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PATVIRTINTA 

UAB „Plungės vandenys“ direktoriaus 

2016-03-10 d. įsakymu Nr. 17 

 

 

UAB „PLUNGĖS VANDENYS“  

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS 

REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. UAB „Plungės vandenys“ (toliau – Bendrovė) yra geriamojo vandens tiekėjas bei nuotekų ir 

paviršinių nuotekų tvarkytojas Plungės rajono savivaldybėje.  

2. Buhalterinė apskaita Bendrovėje tvarkoma vadovaujantis patvirtinta apskaitos politika, LR 

buhalterinės apskaitos įstatymu, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu bei kitais LR 

įstatymais, LR vyriausybės nutarimais, verslo apskaitos standartais, direktyvomis ir kitais teisės 

aktais. Buhalterinę apskaitą Bendrovėje organizuoja ir vykdo Buhalterinės apskaitos skyrius. 

3. Reguliavimo apskaita Bendrovėje tvarkoma, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos specifiką, 

remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis ir vadovaujantis Reguliavimo apskaitos sistemos 

aprašu, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklas reglamentuojančiais teisės aktais, 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nutarimais, metodiniais 

nurodymais, įsakymais. Reguliavimo apskaitą organizuoja Buhalterinės apskaitos skyrius, 

dalyvauja Bendrovės padalinių darbuotojai.  

4. Bendrovė vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą, siekdama Bendrovės finansinę informaciją 

(pajamas, sąnaudas, turtą) paskirstyti verslo vienetams ir juos sudarančioms paslaugoms, atskirai 

identifikuojant nepaskirstytinąsias sąnaudas. Reguliavimo apskaitos atskyrimas vykdomas 

Reguliavimo apskaitos sistemoje (toliau – RAS). 

5. RAS aprašo tikslas – atskleisti Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklas 

reguliavimo (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) apskaitoje naudojamus principus, 

metodus ir tvarkas, atliekant apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą. 

6. RAS aprašas parengtas vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2006 m. 

gruodžio 12 d. nutarimu Nr. O3-92 (toliau – Metodika). 

7. Pagrindinės šiame dokumente naudojamos sąvokos:  

7.1. Finansiniai metai – ataskaitinis laikotarpis, sutampantis su bendrovės finansiniais metais (t. 

y. nuo sausio  1 d. iki gruodžio 31 d.), kuriam rengiama finansinė atskaitomybė 

7.2. Verslo vienetas – logiškai išskiriama visos bendrovės vykdomos veiklos dalis, skirta tam 

tikros grupės paslaugoms sukurti. Verslo vienetas yra atsakingas už pajamas, sąnaudas bei 

eksploatuojamą ilgalaikį turtą. Verslo vienetą sudaro visi Bendrovės ištekliai, tų išteklių 

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

paslaugų teikimu galutinių paslaugų gavėjams 

7.3. Paslauga – verslo vieneto veiklos procese sukurta vertė. Paslaugos nustatytos remiantis 

Metodikos nuostatomis išskiriant reguliuojamas veiklos paslaugas bei kitas paslaugas. 

Paslauga – galutinis sąnaudų, pajamų ir turto paskirstymo objektas. 

7.4. Nešiklis – paskirstymo kriterijus, kuriuo vadovaujantis konkrečios pajamų, sąnaudų ar turto 

sumos yra priskiriamos paslaugoms. Siekiama, kad naudojamas nešiklis geriausiai atspindėtų 

priežastingumo ryšį tarp skirstomų pajamų, sąnaudų ar ilgalaikio turto straipsnio ir tos 
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paslaugos, kuriai priskiriama atitinkama suma, būtų ekonomiškai pagrįstas, logiškai 

pateisinamas ir nustatytas nediskriminaciniais pagrindais. 

7.5. Tiesioginės sąnaudos – sąnaudos, kurių atsiradimą (susiformavimą) ir apimtį lėmė 

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

vienareikšmiškai priskirti konkrečioms paslaugoms. 

