Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune nuo 2011 m. gruodžio 1 d.
Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. lieka galioti centralizuotai tiekiamos šilumos kaina, kuri buvo nustatyta nuo 2011 m.
lapkričio 1 d.:
1. Galutinė vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 28,01 ct/kWh (be PVM).
Taip pat nustatytos šios karšto vandens kainos:
Karšto vandens kainos,
Karšto vandens kainos,
Eil.
kai neįrengta nuotolinio
kai įrengta nuotolinio
Rodiklio pavadinimas
nr.
duomenų nuskaitymo ir
duomenų nuskaitymo ir
perdavimo sistema
perdavimo sistema
1
2
3
4
1.
Kauno miesto, Kauno rajono
Akademijos miestelio ir Domeikavos 19,99 Lt/m3
19,71 Lt/m3
kaimo vartotojams:
2.
Kauno rajono Raudondvario ir
21,35 Lt/m3
21,00 Lt/m3
Neveronių kaimų vartotojams:
3.
Kauno rajono Girionių kaimo,
Garliavos ir Ežerėlio miestų
22,34 Lt/m3
21,94 Lt/m3
vartotojams:
4.
Jurbarko miesto vartotojams:
23,02 Lt/m3
22,58 Lt/m3
Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Šilumos ūkio įstatymo pataisos, pagal kurias
centralizuotai tiekiamos šilumos kaina nebėra diferencijuojama pagal šilumos punktų priklausomybę. Nuo š. m.
lapkričio 1 d. visiems vartotojams galioja viena galutinė vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina.
Šilumos ir karšto vandens kainos nuo š. m. lapkričio 1 d.
Atsižvelgiant į nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliosiančias Šilumos ūkio įstatymo pataisas, vartotojams centralizuotai
tiekiamos šilumos kaina nebebus diferencijuojama pagal šilumos punktų priklausomybę. Nuo š. m. lapkričio 1 d.
visiems vartotojams įsigalioja viena galutinė vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina.
Pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintą Šilumos
kainų nustatymo metodiką, jei apskaičiuota šilumos kaina skiriasi nuo galiojančios daugiau nei 5 proc., ją būtina
keisti.
Nuo š. m. lapkričio 1 d. 7,5 proc. didėja iš UAB Kauno termofikacijos elektrinės perkamos šilumos kaina. Sąlyginio
kuro kaina š. m. rugsėjo mėnesį buvo 5,5 proc. didesnė nei rugpjūčio mėnesį. Atsižvelgiant į tai bei vykdant LR
Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalies nuostatas, AB „Kauno energija“ valdybos nutarimu Nr. 2011-27-1 nuo
2011 m. lapkričio 1 d. buvo nustatyta ši centralizuotai tiekiamos šilumos kaina:
1. Galutinė vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 28,01 ct/kWh (be PVM).
Įvertinus nuo š. m. lapkričio 1 d. įsigaliosiančias Šilumos ūkio įstatymo pataisas, iš UAB Kauno termofikacijos
elektrinės perkamos šilumos bei perkamo kuro kainų padidėjimą, vartotojams, kuriems šiluma tiekiama iš tiekėjui
priklausančių šilumos punktų, šilumos kaina sumažėja 0,53 cento (2 proc.) už kilovatvalandę. Vartotojams, kuriems
šiluma tiekiama iš jiems patiems priklausančių šilumos punktų, galutinė šilumos kaina padidėja 1,48 cento (5,5 proc.)
už kilovatvalandę.
Pabrėžtina, kad net 78 proc. už šilumą gaunamų pajamų sumokami UAB Kauno termofikacijos elektrinei už perkamą
šilumą ir dujų bei kito kuro tiekėjams už perkamą kurą.
Taip pat nustatytos šios karšto vandens kainos:
Eil.
nr.
1
1.

2.
3.

