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PATVIRTINTA  

2020-04- 10 UAB „Neringos vanduo“ 

direktoriaus įsakymu Nr. 13 

(2021-04-12 UAB „Neringos vanduo“ 

direktoriaus įsakymo Nr. 26V redakcija) 

 

REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1.  UAB „Neringos vanduo“ – tai struktūrinių padalinių visuma, užtikrinanti nepertraukiamas, 

patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams 

mažiausiomis išlaidomis, darant mažiausią poveikį aplinkai. Reguliuojama veikla yra geriamojo 

vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų 

aptarnavimas. Nereguliuojama veikla - visa Reguliuojančiosios institucijos nereguliuojama veikla.  

2. UAB „Neringos vanduo“ - valstybinės reikšmės objektas, įregistruotas Lietuvos 

Respublikos valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre 2011-07-21 Nr. 2011-28 ir jam 

suteiktas identifikavimo numeris 10021437. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

akcinių bendrovių įstatymu ir vykdo veiklą numatytą Bendrovės įstatuose ir neprieštaraujančią 

įstatymams. Buhalterinė apskaita Bendrovėje tvarkoma vadovaujantis patvirtinta apskaitos politika, 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 

atskaitomybės įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės 

nutarimais, verslo apskaitos standartais, direktyvomis ir kitais teisės aktais. Buhalterinę apskaitą 

Bendrovėje organizuoja ir vykdo Buhalterinės apskaitos padalinys.  

3. Reguliavimo apskaita Bendrovėje tvarkoma, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos 

specifiką, remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis ir vadovaujantis Reguliavimo apskaitos 

sistemos aprašu (toliau - RAS), geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 

nutarimais, metodiniais nurodymais, įsakymais. Reguliavimo apskaitą organizuoja Bendrovės 

buhalterija. Vykdant Reguliavimo apskaitą taip pat dalyvauja kiti Bendrovės darbuotojai.  

4. RAS aprašas parengtas, vadovaujantis Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-

459 patvirtintame Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo 

paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų apraše (toliau – Aprašas) nustatytomis 

apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo taisyklėmis bei 2019 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-

893 Tarybos priimtais šio Aprašo pakeitimais.  

5. Pagrindinės šiame dokumente naudojamos sąvokos: 

5.1.Verslo vienetas – Ūkio subjekto veiklos dalis, skirta tam tikros grupės paslaugoms teikti 

ir (arba) produktams tiekti. Verslo vienetą sudaro visi Ūkio subjekto ištekliai, tų išteklių 

transformavimo veiklos ir (arba) procesai, susiję su šios grupės paslaugų ir (ar) produktų vertės kūrimu 

ir tokių paslaugų teikimu ir (ar) produktų tiekimu kitiems verslo vienetams ir (ar) galutinių paslaugų 

gavėjams. 

5.2. Nešiklis – veiksnys, kuriuo vadovaujantis pagal priežastingumo ryšį konkrečios pajamų, 

sąnaudų, ilgalaikio turto sumos yra priskiriamos galutinėms paslaugoms (produktams) ir (arba) verslo 

vienetams. Ūkio subjekto naudojamas kriterijus turi būti ekonomiškai pagrįstas, logiškai pateisinamas 

ir nustatytas nediskriminaciniais pagrindais. 

5.3. Tiesioginės sąnaudos - sąnaudos, kurių atsiradimą (susiformavimą) ir apimtį lėmė 

konkrečios paslaugos ir jų apimtis ataskaitiniu laikotarpiu ir sąnaudos, kurias galima tiesiogiai ir 

tiksliai priskirti konkrečioms paslaugoms (produktams). 

5.4. Apskaitos atskyrimas - ataskaitinio laikotarpio pajamų, sąnaudų, ilgalaikio turto 

priskyrimas verslo vienetams, juos prilyginant savarankiškiems subjektams. 

5.5. Ataskaitinis laikotarpis- laikotarpis, sutampantis su Ūkio subjekto finansiniais metais. 
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5.6. Netiesioginės sąnaudos – sąnaudos, kurios su konkrečia paslauga (produktu) siejamos 

netiesiogiai ir paskirstomos taikant ekonomine bei technine logika pagrįstus kriterijus. 

5.7. Bendrosios sąnaudos – sąnaudos, kurios su konkrečia paslauga (produktu) nesiejamos 

nei tiesiogiai, nei netiesiogiai ir paskirstomos taikant norminius ekonomine bei technine logika 

pagrįstus kriterijus. 

5.8. Nepaskirstytinos sąnaudos - sąnaudos, kurias patiria Ūkio subjektas ataskaitiniu 

laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamųjų 

kainų paslaugų (produktų) vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamosios veiklos 

nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą). Šias sąnaudas Ūkio subjektas patiria savo investicijų grąžos 

sąskaita. 

5.9. Sąnaudų paskirstymas – sąnaudų priskyrimas nustatytiems verslo vienetams ir 

paslaugoms. 

5.10. Paskirstomosios sąnaudos- faktiškai patirtos sąnaudos, kurios yra būtinos 

reguliuojamosios veiklos verslo vieneto veiklai vykdyti, pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti 

bei nepatenkančios į nepaskirstomųjų sąnaudų grupę. 

5.11. Reguliavimo apskaitos sistema - reguliavimo veiklos tikslais naudojama geriamojo 

vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo veiklos apskaitos, apimančios 

apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, sistema. 

6. Bendrovės RAS aprašo tikslas – atskleisti Bendrovės reguliavimo (apskaitos atskyrimo ir 

sąnaudų paskirstymo) apskaitoje naudojamus principus, metodus ir tvarkas, atliekant apskaitos 

atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą tarp verslo vienetų, t. y.: 

6.1. atskleisti kiekvieno verslo vieneto, kaip santykinai atskiros Bendrovės verslo (veiklos) 

dalies, veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį, įskaitant faktiškai gautą investicijų grąžos normą; 

6.2. atskleisti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų 

tvarkymo sąnaudų, įskaitant investicijų grąžos normą, formavimąsi. 

 

 

II SKYRIUS  

REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMA 

 

7. UAB „Neringos vanduo“, kurios finansiniai metai yra kalendoriniai metai, įgyvendindama 

apskaitos atskyrimą, vadovaujasi šiais principais: 

7.1. priežastingumo – ataskaitinio laikotarpio būtinąsias sąnaudas turi paskirstyti veiklai, kuri 

nulėmė tų sąnaudų atsiradimą, pajamas, turto įsigijimą ar įsipareigojimų vykdymą; 

7.2. skaidrumo – per ataskaitinį laikotarpį uždirbtų pajamų, patirtų sąnaudų paskirstymą turi 

atlikti taip, kad kiekvienu pajamų, sąnaudų paskirstymo etapu ir galutinėse ataskaitinio laikotarpio 

suvestinėse būtų galima aiškiai, skaidriai ir nesudėtingai nustatyti pajamas ir sąnaudas; 

7.3. objektyvumo – per ataskaitinį laikotarpį uždirbtų pajamų, patirtų sąnaudų paskirstymą 

turi atlikti nešališkai; 

7.4. pastovumo - skirtingais ataskaitiniais laikotarpiais taiko tą pačią apskaitos sistemą; 

7.5. patikimumo – užtikrinti, kad pateikiama informacija tiksliai atspindėtų finansinę būklę, 

joje nebūtų klaidų ir nukrypimų. 

8. RAS naudojama informacija: 

8.1. buhalterinės apskaitos informacija: 

8.2. Abonentų modulio informacinė sistema. 

8.3. Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto apskaitos, vedamos reguliavimo tikslais, 

informacija. 

8.4. Bendrovės norminiai aktai. 

9. RAS atliekami veiksmai: 

9.1. apskaitos informacijos priskyrimas paslaugoms ir verslo vienetams; 

9.2. apskaitos informacijos perkėlimas; 

9.3. pajamų paskirstymas; 

9.4. ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto paskirstymas; 
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9.5. sąnaudų paskirstymas; 

10. Ataskaitinio laikotarpio pajamos ir sąnaudos įtraukiamos į reguliavimo apskaitos sistemą 

ir paskirstomos verslo vienetams ir paslaugoms, vadovaujantis pajamų uždirbimo ir sąnaudų patyrimo 

faktu, neatsižvelgiant į pinigų gavimo ar išmokėjimo faktą (taikant kaupimo metodą). Reguliavimo 

apskaitos sistemoje pajamos, sąnaudos ir ilgalaikis turtas įtraukiamas tik vieną kartą – sudarant 

apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo ataskaitas. 

11. Apskaitos atskyrimas vykdomas ataskaitinio laikotarpio pajamas, sąnaudas ir ilgalaikį 

turtą paskirstant pagal šiuos verslo vienetus: 

11.1. geriamojo vandens tiekimo veiklos verslo vienetą. Šiame verslo vienete, išskyrus 

skirstant pajamas, numatytos tokios paslaugos: 

11.1.1. geriamojo vandens gavyba; 

11.1.2.geriamojo vandens ruošimas; 

11.1.3. geriamojo vandens pristatymas; 

11.2. nuotekų tvarkymo veiklos verslo vienetas. Šiame verslo vienete numatytos tokios 

paslaugos: 

11.2.1. nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais; 

11.2.2. nuotekų valymas; 

11.2.3. nuotekų dumblo tvarkymas. 

11.3. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio 

veiklos (toliau – Apskaitos veikla) verslo vienetas; 

11.4. nereguliuojamos veiklos verslo vienetas (visa Reguliuojančiosios institucijos 

nereguliuojama veikla formuojama kaip vienas verslo vienetas). 

11.5. Detalus verslo vieneto paslaugų sąrašas ir paslaugų aprašymai pateikiami Priede Nr. 1. 

12. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos paskirstomos verslo vienetams ir juos sudarančioms 

paslaugoms, vadovaujantis sąnaudų paskirstymo taisyklėmis, kaip nurodyta RAS V skyriuje. 

13. Ataskaitinio laikotarpio pajamos paskirstomos tiesiogiai paslaugoms, sudarančioms verslo 

vienetus, remiantis atsiskaitymų su vartotojais ir abonentais sistemos įrašais ir išrašytų PVM sąskaitų - 

faktūrų (sąskaitų tvarkymo sistemos) informacija. Pajamų paskirstymas pateikiamas Aprašo VI 

skyriuje. 

