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AB,,Klaipedos energija"
generalinio direktoriaus isakymu Nr. R-l l-47

AB,,KLAIPEDOS ENERGIJA"
Srr,uvros suprRrilMo IS NErRTKLAUSoMq Srluuros GAMTNToJU TVARr(os

APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Silumos supirkimo i5 nepriklausomq Silumos gamintojq tvarkos apra5as (toliau -
Apra5as) taikomas visiems Klaipedos miesto nepriklausomiems Silumos gamintojams, taip pat [kio
subjektams, ketinantiems gaminti ir parduoti Silumq i AB ,,Klaipedos energija" centralizuoto
aprupinimo Siluma sistemas.

2. Nepriklausomq Silumos gamintojq gaminam4 Silum4 superkama vadovaujantis 2013
m. vasario 28 d. Valstybines kainq ir energetikos kontroles komisijos nutarimu Nr. 03-74
patvirtintu Silumos supirkimo i5 nepriklausomq Silumos gamintojq tvarkos apra5u, pagalpasira5ytas
Silumos energijos pirkimo - pardavimo sutartis (priedas Nr.1), kurios sudaromos ne trumpiau kaip
vieneriems metams.

3. Siame Apra5e vartojamos sqvokos atitinka 20L3 m. vasario 28 d. Valstybines kainq ir
energetikos kontroles komisijos nutarimu Nr. 03-74 patvirtintu Silumos supirkimo i5
nepriklausomq Silumos gamintojq tvarkos ir s4lygrl apra5e (toliau - Supirkimo tvarka), Lietuvos
Respublikos energetikos istatyme, Lietuvos Respublikos Silumos frkio istatyme ir Lietuvos
Respublikos atsinaujinandiq i5teklirl energetikos istatyme naudojamas s4vokas.

II. SUPERKAMOS SLUMOS ENERGIJOS KOKYBES IR TIEKIMO PATIKIMUMO
REIKALAVIMAI

4. I5 nepriklausomo Silumos gamintojo (toliau tekste - NSG) superkama Silumos
energija turi atitikti AB ,,Klaipedos energija" nustatltus ir bendroves tinklapyje paskelbtus
techninius reikalavimus - Silumne5io kokybq pagal aprupinimo Siluma sistemoje naudojamus
standartus ir techninius parametrus (temperat[ros grafik4 slegi SilumneSio sraut4 termofikacinio
vandens kokybp ir pan.).

5. AB ,,Klaipddos energija" Silumos tiekimo tarnyba (toliau tekste - Sff; ae
,,Klaipddos energija" tinklalapyje du kartus per metus (iki balandLio 20 d. ir iki spalio 20 d.) skelbia
Silumos tinklU reZimq kortelg.

6. STT, garusi NSG ar kito [kio subjekto, ketinandio gaminti ir parduoti Silum4 i
aprupinimo Siluma sistemas (potencialaus NSG;, ra5ltin! pra5ym4 per 15 dienrtr pateikia jam
informacij4 apie prisijungimo prie Silumos energijos perdavimo sistemos technines galimybes ir
reikalavimus.

7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos [statymu, STT [mones internetiniame
tinklalapyje parengia ir paskelbia informacrj4 apie i5duotas NSC Situmos energijos gamybos
[renginiq prijungimo prie Silumos energijos perdavimo tinklo sqlygas.

S. NSG pareikalavus, AB ,,Klaipedos energija" sudaro preliminariq Silumos energijos
pirkimo - pardavimo sutarti su flkio subjektu, ketinandiu gaminti ir parduoti Silum4 [ aprupinimo
Siluma sistemas (potencialiu NSC;. Sioje sutartyje aptariamos esmines s4lygos: sutarties Saliq



duomenys ir rekvizitai, santykiq reglamentavimas, [sipareigojimai, atsakomybe, planuojama NSG
objektq prijungimo prie Silumos tiekejo Silumos energijos perdavimo tinklq data, Silumos energijos
supirkimo kainos nustatymo bldas ir atsiskaitl.rno tvarka, pagrindines Silumos energijos pirkimo -
pardavimo sutarties sudarymo s4lygos, pakeitimo bei nutraukimo s4lygos, gindrl nagrinejimo

tvarka bei kitos reikimingos aplinkybes.
9. NSG papra5ius, AB ,,Klaipedos energija" Gamybos ir aplinkosaugos skyrius (toliau

tekste - GAS) per 10 darbo dienq nuo NSG pranesimo gavimo pateikia atsakymq apie AB
,,Klaipedos energija" galimybq rezen.uoti gali4 nepriklausomo Silumos gamintojo apimdiai
atitinkamam laikotarpiui.

