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Posėdis organizuotas elektroniniu apklausos būdu.  

Apklausoje dalyvavo valdybos nariai Edvardas Simokaitis (valdybos pirmininkas), Rimantas 

Tenenė ir Kęstutis Jonkus.  

1. Dėl AB ,,Klaipėdos energija“ karšto vandens kainos dedamųjų.  

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK)  2009 m. liepos 21 d. 

nutarimu Nr. O3-106  patvirtintos Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 20 punktas numato, kad Karšto 

vandens tiekėjas, kurio daugiau kaip ½ akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir 

kuris tiekia karštą vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato karšto vandens kainos dedamąsias įmonės 

įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Metodiką ir suderinęs su VKEKK. 

VKEKK 2019 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. O3E-20 ,,Dėl AB ,,Klaipėdos energija“ karšto vandens 

dedamųjų“ suderino AB ,,Klaipėdos energija“ valdybos 2018 m. gruodžio 12 d. protokoliniu sprendimu             

Nr. 20/421 pateiktas derinti karšto vandens kainos dedamąsias. 

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi, Karšto vandens kainų 

nustatymo metodikos, patvirtintos VKEKK  2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106  20 punktu,  VKEKK 

2019 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. O3E-20 ,,Dėl AB ,,Klaipėdos energija“ karšto vandens dedamųjų“, AB 

,,Klaipėdos energija" valdyba, vadovaujantis AB ,,Klaipėdos energija“ įstatų VII skirsnio 28 straipsniu,                

n u t a r ė: 

1.  Nustatyti   karšto  vandens  kainų  (be PVM),  išreikštų  formule   Tkv  = 0,76 + Tkv. kd, 

dedamąsias: 

1.1. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji 0,76 EUR/m3; 

1.2. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Tkv. kd 
1.2.1.Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv. kd  formulė: 

 

Dedamoji Formulė 

 

Karšto vandens kainos kintamoji 

dedamoji vartotojams daugiabučiuose 

namuose 

 

  Tkv. kd  =   (54,73 x Tš) + (1,07 x Tgv) + (0,019 x Tgv.pard) 

Karšto vandens kainos kintamoji 

kitiems vartotojams  
      Tkv. kd  =   (51,0 x Tš) + (1,0 x Tgv) + (0,019 x Tgv.pard) 

čia 

Tš - pirktos (pagamintos) šilumos kaina, (ct/kWh); 

T gv  - geriamojo vandens kainos, taikomos abonentams, (EUR/m3); 
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T gv. pard  - geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, (EUR/apskaitos prietaisui per mėn.). 

Nutarta vienbalsiai. 
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