 

III SKYRIUS  

BUHALTERINĖ APSKAITA, APSKAITOS INFORMACIJOS KODAVIMAS, 

PRISKYRIMAS VERSLO VIENETAMS IR KAŠTŲ CENTRAMS 

 

14. Buhalterinė apskaita bendrovėje vedama naudojant buhalterinės apskaitos programą 

ProfitW, Alga HR, modulius „Atsargos ir gamyba“, „Abonentai“. 

15. RAS naudojama visa buhalterinės apskaitos informacija. 

16. Buhalterinėje apskaitoje naudojamas veiklos poreikiams pritaikytas sąskaitų planas 

(Priedas Nr. 2) ir 2 kaštų centrai (Priedas Nr. 3), kuris leidžia bendrovei įgyvendinti aprašo 

reikalavimus atliekant apskaitos atskyrimą. 

17. Kaštų centras „Verslo vienetas“ – tai savarankiškas Bendrovės padalinys, kuriam 

priskiriama ataskaitinio laikotarpio apskaitos informacija. Kaštų centras „Išlaidų straipsnis“ 

priskiriamas visoms ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms. 

18. Buhalterinėje apskaitoje registruojama finansinė atskaitomybė koduojama. Kodavimas 

atliekamas pirminių įrašų registravimo metu: 

18.1. buhalterinėje apskaitoje registruojant pajamas ir sąnaudas; 

18.2. įtraukiant į ilgalaikio turto vienetų sąrašą naują turto vienetą. 

19. Apskaitos informacijos kodavimas vykdomas naudojant iš anksto numatytus dimensijas - 

kaštų centrus. 

20. Pajamos tiesiogiai priskiriamos paslaugai, kuri lėmė paslaugų atsiradimą. Pajamos už 

nuotekų tvarkymą išskaidomos dedamosiomis dalimis vykdant pajamų paskirstymą, kuris aprašytas VI 

skyriuje. Buhalterinės apskaitos programoje įrašai koduojami naudojant šias dimensijas: 
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Nr. Dimensija Paaiškinimas 

1. Verslo 

vienetas/paslauga 

Pajamos priskiriamos paslaugai, kuri lėmė pajamų pripažinimą. 

2.  Tipas Pajamos identifikuojamos pagal vartotojų ir abonentų grupes. 

 

21. Visa sąnaudų apskaitos informacija priskiriama kaštų centrams. Kiekvienas sąnaudų 

registravimo įrašas priskiriamas dviems skirtingiems („Verslo vienetas“ ir „Išlaidų straipsnis“) kaštų 

centrams pagal sąnaudų atsiradimo priežastį. Visos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos turi būti 

priskiriamos kaštų centrams tik vieną kartą. Sąnaudos identifikuojamos kaip paskirstomos ir 

nepaskirstomos, suformuojant nepaskirstytinoms sąnaudoms atskirą verslo vienetą, vadovaujantis 

Aprašo 34 punkto nuostatomis. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos paskirstomos verslo vienetams ir 

juos sudarančioms paslaugoms, vadovaujantis sąnaudų paskirstymo taisyklėmis, kaip nurodyta RAS V 

skyriuje .Buhalterinės apskaitos programoje sąnaudos koduojamos naudojant šias dimensijas: 

 
Nr. Dimensija Paaiškinimas 

1. Kaštų centras „ Verslo 

vienetas“ 

Sąnaudos priskiriamos verslo vienetui, kuris lėmė sąnaudų 

atsiradimą. 

2.  Kaštų centras „Išlaidų 

straipsnis“ 

Sąnaudos priskiriamos pagal sąnaudų atsiradimo priežastį. 

 

22. Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto apskaitoje kiekvienas turto vienetas 

priskiriamas dviems kaštų centrams, kuriame turtas naudojamas. 

 
Nr. Dimensija Paaiškinimas 

1. Kaštų centras „ Verslo 

vienetas“ 

Sąnaudos priskiriamos verslo vienetui, kuris lėmė sąnaudų 

atsiradimą. 

2.  Kaštų centras „Išlaidų 

straipsnis“ 

Sąnaudos priskiriamos pagal sąnaudų atsiradimo priežastį (priskiriami 

tik šie kaštų centrai: 1211 Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos arba 

1212 Ilgalaikio nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos) 

 

 

IV SKYRIUS 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO APSKAITA IR VERTĖS 

PASKIRSTYMAS 

 

23. Reguliavimo tikslais Bendrovėje vedama atskira nuo buhalterinės apskaitos ilgalaikio 

materialaus ir nematerialaus turto apskaita (turto vienetų sąrašas) RAS ilgalaikio turto sąskaitų 

grupavimas atitinka ilgalaikio turto balansinių sąskaitų grupavimą buhalterinės apskaitos didžiąją 

knygos grupavimą. (Priedas Nr. 8) 

24. Į ilgalaikio turto sąrašą įtraukiami visi turto vienetai, kuriuos įmonė valdė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje ir įgijo ataskaitinio laikotarpio metu, tai yra įtraukiamas ir ataskaitinio laikotarpio 

metu parduotas arba nurašytas turtas. Bendrovė pateikia informaciją apie kiekvieno turto vieneto vertę 

pagal lėšų šaltinius (pvz., nuosavos lėšos, Europos sąjungos parama, savivaldybės dotacijos ir pan.). 

Ilgalaikio turto vertė verslo vienetams paskirstoma tokia tvarka: 

24.1. kai ilgalaikis turtas yra naudojamas konkrečiai paslaugai teikti ar konkretaus verslo 

vieneto veiklai užtikrinti, ilgalaikio turto vertė tiesiogiai priskiriama konkrečiai paslaugai ar 

konkrečiam verslo vienetui; 

24.2. netiesioginės veiklos ilgalaikis turtas paskirstomas netiesiogiai atitinkamiems verslo 

vienetams ar atitinkamoms paslaugoms pagal paskirstymo kriterijus (priedas Nr. 7). 

24.3. administracinės (bendros) veiklos ilgalaikis turtas paskirstomas proporcingai verslo 

vienetams ir paslaugoms naudojant ilgalaikio turto paskirstymo kriterijų – tiesiogiai ir netiesiogiai 

priskirto ilgalaikio turto įsigijimo (skirstant įsigijimo vertes) ir likutines vertes (skirstant likutines 

vertes). 
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25. Turto įsigijimo savikaina prilyginama buhalterinėje apskaitoje registruoto turto įsigijimo 

savikainai. 

26. Skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas, taikomi Apraše nustatyti turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai (Priedas Nr. 4) ir tiesiogiai proporcingas 

nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodas. Metinės ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 

apskaitomos naudojant buhalterinę programą B1. 

27. Vykdant ilgalaikio turto paskirstymą verslo vienetams, nepriskiriama: 

27.1. plėtros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtros 

darbai, eksploatacijos pradžios; 

27.2. prestižo vertė; 

27.3. investicinio turto vertė; 

27.4. finansinio turto vertė; 

27.5. ilgalaikio turto, kuris nėra būtinas reguliuojamajai veiklai vykdyti, vertė; 

27.6. ilgalaikio turto (ar jos dalies), įsigyto įvykdžius investicinius projektus, teisės aktų 

nustatyta tvarka nesuderintą su Taryba vertę; 

27.7. ilgalaikio turto (bet kurios kategorijos) vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto 

perkainojimo veikla; 

27.8. nebaigtos statybos vertė, neatlygintinai (nemokamai) perduotų, nenaudojamų, likviduotų, 

nurašytų, laikinai nenaudojamų (užkonservuotų), esančių atsargose ilgalaikio turto vienetų vertė, 

išnuomoto ar panaudos teisėmis perduoto turto vertė 

27.9. ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, 

taip pat sukurta už dotacijų, subsidijų lėšas; 

27.10. eksploatuojamo išsinuomoto, panaudos ar panašiais pagrindais gauto ilgalaikio turto 

vertė; 

27.11. turto vertės, kurių negalima įtraukti į savo balansą pagal galiojančių teisės aktų 

nuostatas; 

27.12. tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio nematerialaus turto vertę; 

27.13. nebenaudojamo ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies likutinė vertė po įgyvendintų 

investicijų, skirtų to ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies atstatymui (rekonstrukcijai) ar 

modernizavimui; 

27.14. ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta vartotojų ir abonentų lėšomis, prijungiant 

juos prie tinklų. 

28. Jeigu nuomojamas reguliuojamoje veikloje naudojamas ilgalaikis turtas, o to turto vertė ir 

su tuo susijusios sąnaudos priskiriamos tik reguliuojamoms veikloms, tokiu atveju 50% gaunamų 

nuomos pajamų dėl išnuomoto ilgalaikio turto, priskiriamos reguliuojamoms paslaugoms, kurioms 

priskiriamas šis turtas. Likusi nuomos pajamų dalis priskiriama nereguliuojamos veiklos verslo 

vienetui. 

 

V SKYRIUS  

SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO TAISYKLĖS  

 

29. Veikloje patiriamos sąnaudos nustatomos, vadovaujantis buhalterinės apskaitos registruose 

užfiksuotais įrašais, kuriais remiantis buvo sudaryta finansinė atskaitomybė. Perkeliant duomenis iš 

buhalterinės apskaitos registrų į Reguliavimo apskaitos sistemą, turi būti: 

29.1. perkelti visi bei teisingi duomenys; 

29.2. perkeliamos sąnaudos suskirstomos į RAS 30 punkte nurodytas sąnaudų grupes. 

Sąnaudos į grupes suskirstomos, remiantis sąnaudų vienarūšiškumu. Sąnaudų grupavimas pateikiamas 

Priede Nr. 5. 

29.3. užtikrinti, kad RAS būtų galimybė patikrinti sąnaudų perkėlimo išsamumą ir teisingumą. 

30. Visos patiriamos sąnaudos turi būti suskirstytos į šias sąnaudų grupes: 

30.1 geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos; 

30.2. nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos; 

30.3. elektros energijos sąnaudos; 
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30.4. technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos;  

30.5. kuro transportui sąnaudos; 

30.6. šilumos energijos sąnaudos; 

30.7. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos; 

30.8. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos; 

30.9. personalo sąnaudos; 

30.10. mokesčių sąnaudos; 

30.11. finansinės sąnaudos; 

13.12. administracinės sąnaudos; 

30.13. rinkodaros ir pardavimų sąnaudos; 

30.14. kitos sąnaudos. 