III. FAKTINIU ISLAIDU SKAIEIAVIMAS BALANSAVIMO TINKLE

10. AB ,,Klaipedos energija" lSilumos tiekejas) atsako uZ nenutr[kstam4 Silumos
tiekim4 vartotojams, SilumneSio parametrq nukrypimus, taip pat privalo palaikyti Silumos
perdavimo tinklq teises aktuose nustatyt4 Silumos tiekimo darbo relimqir Silumne5io parametrus.

11. AB ,,Klaipedos energija" patirtos Silumos energijos balansavimo tinkle faktines
i5laidos skaidiuojamos tuo atveju, kai NSG i Silumos energijos perdavimo tinklq ataskaitiniu
laikotarpiu nepatiekia Silumos energijos kiekio, nustatyto vadovaujantis Sio Apra5o 29 punktu, arba
patiekia daugiau Silumos nei nustatlta ir tokio veiksmo nera suderinEs su Silumos tiekeju arba
patiekta Siluma neatitinka Sio Apra5o 4 punkte nurodytq kokybes reikalavimq.

12. Ne5ildymo (vasaros) sezono laikotarpiu NSG, disponuojantiems didesne negu 10
MW Silumine galia, nepatiektas arba patiektas didesnis Silumos energijos kiekis laikomas suderintu
su Silumos tiekeju ir i Silumos tiekejo patirtas Silumos energijos balansavimo tinkle i5laidas
ne[traukiamas.

13. AB ,,Klaipedos energija" faktines balansavimo Silumos energijos uZtikrinimo
s4naudas skaidiuoja Ekonomikos ir personalo skyrius (toliau tekste - EPS) vadovaujantis VKEKK
nustatyta tvarka.

Sqgraudoms paskaidiuoti STT ne veliau kaip iki einamojo mdnesio 5-tos dienos pateikia
paiymas apie ataskaitinio laikotarpio NSG patiekt4 [ tinkl4 Silumos energijos kieki Silumne5io
parametrq nukrypimus, pagal Silumos pirkimo-pardavimo sutarties..4 priedo form4.

Silumos parametrq nukrypimai skaidiuojami pagal Silumos tiekejo telekomplekso
parodymus.

14. EPS paruo5ia ataskaitinio menesio balansavimo i5laidq palym+ vadovaujantis 2013
m. vasario 28 d. VKEKK nutarimu Nr. 03-74 patvirtinta Supirkimo tvarka, ir iki einamojo menesio
9-tos dienos pateikia bendroves finansq ir buhalterines apskaitos skyriui (toliau tekste FBAS).

FBAS, remiantis balansavimo i5laidq paiyma, iSraSo PVM s4skaitas fakt[ras
balansavimo i5laidq apmokejimui ir kartu su balansavimo i5laidq paZymapateikiaNSC.

IV. NEPRIKLAUSOMU SILUMoS cAMINToJU GAMTNAMos Srruuos ENERGTJos
KAINOS NUSTATYMAS

15. AB ,,Klaipedos energija" superka NSG pagamintq 5i1um4 pagal jo pasiulltq kain4
kuri visais atvejais negali bfti didesne nei Silumos tiekejo palyginamosios Silumos energijos
gamybos s4naudos, nustat5rtos, vadovaujantis Silumos kainq nustatymo metodika.

16. Vadovaujantis Silumos supirkimo i5 nepriklausomq Silumos gamintojq tvarkos
apra5o 10.1 punktu, AB ,,Klaipedos energija" palyginamosios Silumos energijos gamybos sqnaudos
apskaidiuojamos kaip atitinkamo mOnesio Silumos gamybos kainos kintamoji dedamoji konkredioje
sistemoje. AB ,,Klaipedos energija" atitinkamo menesio palyginam4sias Silumos energijos gamybos



sq:naudas skaidiuoja atskirai Klaipedos ir GargZdrtr miestq centralizuoto aprupinimo Siluma
sistemoms. Skaidiuojant palyginam4sias Silumos energijos gamybos sq_naudas taikoma atitinkamo
menesio kuro struktura konkredioje centralizuoto aprfipinimo Siluma sistemoje, paskelbta
Supirkimo tvarkos 29 punkte nustat5rta tvarka, ir atitinkamo menesio lyginamosios kuro s4naudos
(kg/Mwh).

