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

superkami šilumos kiekiai 

 

 
Nepriklausomas šilumos  

gamintojas 

Derinimo 

 data 

Šilumos 

energijos 

kaina 

ct/kWh 

Tiekiamas šilumos 

energijos kiekis per 

mėnesį 

MWh 

Valandinė galia (apkrovimas) 

Vidutinė  

MW 

Minimali  

MW 

Maksimali 

MW 

AB „Klaipėdos baldai" 2016-03-18 1,30 1100 1,53 0,90 2,20 

AB „Klaipėdos energija“ * 2016-03-18 1,37 14400 20,00 5,00 20,00 

UAB „Baltijos elektrinių 

investicijos“ 
2016-03-18 2,19 2448 3,40 1,50 4,50 

UAB „Home group“ 2016-03-18 3,00 275 0,38 0,20 0,65 

UAB „Fortum Klaipėda“ 2016-03-18 3,087 31777 44,13 
18,00

** 

0,10
*** 75,00 

UAB „Pramonės energija“ 2016-03-18 3,29 0 0 8,00 24,00 

UAB „Geoterma“ 2016-03-18 3,42 0 0 8,00 15,00 

Viso - - 50000 69,44 41,60 141,35 

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

** šildymo sezonas; 

*** nešildymo sezonas. 

 

PASTABOS. 

 

1. 2016 m. balandžio mėn. iš nepriklausomų šilumos gamintojų planuojamas supirkti šilumos kiekis 

paskirstytas įvertinus šias sąlygas: 

 

1.1. šildymo sezono pabaiga numatoma balandžio 20 d. (imtinai); 

1.2. nešildymo sezono vidutinis valandinis šilumos poreikis – 35 MW; 

1.3. kadangi NŠG pasiūlytas šilumos energijos kiekis ženkliai viršija miesto poreikį, iš didžiausią 

kainą pasiūliusių UAB „Geoterma“ ir UAB „Pramonės energija“ (žiūrėti 1.6. punkto c 

išlygą) šiluma balandžio mėn. nebus superkama; 

1.4. iš mažiausią kainą pasiūliusių AB „Klaipėdos baldai", AB „Klaipėdos energija“, UAB 

„Baltijos elektrinių investicijos“ ir UAB „Home group“ bus nupirkta visa, pasiūlyta patiekti, 

šilumos energija; 

1.5. Pagal laikiną sutartį, sudarytą tarp AB „Klaipėdos energija“ ir  UAB „Miesto energija“, 

UAB „Orion Global Pet“ katilinės paleidimo-derinimo laikotarpiu iki šildymo sezono 

pabaigos bus nupirkta visa tiekiama iki 6,5 MW vidutine valandine galia šilumos energija po 

1,36 cnt/kWh..   

1.6. šildymo sezono laikotarpiu: 

 

a. iš UAB „Fortum Klaipėda“ šilumos energija bus superkama 61,36 MW vidutine 

valandine galia, 

b. jei šilumos poreikis atitinkamą parą bus mažesnis, nei NŠG pasiūlytas patiekti vidutine 

valandine galia, superkamos šilumos energijos kiekis bus mažinamas ar šiluma visai 

nesuperkama iš gamintojų, pasiūliusių didžiausią kainą, 



c. šilumos energija iš UAB „Pramonės energija“ bus superkama jei miesto valandinis 

šilumos poreikis bus didesnis negu 95 MW, 

d. šilumos poreikiui didėjant, pirmoje eilėje šilumos energija bus superkama iš NŠG, 

pasiūliusių mažiausią kainą. 

 

1.7. nešildymo sezono laikotarpiu: 

 

a. iš UAB „Fortum Klaipėda“ šilumos energija bus superkama 9,69 MW vidutine 

valandine galia. 

 

2. Dėl netolygaus šilumos vartojimo balansavimo sąnaudų mokestis balandžio mėn. nebus taikomas. 

 

3. Faktiškai balandžio mėn. iš NŠG nupirktas šilumos kiekis priklausys nuo šildymo sezono trukmės 

ir lauko oro temperatūros. 

 