31. Sąnaudos, kurių apimtis per ataskaitinį laikotarpį:  

31.1. priklauso nuo suteiktų (parduotų) paslaugų kiekio per tą laikotarpį, laikomos kintamomis 

sąnaudomis. Kintamosioms sąnaudoms priskiriamos geriamojo vandens įsigijimo, nuotekų tvarkymo 

paslaugų pirkimo, elektros energijos technologinėms reikmėms, technologinių medžiagų ir 

technologinio kuro, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, mokesčio už taršą, automobilių, skirtų 

geriamojo vandens, kuro sąnaudos, mokestis Tarybai, priskaičiuotas nuo geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų pajamų, kitos kintamosios sąnaudos; 

31.2. sąnaudos, kurių apimtis per ataskaitinį laikotarpį nepriklauso nuo suteiktų (parduotų) 

paslaugų kiekio per tą laikotarpį, laikomos pastoviomis sąnaudomis. Joms priskiriamos visos 

sąnaudos, išskyrus nurodytas 31.1. papunktyje. 

32. Skaičiuojant reguliuojamos veiklos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas, 

reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio turto likutines ir įsigijimo vertes, vadovaujamasi šiomis 

nuostatomis: 

32.1. taikomas Komisijos nustatytas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo 

laikotarpis (pagal Priedą Nr. 4) ir tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo 

metodas, išskyrus RAS 32.2., 32.4.32.5. papunkčiuose numatytus atvejus. 

32.2. jeigu ilgalaikio turto vienetams RAS 4 priede nėra nustatyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) skaičiavimo laikotarpio, pasirenkamas ir taikomas ekonomiškai pagrįstas ilgalaikio 

turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpis Verslo apskaitos standartuose nustatyta 

tvarka; 

32.3. pradėjus eksploatuoti ilgalaikį turtą, jo nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito 

mėn. 1 dienos; 

32.4. kai ilgalaikio turto rekonstravimas ar remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir 

(ar) pagerina jo naudingąsias savybes ir šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto naudingo 

tarnavimo laikas, ilgalaikio turto vertė ir (ar) naudingo tarnavimo laikas bei nusidėvėjimo skaičiavimo 

laikotarpis koreguojamas Verslo apskaitos standartuose nustatyta tvarka; 

32.5. ilgalaikio turto, kuriuo didinamas įstatinis kapitalas, nudėvimoji vertė skaičiuojama iš 

perduoto turto buhalterinės likutinės vertės perdavimo datai eliminuojant RAS 27 punkte nurodytoms 

ilgalaikio turto rūšims priskirtų ilgalaikio turto vienetų likutines vertes. 

33. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudas paskirstant paslaugoms, sudarančioms verslo vienetus, 

laikomasi RAS 7 punkte nustatytų principų, ypač priežastingumo principo. Jeigu tiesioginis 

paskirstymas nėra galimas, ataskaitinio laikotarpio sąnaudas paskirstant paslaugoms, naudojami 

atitinkami paskirstymo kriterijai. Nustatant sąnaudų paskirstymo kriterijus, naudojama objektyvi 

veiklos ir (arba) finansinė informacija bei laikomasi RAS 6 punkte nustatytų principų. 

34. Visos patiriamos sąnaudos, vadovaujantis RAS 7 punkte nurodytais principais, 

priskiriamos vienai iš šių kategorijų: 

34.1. tiesioginių sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, kurių atsiradimą (susiformavimą) 

ir apimtį lėmė konkrečios paslaugos ir jų apimtis ataskaitiniu laikotarpiu; 

34.2. netiesioginių sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, kurių atsiradimą 

(susiformavimą) lėmė kelios paslaugų grupės, vidinis procesas ar jų grupė, ir kurių ryšys su 

konkrečiomis paslaugomis yra netiesioginis. Šios sąnaudos paskirstomos taikant norminius 

ekonomine, technine logika pagrįstus paskirstymo kriterijus, kurie pateikiami Priede Nr. 6; 
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34.3. bendrųjų (administracinių) sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, skirtos bendram 

veiklos palaikymui (užtikrinimui), kurios su konkrečiomis paslaugomis neturi nei tiesioginio, nei 

netiesioginio ryšio, tačiau kurių atsiradimą (susiformavimą) lėmė poreikis užtikrinti organizacinės 

veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą; 

35.4. nepaskirstomų sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, nurodytos RAS 36 punkte. 

RAS 34 punkte išvardintos sąnaudos įtraukiamos į reguliavimo apskaitos sistemą, tačiau tokios 

sąnaudos, perkeliant jas iš buhalterinės apskaitos registrų į reguliavimo apskaitos sistemą, priskiriamos 

nepaskirstytinų sąnaudų kategorijai. 

36. Nepaskirstytinoms sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos: 

36.1. beviltiškos skolos, baudos, delspinigiai; 

36.2. parama, labdara ir vartotojų švietimo sąnaudos, išskyrus tas, kurios privalomos pagal 

teisės aktų reikalavimus; 

36.3. tantjemų išmokos; 

36.4. narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos; 

36.5. patirtos palūkanos ir kitos finansinės - investicinės veiklos sąnaudos; 

36.6. komandiruotės, personalo vystymo, reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros, 

komunikacijų tyrimų, nuotolinių kanalų populiarinimo, įvairių monitoringų sąnaudos, išskyrus tas, 

kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti; 

36.7. nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei 

palaikymo sąnaudos, išnuomoto ar panaudos teisėmis perduoto turto, kuris visa apimtimi naudojamas 

reguliuojamoje veikloje, nusidėvėjimo sąnaudos, išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudos, jei 

pateikiamas ekonominis ar teisinis pagrindimas dėl turto užkonservavimo pagrįstumo; 

36.8. nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos; 

36.9. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vienetų 

vertės, sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, dotacijų ir subsidijų ir joms prilygintas 

lėšas; 

36.10. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto 

vienetų vertės pokyčio dėl turto perkainojimo; 

36.11. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo plėtros darbų, iki ilgalaikio turto vienetų, 

kurių formavimui buvo atliekami plėtros darbai, eksploatacijos pradžios; 

36.12. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo prestižo, investicinio turto, finansinio turto, 

kito ilgalaikio turto, kuris nėra būtinas reguliuojamai veiklai vykdyti; 

36.13. mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių, nesusijusių su 

reguliuojamos veiklos vykdymu, organizavimo, dovanų pirkimo, žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos 

stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimas, pelno mokesčio nuo 

dividendų; 

36.14. sąnaudos, susijusios su įmonės įvaizdžio kūrimo tikslais, svečių maitinimo ir kitos 

panašaus pobūdžio sąnaudos. 

37. Suskaičiuotas veiklos rezultatas reguliavimo apskaitos sistemoje išskiriamas kaip atskira 

sąnaudų grupė. 

 

VI SKYRIUS 

PAJAMŲ PASKIRSTYMAS 

38. Ataskaitinio laikotarpio pajamos perkeliamos į RAS ir paskirstomos tiesiogiai verslo 

vienetams remiantis buhalterinės apskaitos registrų įrašais bei vartotojų ir abonentų realizacijos 

ataskaitų duomenimis. 

39. Apskaitos modulyje „Abonentai“ pajamos registruojamos detaliau, jas identifikuojant 

pagal tipą. 

40. Buhalterinėje apskaitoje užregistruotos pajamos RAS paskirstomos verslo vienetams ir 

juos sudarančioms paslaugoms taip: 
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Eil. 

Nr. 

Buhalterinė apskaita Reguliavimo apskaita 

Buhalterinės 

sąskaitos 

Nr. 

Buhalterinė 

sąskaita 
Verslo vienetas Paslauga Pajamų apskaičiavimas 

1. 50010 

Pajamos už 

patiektą 

vandenį 

Geriamojo vandens 

tiekimas 

Geriamojo 

vandens gavyba, 

paruošimas ir 

tiekimas 

Duomenys perkeliami iš buhalterinės 

apskaitos, detalizuojant pajamas iš 

vartotojų ir abonentų 

2. 50011 

Pajamos už 

sutvarkytas 

nuotekas 

Nuotekų tvarkymas 

Nuotekų 

surinkimas 

centralizuotais 

nuotekų 

surinkimo tinklais 

Atitinkamos vartotojų (abonentų) grupės 

sutvarkytas nuotekų kiekis x vartotojų 

grupei (abonentams) taikomos nuotekų 

valymo kainos 

3. 
50011 

 

Pajamos už 

sutvarkytas 

nuotekas 

 

Nuotekų tvarkymas 

 

Nuotekų valymas 

Atitinkamos vartotojų (abonentų) grupės 

sutvarkytas nuotekų kiekis x vartotojų 

grupei (abonentams) taikomos nuotekų 

surinkimo kainos 

Nuotekų dumblo 

tvarkymas 

Atitinkamos vartotojų (abonentų) grupės  

sutvarkytas nuotekų kiekis x vartotojų 

grupei (abonentams) taikomos nuotekų 

dumblo tvarkymo kainos 

4. 50012 

Pardavimų 

veiklos 

pajamos 

Apskaitos veikla  Duomenys perkeliami iš buhalterinės 

apskaitos 

 

41. Pajamos, kurias bendrovė uždirba dėl išnuomoto turto ir kuris visas naudojamas 

reguliuojamoje veikloje, padalinamas ir lygiomis dalimis priskiriamas reguliuojamai ir 

nereguliuojamai veiklai. Pajamų dalis, priskiriama reguliuojamai veiklai, paskirstoma reguliuojamos 

veiklos verslo vienetams ir paslaugoms, kurioms priskiriamas šis turtas. Jeigu išnuomojamas turtas, 

kuris apskaitomas netiesioginėje veikloje, pajamos verslo vienetams ir paslaugoms paskirstomos 

vadovaujantis netiesioginės veiklos ilgalaikio turto įsigijimo vertės paskirstymo kriterijais (priedas Nr. 