17. AB ,,Klaipedos energija" kiekvienos centralizuoto aprupinimo Siluma sistemos
atitinkamo mdnesio palyginamosios Silumos gamybos s4naudos skelbiamos bendroves
internetiniame puslapyje www.klenerqija.lt/verslui/i?formaciia-nepriklattsomiems-xamintoiams.

V. SILUMoS TIEKEJo DISPEEERINIo VALDYMo VEIKLA

18. Dispederin[ Silumos energijos gamybos [renginiq valdyrn4 atlieka AB ,,Klaipedos
energija" bendroves dispederis pagal vartotojq Silumos energijos poreiki nustatant savo Silumos
energijos gamybos irenginiq ir NSG Silumos energijos gamybos irenginiq generuojamq galiq bei
temperat[ros hidraulini reZim4 visais atvejais atsiZvelgiant i Apra5o V skyriaus reikalavimus.

19. Vykdant sutartinius isipareigojimus vadovaujamasi AB ,,Klaipedos energija" ir NSG
tarpusavyje suderintais operatyvinio personalo tarpusavio santykiq nuostatais.

vI. SILUMos ENERGIJos supIRKIMo rS NErRTKLAUSoMU Sruuos GAMTNToJU
PRTORITETAI

20. NSG taikant skirtingas Silumos energijos kainas, AB ,,Klaipedos energija" superka
NSG pagamint4 Silum4 teikdama prioritet4 m aiiawiaikainai.

21. Jeigu NSC tait<o vienod4 Silumos energijos kain4 AB ,,Klaipedos energija" superka
Silumq laikydamasis Sios prioritetq eiles:

21.1. pagamint4 i5 bendrq elektros ir Silumos energijos gamybos irenginir5
naudojandiq atsinaujinandiuosius energijos isteklius arba deginandiq atliekas;

2l .2. pagarnint4 i5 atsinauj inandiqj q energij os i5tekliq arba atliekq;
21.3. atliekinE - i5 pramonds imoniq;
21.4. i! didelio efektyvumo kogeneracijos irenginiq;
21.5. iS i5kastinio kuro katiliniq.

vII. NEPRIKLAUSOvTu Snuuos GAMINTOJU Snuuos ENERGTJOS suprRKrMAS rR
SUPIRKIMO REIKALAVIMAI

22. AB,,Klaipedos energija" NSG Silumos energijos [renginius leidZia prijungti tik per
tarpini Silumokaiti atskiriant[ cirkuliuojandius Silumne5ius perdavimo tinkle ir NSG [renginiuose.
Komercind Silumos apskaitos vieta neb[tinai turi sutapti su nuosavybds riba. Tuo atveju
kompensuojami skaidiuotini nuostoliai Silumos tinkluose pagal LR Ukio ministro patvirtint4
Silumos tiekimo vamzdynq nuostolitl nustatymo metodik4.

23. AB,,Klaipddos energija" superka NSG pagamint4 Silumos energij4 nevir5ydama
centralizuoto apr[pinimo Siluma sistemos vartotojq Silumos energijos poreikio, pagal Sio Tvarkos
apra5o V skyriuje nurodytus prioritetus.

24. Visas NSC Slumos energijos gamybos irenginiq prijungimo i5laidas padengia NSG
preliminarioje Silumos pirkimo - pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.

25. EPS kas mdnesi iki 18 - tos mdnesio dienos 12 val. suskaidiuoja AB ,,Klaipedos
energija" ateinandio mdnesio palyginam4sias Silumos energijos gamybos s4naudas ir skaidiavim4
perduoda GAS.



