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

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2018 m. rugsėjo 24 d. 
gavo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 
(toliau – Pareiškėjas) 2018 m. rugsėjo21 d. raštą Nr. 41V, kuriuo prašoma atsakyti į klausimus, 
susijusius su 2016 m. rugsėjo 14 d. UAB „Vilniaus energija“ (toliau – Bendrovė) planinio 
patikrinimo aktu Nr. S3-1. 

Atsižvelgdama į Pareiškėjo prašymą, Komisija pagal kompetenciją teikia atsakymus: 
1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 2 punkte1 numatyta, kad 

energetikos įmonėms už kitų įstatymų nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimą arba jų 
nevykdymą, už Komisijos įpareigojimų (nurodymų) nutraukti neteisėtą veiklą, pašalinti nustatytus 
licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus nevykdymą arba vykdymą ne laiku, už įsipareigojimų 
nesilaikymą Komisija skiria nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki 1 procento 
energetikos įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios 
licencijuojamos veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas, dydžio baudą. Komisijos 2017 m. 
kovo24 d. nutarimu Nr. O3-95 „Dėl UAB „Vilniaus energija“ pažeidimo vykdant valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos reguliuojamą veiklą“ Bendrovei buvo skirta 1 307 740,67 Eur 
bauda už tai, kad Bendrovė 2012–2014 metų laikotarpiu šilumos tiekimo veiklai nepagrįstai 
priskyrė 24 304,6 tūkst. Eur sąnaudų. 

2. Energetikos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies1 punktas buvo pakeistas 2017 m. birželio 29 
d. įstatymu Nr. XIII-553 nustatant naują baudos dydį. Pakeistu Energetikos įstatymo 36 straipsnio 1 
dalies 1 punktu Energetikos įmonėms už viešai privalomos skelbti informacijos apie energetikos 
įmonės reguliuojamąją veiklą nepaskelbimą, už teisės aktuose nustatytos informacijos nepateikimą 
šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, taip pat už neteisingos ar ne visos 
informacijos pateikimą vertikalios integracijos įmonei ir (ar) tinklų operatoriui vietoj buvusios 
baudos nuo 289 eurų iki 0,5 procento energetikos įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais 
finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas, 
nustatytas baudos dydis iki 10 procentų energetikos veiklą vykdančios įmonės metinių pajamų, 
gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant 
padarytas pažeidimas. 

3. 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. 

Vilniaus miesto 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, 
sumažindama ją 0,48 ct/kWh. Buvo suskaičiuota, kad taikant naują šilumos kainą iki turto nuomos 
sutarties pabaigos (iki 2017 m. kovo 29 d.) vartotojams būtų grąžinta 6 mln. Eur permokėtos sumos. 

2017 m. kovo 29 d. pasibaigė Bendrovės Vilniaus miesto šilumos ūkio nuomos sutartis ir 
nuo 2017 m. kovo 30 d. Vilniaus mieste šilumą vartotojams tiekia AB „Vilniaus šilumos tinklai“. 
Kaip likusi Komisijos nustatyta gyventojų permokos dalis bus kompensuota vartotojams, 
atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytą savivaldybės institucijų kompetenciją bei vaidmenį 
organizuojant ir koordinuojant visuomeninius santykius, susijusius su šilumos energijos tiekimu ir 
                                                
1Įstatymo redakcija, galiojusi Komisijos 2017 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. O3-95 priėmimo metu. 
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jos vartojimu savivaldybės teritorijoje, Vilniaus miesto savivaldybė ir AB „Vilniaus šilumos 
tinklai“ spręs teisinėmis priemonėmis. Prašymas pateikti informaciją Pareiškėjui, kokių teisinių 
veiksmų jau yra imtasi, raštu persiųstas Vilniaus miesto savivaldybei. 
 
 
 
Komisijos pirmininko pavaduotojas, 
laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas      Jonas 
Makauskas 
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