4.
Visos

Rodiklio pavadinimas

2
Kauno miesto, Kauno rajono
Akademijos miestelio ir Domeikavos
kaimo vartotojams:
Kauno rajono Raudondvario ir
Neveronių kaimų vartotojams:
Kauno rajono Girionių kaimo,
Garliavos ir Ežerėlio miestų
vartotojams:
Jurbarko miesto vartotojams:
kainos nurodytos be PVM. Gyventojams

Karšto vandens kainos,
kai neįrengta nuotolinio
duomenų nuskaitymo ir
perdavimo sistema

Karšto vandens kainos,
kai įrengta nuotolinio
duomenų nuskaitymo ir
perdavimo sistema

3

4

19,99 Lt/m3

19,71 Lt/m3

21,35 Lt/m3

21,00 Lt/m3

22,34 Lt/m3

21,94 Lt/m3

23,02 Lt/m3
22,58 Lt/m3
už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

Šilumos kainos Kaune nuo 2011 m. spalio 1 d.
Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi ir atsižvelgiant į tai, kad nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d.
įsigaliojo naujai nustatytos šilumos kainų dedamosios bei į tai, kad iš UAB Kauno termofikacijos elektrinės perkamos
šilumos kaina didėja 1,6 %, o sąlyginio kuro kaina yra 2 % didesnė negu 2011 m. liepos mėnesį, AB „Kauno
energija“ valdyba savo nutarimu Nr. 2011-25-1 nuo 2011 m. spalio 1 d. nustatė šias centralizuotai tiekiamos šilumos
ir karšto vandens kainas:
1. Galutinė vienanarė nediferencijuota centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 26,99 ct/kWh (be PVM).
2. Galutinė vienanarė šilumos kaina, kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų –
26,53 ct/kWh (be PVM).
3. Galutinė vienanarė šilumos kaina, kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar individualių šilumos
punktų – 28,54 ct/kWh (be PVM).
Taip pat nustatė šias karšto vandens kainas:
Karšto vandens kainos,
Karšto vandens kainos,
Eil.
kai neįrengta nuotolinio kai įrengta nuotolinio
Rodiklio pavadinimas
Nr.
duomenų nuskaitymo ir duomenų nuskaitymo ir
perdavimo sistema
perdavimo sistema
1
2
3
4
1.
Karšto vandens, ruošiamo šilumos tiekėjui priklausančiuose šilumos punktuose, kainos:
1.1.
1.2.
1.3.

Kauno miesto ir Kauno rajono Domeikavos
kaimo vartotojams:
Kauno rajono Raudondvario ir Neveronių
kaimų vartotojams:
Kauno rajono Girionių kaimo, Garliavos ir
Ežerėlio miestų vartotojams:

20,29 Lt/m3

20,00 Lt/m3

21,65 Lt/m3

21,28 Lt/m3

22,64 Lt/m3

22,22 Lt/m3

2.
2.1.

Karšto vandens, ruošiamo vartotojui priklausančiuose šilumos punktuose, kainos:
Kauno miesto ir Kauno rajono Akademijos
19,15 Lt/m3
18,92 Lt/m3
miestelio vartotojams:
2.2. Kauno rajono Garliavos ir Ežerėlio miestų
21,50 Lt/m3
21,14 Lt/m3
vartotojams:
2.3. Jurbarko miesto vartotojams:
22,18 Lt/m3
21,78 Lt/m3
Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
Šilumos kainos nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.
Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi ir atsižvelgiant į tai, kad nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d.
įsigaliojo naujai nustatytos šilumos kainų dedamosios, iš UAB Kauno termofikacijos elektrinės perkamos šilumos kaina
didėja 4,6 %, o sąlyginio kuro kaina yra 3,8 % didesnė negu 2011 m. birželio mėnesį, AB „Kauno energija“ valdyba
savo nutarimu Nr. 2011-23-1 nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. nustatė šias centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens
kainas:
1. Galutinė vienanarė nediferencijuota centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 26,62 ct/kWh (be PVM).
2. Galutinė vienanarė šilumos kaina, kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų –
26,16 ct/kWh (be PVM).
3. Galutinė vienanarė šilumos kaina, kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar individualių šilumos
punktų – 28,17 ct/kWh (be PVM).
Taip pat nustatė šias karšto vandens kainas:
Karšto vandens kainos,
Karšto vandens kainos,
Eil.
kai neįrengta nuotolinio kai įrengta nuotolinio
Rodiklio pavadinimas
Nr.
duomenų nuskaitymo ir
duomenų nuskaitymo ir
perdavimo sistema
perdavimo sistema
1
2
3
4
1.
Karšto vandens, ruošiamo šilumos tiekėjui priklausančiuose šilumos punktuose, kainos:
1.1. Kauno miesto ir Kauno rajono Domeikavos
20,08 Lt/m3
19,80 Lt/m3
kaimo vartotojams:
1.2. Kauno rajono Raudondvario ir Neveronių
21,44 Lt/m3
21,08 Lt/m3
kaimų vartotojams:
1.3. Kauno rajono Girionių kaimo, Garliavos ir
22,43 Lt/m3
22,02 Lt/m3
Ežerėlio miestų vartotojams:
2.
Karšto vandens, ruošiamo vartotojui priklausančiuose šilumos punktuose, kainos:
2.1. Kauno miesto ir Kauno rajono Akademijos
18,94 Lt/m3
18,72 Lt/m3
miestelio vartotojams:
2.2. Kauno rajono Garliavos ir Ežerėlio miestų
21,29 Lt/m3
20,94 Lt/m3
vartotojams:
2.3. Jurbarko miesto vartotojams:
21,97 Lt/m3
21,58 Lt/m3
Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