7.6. Netiesioginės sąnaudos – tai sąnaudos, kurių atsiradimą (susiformavimą) lėmė keletos 

paslaugų grupė, vidinis procesas ar jų grupė, ir kurių sąsajumas su konkrečiomis paslaugomis 

yra netiesioginis ir kurios paskirstomos paslaugoms taikant nešiklius, pagrįstus logika ir 

priežastingumo principu. 

7.7. Bendrosios sąnaudos – sąnaudos, skirtos Bendrovės bendram veiklos palaikymui, kurios su 

konkrečia paslauga nesiejamos nei tiesiogiai, nei netiesiogiai ir jas paskirstant nėra galimybių 

įgyvendinti priežastingumo principą. 

7.8. Nepaskirstytinos sąnaudos -  ataskaitiniu laikotarpiu patiriamos sąnaudos, kurios nebūtinos 

nei reguliuojamų kainų paslaugoms teikti (reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) vertei 

kurti), nei užtikrinti reguliuojamos veiklos nepertraukiamumą, saugumą ir stabilumą 

7.9. Sąnaudų paskirstymas – visų patirtų sąnaudų tvarkymas bendrovės teikiamų paslaugų 

savikainos nustatymui. 

 

II. REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMA 

 

8. Reguliavimo apskaitos sistema (RAS) apibrėžiama kaip veiklos apskaitos, apimančios apskaitos 

atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, sistema, sukurta ir naudojama reguliavimo tikslais. 

9. Bendrovės reguliavimo apskaitos sistemą sudaro: 

9.1. RAS informacija – informacija, apdorojama ir naudojama Reguliavimo apskaitos sistemoje; 

9.2. RAS struktūra – RAS informacijos grupavimo struktūra ir detalumas; 

9.3. RAS procesai –  RAS informacijos surinkimo, apdorojimo ir panaudojimo etapai. 

10. RAS informaciją sudaro: 

10.1. Pirminiai RAS informacijos šaltiniai: 

10.1.1. Buhalterinės apskaitos informacija (žr. III skyrių); 

10.1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto informacija  (žr. IV skyrių). 

10.2. Antriniai RAS informacijos šaltiniai: 

10.2.1. Paskirstymo nešikliai (Priedas Nr. 5) ir apskaičiuotos jų reikšmės; 

10.2.2. Bendrovės vidaus tvarkos dokumentai. 

11. RAS struktūrą sudaro RAS informacijos grupavimo objektai: 

11.1. Išlaidų objektai – pirminiai apskaitos informacijos grupavimo centrai. Pagal išlaidų 

objektus valdymo apskaitos tikslais grupuojama visa pirminė apskaitos informacija  

(žr. V skyrių); 

11.2. Paskirstymo centrai – tarpiniai apskaitos informacijos grupavimo centrai, kuriems priskirta 

netiesioginių sąnaudų arba ilgalaikio turto informacija paskirstoma paslaugoms 

netiesiogiai (žr. VI skyrių).  

11.3. Paslaugos – galutiniai apskaitos informacijos grupavimo centrai, į kuriuos apskaitos 

atskyrimo metu paskirstoma visa pirminė apskaitos informacija (žr. VII skyrių), išskyrus 

nepaskirstytinąsias sąnaudas. 
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12. RAS procesų eigoje apdorojama apskaitos informacija ir parengiama reguliacinė atskaitomybė. 

RAS procesus sudaro: 

12.1. Buhalterinės apskaitos informacijos perkėlimas (žr. VIII.1. skyrių); 

12.2. Pajamų paskirstymas (žr. VIII.2. skyrių); 

12.3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudų apskaičiavimas (žr. 

VIII.3. skyrių); 

12.4. Sąnaudų ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės paskirstymas (žr. VIII.4. ir 

VII.5. skyrius). 

