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Šilumos ir vandens ūkio skyriuje pagal pavedimą išnagrinėtas Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2018-10-12 raštu Nr. R2-(ŠBK)-2247persiųstas 
Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau – Asociacija) 
2018-09-21 prašymas Nr. 41V „Dėl uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ neteisėtai 
permokėtų 24,30 mln. Eur už vilniečių šildymą“. 

Atsakydami į Asociacijos prašymo 3 klausimą informuojame, kad Vilniaus miesto 
savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2016-10-26 sprendimu Nr. 1-692 „Dėl UAB „Vilniaus 
energija“ centralizuotais tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ šilumos tiekėjui buvo 
nustatytos šilumos kainos dedamosios pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, 
mažinant šilumos kainą 0,48 ct/kWh. Preliminariais skaičiavimais laikotarpiu nuo 2016-12-01 iki 
2017-03-29 Vilniaus miesto gyventojams, gaunantiems šilumą iš centralizuotų šilumos tiekimo 
tinklų, buvo grąžinta apie 6 mln. Eur. 

Komisija 2018-09-05 raštu Nr. R2-(ŠBK)-1947 „Dėl Komisijos 2018 m. liepos 27 d. raštu 
Nr. R2-(ŠBK)-1722 pateiktos informacijos patikslinimo“ Savivaldybės administracijai ir akcinei 
bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau – AB „Vilniaus šilumos tinklai“) pateikė duomenis 
apie uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija‘ (toliau – UAB „Vilniaus energija“) 2011–
2016 metų laikotarpiu papildomai gautas pajamas – 7,48 mln. Eur. Komisija skaičiavimuose 
įvertino UAB „Vilniaus energija“ nepagrįstai gautas pajamas dėl perskaičiuotos bazinės šilumos 
kainos už 2011–2016 metus bei 2012–2014 metų laikotarpiu nepagristai gautas dagiau nei 24,3 mln. 
Eur pajamas. 

Savivaldybė, įvertinusi naują Komisijos 2018-09-05 raštu pateiktą informaciją, kartu su 
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ imsis teisinių priemonių pagal Savivaldybės, AB „Vilniaus šilumos 
tinklai“, UAB „Vilniaus energija“ ir Veolia Environnement 2002-02-01 metais sudarytą nuomos 
sutartį (toliau – Nuomos sutartis), kad išieškotų iš UAB „Vilniaus energija“ nepagrįstai gautas 
sumas Vilniaus miesto šilumos vartotojų naudai. 
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Papildomai informuojame, kad pasibaigus Nuomos sutarties terminui, UAB „Vilniaus 
energija“ ir bendrovė Veolia inicijavo arbitražo procesą pagal Stokholmo prekybos rūmų arbitražo 
instituto procedūros reglamentą atsakovams AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir Savivaldybei dėl 
eksperto įrengimų techninei būklei nustatyti. Ieškovų preliminariu vertinimu, galimas turtinis 
reikalavimas sudarytų 104 mln. Eur. Atsakydami į UAB „Vilniaus energija“ veiksmus ir siekdami 
apginti Vilniaus miesto šilumos vartotojų interesus, Savivaldybė ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 
2017-03-29 pateikė bendrovei Veolia, kaip laiduotojai pagal 2002-02-01 laidavimo sutartį, 
pretenziją dėl nevykdomų UAB „Vilniaus energija“ įsipareigojimų, dėl kurių galima žala vertinama 
daugiau kaip 200 mln. Eur. 

Sėkminga arbitražo bylos baigtis leis atgauti nuostolius, kuriuos patyrė Savivaldybė ir AB 
„Vilniaus šilumos tinklai“ dėl UAB „Vilniaus energija“ ir bendrovės Veolia padarytų Nuomos 
sutarties pažeidimų, o Vilniaus miesto šilumos vartotojams – susigrąžinti nepagrįstai permokėtas 
sumas už šildymą. 
 
 
 
 
 
Skyriaus vedėjas Kęstutis Karosas 
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