgalaikio turto patikrinimas, tikrintas 2012–2014 m. kuro sąnaudų 
pagrįstumas,veiklos sąnaudų paskirstymas ir pagrįstumas, prekybos apyvartiniais taršos leidimais 
pajamos ir sąnaudos, įvertintas Bendrovės 2015 m. gamtinių dujų įsigijimo ir suvartojimo sąnaudų 
pagrįstumas, poreikio planavimas, elektros energijos gamyba 2015 m. spalio–lapkričio 
mėnesiais,2014–2015 m. prognozuotos ir faktinės pirkto kuro (gamtinių dujų) kainos elektros 
energijai, pagamintai termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos 
ciklo elektrinėse, patikrinta ir įvertinta reguliuojamai veiklai priskirtų (nepriskirtų) sąnaudų, 
dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, apimtis.  

Atkreiptinas dėmesys, kad Bendrovės Patikrinimo akte esanti informacija apima Bendrovės 
komercines (gamybines) paslaptimis bei Bendrovės darbuotojų asmens duomenis, todėl yra 
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laikytina konfidencialia informacija. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.116 
straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu 
turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji 
negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją 
yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.  

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme yra numatyta, kad įmonė gali pati 
nusistatyti, kuri informacija laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia 
informacija, išskyrus tą informaciją, kuri pagal šį ir kitus įstatymus turi būti vieša (34 straipsnio 
3 dalis, 37 straipsnio 10 dalis). Komercinės paslapties savininkas šiuo atveju turi teisę pats 
pasirinkti, kokiu būdu asmenims (įskaitant darbuotojus), kurių atliekamos funkcijos reikalauja 
susipažinti su komercinę paslaptį sudarančia informacija, bus suformuotas aiškus ir 
nedviprasmiškas suvokimas, kad atitinkami duomenys yra įmonės komercinė paslaptis. Svarbu tai, 
kad pasirinktas būdas leistų vienareikšmiškai nustatyti ir fiksuoti tam tikro asmens žinojimo apie 
tai, kas yra komercinė paslaptis, faktą1. 

Komisija pažymi, kad Patikrinimo akte yra pateikta informacija apie Bendrovės darbuotojus, 
taip pat ne tik apie Bendrovės reguliuojamos, bet ir nereguliuojamos veiklos sąnaudas bei pajamas, 
kurios nėra įtraukiamos į reguliuojamas šilumos tiekimo (ar) karšto vandens kainas ir jų viešumo 
nenumato nei CK 1.116 straipsnio 2 dalis, nei Įstatymo 22 straipsnio 4 dalis. Komisijos atliekamo 
planinio patikrinimo metu Bendrovė teikdama informaciją, kuri pagal teisės aktus nėra pripažįstama 
vieša, aiškiai ir nedviprasmiškai identifikavo, kuri Komisijai teikiama informacija, Bendrovės 
nuomone, yra konfidenciali. Tokie Bendrovės veiksmai vertintini kaip informacijos savininko 
pasirinktas būdas pripažinti teikiamos informacijos konfidencialumą Akcinių bendrovių įstatymo 
34 straipsnio 3 dalies ir 37 straipsnio 10 dalies prasme, todėl Patikrinimo aktui bei jame esančiai 
informacijai privalo būti taikoma teisės aktuose numatyta apsauga – už tokios informacijos 
atskleidimą ir neteisėtą jos panaudojimą gali būti taikoma tiek civilinė, tiek administracinė, tiek 
baudžiamoji atsakomybė, o nukentėjusi šalis gali prašyti nuostolių atlyginimo.  

Šias aplinkybes patvirtina ir Vilniaus apygardos administracinis teismas, kuris tarp 
Komisijos ir Bendrovės nagrinėjamuose ginčuose, susijusiuose su Bendrovės planinio patikrinimo 
rezultatais2, atsižvelgdamas į tai, jog Patikrinimo akte yra konfidencialios informacijos, bylų 
medžiagą yra pripažinęs nevieša ir prieinama tik Komisijai ir Bendrovei, o bylos nagrinėjamos 
uždaruose teismo posėdžiuose.  

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei siekdama nepažeisti teisės aktuose nustatytų 
imperatyvų, susijusių su draudimu tretiesiems asmenims teikti informaciją, kuriai jos savininkų 
suteiktas konfidencialios informacijos statusas, Komisija negali Pareiškėjai pateikti Patikrinimo 
akto, kuriam yra suteiktas konfidencialaus dokumento statusas. 

 
 
 

Komisijos pirmininko pavaduotojas, 
laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas     Jonas Makauskas 
 
 
 
 
 
L. Sinkevičienė, tel. (8 5) 213 9449, el. p. laura.sinkeviciene@regula.lt 

                                                
1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje  
Nr. 3K-7-6-706/2016 (UAB „Auto Express“ prieš I. B. ir UAB „Tirola“). 
2Administracinių bylų Nr. eI-9719-426/2016, Nr. eI-9933-789/2016 ir Nr. eI-10119-244/2016. 