7). Jeigu išnuomojamas turtas, kuriam nėra nustatyti paskirstymo kriterijai priede Nr. 7 (už dotacijas 

įsigytas turtas), pajamos reguliuojamai veiklai paskirstomos proporcingai geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo pajamoms. 
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Priedas Nr. 1 

 

VEIKLOS VERSLO VIENETŲ IR PASLAUGŲ SĄRAŠAS 

Verslo 

vieneto/ 

paslaugos 

kodas 

Verslo 

vieneto/paslaugos 

pavadinimas 

Verslo vieneto/paslaugos aprašymas Sąnaudų grupė 
Buhalterinė 

sąskaita 

VG Vandens gavyba 
Nidos vandenvietė 

Preilos vandenvietė 

Juodkrantės vandenvietė 

Tiesioginės 

sąnaudos 
600 

VP Vandens ruošimas 
Nidos vandens gerinimo įrenginiai 

Preilos vandens gerinimo įrenginiai 

Juodkrantės vandens gerinimo įrenginiai 

Tiesioginės 

sąnaudos 
600 

VT 
Vandens 

pristatymas 

vandens tiekimo tinklai Nidoje 

vandens tiekimo tinklai Preiloje 

vandens tiekimo tinklai Pervalkoje 

vandens tiekimo tinklai Juodkrantėje 

Tiesioginės 

sąnaudos 
600 

NS 
Nuotekų 

surinkimas 

nuotekų šalinimo tinklai ir siurblinės Nidoje 

nuotekų šalinimo tinklai ir siurblinės Preiloje 

nuotekų šalinimo tinklai ir siurblinės Pervalkoje 

nuotekų šalinimo tinklai ir siurblinės Juodkrantėje 

Tiesioginės 

sąnaudos 
600 

NV Nuotekų valymas 

Nidos nuotekų valykla 

Preilos nuotekų valykla 

Pervalkos nuotekų valykla 

Juodkrantės nuotekų valykla 

Tiesioginės 

sąnaudos 
600 

DT 
Dumblo 

tvarkymas 

Nidos dumblo apdorojimo įrenginiai 

Preilos dumblo apdorojimo įrenginiai 

Pervalkos dumblo apdorojimo įrenginiai 

Juodkrantės dumblo apdorojimo įrenginiai 

Tiesioginės 

sąnaudos 
600 

A 

Bendroji 

(administracinė 

veikla) 

Bendrovės administracija 

Inžinierius – elektromechanikas 

Informacinių sistemų specialistas 

Valytoja 

Bendrosios 

(administracinės) 

sąnaudos 

630 

NT 
Netiesioginė 

veikla 
Bendrovės energetiko tarnyba, transporto tarnyba 

Netiesioginės 

sąnaudos 
601 

P 

Atsiskaitomųjų 

apskaitos prietaisų 

priežiūros 

aptarnavimo 

veikla 

Skaitiklių priežiūros ir keitimo grupė 
Apskaitos veiklos 

sąnaudos 
620 

PB 
Vartotojų 

aptarnavimo 

veikla 

Bendrovės pardavimų skyrius 
Netiesioginės 

sąnaudos 
621 

NR 
Nereguliuojama 

veikla 

Autotransporto ir mechanizmų nuoma 

Nekilnojamojo turto nuoma 

Kitos vienkartinės arba netipinės įmonės veiklos 

paslaugos 

Nereguliuojamos 

veiklos sąnaudos 
640 

 

  

Priedas Nr. 2 

   

SĄSKAITŲ PLANAS 

 
Kodas Pavadinimas Lygis Grupė 

1 ILGALAIKIS TURTAS suminė turto 

11 Nematerialusis turtas suminė turto 

113 Programinė įranga suminė turto 

1130 Programinės įrangos įsigijimo savikaina detali turto 

1138 Programinės įrangos vertės amortizacija (-) detali turto 

1139 Programinės įrangos vertės sumažėjimas (-) detali turto 

116 Sumokėti avansai už nematerialųjį turtą suminė turto 
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Kodas Pavadinimas Lygis Grupė 

12 Materialusis turtas suminė turto 

121 Pastatai ir statiniai suminė turto 

1210 Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina suminė turto 

12100 Pastatų įsigijimo savikaina suminė turto 

121000 Pastatų įsigijimo savikaina detali turto 

121001 Pastatų, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikaina suminė turto 

1210010 Pastatų, įsigytų pagal IP Nr. 2001/LT/16/P/PE/006, įsigijimo savikaina suminė turto 

12100100 Pastatų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N09, įsigijimo savikaina detali turto 

12100101 Pastatų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N10, įsigijimo savikaina detali turto 

1210011 Pastatų, valdomų patikėjimo teise, įsigijimo savikaina suminė turto 

12100110 Pastatų, nuosavybės teise priklausančių Neringos savivaldybei, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

12101 Statinių įsigijimo savikaina suminė turto 

121010 Statinių įsigijimo savikaina suminė turto 

1210100 Statinių įsigijimo savikaina detali turto 

1210101 Statinių, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikaina suminė turto 

12101010 Statinių, įsigytų pagal IP Nr. 2001/LT/P/PE/006, įsigijimo savikaina suminė turto 

121010100 Statinių, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2005/N24, įsigijimo savikaina detali turto 

121010101 Statinių, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N09, įsigijimo savikaina detali turto 

121010102 Statinių, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N10, įsigijimo savikaina detali turto 

12101011 Statinių, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2012/N01, įsigijimo savikaina detali turto 

12101012 Statinių, valdomų patikėjimo teise, įsigijimo savikaina suminė turto 

121010120 Statinių, nuosavybės teise priklausančių Neringos savivaldybei, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

12101013 Statinių, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikaina detali turto 

121011 Vandentiekio tinklų įsigijimo savikaina suminė turto 

1210110 Vandentiekio tinklų įsigijimo savikaina detali turto 

1210111 Vandentiekio tinklų, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikaina suminė turto 

12101110 Vandentiekio tinklų, įsigytų pagal IP Nr. 2001/LT/16/P/PE/006, įsigijimo 

savikaina 

suminė turto 

121011100 Vandentiekio tinklų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2005/N24, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

121011101 Vandentiekio tinklų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N09, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

121011102 Vandentiekio tinklų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N10, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

12101111 Vandentiekio tinklų, įsigytų pagal IP Nr. VP-3.1-AM-01-V-01-015, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

12101112 Vandentiekio tinklų, valdomų patikėjimo teise, įsigijimo savikaina suminė turto 

121011120 Vandentiekio tinklų, nuosavybės teise priklausančių Neringos savivaldybei, 

įsigijimo savikaina 

detali turto 

12101113 Vandentiekio tinklų, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikaina detali turto 

121012 Nuotekų tinklų įsigijimo savikaina suminė turto 

1210120 Nuotekų tinklų įsigijimo savikaina detali turto 

1210121 Nuotekų tinklų, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikaina suminė turto 

12101210 Nuotekų tinklų, įsigytų pagal IP Nr. 2001/LT/16/P/PE/006, įsigijimo savikaina suminė turto 

121012100 Nuotekų tinklų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2005/N24, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

121012101 Nuotekų tinklų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N09, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

121012102 Nuotekų tinklų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N10, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

12101211 Nuotekų tinklų, įsigytų pagal IP Nr. VP3-3.1-AM-01-V01-015, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

12101212 Nuotekų tinklų, valdomų patikėjimo teise, įsigijimo savikaina suminė turto 

121012120 Nuotekų tinklų, nuosavybės teise priklausančių Neringos savivaldybei, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 
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Kodas Pavadinimas Lygis Grupė 

12101213 Nuotekų tinklų, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikaina detali turto 

121013 Paviršinių nuotekų tinklų įsigijimo savikaina suminė turto 

1210130 Paviršinių nuotekų tinklų įsigijimo savikaina detali turto 

1210131 Paviršinių nuotekų tinklų, valdomų patikėjimo teise, įsigijimo savikaina suminė turto 

12101310 Paviršinių nuotekų tinklų, nuosavybės teise priklausančių Neringos 

savivaldybei, įsigijimo savikaina 

detali turto 

1211 Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkainojimo detali turto 

1212 Ruošiami naudoti pastatai ir statiniai detali turto 

1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

12170 Pastatų įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

121700 Pastatų savikainos įsigijimo nusidėvėjimas (-) detali turto 

121701 Pastatų, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

1217010 Pastatų, įsigytų pagal IP Nr. 2001/LT/P/PE/006, įsigijimo savikainos 

nusidėvėjimas (-) 

suminė turto 

12170100 Pastatų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N09, įsigijimo savikainos 

nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

12170101 Pastatų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N10, įsigijimo savikainos 

nusidėvėjimas(-) 

detali turto 

1217011 Pastatų, valdomų patikėjimo teise, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

12170110 Pastatų, nuosavybės teise priklausančių Neringos savivaldybei, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

12171 Statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

121710 Statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

1217100 Statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) detali turto 

1217101 Statinių, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

12171010 Statinių, įsigytų pagal IP Nr. 2001/LT/P/PE/006, įsigijimo savikainos 

nusidėvėjimas (-) 

suminė turto 

121710100 Statinių, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2005/N24, įsigijimo savikainos 

nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

121710101 Statinių, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N09, įsigijimo savikainos 

nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

121710102 Statinių, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N10, įsigijimo savikainos 

nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

12171011 Statinių, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2012/N01, įsigijimo savikainos 

nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

12171012 Statinių, valdomų patikėjimo teise, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

121710120 Statinių, nuosavybės teise priklausančių Neringos savivaldybei, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

12171013 Statinių, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) detali turto 

121711 Vandentiekio tinklų įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

1217110 Vandentiekio tinklų įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) detali turto 

1217111 Vandentiekio tinklų, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

12171110 Vandentiekio tinklų, įsigytų pagal IP Nr. 2001/LT/16/P/PE/006, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

suminė turto 

121711100 Vandentiekio tinklų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2005/N24, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

121711101 Vandentiekio tinklų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N09, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

121711102 Vandentiekio tinklų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N10, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

12171111 Vandentiekio tinklų, įsigytų pagal IP Nr. VP-3.1-AM-V-01-015, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

12171112 Vandentiekio tinklų, valdomų patikėjimo teise, įsigijimo savikainos 

nusidėvėjimas (-) 

suminė turto 

121711120 Vandentiekio tinklų, nuosavybės teise priklausančių Neringos savivaldybei, 

įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

12171113 Vandentiekio tinklų, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) detali turto 

121712 Nuotekų tinklų įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 
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1217120 Nuotekų tinklų įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) detali turto 

