
AB „Klaipėdos energija“  2017 m. birželio 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" 2017-05-22 0,50 1400 1,94 1,00 2,20 

UAB „Baltijos elektrinių 

investicijos“ 
2017-05-22 0,79 2952 4,10 1,50 4,50 

UAB „Fortum Klaipėda“ 2017-05-22 0,90 6886 26,00 0,10 77,00 

UAB „Home group“ 2017-05-22 0,90 218 0,65 0,20 0,95 

UAB „Miesto energija“ 2017-05-22 0,98 638 1,90 - - 

AB „Klaipėdos energija“ * 2017-05-22 1,43 5573 16,59 5,00 20,00 

UAB „Pramonės energija“ 2017-05-19 1,79 2823 6,19 5 15 

Viso - - 20490 57,37 12,80 119,65 

 

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

 

PASTABOS.  

 

1. Planiniai šilumos tinklų hidrauliniai bandymai pietinėje miesto dalyje (į pietus nuo Kauno g.) 

numatyti 2017 m. birželio 5 – 9 dienomis. 

2. Dėl numatyto planinio remonto UAB „Fortum Klaipėda“ nedirbs 2017 m. birželio 1 – 19 

dienomis. 

3. 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“. 

4. Vadovaujantis „Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašo“ 19 

punktu visa, pasiūlyta patiekti, šilumos energija bus nupirkta iš mažiausią kainą pasiūliusių AB 

„Klaipėdos baldai" ir UAB „Baltijos elektrinių investicijos“. 

5. Trūkstamas, miesto poreikiui užtikrinti, šilumos energijos kiekis bus superkamas nepriklausomų 

gamintojų pasiūlytos kainos didėjimo eile ir įvertinus, dėl hidraulinių bandymų, galimybę patiekti 

šilumos energiją: 

5.1.  2017 m. birželio 1 – 4 dienomis – iš UAB „Home group“, UAB „Miesto energija“, AB 

„Klaipėdos energija“, UAB „Pramonės energija“. 

5.2.  2017 m. birželio 5 – 9 dienomis – iš UAB „Pramonės energija“. 

5.3.  2017 m. birželio 10 – 19 dienomis – iš UAB „Home group“, UAB „Miesto energija“, AB 

„Klaipėdos energija“, UAB „Pramonės energija“. 

5.4.  2017 m. birželio 20 – 30 dienomis – iš UAB „Fortum Klaipėda“. 

6. 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. 

7. Dėl netolygaus šilumos vartojimo balansavimo sąnaudų mokestis birželio mėn. nebus taikomas. 


