
Bankai, kuriuose galima sumokėti už šilumą ir karštą vandenį 

 

UAB „LITESKO“ filialas „Biržų šiluma“ 

Biržų, Rinkuškių gyventojai už sunaudotą karštą vandenį ir šilumą atsiskaito sumokėdami viename iš šiame 

puslapyje išvardintų bankų klientų aptarnavimo skyrių: 

 

Gavėjas UAB „Litesko“ filialas „Biržų šiluma“ (filialo kodas 1089335) 

Atsiskaitymo vietos Įmokų kodai Atsiskaitomoji sąskaita 

AB „Swedbank“  161817 

AB SEB bankas 

LT297044060005302469 

AB Luminor Bank  161817 

AB SEB bankas  161817 

Medicinos bankas  161817 

  

UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ 

Druskininkų, Viečiūnų, Leipalingio gyventojai už sunaudotą karštą vandenį ir šilumą atsiskaito sumokėdami 

viename iš šiame puslapyje išvardintų bankų klientų aptarnavimo skyrių: 

 

Gavėjas UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ (filialo kodas 1089631) 

Atsiskaitymo vietos Įmokų kodai Atsiskaitomoji sąskaita 

AB „Swedbank“  32753 

AB SEB bankas 

LT087044060005307309 

AB Luminor Bank  32753 

AB SEB bankas  32753 

Lietuvos centrinė kredito 

unija 
32753 

Medicinos bankas  32753 

 

 

 

 

http://www.swedbank.lt/
https://www.luminor.lt/lt
http://www.seb.lt/
http://www.medbank.lt/
http://www.swedbank.lt/
https://www.luminor.lt/lt
http://www.seb.lt/
http://www.medbank.lt/


UAB „LITESKO“ filialas „Kelmės šiluma“ 

Kelmės ir Tytuvėnų gyventojai už sunaudotą karštą vandenį ir šilumą atsiskaito sumokėdami viename iš šiame 

puslapyje išvardintų bankų klientų aptarnavimo skyrių: 

 

Gavėjas UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ (filialo kodas 1085249) 

Atsiskaitymo vietos Įmokų kodai Atsiskaitomoji sąskaita 

AB „Swedbank“  2614 

AB SEB bankas 

LT287044060005311120 

AB Luminor Bank  2614 

AB SEB bankas  2614 

Kredito unija „Kelmės 

taupa“ 
2614 

Medicinos bankas  2614 

 

 

UAB „LITESKO“ filialas „Marijampolės šiluma“ 

Marijampolės, Trakiškių, Meškučių, Kumelionių, Patašinės, Igliaukos gyventojai už sunaudotą karštą vandenį ir 

šilumą atsiskaito sumokėdami viename iš šiame puslapyje išvardintų bankų klientų aptarnavimo skyrių: 

 

Gavėjas UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ (filialo kodas 110844810) 

Atsiskaitymo vietos Įmokų kodai Atsiskaitomoji sąskaita 

AB „Swedbank“  2610 

AB SEB bankas 

LT437044060005302799 

AB Luminor Bank  2610 

Lietuvos centrinė kredito 

unija 
2610 

AB SEB bankas  2610 

Medicinos bankas  2610 

 

 

 

http://www.swedbank.lt/
https://www.luminor.lt/lt
http://www.seb.lt/
http://www.medbank.lt/
http://www.swedbank.lt/
https://www.luminor.lt/lt
http://www.seb.lt/
http://www.medbank.lt/


 

UAB „LITESKO“ filialas „Telšių šiluma“ 

Telšių, Rainių gyventojai už sunaudotą karštą vandenį ir šilumą atsiskaito sumokėdami viename iš šiame 

puslapyje išvardintų bankų klientų aptarnavimo skyrių: 

 

Gavėjas UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ (filialo kodas 1085344) 

Atsiskaitymo vietos Įmokų kodai Atsiskaitomoji sąskaita 

AB „Swedbank“  2613 

AB SEB bankas 

LT777044060005308007 

AB Luminor Bank  2613 

AB SEB bankas  2613 

Medicinos bankas  2613 

Kredito unija „Germanto 

lobis“ 
- 

UAB „Elotus“(Mažeikių 

butų ūkis) 
- 

 

 

UAB „LITESKO“ filialas „Vilkaviškio šiluma“ 

Vilkaviškio, Pilviškių, Paežerių, Virbalio, Kybartų gyventojai už sunaudotą karštą vandenį ir šilumą atsiskaito 

sumokėdami viename iš šiame puslapyje išvardintų bankų klientų aptarnavimo skyrių: 

Gavėjas UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“ (filialo kodas 1084477) 

Atsiskaitymo vietos Įmokų kodai Atsiskaitomoji sąskaita 

AB „Swedbank“  2612 

AB SEB bankas 

LT947044060005303918 

AB Luminor Bank  2612 

AB SEB bankas  2612 

Lietuvos centrinė kredito 

unija 

2612 

Medicinos bankas  2612 

 

http://www.swedbank.lt/
https://www.luminor.lt/lt
http://www.seb.lt/
http://www.medbank.lt/
http://www.swedbank.lt/
https://www.luminor.lt/lt
http://www.seb.lt/
http://www.danskebankas.lt/
http://www.danskebankas.lt/
http://www.medbank.lt/

