
AB „Klaipėdos energija“  2017 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" 2017-03-21 1,30 1200 1,70 1,00 2,20 

AB „Klaipėdos energija“ * 2017-03-21 1,48 14400 20,00 5,00 20,00 

UAB „Pramonės energija“ 2017-03-21 1,79 11520 16,00 5,00 17,00 

UAB „Miesto energija“ 2017-03-21 1,90 1750 2,40 - - 

UAB „Baltijos elektrinių 

investicijos“ 
2017-03-21 1,99 2736 3,80 1,50 4,20 

UAB „Fortum Klaipėda“ 2017-03-21 2,20 
28288** 

611*** 

65,48** 

2,12*** 

18,00** 

0,10*** 
77,00 

UAB „Home group“ 2017-03-21 2,20 0**** 0 0,20 0,85 

UAB „Geoterma“ Pasiūlymo nepateikė 

Viso - - 60505 84,04 30,70 121,25 

 

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

**        šildymo sezonas; 

***      nešildymo sezonas, 

****    žiūrėti pastabose 1.7.b. ir 1.8.b. punktus.  

 

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 18 d. (imtinai). 

1.2. planuojamas šildymo sezono vidutinis valandinis šilumos poreikis 109,38 MW, nešildymo 

sezono – 46,02 MW. 

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

valandine galia, superkamos šilumos kiekis bus mažinamas ar šiluma visai nesuperkama iš 

gamintojų, pasiūliusių didžiausią kainą. 

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

mažiausią kainą. 

1.5. UAB „Fortum Klaipėda“ ir UAB „Home group“ pasiūlius vienodą šilumos kainą, 

vadovaujantis  „Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų 

aprašo“ 20.1. papunkčiu, pirmoje eilėje šilumos energija bus superkama iš UAB „Fortum 

Klaipėda“. 

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

„Pramonės energija“, UAB „Miesto energija“ ir UAB „Baltijos elektrinių investicijos“ 

balandžio mėn. bus nupirkta visa, pasiūlyta patiekti, šilumos energija. 

 



1.7. šildymo sezono laikotarpiu: 

 

a. iš UAB „Fortum Klaipėda“ šilumos energija bus superkama 65,48 MW vidutine valandine 

galia. 

b. šilumos energija iš UAB „UAB „Home group“ bus superkama jei miesto valandinis šilumos 

poreikis bus didesnis negu 118 MW. 

 

1.8. nešildymo sezono laikotarpiu: 

 

a. iš UAB „Fortum Klaipėda“ šilumos energija bus superkama 2,12 MW vidutine valandine 

galia. 

b. iš UAB „Home group“ šilumos energija nebus superkama. 

 

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. 

 