26. GAS tq padiq dien4 palyginam4sias Silumos energijos gamybos sqpaudas bei
informacij4 apie ateinan(:iul 12 menesiq prognozuojam4 kasmenesin[ Silumos energijos poreik[,
planuojamus supirkti ir pagaminti Silumos energijos kiekius, prognozuojam4 naudojamo kuro
struktur4 taikytinq skaidiuojant palyginam4sias Silumos energijos gamybos s4naudas, paskelbia
bendroves tinklalapyje; pagal 2 priede nurodyt4form4.

27. I3 NSG superkamos Silumos prognozuojamas kiekis ir Silumos kaina nustatoma
kartq per menes[ visam ateinandiam menesiui. NSG uZantspauduotame voke ne veliau kup 20-q
einamojo kalendorinio mdnesio dien4 bendrovei pateikia praneiim4 kuriame nurodo Silumos kieki
kuri NSG patieks i atitinkamo miesto centralizuoto apr[pinimo Siluma sistemos tinkl4 per ateinant!
kalendorini menesi tiekiamos Silumos viduting valandinq gali4 (MW) ir ateinandio kalendorinio
m6nesio tiekiamos Silumos kain4.

28. AB ,,Klaipedos energija" sudaryta komisija pirmq darbo dien4 einandiq po 20-os
einamo mdnesio dienos, 12 val. AB ,,Klaipedos energija" posedZiq saleje (Danes g. 8, Klaipeda, III
auk5tas) atple5ia NSG pateiktus vokus, sura5ydama atitinkam4 protokol4. Vokq atplesimoposedis
yra vie5as.

.. Jei bfrtq pakeistas vokq atple5imo laikas, apie tai AB ,,Klaipedos energija" informuos
visus NSG, pateikusius pasifllymus.

29. Ne veliau kaip 25-tq einamojo kalendorinio mdnesio dien4 GAS, bendroves
intemetiniame tinklapyje, paskelbia gautus pranesimus, NSG s4ra54 ir iS kiekvieno NSG ateinant[
kalendorini menesi superkam4 Silumos energijos kiek[.

_ 30. Jeigu bendras Silumos kiekis, apie kur[ ateinandiam kalendoriniam mdnesiui prane5e
NSG, virSija bendr4.centralizuoto aprupinimo Siluma sistemos vartotojq Silumos poreiki Silumos
tiekejas Silum4 i5 NSG superka, vadovaudamasis Sios Supirkimo tvarkos V skyriuje mrodytais
prioritetais. Siuo atveju Silumos tiekejas nedelsdamas individualiai informuola Silumos pirkimo-
pardavimo sutartyje nustatyta forma tuos NSG, i5 kurirl superkamos Silumos kiekis bus sumaZintas
arba Siluma nebus superkama.

31. Jei bendras Silumos energijos kiekis, apie kuri ateinandiam kalendoriniam menesiui
prane5e NSq, virSija bendr4 centralizuoto aprupinimo Siluma sistemos vartotojq Silumos energijos
poreiki o NSC savo pranesimuose nurodo vienodas kainas ir atitinka vienodus Silr*o, srpirfimo
i5 nepriklausomq Silumos gamintojq tvarkos apra5o V skyriuje nurodltus prioritetus, per dvi dienas
nuo prane5imq gavimo dienos GAS AB ,,Klaipedos energija" internetiniame tinklapyje paskelbia
tokiq NSG gautus prane5imus. NSG turi teisE per vien4 dien4 nuo prane5imo AB ,,Klaipedos
energija" internetiniame tinklapyje dienos, teikti naujus pranesimus uZantspauduotuose vokuose,
kurie atple5iami pirmqdarbo dien4 einandi4po prane5imo dienos, L2val-AB,,Klaipedos energija"
posedZitl saleje (Danes g. 8, Klaipeda, III aukStas). Sura5omas atitinkamas protokolas. Vokq
atpleSimo posedis yra vie5as. Tokiu atveju reikiamas Silumos energijos kiekis superkamas iS NSG,
pasitliusio maZiausi4 kain4. Jei NSG, pakartotiniame prane5ime pasiulgs maZiausi4 kain6
neuZtikrina viso Silumos vartojimo poreikio, likEs reikiamas Silumos kiekis superkamas iS kito
NSG, naujuoju prane5imu nurodZiusio maZiausi4 kain4. Naujai gauti nepriklausomo gamintojo
prane5imai tqpadiq dien4 paskelbiami AB ,,Klaipedos energija" tinklalapyje. Nepateikus naujo
prane5imo, laikoma, kad NSG nekeidia iki einamojo mdnesio 20 dienos paskelbtame praneSime
nurodyo sitlymo. Siuo atveju superkamas Silumos kiekis iS kiekvieno NSG nustatomas
proporcingai pagal Silumos kiek[, kuri NSG nurode prane5imuose, kaip galim4 patiekti i
centralizuoto aprDpinimo Siluma sistem4 per ateinanti kalendorinl menes[.