1217121 Nuotekų tinklų, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

12171210 Nuotekų tinklų, įsigytų pagal IP Nr. 2001/LT/16/P/PE/006, įsigijimo savikainos 

nusidėvėjimas (-) 

suminė turto 

121712100 Nuotekų tinklų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2005/N24, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

121712101 Nuotekų tinklų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N09, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

121712102 Nuotekų tinklų, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N10, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

12171211 Nuotekų tinklų, įsigytų pagal IP Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-015, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

12171212 Nuotekų tinklų, valdomų patikėjimo teise, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-

) 

suminė turto 

121712120 Nuotekų tinklų, nuosavybės teise priklausančių Neringos savivaldybei, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

12171213 Nuotekų tinklų, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) detali turto 

121713 Paviršinių nuotekų tinklų įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

1217130 Paviršinių nuotekų tinklų įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) detali turto 

1217131 Paviršinių nuotekų tinklų, valdomų patikėjimo teise, įsigijimo savikainos 

nusidėvėjimas (-) 

suminė turto 

12171310 Lietaus nuotekų tinklų, nuosavybės teise priklausančių Neringos savivaldybei, 

įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

1218 Pastatų ir statinių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (-) detali turto 

1219 Pastatų ir statinių vertės sumažėjimas (-) detali turto 

122 Mašinos ir įranga suminė turto 

1220 Mašinų ir įrangos įsigijimo savikaina suminė turto 

12200 Mašinų ir įrangos įsigijimo savikaina detali turto 

12201 Mašinų ir įrengimų, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikaina suminė turto 

122010 Mašinų ir įrangos, įsigytos pagal IP Nr. 2001/LT/16/P/PE/006, įsigijimo 

savikaina 

suminė turto 

1220100 Mašinų ir įrangos, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. V/2005/N24, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

1220101 Mašinų ir įrangos, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N09, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

1220102 Mašinų ir įrangos, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N10, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

122011 Mašinų ir įrangos, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. V/2012/N01, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

12202 Užkonservuotų mašinų ir įrangos įsigijimo savikaina detali turto 

1221 Mašinų ir įrangos vertės pokytis dėl perkainojimo detali turto 

1222 Ruošiamos naudoti mašinos ir įranga detali turto 

1227 Mašinų ir įrangos įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

12270 Mašinų ir įrangos įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) detali turto 

12271 Mašinų ir įrangos, įsigytos už dotacijas, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

122710 Mašinų ir įrangos, įsigytos pagal IP Nr. 2001/LT/16/P/PE/006, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

suminė turto 

1227100 Mašinų ir įrangos, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. V/2005/N24, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

1227101 Mašinų ir įrangos, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N09, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

1227102 Mašinų ir įrangos, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N10, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

122711 Mašinų ir įrangos, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. V/2012/N01, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

12272 Užkonservuotų mašinų ir įrangos įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) detali turto 

1228 Mašinų ir įrangos vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (-) detali turto 

1229 Mašinų ir įrangos vertės sumažėjimas (-) detali turto 
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123 Transporto priemonės detali turto 

1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina suminė turto 

12300  Transporto priemonių įsigijimo savikaina detali turto 

12301 Transporto priemonių, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikaina suminė turto 

123010 Transporto priemonių, įsigytų pagal IP Nr. 2001/LT/16/P/PE/006, įsigijimo 

savikaina 

suminė turto 

1230100 Transporto priemonių, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2005/N24, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

1230101 Transporto priemonių, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N10, įsigijimo 

savikaina 

detali turto 

1231 Transporto priemonių vertės pokytis dėl perkainojimo detali turto 

1232 Ruošiamos naudoti transporto priemonės detali turto 

1237 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

12370 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) detali turto 

12371 Transporto priemonių, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas 

(-) 

suminė turto 

123710 Transporto priemonių, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2005/N24, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

123711 Transporto priemonių, įsigytų pagal rangos sutartį Nr. V/2004/N10, įsigijimo 

savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

1238 Transporto priemonių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (-) detali turto 

1239 Transporto priemonių vertės sumažėjimas (-) detali turto 

124 Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai suminė turto 

1240 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikaina suminė turto 

12400 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikaina detali turto 

12401 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių, įsigytų už dotacijas, įsigijimo savikaina suminė turto 

124010 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių, įsigytos pagal IP Nr. 2001/LT/16/P/PE/006, 

įsigijimo savikaina 

suminė turto 

1240100 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. 

V/2005/N24, įsigijimo savikaina 

detali turto 

1240101 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. 

V/2004/N09, įsigijimo savikaina 

detali turto 

1240102 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. 

V/2004/N10, įsigijimo savikaina 

detali turto 

124011 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. 

V/2012/N01, įsigijimo savikaina 

detali turto 

1241 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės pokytis dėl perkainojimo detali turto 

1242 Ruošiami naudoti kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai detali turto 

1247 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) suminė turto 

12470 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) detali turto 

12471  Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių, įsigytos už dotacijas, įsigijimo savikainos 

nusidėvėjimas (-) 

suminė turto 

124710 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių, įsigytos pagal IP Nr. 2001/LT/16/P/PE/006, 

įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) 

suminė turto 

1247100 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. 

V/2005/N24, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

1247101 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. 

V/2004/N09, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

1247102 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. 

V/2004/N10, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

124712 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių, įsigytos pagal rangos sutartį Nr. 

V/2012/N01, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

1248 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės pokyčio dėl perkainojimo 

nusidėvėjimas (-) 

detali turto 

1249 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės sumažėjimas (-) detali turto 

126 Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai suminė turto 

1260 Sumokėti avansai už ilgalaikį materialųjį turtą detali turto 

1261 Vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai suminė turto 
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12610 Statomas (gaminamas) ar rekonstruojamas ilgalaikis materialusis turtas detali turto 

12611 Statomo (gaminamo) ar rekonstruojamo ilgalaikio materialiojo turto vertės 

pokytis dėl perkainojimo 

detali turto 

12619 Statomo ar rekonstruojamo ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas (-) detali turto 

127 Investicinis turtas suminė turto 

1271 Pastatai kaip investicinis turtas suminė turto 

12710 Pastatų kaip investicinio turto įsigijimo savikaina detali turto 

12717 Pastatų kaip investicinio turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) detali turto 

16 Finansinis turtas detali turto 

17 Kitas ilgalaikis turtas suminė turto 

171 Atidėtojo pelno mokesčio turtas detali turto 

173 Kitas turtas suminė turto 

1730 Kito turto įsigijimo savikaina detali turto 

1731 Kito turto tikrosios vertės pokytis (+ / -) detali turto 

1739 Kito turto vertės sumažėjimas (-) detali turto 

5 PAJAMOS suminė pajamų 

50 Pardavimo pajamos suminė pajamų 

500 Prekių ir paslaugų pajamos suminė pajamų 

5000 Parduotų prekių pajamos detali pajamų 

5001 Suteiktų paslaugų pajamos suminė pajamų 

50010 Pajamos už patiektą vandenį suminė pajamų 

500100 Pajamos už patiektą vandenį vartotojams detali pajamų 

500101 Pajamos už patiektą vandenį abonentams detali pajamų 

500102 Pajamos už patiektą vandenį, apmokestinamos 9 proc. PVM tarifu detali pajamų 

50011 Pajamos už sutvarkytas nuotekas suminė pajamų 

500110 Pajamos už sutvarkytas nuotekas iš vartotojų detali pajamų 

500111 Pajamos už sutvarkytas nuotekas iš abonentų detali pajamų 

500112 Pajamos už sutvarkytas nuotekas, apmokestinamos 9 proc. PVM tarifu detali pajamų 

500113 Pajamos iš nuotekų atvežimo detali pajamų 

50012 Pardavimų veiklos pajamos suminė pajamų 

500120 Pardavimų veiklos pajamos iš vartotojų detali pajamų 

500121 Pardavimų veiklos pajamos iš abonentų detali pajamų 

509 Nuolaidos, grąžinimas (-) detali pajamų 

54 Kitõs veiklos pajamos suminė pajamų 

5400 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas detali pajamų 

5401 Kitos pajamos suminė pajamų 

54011 Nuomos pajamos detali pajamų 

54012 Nuomos pajamos, neapmokestinamos PVM detali pajamų 

54019 Kitos pajamos detali pajamų 

58 Kitos palūkanų ir panašios pajamos suminė pajamų 

5803 Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka suminė pajamų 

58030 Teigiama valiutos kursų pokyčio įtaka dėl valiutos konvertavimo detali pajamų 

58031 Teigiama valiutos kursų pokyčio įtaka dėl valiutinių straipsnių perkainojimo detali pajamų 

5804 Baudų ir delspinigių pajamos suminė pajamų 

58040 Baudų ir delspinigių už pradelstas kitų įmonių trumpalaikes skolas pajamos detali pajamų 

5805 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs pelnas detali pajamų 

5810 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos suminė pajamų 

58100 Palūkanų už sąskaitas bankuose pajamos detali pajamų 

58101 Palūkanų už indėlius pajamos detali pajamų 

58109 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos detali pajamų 

6 SĄNAUDOS suminė sąnaudų 

60 Pardavimo savikaina suminė sąnaudų 

600 Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikainos tiesioginės sąnaudos detali sąnaudų 

601 Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikainos netiesioginės sąnaudos detali sąnaudų 
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62 Pardavimo sąnaudos suminė sąnaudų 

620 Pardavimo tiesioginės sąnaudos detali sąnaudų 

621 Pardavimo netiesioginės sąnaudos detali sąnaudų 

63 Bendrosios ir administracinės sąnaudos suminė sąnaudų 

630 Bendrosios ir administracinės sąnaudos detali sąnaudų 

64 Kitos veiklos sąnaudos suminė sąnaudų 

640 Kitos veiklos sąnaudos detali sąnaudų 

68 Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos suminė sąnaudų 

680 Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos detali sąnaudų 

69 Pelno ir panašūs mokesčiai suminė sąnaudų 

690 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai detali sąnaudų 

 

 
Priedas Nr. 3 

KAŠTŲ CENTRAI 

 
Kaštų centras „Išlaidų straipsniai“ 

 
Kaštų centro kodas Kaštų centro pavadinimas 

101 Darbo užmokesčio sąnaudos 

102 Įmokų socialiniam draudimui sąnaudos 

104 Atostoginių kaupimo sąnaudos 

111 Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui 

112 Autotransporto draudimo sąnaudos 

113 

 

