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Nediferencijuotas  šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. spalio 1 dienos  

 

1. Šilumos kainos dedamosios, ct/kWh: 

 

 
Gyventojams 

(butams) 

Juridiniams asmenims, 

perkantiems šilumą pastato įvade 

bei pasirinkusiems šilumos 

pardavimo kainą-0.47 ct/kWh 

Juridiniams asmenims, perkantiems 

šilumą pastato įvade bei 

pasirinkusiems šilumos pardavimo 

kainą-46.46 Lt per mėnesį 

 

Pastovioji dedamoji ct/kWh  

(euro ct/kWh) be PVM 

 

9.02 (2.61) 9.02 (2.61) 9.02 (2.61) 

Kintamoji dedamoji ct/kWh  

(euro ct/kWh) be PVM 

11.15 (3.23) 

 

 

11.15 (3.23) 11.15 (3.23) 

 

Nepadengtoskuro sąnaudos, 

ct/kWh (euro ct/kWh), be PVM 

0.26 (0.07) 0.26 (0.07) 0.26 (0.07) 

Nepadengtoskuro sąnaudos, 

ct/kWh (euro ct/kWh), be PVM 

-0.35 (-0.10) -0.35 (-0.10) -0.35 (-0.10) 

Šilumos pardavimo kaina be 

PVM 

0.47 (0.14) 0.47 (0.14) 

 

46.46 (13.46) 

Galutinė vienanarė šilumos 

kaina 

20,55 ct/kWh (22,40 

 ct/kWh su 9 proc. 

PVM) 

20,55 ct/kWh (kitiems 

vartotojams – 24,87 

 ct/kWh su 21 proc. PVM) 

20,08 ct/kWh (kitiems vartotojams 

– 24,30 ct/kWh +56,22 Lt/mėn. su 

21 proc. PVM) 

5,95 euro ct/kWh 

(6,49 euro 

 ct/kWh su 9 proc. 

PVM) 

5,95 euro ct/kWh (kitiems 

vartotojams – 7,20 euro 

 ct/kWh su 21 proc. PVM) 

5,82 euro ct/kWh (kitiems 

vartotojams – 7,04 euro ct/kWh 

+16,28 EUR/mėn. su 21 proc. 

PVM) 

 

2. Karšto vandens kainos dedamosios, Lt/m
3
, kai neįrengta nuotolinio duomenų 

nuskaitymo sistema: 

 

Kainos dedamosios Gyventojams Kitiems vartotojams 
Pastovioji dedamoji Lt/m

3
 (EU/m

3
) be 

PVM 

1,22 (0,35) 1,22 (0,35) 

Kintamojisdedamoji Lt/m
3
 (EU/m

3
) be 

PVM  

(Tkvkd=(54.8x20.55)+(1.074 x 6.40)+ 

(0.024 x 5.689) 

 

Kintamoji dedamoji kitiems vartotojams: 

(Tkvkd=(51x20.55)+(1.0 x 6.40)+ (0.024 x 

5.689) 

18,27 (5,29) 17,02 (4,93) 

Galutinė karšto vandens kaina 

19,49 Lt/m
3
 (21,24 Lt/m

3
 su 9 

procentų PVM) 

18,24 Lt/m
3
 (22,07 Lt/m

3
 su 21 

procentų PVM) 

5,64 EUR/m
3
 (6,15 EUR/m

3
 su 9 

procentų PVM) 

5,28 EUR/m
3
 (6,39 EUR/m

3
 su 21 

procentų PVM) 

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos 

prietaisų aptarnavimo mokestis 

gyventojams (butams) ir kitiems 

vartotojams, esantiems gyvenamuosiuose 

namuose be PVM 

1,75 Lt/mėn./apskaitos prietaisui 

arba 2,19 Lt/vartotojui per mėn. 

1,75 Lt/mėn./apskaitos prietaisui arba 

2,19 Lt/vartotojui per mėn. 

0,51 EUR/mėn./apskaitos prietaisui 

arba 0,63 EUR/vartotojui per mėn.  

0,51 EUR/mėn./apskaitos prietaisui arba 

0,63 EUR/vartotojui per mėn.  

 

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis visiems vartotojams apmokestinamas 

21 procentų PVM tarifu. 