32. Galutiniai superkamos Silumos kiekiai i5 kiekvieno NSc nustatomi parenkant
optimalq miesto centralizuotos Silumos tiekimo sistemos hidraulin[ ir temperattrin[ reZim4
[vertinant vartotojq Silumos energijos poreiki bei NSG Silumos energijos gamybos [renginiq
generuojam4 gali4 planuojamam laikotarpiui, NSG si[lom4 silumos kain4.



VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. GAS ne veliau kaip einamojo kalendorinio menesio 15 dien4 viesai (bendroves
internetiniame tinklapyje) skelbia informacijq apie praejusio menesio faktin[ Silumos poreiki, savo
gamybos Saltiniuose pagamintq Silumos kiek[ ir i5 kiekvieno NSG nupirktq Silumos kieki.

34. Preliminarios Silumos energijos pirkimo - pardavimo sutartys ir Silumos energijos
pirkimo - pardavimo sutartys sudaromos vadovaujantis bendroves Sutardiq sudarymo, koregavimo
ir r,ykdymo kontroles proced[ra Nr.9 ir 20ll m. vasario 2 d. generalinio direktoriaus isakymu
Nr. R-l 1-16 ,,Del sutarditl rengimo, pasira5ymo ir saugojimo tvarkos".

35. Nepriklausomo Silumos gamintojo ar Silumos tiekejo skundus ir gindus del Silumos
supirkimo i5 nepriklausomq Silumos gamintojq tvarkos ir s4lygq i5ankstine privaloma skundq ir
gindq nagrinejimo ne teisme tvarka nagrineja Valstybine kainq ir energetikos kontroles komisija,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos istatymo 34 straipsniu.

36. Valstybine kainq ir energetikos kontroles komisija i5 Silumos tiekejq ir nepriklausomq
Silumos gamintojq turi teisg gauti vis4 reikiam4 informacij4 teises aktais pavestoms funkcijoms
vykdlti.

Priedai:

Nr. I - Silumos energijos pirkimo - pardavimo sutartis (tipine forma).

Nr. 2 - AB ,,Klaipedos energija" Silumos gamybos palyginamosios sqraudos ir Silumos energijos
poreikis.
Nr. 3 - Nepriklausomq Silumos gamintojrl sifllymai patiekti Silumos energijq.
Nr. 4 - AB ,,Klaipddos energija'' 201... m. ............. men. i5 nepriklausomq Silumos gamintojq
superkami Silumos kiekiai.
Nr. 5 - Informacija apie20l... m. ............. mdn. faktini Silumos poreiki gamyb4ir pirkim4.

Technikos direktorius Vilius Buinevidius
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3 priedas

Nepriklausomas Silumos
gamintojas

Pasitlymo
dtutfr,

Silumos
energijos kain4

cnt/kWh

Tiekiamas Silumos

energijos kiekis,
MWh

Vidutine valandine
galia (apkrovimas),

MW



4 priedas

AB ,,Klaipedos energija" 201... m. ........".. men. i5 nepriklausomq silumos gamintojq
superkami Silumos kiekiai

Nepriklausomas Silumos
gamintojas

Derinimo
data

Silumos
energijos kaina

cnt/kWh

Superkamas

Silumos energijos

kiekis,
MWh

Vidutine valandine
galia (apkrovimas),

MW



5 priedas

Klaipedos miestas GarsZdu miestas
MWh MWh

Silumos poreikis Silumos poreikis
AB,,Klaipedos energiia" Silumos gamyba AB ,,Klaipedos energiia" Silumos gamyba

Supirkta i5 neoriklausomu samintoiu: Supirkta i5 neoriklausomu samintoiu:
I 1

2. 2.
J. J.