Autotransporto remonto sąnaudos 

114 Kuras lengviesiems automobiliams 

121 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos 

1211 Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 

1212 Nematerialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 

122 Nurašytų atsargų sąnaudos  

123 Technologinių medžiagų sąnaudos 

124 Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos (likutinė vertė) 

125  Dumblo išvežimo sąnaudos 

126 Apsaugos paslaugų pirkimo sąnaudos 

127  Vandens skaitiklių nurašymo sąnaudos 

128 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos 

129 Avarijų šalinimo sąnaudos 

130 Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos 

131 Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos 

133 Metrologinės patikros sąnaudos 

134 Elektros prietaisų remonto ir patikros sąnaudos 

135 Kitos perkamos sąnaudos 

136 Geriamojo vandens laboratorinių tyrimų sąnaudos 

137 Nuotekų laboratorinių tyrimų sąnaudos 

138 Teritorijos tvarkymo sąnaudos 

139 Komandiruočių sąnaudos 

140 Reklamos ir skelbimų sąnaudos 

141 Elektros energijos sąnaudos technologiniams įrenginiams 

142 Patalpų apšvietimo, vėdinimo elektros energijos sąnaudos 

143 Komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos 

144 Patalpų šildymo elektros energijos sąnaudos 
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Kaštų centro kodas Kaštų centro pavadinimas 

145 Telekomunikacijų sąnaudos 

146 Sunaudoto šalto vandens sąnaudos 

147 Banko paslaugų sąnaudos 

149 Monitoringo sąnaudos 

152 Žyminio mokesčio sąnaudos 

181 Sąskaitų pateikimo sąnaudos 

182 Sutarčių sudarymo sąnaudos 

183 Kanceliarinės sąnaudos 

184 Pašto paslaugų pirkimo sąnaudos 

185 Spaudos ir teisės aktų prenumeratos sąnaudos 

186 Įmokų surinkimo mokesčių sąnaudos 

187 Audito paslaugų pirkimo paslaugos 

201 Aplinkos teršimo mokesčio sąnaudos 

202 Aplinkos teršimo padidintu tarifu mokesčio sąnaudos 

203 Gamtos išteklių mokesčio sąnaudos 

204 Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos 

205 Žemės nuomos mokesčio sąnaudos 

206 Neatskaitomo PVM sąnaudos 

207 Pelno mokestis 

208 Įmokos VERT 

211 Darbininkų mokymo sąnaudos 

212 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 

213 Darbų saugos sąnaudos 

214 Kompiuterinių programų palaikymo sąnaudos 

215 Nario mokesčio sąnaudos 

216 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos 

217 Darbuotojų draudimo sąnaudos 

218 Darbuotojų profilaktinių sveikatos patikrinimų sąnaudos 

219 Kitos sąnaudos 

221 Ilgalaikio turto perleidimo sąnaudos 

231 Baudų ir delspinigių sąnaudos 

232 Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka 

233 Beviltiškų skolų sąnaudos 

 

Kaštų centras „Verslo vienetas“  

 

Kaštų centro/paslaugos kodas Kaštų centro/paslaugos pavadinimas 

A Administracinės sąnaudos 

B Bendrosios sąnaudos 

NT Netiesioginė veikla 

NP Nepaskirstytinosios sąnaudos 

F Finansinė veikla  

KV Kita veikla 

NS Nuotekų surinkimas 

NV Nuotekų valymas 

P Pardavimo tiesioginės sąnaudos 

PB Pardavimo netiesioginės sąnaudos 

PN Paviršinės nuotekos 

VG Vandens gavyba 

VP Vandens gerinimas 
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Kaštų centro kodas Kaštų centro pavadinimas 

VT Vandens tiekimas 

DT Dumblo tvarkymas 

NR Nereguliuojama veikla 

 

 
Priedas Nr. 4 

 

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) NORMATYVAI 
 

Eil. Nr. Ilgalaikio turto grupės 
Normatyvai, 

metais 

Ilgalaikio turto pavadinimas 

1. Pastatai ir statiniai
 

1.1. Pastatai  50 Administraciniai, gamybiniai – ūkiniai ir pan. pastatai 

1.2. Keliai, šaligatviai ir tvoros 27 
Keliai, šaligatviai ir tvoros 

1.3.  Vamzdynai 50 Vandentiekio ir nuotekų vamzdynai 

1.4.  Kiti statiniai 35 

Siurblinių statiniai, vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens 

rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, 

nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt. 

2. Mašinos ir įranga 

2.1.  Mašinos ir įranga 10 

Vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga (siurblių 

valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei 

hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, 

filtrai, centrifūgos)
 

2.2.  Mašinos ir įranga 5 Nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW
 

3. Kiti įrenginiai, prietaisai, įrankiai 

3.1 Apskaitos prietaisai 6 Apskaitos prietaisai 

3.2. Įrankiai 6 
Matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius, 

baldai, org. technika 

4. Transporto priemonės 

4.1 Transporto priemonės 7 Lengvieji automobiliai 

4.2 Kitos transporto priemonės 10 
Asenizacijos transporto priemonės, transportas dumblui, vandeniui vežti, 

autobusai žmonėms vežti 

6.  Nematerialus turtas 

6.1. Nematerialus turtas 4 Standartinė programinė įranga 

6.2. Nematerialus turtas 4 Spec. programinė įranga 

6.3. Nematerialus turtas 4 Kitas nematerialus turtas 

 

 

Priedas Nr. 5 

 

UAB „NERINGOS VANDUO“ BUHALTERINIŲ SĄSKAITŲ PLANO SĄNAUDŲ SĄSKAITŲ 

GRUPAVIMAS PAGAL METODIKOJE NUMATYTAS SĄNAUDŲ GRUPES 

 

 

Buhalterinės apskaitos tiesioginių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudų priskyrimas 

RAS sąnaudų grupėms 

 

Eil. Nr. Metodikos sąnaudų grupė 

Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 

Nr. 

kaštų 

centro 

kodas 

kaštų centro pavadinimas 

B.1. Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos x x x 

B.2.1. Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos x x x 
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Eil. Nr. Metodikos sąnaudų grupė 

Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 

Nr. 

kaštų 

centro 

kodas 

kaštų centro pavadinimas 

B.2.2. Dumblo tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos 600 125 Dumblo išvežimo sąnaudos 

B.3.1. 
Elektros energija siurbliams, orapūtėms, 

maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams  
600 141 

Elektros energijos sąnaudos 

technologiniams įrenginiams 

B.3.2. 
Patalpų šildymo, apšvietimo ir vėdinimo elektros 

energijos sąnaudos 

600,

640 

142 
Patalpų apšvietimo, vėdinimo elektros 

energijos sąnaudos 

144 
Patalpų šildymo elektros energijos 

sąnaudos 

B.4.1. Technologinių medžiagų sąnaudos 600 123 Technologinių medžiagų sąnaudos 

B.4.2. Technologinio kuro sąnaudos x x x 

B.5.1 

Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui 

(asenizacijos transporto priemonėms, transportui 

dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms 

vežti) 

600,

620,

640 

111 
Kuras mašinoms ir gamybiniam 

transportui 

B.5.2. Kuras lengviesiems automobiliams 600 114 Kuras lengviesiems automobiliams 

B.6.1. Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos x x x 

B.7.1. Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos 

600, 

620,

640 

128 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos 

B.7.2. 
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo 

sąnaudos 

600 

113 Autotransporto remonto sąnaudos 

131 
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo 

sąnaudos 

620 131 
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo 

sąnaudos 

B.7.3. Metrologinės patikros sąnaudos 
600,

620 
133 Metrologinės patikros sąnaudos 

B.7.4. Avarijų šalinimo sąnaudos 600 129 Avarijų šalinimo sąnaudos 

B.7.5. 
Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo 

mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos 
600 134 Elektros prietaisų patikros sąnaudos 

B.8. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 600 

1211 
Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

sąnaudos 

1212 
Nematerialaus ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo sąnaudos 

B.9.1. Darbo užmokesčio sąnaudos 

600,

620,

640 

101 Darbo užmokesčio sąnaudos 

104 Atostoginių kaupimo sąnaudos 

B.9.2. 
Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybai sąnaudos 

600,

620,

640 

102 Įmokų socialiniam draudimui sąnaudos 

B.9.3. Darbo saugos sąnaudos 600 213 Darbo saugos sąnaudos 

B.9.4. Kitos personalo sąnaudos 
600,

620 

139 Komandiruočių sąnaudos 

211 Darbininkų mokymo sąnaudos 

212 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 

217 Darbuotojų draudimo sąnaudos 

218 
Darbuotojų profilaktinių sveikatos 

patikrinimų sąnaudos 

B.10.1. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sąnaudos 600 203 Gamtos išteklių mokesčio sąnaudos 

B.10.2. Mokesčio už taršą sąnaudos 600 

201 Aplinkos teršimo mokesčio sąnaudos 

202 
Aplinkos teršimo padidintu tarifu 

mokesčio sąnaudos 

B.10.3. Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos 600 204 Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos 

B.10.4. Žemės nuomos mokesčio sąnaudos 600 205 Žemės nuomos mokesčio sąnaudos 

B.10.5 Kitų mokesčių sąnaudos 600 
206 Neatskaitomo PVM sąnaudos 

208 Įmokos VERT 

B.11.1. Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos x x x 

B.11.2. Kitos finansinės sąnaudos x x x 

B.12.1 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos 600 216 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos 

B.12.2 Žyminio mokesčio sąnaudos 600 152 Žyminio mokesčio sąnaudos 
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Eil. Nr. Metodikos sąnaudų grupė 

Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 

Nr. 

kaštų 

centro 

kodas 

kaštų centro pavadinimas 

B.12.3. Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos x x x 

B.12.4. Ryšių paslaugų sąnaudos 600 145 Telekomunikacijų sąnaudos 

B.12.5. Pašto, pasiuntinių pirkimo sąnaudos 600 184 Pašto paslaugų pirkimo sąnaudos 

B.12.6. Kanceliarinės sąnaudos 600 183 Kanceliarinės sąnaudos 

B.12.7. 
Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų 

pirkimo sąnaudos 
600 130 

Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto 

paslaugų pirkimo sąnaudos 

B.12.8. Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos 600 185 
Spaudos ir teisės aktų prenumeratos 

sąnaudos 

B.12.9. Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos 600 126 Apsaugos paslaugų pirkimo sąnaudos 

