
AB „Klaipėdos energija“  2016 m. birželio mėn.  iš nepriklausomų šilumos gamintojų  

superkami šilumos kiekiai 

 

Šilumos energija iš NŠG 2016 m. birželio mėn. bus superkama vadovaujantis AB „Klaipėdos 

energija“ Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašo 20 punktu ir žemiau 

pateiktomis pastabomis: 

1. Iš mažiausią kainą pasiūliusių AB „Klaipėdos baldai“ ir UAB „Baltijos elektrinių investicijos“ 

šilumos energija bus superkama visą mėnesį pasiūlyta vidutine valandine galia. 

2. Dėl numatytų planinių šilumos tinklų hidraulinių bandymų pietinėje miesto dalyje (į pietus nuo 

Kauno g.) nuo  birželio 13 iki 19 dienos negalės dirbti UAB „Miesto energija“, UAB „Home 

group“, UAB „Fortum Klaipėda“ ir AB „Klaipėdos energija“. Šiuo laikotarpiu trūkstamas, miesto 

šilumos poreikiui užtikrinti, šilumos kiekis bus nupirktas iš UAB „Pramonės energija“. Iš UAB 

„Pramonės energija“ superkamos šilumos energijos kiekis priklausys nuo faktinės hidraulinių 

bandymų trukmės ir UAB „Fortum Klaipėda“ darbo pradžios laiko. 

3. Birželio mėn. 1  12 ir 20  30 dienomis iš UAB „Miesto energija“ ir UAB „Home group“ bus 

nupirkta visa pasiūlyta patiekti šilumos energija, o iš UAB „Fortum Klaipėda“ bus nupirktas 

trūkstamas, miesto šilumos poreikiui užtikrinti, šilumos kiekis (lentelėje pateikti planuojami 

nupirkti šilumos kiekis ir vidutinė valandinė galia). 

4. Birželio mėnesį šilumos energija visai nebus superkama iš AB „Klaipėdos energija“. 

 
Nepriklausomas šilumos  

gamintojas 

Derinimo 

 data 

Šilumos 
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kaina 

ct/kWh 

Tiekiamas šilumos 

energijos kiekis per 

mėnesį 

MWh 

Valandinė galia (apkrovimas) 

Vidutinė  

MW 

Minimali  

MW 

Maksimali 

MW 

UAB „Miesto energija“ 2016-05-20 0,89 1500 3,20 - - 

AB „Klaipėdos baldai" 2016-05-20 0,90 900 1,79 0,90 2,20 

UAB „Baltijos elektrinių 

investicijos“ 
2016-05-20 1,02 2800 3,90 1,50 4,50 

UAB „Home group“ 2016-05-20 1,25 300 0,65 0,20 0,85 

UAB „Fortum Klaipėda“ 2016-05-20 1,29 16720 23,22 18,00
 

75,00 

AB „Klaipėdos energija“ * 2016-05-20 1,32 Šilumos energija nesuperkama 

UAB „Pramonės energija“ 2016-05-20 2,39 780 8,13 4,00 12,00 

UAB „Geoterma“ Pasiūlymo nepateikė 

Viso - - 23000 40,89 24,60 94,55 

* pasiūlymas tiekti šilumos energiją Klaipėdos RK biokuro katilais Nr. 5 ir 6; 

 

 