Šilumos kainos nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d.
Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi ir atsižvelgiant į tai, kad nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d.
įsigalioja naujai nustatytos šilumos kainų dedamosios, iš UAB Kauno termofikacijos elektrinės perkamos šilumos kaina
didėja 3 %, o sąlyginio kuro kaina yra 3 % didesnė negu 2011 m. gegužės mėnesį, AB „Kauno energija“ valdyba savo
nutarimu Nr. 2011-20-1 nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. nustatė šias centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens
kainas:
1. Galutinė vienanarė nediferencijuota centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 25,74 ct/kWh (be PVM).
2. Galutinė vienanarė šilumos kaina, kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų –
25,28 ct/kWh (be PVM).
3. Galutinė vienanarė šilumos kaina, kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar individualių šilumos
punktų – 27,29 ct/kWh (be PVM).
Karšto vandens kainos,
Karšto vandens kainos,
kai neįrengta
Eil.
kai įrengta nuotolinio
Rodiklio pavadinimas
nuotolinio duomenų
Nr.
duomenų nuskaitymo
nuskaitymo ir
ir perdavimo sistema
perdavimo sistema
1.
Karšto vandens, tiekiamo iš grupinių šilumos punktų, kainos:
1.1.
Kauno miesto vartotojams:
19,55 Lt/m3
19,56 Lt/m3
1.2.
Kauno rajono Garliavos ir Ežerėlio
24,38 Lt/m3
21,77 Lt/m3
miestų gyventojams:
2.
Karšto vandens, ruošiamo šilumos tiekėjui priklausančiuose individualiuose šilumos
punktuose, kainos:
2.1.
Kauno miesto vartotojams:
19,53 Lt/m3
19,46 Lt/m3
2.2.
Kauno rajono Domeikavos kaimo
19,15 Lt/m3
17,84 Lt/m3
vartotojams:
2.3.
Kauno rajono Raudondvario ir
20,35 Lt/m3
19,06 Lt/m3
Neveronių kaimų vartotojams:
2.4.
Kauno rajono Girionių kaimo
21,52 Lt/m3
20,05 Lt/m3
vartotojams:
3.
Karšto vandens, ruošiamo vartotojui priklausančiuose individualiuose šilumos
punktuose, kainos:
3.1.
Kauno miesto vartotojams:
18,46 Lt/m3
18,34 Lt/m3
3.2.
Kauno rajono Akademijos miestelio
17,84 Lt/m3
16,72 Lt/m3
vartotojams:
3.3.
Kauno rajono Garliavos ir Ežerėlio
20,32 Lt/m3
18,96 Lt/m3
miestų vartotojams:
3.4.
Jurbarko miesto vartotojams:
20,55 Lt/m3
20,52 Lt/m3
Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
AB „Kauno energija“ palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 15,93 ct/kWh.
Šilumos kainos Kaune nuo 2011 m. liepos 1 d.
Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi ir atsižvelgiant į tai, kad iš UAB Kauno termofikacijos
elektrinės perkamos šilumos kaina didėja 9,4 %, o sąlyginio kuro kaina yra 10,2 % didesnė negu 2011 m. vasario
mėnesį, AB „Kauno energija“ valdyba savo nutarimu Nr. 2011-19-1 nuo 2011 m. liepos 1 d. nustatė šias centralizuotai
tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas:
1. Galutinė vienanarė nediferencijuota centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 25,38 ct/kWh (be PVM).
2. Galutinė vienanarė šilumos kaina, kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų –
25,19 ct/kWh (be PVM).
3. Galutinė vienanarė šilumos kaina, kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar individualių šilumos
punktų – 26,04 ct/kWh (be PVM).
Karšto vandens kainos,
Karšto vandens kainos,
kai neįrengta
Eil.
kai įrengta nuotolinio
Rodiklio pavadinimas
nuotolinio duomenų
Nr.
duomenų nuskaitymo
nuskaitymo ir
ir perdavimo sistema
perdavimo sistema
1.
Karšto vandens, tiekiamo iš grupinių šilumos punktų, kainos:
1.1.
Kauno miesto vartotojams:
18,88 Lt/m3
18,85 Lt/m3
1.2.
Kauno rajono Garliavos ir Ežerėlio
23,60 Lt/m3
21,07 Lt/m3
miestų gyventojams:
2.
Karšto vandens, ruošiamo šilumos tiekėjui priklausančiuose individualiuose šilumos
punktuose, kainos:
2.1.
Kauno miesto vartotojams:
18,86 Lt/m3
18,76 Lt/m3
2.2.
Kauno rajono Domeikavos kaimo
18,51 Lt/m3
17,20 Lt/m3
vartotojams:

2.3.

Kauno rajono Raudondvario ir
19,71 Lt/m3
18,42 Lt/m3
Neveronių kaimų vartotojams:
2.4.
Kauno rajono Girionių kaimo
20,88 Lt/m3
19,41 Lt/m3
vartotojams:
3.
Karšto vandens, ruošiamo vartotojui priklausančiuose individualiuose šilumos
punktuose, kainos:
3.1.
Kauno miesto vartotojams:
18,41 Lt/m3
18,29 Lt/m3
3.2.
Kauno rajono Akademijos miestelio
17,79 Lt/m3
16,67 Lt/m3
vartotojams:
3.3.
Kauno rajono Garliavos ir Ežerėlio
20,27 Lt/m3
18,92 Lt/m3
miestų vartotojams:
3.4.
Jurbarko miesto vartotojams:
20,50 Lt/m3
20,47 Lt/m3
Pabrėžtina, kad nors iš UAB Kauno termofikacijos elektrinė perkamos šilumos kaina 2011 m. birželio mėnesį padidėjo
1,1 proc., o gamtinių dujų kaina balandžio ir gegužės mėnesiais padidėjo 3,8 ir 6,5 proc., AB „Kauno energija“
galutinės vartotojams tiekiamos šilumos kainos nedidino.
Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas. Visas kainas
galite rasti bendrovės interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt.
Šilumos kainos nuo 2011 m. balandžio 1 d.
AB „Kauno energija“ valdyba savo nutarimu Nr. 2011-9-2 nuo 2011 m. balandžio 1 d. nustatė šias centralizuotai
tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas:
1. Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš gyventojams (šilumos vartotojams)
priklausančių individualių šilumos punktų – 23,54 ct/kWh be PVM;
2. Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar
individualių šilumos punktų – 24,39 ct/kWh be PVM.
Nustatomos šios AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainos:
Karšto vandens kainos,
Karšto vandens kainos,
kai neįrengta
Eil.
kai įrengta nuotolinio
Rodiklio pavadinimas
nuotolinio duomenų
Nr.
duomenų nuskaitymo
nuskaitymo ir
ir perdavimo sistema
perdavimo sistema
1.
Karšto vandens, tiekiamo iš grupinių šilumos punktų, kainos:
1.1.
Kauno miesto vartotojams:
18,00 Lt/m3
17,92 Lt/m3
1.2.
Kauno rajono Garliavos ir Ežerėlio
miestų gyventojams:
22,56 Lt/m3
20,15 Lt/m3
2.
Karšto vandens, ruošiamo šilumos tiekėjui priklausančiuose individualiuose šilumos
punktuose, kainos:
2.1.
Kauno miesto vartotojams:
17,98 Lt/m3
17,83 Lt/m3
2.2.
Kauno rajono Domeikavos kaimo
17,67 Lt/m3
16,36 Lt/m3
vartotojams:
2.3.
Kauno rajono Raudondvario ir
18,87 Lt/m3
17,58 Lt/m3
Neveronių kaimų vartotojams:
2.4.
Kauno rajono Girionių kaimo
20,04 Lt/m3
18,57 Lt/m3
vartotojams:
3.
Karšto vandens, ruošiamo vartotojui priklausančiuose individualiuose šilumos
punktuose, kainos:
3.1.
Kauno miesto vartotojams:
17,53 Lt/m3
17,37 Lt/m3
3.2.
Kauno rajono Akademijos miestelio
16,95 Lt/m3
15,83 Lt/m3
vartotojams:
3.3.
Kauno rajono Garliavos ir Ežerėlio
19,43 Lt/m3
18,08 Lt/m3
miestų vartotojams:
3.4.
Jurbarko miesto vartotojams:
19,61 Lt/m3
19,55 Lt/m3
Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
AB „Kauno energija“ palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 2011 m. kovo mėnesiui bus 15,73 ct/kWh.
Pabrėžtina, jog vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos kaina nedidėjo jau 8 mėnesius iš eilės, o nuo 2010 m.
spalio ji mažėjo 5 proc.

