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

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2018 m. rugsėjo24 d. 
gavo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 
(toliau – Asociacija)2018 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. 41V (toliau – Prašymas),kuriame prašoma 
pateikti informaciją, susijusią su Komisijos 2016 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. O3-277 „Dėl 
uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo“ išvadose nurodyta 
UAB „Vilniaus energijos“ nepagrįstai 2012–2014 metais gauta pajamų suma – 24 304,6 tūkst. Eur. 

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. Šiuo 
sprendimu, atsižvelgiant į Komisijos 2016 m. spalio 7 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.  

2017 m. kovo 29 d. pasibaigė UAB ,,Vilniaus energija“ Vilniaus miesto šilumos ūkio 
nuomos sutartis ir nuo 2017 m. kovo 30 d. Vilniaus mieste šilumą vartotojams tiekia AB „Vilniaus 
šilumos tinklai“. Asociacija Prašymo 3 klausime teiraujasi, kaip likusi iki 2017 m. kovo 29 d. 
nesumokėta 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 
jos vartojimu savivaldybės teritorijoje, Komisija prašo Vilniaus miesto savivaldybės pateikti 
Asociacijai informaciją apie su šiuo klausimu susijusius teisinius veiksmus, kurių ėmėsi Vilniaus 
miesto savivaldybės administracija ar AB „Vilniaus šilumos tinklai“. 

PRIDEDAMA. Asociacijos prašymo kopija, 2 lapai. 
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