Nustatyti 2020 m. vasario mėn. AB ,,Klaipėdos energija“ šilumos kainos dedamąsias (be PVM):
1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarę – 5,12 ct/kWh;
1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamąsias:
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,57 ct/kWh;
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją - 2,55 ct/kWh;
1.1.2. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą - 0,10 ct/kWh;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarę – 3,40 ct/kWh;
1.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,75 ct/kWh;
1.2.1.2.vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,65 ct/kWh;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,48 Eur/ mėn./ kW;
1.2.2.2. pastoviąją dalį (atitinkamai vartotojų grupei) - 7,88 Eur/ mėn.
1.2.2.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) –2,65 ct/kWh;
1.3. šilumos perdavimo kainas :
1.3.1. vienanarę – 1,40 euro ct/kWh;
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,79 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 0,61 ct/kWh;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,77 Eur/mėn./kW ;
1.3.2.2. pastoviąją dalį (atitinkamai vartotojų grupei) – 7,10 Eur/mėn.
1.3.2.3. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,61 ct/kWh;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai:
1.4.1. 0,12 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.4.2. 0,84 Eur/mėn./kW mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis;
1.4.3. 1,04 Eur/mėn. mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis;
1.5. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 4,72 ct/kWh.
1.6. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 5,57 ct/kWh (kaina su 21%
PVM) .
1.7. Papildomai gautos pajamos dėl kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų
kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,20) ct/kWh.
1.8. Karšto vandens kainos Eur/m3 :
1.8.1. kitiems vartotojams – 4,56 (be PVM).
1.8.2. kitiems vartotojams – 5,52 (su 21% PVM)
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