Kainos, taikomos nuo 2011 m. kovo 1 d.
AB „Kauno energija“ nuo 2011 m. kovo 1 d. gyventojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nedidina. Nuo 2011
m. kovo 1 d. lieka galioti centralizuotai tiekiamos šilumos kainos, kurios buvo nustatytos dar nuo 2010 metų lapkričio
1 dienos:
1. Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš gyventojams (šilumos vartotojams)
priklausančių individualių šilumos punktų – 23,48 ct/kWh be PVM;
2. Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar
individualių šilumos punktų – 24,33 ct/kWh be PVM.
Taip pat lieka galioti ir AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainos:
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai
įrengta nuotolinio duomenų
nuskaitymo ir perdavimo
sistema

Karšto vandens kainos,
kai neįrengta nuotolinio
duomenų nuskaitymo ir
perdavimo sistema

Karšto vandens, tiekiamo iš grupinių šilumos punktų, kainos:
Kauno miesto vartotojams:
17,96 Lt/m3
17,88 Lt/m3
Kauno rajono Garliavos ir Ežerėlio
22,52 Lt/m3
20,11 Lt/m3
miestų gyventojams:
Karšto vandens, ruošiamo šilumos tiekėjui priklausančiuose individualiuose šilumos
punktuose, kainos:
Kauno miesto vartotojams:
17,33 Lt/m3
16,22 Lt/m3
Kauno rajono Domeikavos kaimo
17,64 Lt/m3
16,33 Lt/m3
vartotojams:
Kauno rajono Raudondvario ir
18,84 Lt/m3
17,55 Lt/m3
Neveronių kaimų vartotojams:
Kauno rajono Girionių kaimo
20,01 Lt/m3
18,54 Lt/m3
vartotojams:
Karšto vandens, ruošiamo vartotojui priklausančiuose individualiuose šilumos punktuose,
kainos:
Kauno miesto vartotojams:
17,06 Lt/m3
15,85 Lt/m3
Kauno rajono Akademijos miestelio
16,92 Lt/m3
15,80 Lt/m3
vartotojams:
Kauno rajono Garliavos ir Ežerėlio
19,40 Lt/m3
18,05 Lt/m3
miestų vartotojams:

3.4.
Jurbarko miesto vartotojams:
18,94 Lt/m3
17,80 Lt/m3
Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.
AB „Kauno energija“ palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 2011 m. kovo mėnesiui bus 15,73 ct/kWh.

