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Posėdis organizuotas elektroniniu apklausos būdu. 
Apklausoje dalyvavo valdybos nariai Edvardas Simokaitis (valdybos pirmininkas), Rimantas 

Tenenė ir Kęstutis Jonkus.  

3. SVARSTYTA. Dėl karšto vandens dedamųjų nustatymo.  
AB ,,Klaipėdos energija“ (toliau – Bendrovė) 2019-10-25 pateikė Valstybinei energetikos 

reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) Karšto vandens dedamųjų projektą ir 2019-10-21 Bendrovės valdybos 
posėdžio protokolinio sprendimo Nr. 18/440, kuriuo teikiamos derinti Bendrovės karšto vandens kainos 
dedamosios, išrašą, kuriuos išnagrinėjo Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų 
skyrius (toliau – Skyrius) ir pateikė 2020-04-15 pažymą Nr.O5-269  „Dėl AB „Klaipėdos energija“ šilumos 
kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų“ (toliau – Pažyma).  

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 15 dalimi, Karšto vandens kainų 
nustatymo metodika, atsižvelgdama į AB „Klaipėdos energija“ valdybos 2019-10-21 protokolinį sprendimą Nr. 
18/440 ir Skyriaus 2020-04-15 Pažymą, Taryba 2020-4-16 nutarimu Nr.O3E-305 ,,Dėl AB „Klaipėdos 
energija“ karšto vandens kainos dedamųjų“ suderino Bendrovės valdybos 2019-10-21 protokoliniu sprendimu 
Nr. 18/440 pateiktas derinti karšto vandens kainos dedamąsias. 

AB ,,Klaipėdos energija“ Valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 
32 straipsnio 15 dalimi, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Tarybos 2020-04-16 nutarimu Nr.O3E-305 
,,Dėl AB „Klaipėdos energija“ karšto vandens kainos dedamųjų“ turi nustatyti Tarybos suderintas karšto 
vandens dedamąsias, kurios įsigalios nuo sekančio mėn. ir bus taikomos nustatant birželio mėn. karšto vandens 
kainas.  

Vadovaudamasi  Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų 
nustatymo metodikos“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio mėn. 16 d. nutarimu 
Nr.O3E-305 ,,Dėl AB ,,Klaipėdos energija“ karšto vandens dedamųjų“, AB ,,Klaipėdos energija" valdyba, 
vadovaujantis AB ,,Klaipėdos energija“ įstatų VII skirsnio 28 straipsniu,  NUTARĖ: 

1.  Nustatyti   karšto vandens kainų (be PVM), išreikštų formule   Tkv = 0,25 + Tkv. kd, dedamąsias: 
1.1. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji 0,25 EUR/m3; 
1.2. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Tkv. kd 
1.2.1.Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv. kd  formulė: 
 

Dedamoji Formulė 

vartotojams daugiabučiuose namuose Tkv. kd  =   (51,57 x Tš) + (1,01 x Tgv) + (0,019 x Tgv.pard)  

kitiems vartotojams  Tkv. kd  =   (51,0 x Tš) + (1,00 x Tgv) + (0,019 x Tgv.pard) 
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čia 
Tš - pirktos (pagamintos) šilumos kaina, (ct/kWh); 
T gv  - geriamojo vandens kainos, taikomos abonentams, (EUR/m3); 
T gv. pard  - geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, (EUR/apskaitos prietaisui per mėn.). 

Nutarta vienbalsiai. 
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