B.12.10. Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos 600 187 Audito paslaugų pirkimo sąnaudos 

B.12.11. Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos 600 121 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos 

B.12.12. Įmokų administravimo paslaugų pirkimo sąnaudos x x x 

B.12.13. Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos x x x 

B.12.14 Kitos administravimo sąnaudos x x x 

B.13. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 640 
140 Reklama ir skelbimai 

216 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos 

B.14.1. Turto nuomos sąnaudos x x x 

B.14.2. Turto draudimo sąnaudos 600 112 Autotransporto draudimo sąnaudos 

B.14.3. Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos 600 
136 

Geriamojo vandens laboratorinių tyrimų 

sąnaudos 

137 Nuotekų laboratorinių tyrimų sąnaudos 

B.14.4. Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos 

600 

135 Kitų perkamų paslaugų sąnaudos 

143 Komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos 

149 Monitoringo sąnaudos 

214 
Kompiuterinių programų palaikymo 

sąnaudos 

620 

135 Kitų perkamų paslaugų sąnaudos 

181 Sąskaitų pateikimo sąnaudos 

214 
Kompiuterinių programų palaikymo 

sąnaudos 

640 135 Kitų perkamų paslaugų sąnaudos 

B.14.5. Kitos pastovios sąnaudos 
600 

122 Nurašytų atsargų sąnaudos 

138 Teritorijos tvarkymo sąnaudos 

146 Sunaudoto šalto vandens sąnaudos 

219 Kitos sąnaudos 

640 146 Sunaudoto šalto vandens sąnaudos 

B.14.6. 
Trumpalaikio turto (vandens ir nuotekų apskaitos 

prietaisai) nurašymo sąnaudos 

620,

640 
127 

Vandens skaitiklių nurašymo sąnaudos 

B.14.7. Kitos kintamosios sąnaudos x x x 

 

Buhalterinės apskaitos netiesioginių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudų priskyrimas 

RAS sąnaudų grupėms 
 

Eil. Nr. Metodikos sąnaudų grupė 

Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 

Nr. 

kaštų 

centro 

kodas 

kaštų centro pavadinimas 

C.1.1. 
Elektros energija siurbliams, orapūtėms, 

maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams  
600 141 

Elektros energijos sąnaudos 

technologiniams įrenginiams 

C.1.2. 
Patalpų šildymo, apšvietimo ir vėdinimo elektros 

energijos sąnaudos 
600 

142 
Patalpų apšvietimo, vėdinimo elektros 

energijos sąnaudos 

144 
Patalpų šildymo elektros energijos 

sąnaudos 

C.2.1. 

Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui 

(asenizacijos transporto priemonėms, transportui 

dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms 

vežti) 

600 111 
Kuras mašinoms ir gamybiniam 

transportui 

C.2.2. Kuras lengviesiems automobiliams 600 114 Kuras lengviesiems automobiliams 

C.3.1. Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos x x x 
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Eil. Nr. Metodikos sąnaudų grupė 

Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 

Nr. 

kaštų 

centro 

kodas 

kaštų centro pavadinimas 

C.4.1. Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos 600 128 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos 

C.4.2. 
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo 

sąnaudos 
600 

113 Autotransporto remonto sąnaudos 

131 
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo 

sąnaudos 

C.4.3. Metrologinės patikros sąnaudos 600 133 Metrologinės patikros sąnaudos 

C.4.4. Avarijų šalinimo sąnaudos 600 129 Avarijų šalinimo sąnaudos 

C.4.5. 
Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo 

mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos 
600 134 Elektros prietaisų patikros sąnaudos 

C.5. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 600 

1211 
Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

sąnaudos 

1212 
Nematerialaus ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo sąnaudos 

C.6.1. Darbo užmokesčio sąnaudos 600 
101 Darbo užmokesčio sąnaudos 

104 Atostoginių kaupimo sąnaudos 

C.6.2. 
Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybai sąnaudos 
600 102 Įmokų socialiniam draudimui sąnaudos 

C.6.3. Darbo saugos sąnaudos 600 213 Darbo saugos sąnaudos 

C.6.4. Kitos personalo sąnaudos 600 

139 Komandiruočių sąnaudos 

211 Darbininkų mokymo sąnaudos 

212 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 

217 Darbuotojų draudimo sąnaudos 

218 
Darbuotojų profilaktiniai sveikatos 

patikrinimai 

C.7.1. Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos 600 204 Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos 

C.7.2 Žemės nuomos mokesčio sąnaudos 600 205 Žemės nuomos mokesčio sąnaudos 

C.7.3. Kitų mokesčių sąnaudos 600 
206 Neatskaitomo PVM sąnaudos 

208 Įmokos VERT 

C.8.1 Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos x x x 

C.8.2. Kitos finansinės sąnaudos x x x 

C.9.1. Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos 600 216 Teisinės paslaugų pirkimo sąnaudos 

C.9.2. Žyminio mokesčio sąnaudos 600 152 Žyminio mokesčio sąnaudos 

C.9.3. Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos x x x 

C.9.4. Ryšių paslaugų sąnaudos 600 145 Telekomunikacijų sąnaudos 

C.9.5. Pašto, pasiuntinių pirkimo sąnaudos 600 184 Pašto paslaugų pirkimo sąnaudos 

C.9.6. Kanceliarinės sąnaudos 600 183 Kanceliarinės sąnaudos 

C.9.7. 
Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų 

pirkimo sąnaudos 
600 130 

Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto 

paslaugų pirkimo sąnaudos 

C.9.8. Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos 600 185 
Spaudos ir teisės aktų prenumeratos 

sąnaudos 

C.9.9. Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos 600 126 Apsaugos paslaugų pirkimo sąnaudos 

C.9.10. Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos 600 187 Audito paslaugų pirkimo sąnaudos 

C.9.11. Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos 600 121 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos 

C.9.12. Įmokų administravimo paslaugų pirkimo sąnaudos x x x 

C.9.13. Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos x x x 

C.9.14. Kitos administravimo sąnaudos x x x 

C.10. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 621 

101 Darbo užmokesčio sąnaudos 

102 Įmokų socialiniam draudimui sąnaudos 

111 
Kuras mašinoms ir gamybiniam 

transportui 

135 Kitų perkamų paslaugų sąnaudos 

139 Komandiruočių sąnaudos 

142 
Patalpų šildymo apšvietimo, vėdinimo 

elektros energijos sąnaudos 

181 Sąskaitų pateikimo sąnaudos 

212 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 

214 
Kompiuterinių programų palaikymo 

sąnaudos 
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Eil. Nr. Metodikos sąnaudų grupė 

Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 

Nr. 

kaštų 

centro 

kodas 

kaštų centro pavadinimas 

   

217 Darbuotojų draudimo sąnaudos 

218 
Darbuotojų profilaktinių sveikatos 

patikrinimų sąnaudos 

C.11.1 Turto nuomos sąnaudos x x x 

C.11.2. Turto draudimo sąnaudos 600 112 Autotransporto draudimo sąnaudos 

C.11.3. Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos x 
x x 

x x 

C.11.4. Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos 600 

135 Kitų perkamų paslaugų sąnaudos 

143 Komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos 

149 Monitoringo sąnaudos 

214 
Kompiuterinių programų palaikymo 

sąnaudos 

C.11.5 Kitos pastovios sąnaudos 600 

122 Nurašytų atsargų sąnaudos 

138 Teritorijos tvarkymo sąnaudos 

146 Sunaudoto šalto vandens sąnaudos 

219 Kitos sąnaudos 

C.11.6. Kitos kintamosios sąnaudos x x x 

 

Buhalterinės apskaitos bendrųjų (administracinių) sąnaudų priskyrimas RAS sąnaudų grupėms 

 

Eil. Nr. Metodikos sąnaudų grupė 

Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 

Nr. 

kaštų 

centro 

kodas 

kaštų centro pavadinimas 

E.1.1. 
Bendrųjų patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo, 

elektros energijos sąnaudos 
630 

142 
Patalpų apšvietimo, vėdinimo elektros 

energijos sąnaudos 

144 
Patalpų šildymo elektros energijos 

sąnaudos 

E.2.1. Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui  x x x 

E.2.2. Kuras lengviesiems automobiliams 630 114 Kuras lengviesiems automobiliams 

E.3.1. Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos x x x 

E.4.1. Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos 630 128 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos 

E.4.2. 
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo 

sąnaudos 
630 

113 Autotransporto remonto sąnaudos 

131 
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo 

sąnaudos 

E.4.3. Metrologinės patikros sąnaudos 630 133 Metrologinės patikros sąnaudos 

E.4.4. Avarijų šalinimo sąnaudos 630 129 Avarijų šalinimo sąnaudos 

E.4.5. 
Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo 

mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos 
630 134 Elektros prietaisų patikros sąnaudos 

E.5. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 630 

1211 
Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

sąnaudos 

1212 
Nematerialaus ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo sąnaudos 

E.6.1. Darbo užmokesčio sąnaudos 630 
101 Darbo užmokesčio sąnaudos 

104  Atostoginių kaupimo sąnaudos 

E.6.2. 
Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybai sąnaudos 
630 102 Įmokų socialiniam draudimui sąnaudos 

E.6.3. Darbo saugos sąnaudos 630 213 Darbo saugos sąnaudos 

E. 6.4. Kitos personalo sąnaudos 630 

139 Komandiruočių sąnaudos 

211 Darbininkų mokymo sąnaudos 

212 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 

218 
Darbuotojų profilaktinių sveikatos 

patikrinimų sąnaudos 

E.7.1. Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos 630 204 Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos 

E.7.2. Žemės nuomos mokesčio sąnaudos 630 205 Žemės nuomos mokesčio sąnaudos 
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Eil. Nr. Metodikos sąnaudų grupė 

Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 

Nr. 

kaštų 

centro 

kodas 

kaštų centro pavadinimas 

E.7.3. Kitų mokesčių sąnaudos 630 206 Neatskaitomo PVM sąnaudos 

E.8.1. Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos 630 147 Banko paslaugų pirkimo sąnaudos 

E.8.2. Kitos finansinės sąnaudos x x x 

E.9.1. Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos 630 216 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos 

