
 

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos: 

1. Šilumos kaina - vienanarė: 

 Gyventojams (butams) 

Juridiniams asmenims, 

perkantiems šilumą 

pastato įvade bei 

pasirinkusiems šilumos 

pardavimo kainą - 0,12 

euro ct/ kWh 

Juridiniams asmenims, 

perkantiems šilumą 

pastato įvade bei 

pasirinkusiems šilumos 

pardavimo kainą – 0.84 

Eur/mėn. 

 

Pastovioji dedamoji euro ct/ 

kWh be PVM 

 

3.36 3.36 3.36 

 

Kintamoji dedamoji euro ct/ 

kWh be PVM 

 

 

2.30 

 

 

2.30 

 

2.30 

 

 

Šilumos pardavimo kaina be 

PVM 

0,12 

 

0,12 

 

0.84 

Papildoma dedamoji (dėl 

nepadengtų kuro sąnaudų) 
   

Galutinė vienanarė šilumos 

kaina 

5,78 euro ct/ kWh (6,30 

 euro ct/ kWh su 9 proc. 

PVM) 

5,78 euro ct/ kWh 

(kitiems vartotojams – 

6,99 

 euro ct/ kWh su 21 proc. 

PVM) 

5,66 euro ct/kWh (kitiems 

vartotojams – 6.85 euro 

ct/kWh +1,02 Eur/ mėn. 

su 21 proc. PVM) 

 

2. Šilumos kaina - dvinarė: 

 Gyventojams (butams) 

Juridiniams asmenims, 

perkantiems šilumą 

pastato įvade bei 

pasirinkusiems šilumos 

pardavimo kainą - 0,12 

euro ct/ kWh 

Juridiniams asmenims, 

perkantiems šilumą 

pastato įvade bei 

pasirinkusiems šilumos 

pardavimo kainą – 0,84 

Eur/ mėn. 

 

Pastovioji dedamoji Eur/ kW 

be PVM 

 

24.51 24.51 24.51 

 

Kintamoji dedamoji euro ct/ 

kWh be PVM 

 

 

2.30 

 

2.30 

 

2.30 

 

 

Šilumos pardavimo kaina be 

PVM 

0,12 

 

0,12 

 

0,84 

Papildoma dedamoji (dėl 

nepadengtų kuro sąnaudų) 
   

Galutinė dvinarė šilumos 

kaina 

2,42 euro ct/ kWh (2,64 

euro ct/kWh su 9 proc. 

PVM) + 24,51 

Eur/kW/mėn. (26,72 

Eur/kW/mėn. su 9 proc. 

PVM) 

2,42 euro ct/ kWh 

(kitiems vartotojams 2.93 

euro ct/kWh su 21 proc. 

PVM) + 24,51 

Eur/kW/mėn. (29,66 

Eur/kW/mėn. su 21 proc. 

PVM) 

2,30 euro ct/ kWh 

(kitiems vartotojams 2.78 

euro ct/kWh su 21 proc. 

PVM) + 24,51 

Eur/kW/mėn. (29,66 

Eur/kW/mėn. su 21 proc. 

PVM) + 0,84 Eur/ mėn. 

(1,02 Eur/ mėn. su 21 



 

proc. PVM) 

3. Karšto vandens kaina: 
Kainos dedamosios Gyventojams Kitiems vartotojams 

Pastovioji dedamoji Eur/ m
3
 be PVM 0,63 0,63 

Kintamoji dedamoji gyventojams Eur/ m
3
 be PVM: 

Tkvkd=(51,00/100x5.78)+(1,00x2,28)+(0,025x1.96)=

5.28 

 

Kintamoji dedamoji kitiems vartotojams Eur/ m
3
 be 

PVM: 

Tkvkd=(51/100x5.78)+(1x2,28)+(0,025x1.96) =5.28 

5,28 5,28 

Galutinė karšto vandens kaina 
5,91 Eur/ m

3
 (6.44 Eur/ m

3
 su 

9 procentų PVM) 

5,91 Eur/ m
3
 (7.15 Eur/ m

3
 su 

21 procentų PVM) 

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 

aptarnavimo mokestis gyventojams (butams) ir 

kitiems vartotojams, esantiems gyvenamuosiuose 

namuose be PVM 

0,75 Eur/mėn./apskaitos prietaisui (0,91 Eur/mėn./apskaitos 

prietaisui su 21 procentų PVM) 

  

 


