
su 5 proc. PVM

su 9 proc. PVM (šis 

tarifas galiojo iki 

2017-05-31 d.)

su 15 proc. PVM

su 21 proc. PVM (šis 

tarifas taikomas nuo 

2017-06-01 d.)

III kategorija (vidutinis šilumos suvartojimas) 19 kWh/m2 19 kWh/m2 19 kWh/m2 19 kWh/m2

60m2 butas 1140 kWh/butui 1140 kWh/butui 1140 kWh/butui 1140 kWh/butui

2016/2017 m. šilumos kaina 5,5 eur ct/kWh  5,7 eur ct/kWh  6,0 eur ct/kWh  6,34 eur ct/kWh 

60 m2 butas per mėnesį mokės 62,7 eur/mėn 65,1 eur/mėn 68,4 eur/mėn 72,3 eur/mėn.

60 m2 butas per šildymo sezoną (6 mėn) mokės 376 eur 391 eur 410 eur 434 eur

su 5 proc. PVM

su 9 proc. PVM (šis 

tarifas galiojo iki 

2017-05-31 d.)

su 15 proc. PVM

su 21 proc. PVM (šis 

tarifas taikomas nuo 

2017-06-01 d.)

IV kategorija (vidutinis šilumos suvartojimas) 35 kWh/m2 35 kWh/m2 35 kWh/m2 35 kWh/m2

60m2 butas 2100 kWh/butui 2100 kWh/butui 2100 kWh/butui 2100 kWh/butui

2016/2017 m. šilumos kaina 5,5 eur ct/kWh  5,7 eur ct/kWh  6,0 eur ct/kWh  6,34 eur ct/kWh 

60 m2 butas per mėnesį mokės 115,5 eur/mėn. 119,7 eur/mėn. 126 eur/mėn. 133,1 eur/mėn.

60 m2 butas per šildymo sezoną (6 mėn) mokės 693 eur 718 eur 756 eur 798 eur

su 5 proc. PVM

su 9 proc. PVM (šis 

tarifas galiojo iki 

2017-05-31 d.)

su 15 proc. PVM

su 21 proc. PVM (šis 

tarifas taikomas nuo 

2017-06-01 d.)

I kategorija (vidutinis šilumos suvartojimas) 9 kWh/m2 9 kWh/m2 9 kWh/m2 9 kWh/m2

60m2 butas 540 kWh/butui 540 kWh/butui 540 kWh/butui 540 kWh/butui

2016/2017 m. šilumos kaina 5,5 eur ct/kWh  5,7 eur ct/kWh  6,0 eur ct/kWh  6,34 eur ct/kWh 

60 m2 butas per mėnesį mokės 29,7 eur/mėn 30,8 eur/mėn 32,4 eur/mėn 34,2 eur/mėn.

60 m2 butas per šildymo sezoną (6 mėn) mokės 178 eur 185 eur 194 eur 205 eur

Mokėjimų už šilumą palyginimas esant skirtingiems PVM tarifų dydžiams

Senas labai prastos būklės daugiabutis

vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (5,24 eur ct/kWh be PVM)

Naujos statybos

vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (5,24 eur ct/kWh be PVM)

vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (5,24 eur ct/kWh be PVM)
Sovietinės statybos tipinis daugiabutis, 

neapšiltintas, su senomis nesubalansuotomis 

vidaus šildymo ir karšto vandens sistemomis
409 tūkst. butų 

1,15 mln. gyventojų

60 proc . buitinių 

vartotojų

118 tūkst. butų 

0,33 mln. gyventojų

17 proc. buitinių

vartotojų

128 tūkst. butų 

0,358 mln. gyventojų

16 proc. buitinių 

vartotojų