E.9.2. Žyminio mokesčio sąnaudos 630 152 Žyminio mokesčio sąnaudos 

E.9.3. Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos x x x 

E.9.4. Ryšių paslaugų sąnaudos 630 145 Telekomunikacijų sąnaudos 

E. 9.5. Pašto, pasiuntinių pirkimo sąnaudos 630 184 Pašto paslaugų pirkimo sąnaudos 

E.9.6. Kanceliarinės sąnaudos 630 183 Kanceliarinės sąnaudos 

E.9.7. 
Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų 

pirkimo sąnaudos 
630 130 

Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto 

paslaugų pirkimo sąnaudos 

E.9.8. Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos 630 185 
Spaudos ir teisės aktų prenumeratos 

sąnaudos 

E.9.9. Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos 630 126 Apsaugos paslaugų pirkimo sąnaudos 

E.9.10. Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos 630 187 Audito paslaugų pirkimo sąnaudos 

E.9.11. Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos 630 121 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos 

E.9.12. 
Įmokų administravimo paslaugų pirkimo 

sąnaudos 
630 186 Įmokų surinkimo sąnaudos 

E.9.13 
Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo 

sąnaudos 
x x x 

E.9.14. Paskirstomosios draudimo sąnaudos 630 217 Darbuotojų draudimo sąnaudos 

E.9.15. Kitos administravimo sąnaudos 630 
122 Nurašytų atsargų sąnaudos 

219 Kitos sąnaudos 

E.10. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos x x x 

E.11.1. Turto nuomos sąnaudos x x x 

E.11.2. Turto draudimo sąnaudos 630 112 Autotransporto draudimo sąnaudos 

E.11.3. Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos x x x 

E.11.4. Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos 630 

135 Kitų perkamų paslaugų sąnaudos 

143 Komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos 

214 
Kompiuterinių programų palaikymo 

sąnaudos 

E.11.5. Kitos sąnaudos x x x 

 

 

Priedas Nr. 6 

 

Netiesioginės veiklos sąnaudų paskirstymo kriterijai reguliuojamai ir nereguliuojamai veiklai 

 
Eil. 

Nr. 
Nešiklis Ekonominis pagrindimas 

1. Netiesioginės veiklos kuro transportui 

sąnaudų dalis %, tenkanti reguliuojamos 

veiklos tiesioginėms (išskyrus apskaitos 

veiklos) sąnaudoms  

Netiesioginėje veikloje sunaudotas kuras transportui yra skirtas visai 

reguliuojamai veiklai aptarnauti, todėl kuro sąnaudų paskirstymas 

proporcingai reguliuojamos veiklos tiesioginėms (išskyrus apskaitos 

veiklos) sąnaudoms atitinka ekonominę jų naudojimo prasmę. 

2. Netiesioginės veiklos einamojo remonto ir 

aptarnavimo sąnaudų dalis %, tenkanti 

reguliuojamos tiesioginės veiklos (išskyrus 

apskaitos veiklos) einamojo remonto ir 

aptarnavimo sąnaudoms  

Netiesioginėje veikloje sunaudotos medžiagos skirtos remontuoti ir 

aptarnauti reguliuojamos veiklos turtą. Todėl šių sąnaudų paskirstymas 

proporcingai reguliuojamos veiklos (išskyrus apskaitos veiklos) toms 

pačioms sąnaudoms atitinka ekonominę jų naudojimo prasmę. 

3. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo 

sąnaudų dalis %, tenkanti reguliuojamos 

veiklos tiesioginėms (išskyrus apskaitos 

veiklos) sąnaudoms  

Netiesioginėje veikloje dirbančių darbuotojų darbo sąnaudos tiesiogiai 

susijusios su tiesioginės veiklos darbuotojų sąnaudomis ir turto 

priežiūra, todėl šių sąnaudų paskirstymas proporcingai reguliuojamos 

veiklos tiesioginėms (išskyrus apskaitos veiklos) sąnaudoms atitinka 

ekonominę jų naudojimo prasmę. 

4. Darbo saugos ir kitų personalo sąnaudų 

dalis %, tenkanti reguliuojamos veiklos 

tiesioginėms sąnaudoms  

Darbo saugos ir kitos personalo sąnaudos tiesiogiai susiję su 

tiesioginės veiklos darbuotojų sąnaudomis, todėl šių sąnaudų 

paskirstymas proporcingai tiesioginės veiklos darbuotojų darbo 

užmokesčio sąnaudoms atitinka ekonominę jų naudojimo prasmę. 
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Eil. 

Nr. 
Nešiklis Ekonominis pagrindimas 

5. Netiesioginės veiklos turto nusidėvėjimo 

sąnaudų dalis %, tenkanti reguliuojamos 

veiklos ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

sąnaudoms 

Netiesioginę veiklą sudaro transporto - mechaninis ūkis, kurio 

paskirtis yra aptarnauti reguliuojamą veiklą, todėl šio turto 

nusidėvėjimo sąnaudų paskirstymas proporcingai reguliuojamos 

veiklos turto nusidėvėjimo sąnaudoms atitinka ekonominę šio turto 

naudojimo prasmę. 

6. Netiesioginės veiklos administracinių 

sąnaudų dalis %, tenkanti reguliuojamos 

veiklos tiesioginėms (išskyrus apskaitos 

veiklos) sąnaudoms  

Netiesioginės veiklos administracinės sąnaudos skirtos aptarnauti visą 

reguliuojamą veiklą, todėl šių sąnaudų paskirstymas proporcingai 

reguliuojamos veiklos tiesioginėms (išskyrus apskaitos veiklos) 

sąnaudoms atitinka ekonominę jų naudojimo prasmę. 

7. Netiesioginės veiklos rinkodaros ir 

pardavimų sąnaudų dalis %, tenkanti 

reguliuojamos veiklos tiesioginėms 

sąnaudoms 

Netiesioginės veiklos rinkodaros ir pardavimų sąnaudos skirtos 

aptarnauti visą reguliuojamą veiklą, todėl šių sąnaudų paskirstymas 

proporcingai reguliuojamos veiklos tiesioginėms sąnaudoms  atitinka 

ekonominę jų naudojimo prasmę. 

8. Kitų netiesioginės veiklos sąnaudų dalis 

%, tenkanti reguliuojamos veiklos (išskyrus 

apskaitos veiklos) tiesioginėms sąnaudoms 

Kitos netiesioginėje veikloje patirtos sąnaudos yra susijusios su 

netiesioginės veiklos darbuotojų veikla. Todėl šių sąnaudų 

paskirstymas proporcingai reguliuojamos veiklos tiesioginėms 

(išskyrus apskaitos veiklos) sąnaudoms atitinka ekonominę jų 

naudojimo prasmę. 

9.  Netiesioginės veiklos mokesčių sąnaudų 

dalis %, tenkanti reguliuojamos veiklos 

tiesioginėms (išskyrus apskaitos veiklos) 

sąnaudoms 

Netiesioginės veiklos mokesčių sąnaudos skirtos aptarnauti visą 

reguliuojamą veiklą, todėl šių sąnaudų paskirstymas proporcingai 

reguliuojamos veiklos tiesioginėms (išskyrus apskaitos veiklos) 

sąnaudoms atitinka ekonominę jų naudojimo prasmę. 

 

 

Priedas Nr. 7 

 

NETIESIOGINĖS VEIKLOS TURTO PRADINĖS VERTĖS IR BALANSINĖS VERTĖS 

PASKIRSTYMAS REGULIUOJAMAI IR NEREGULIUOJAMAI VEIKLAI 
 
Eil. 

Nr. 
Nešiklis Ekonominis pagrindimas 

1. Netiesioginės veiklos pastatų, kelių, 

šaligatvių ir tvorų įsigijimo vertės dalis 

%, tenkanti reguliuojamos veiklos tiesiogiai 

priskirto geriamojo vandens tiekimo veiklos 

ilgalaikio turto įsigijimo vertei be 

vamzdynų įsigijimo vertės 

Netiesioginės veiklos pastatai, keliai, šaligatviai ir tvoros naudojami 

geriamojo vandens tiekimo veiklai aptarnauti. Todėl pastatų įsigijimo 

vertės paskirstymas proporcingai geriamojo vandens tiekimo veiklai 

tiesiogiai priskirto ilgalaikio turto įsigijimo vertei be vamzdynų 

įsigijimo vertės atitinka ekonominę jų naudojimo prasmę. 

2.  Netiesioginės veiklos transporto ir kitos 

įrangos, įrenginių ir įrankių įsigijimo 

vertės dalis %, tenkanti reguliuojamos 

veiklos tiesiogiai priskirto ilgalaikio turto 

įsigijimo vertei be vamzdynų įsigijimo 

vertės (išskyrus apskaitos veiklą) 

Netiesioginės veiklos transportas ir kita įranga, įrenginiai ir įrankiai 

naudojami visoms veikloms aptarnauti, todėl šio ilgalaikio turto 

paskirstymas proporcingai reguliuojamos veiklos tiesiogiai priskirto 

ilgalaikio turto įsigijimo vertei be vamzdynų įsigijimo vertės atitinka 

ekonominę jų naudojimo prasmę. 

3.  Netiesioginės veiklos pastatų, kelių, 

šaligatvių ir tvorų likutinės vertės dalis 

%, tenkanti reguliuojamos veiklos tiesiogiai 

priskirto geriamojo vandens tiekimo veiklos 

ilgalaikio turto įsigijimo vertei be 

vamzdynų įsigijimo vertės 

Netiesioginės veiklos pastatai, keliai, šaligatviai ir tvoros naudojami 

geriamojo vandens tiekimo veiklai aptarnauti. Todėl pastatų likutinės 

vertės paskirstymas proporcingai geriamojo vandens tiekimo veiklai 

tiesiogiai priskirto ilgalaikio turto įsigijimo vertei be vamzdynų 

įsigijimo vertės atitinka ekonominę jų naudojimo prasmę. 

4. Netiesioginės veiklos transporto ir kitos 

įrangos, įrenginių ir įrankių likutinės 

vertės dalis %, tenkanti reguliuojamos 

veiklos tiesiogiai priskirto ilgalaikio turto 

įsigijimo vertei be vamzdynų įsigijimo 

vertės (išskyrus apskaitos veiklą) 

Netiesioginės veiklos transportas ir kita įranga, įrenginiai ir įrankiai 

naudojami visoms veikloms aptarnauti, todėl šio ilgalaikio turto 

likutinės vertės paskirstymas proporcingai reguliuojamos veiklos 

tiesiogiai priskirto ilgalaikio turto įsigijimo vertei be vamzdynų 

įsigijimo vertės atitinka ekonominę jų naudojimo prasmę. 

 


