
Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt.
2023 m. 

sausio mėn.
2023 m. 

vasario mėn.
2023 m. 

kovo mėn.

1. ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarė kaina   ct/kWh 9,43 8,39 8,20
1.1.1. vienanarės šilumos gamybos savo šaltinyje kainos pastovioji dedamoji  ct/kWh 2,99 2,99 2,99
1.1.2.    vienanarės šilumos gamybos savo šaltinyje kainos kintamoji dedamoji  ct/kWh 6,44 5,40 5,21
1.1.3. šilumos gamybos vienanarė kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą ct/kWh - - -
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina  ct/kWh 9,43 8,39 8,20

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji  ct/kWh 2,99 2,99 2,99
1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji  ct/kWh 6,44 5,40 5,21
1.3. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarė kaina

1.3.1. pastovioji dedamoji (šilumos srauto vidutinei galiai) Eur/kW per mėn. 21,83 21,83 21,83
1.3.2. pastovioji dedamoji (atitinkamai vartotojų grupei) Eur/mėn. - - -
1.3.3. kintamoji kainos dalis   ct/kWh 6,44 5,40 5,21

2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS
2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina   ct/kWh 3,09 2,88 2,84

2.1.1. vienanarės šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji   ct/kWh 1,08 1,08 1,08
2.1.2. vienanarės šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji   ct/kWh 2,01 1,80 1,76
2.2. šilumos perdavimo dvinarė kaina:

2.2.1. pastovioji dedamoji (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėn. 7,91 7,91 7,91
2.2.2. pastovioji dedamoji (atitinkamai vartotojų grupei) Eur/mėn. - - -
2.2.3. kintamoji kainos dalis  ct/kWh 2,01 1,80 1,76

3. MAŽMENINIO APTARNAVIMO KAINA
3.1. vartotojams už suvartotą šilumos kiekį  ct/kWh 0,19 0,19 0,19
3.2.  pastovus mėnesio mokestis Eur /mėn. - - -
3.3.  pastovus mėnesio mokestis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėn. 1,42 1,42 1,42
4. PAPILDOMA DEDAMOJI  ct/kWh 0,05 0,05
5. ŠILUMOS KAINA (be PVM) (1.2 eil. + 2.1 eil. + 3.1 eil. + 4 eil.)   ct/kWh 12,76 11,51 11,23
6. Šilumos kaina (su 21 proc. PVM)   ct/kWh 15,44 13,93 13,59

Karšto vandens kainos*
2023 m. 

sausio mėn.
2023 m. 

vasario mėn.
2023 m. 

kovo mėn.

be PVM 9,40 9,29 9,17
su 21 proc. PVM 11,37 11,24 11,10

be PVM 9,13 9,03 8,91
su 21 proc. PVM 11,05 10,93 10,78

* - Karšto vandens kaina taikoma vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju yra pasirinkę UAB Kretingos šilumos tinklus.

Šilumos kainos

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose, Eur/m3

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams, Eur/m3