 

III. BUHALTERINĖ APSKAITA 

 

13. Buhalterinė apskaita Bendrovėje vedama naudojant Buhalterinės apskaitos programą „ProfitW“. 

14. Reguliavimo apskaitoje naudojama visa buhalterinės apskaitos informacija išskyrus  ilgalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas. Nusidėvėjimo 

sąnaudos reguliavimo apskaitos tikslais perskaičiuojamos taip, kad atitiktų Metodikoje nustatytus 

nusidėvėjimo normatyvus. 

15. Buhalterinėje apskaitoje naudojamos Bendrovės veiklos poreikiams pritaikytas sąskaitų planas 

(Priedas Nr. 1), išlaidų straipsniai (Priedas Nr. 3) ir išlaidų objektai (Priedas Nr. 4), kurie leidžia 

Bendrovei įgyvendinti Metodikos reikalavimus apskaitos atskyrimo srityje. 

 

IV. ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO APSKAITA 

 

16. RAS tikslais naudojamas ilgalaikio materialiojo/ nematerialiojo turto sąrašas atitinka buhalterinės 

apskaitos ilgalaikio materialiojo/ nematerialiojo turto sąrašą. 

17. Į ilgalaikio turto sąrašą įtraukiami visi turto vienetai, kuriuos Bendrovė valdė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje ir įgijo ataskaitinio laikotarpio metu, t.y. įtraukiamas ir ataskaitinio 

laikotarpio metu parduotas arba nurašytas turtas. 

18. Ilgalaikio turto vienetai yra suskirstyti pagal Metodikoje ir jos prieduose numatytus turto 

pogrupius (Priedas Nr. 6). Kiekvienas turto vienetas priskiriamas Metodikoje numatytam turto 

pogrupiui atsižvelgiant į jo naudojimo paskirtį ir pobūdį. Kiekvienas turto vienetas priskiriamas 

tik vienam turto pogrupiui. 

19. Turto įsigijimo (pradinė) vertė vertinama pagal buhalterinėje apskaitoje registruotą turto įsigijimo 

vertę. 

20. Vertinant turto vertę, atskleidžiama, kokia turto vertės dalis sukurta už Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų, dotacijų ar subsidijų lėšas, vartotojų ir ūkio subjekto lėšas. 

21. Turto rekonstravimo, remonto ir pan. atlikti darbai registruojami reguliavimo apskaitoje turto 

dalyje tuomet, kai jie pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pailgina turto naudingo 

tarnavimo laiką. Tokiu atveju padidinama turto įsigijimo vertė, taikant galiojantį turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį apskaičiuojamas metinio nusidėvėjimo 

sąnaudų dydis, kuriuo kasmet mažinama turto likutinė vertė. 

22. Ilgalaikio turto, kurio negalima priskirti tiesiogiai konkrečioms paslaugoms, vertė paskirstoma 

netiesiogiai atitinkamoms paslaugoms  pagal tai, kokiu mastu šis turtas naudojamas paslaugos  

tiekimo veikloje. Taikomas atskiras paskirstymo nešiklis kiekvienai turto grupei. 

23. Ilgalaikio turto, kuris yra naudojamas bendram veiklos palaikymui (užtikrinimui), vertė 

paskirstoma paslaugoms proporcingai pagal jiems tiesiogiai ir netiesiogiai priskirto ilgalaikio 

turto vertę. 
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24. Reguliuojamos veiklos paslaugoms nepriskiriama: 

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

darbai, eksploatacijos pradžios; 

24.2. prestižo vertė; 

24.3. investicinio turto vertė; 

24.4. finansinio turto vertė; 

24.5. atidėtojo mokesčio turto vertė; 

24.6. kito ilgalaikio turto vertė; 

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

perkainojimo veikla; 

24.8. nebaigtos statybos vertė, nenaudojamų, esančių atsargose ilgalaikio turto vienetų vertė; 

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

dotacijų ar subsidijų lėšas; 

24.10. eksploatuojamo, tačiau Bendrovės balanse nesančio, ilgalaikio turto vertė. 

 

V. IŠLAIDŲ OBJEKTAI 

 

25. Išlaidų objektai – tai Bendrovės naudojami kaštų centrai, kuriems paskirstoma visa ataskaitinio 

laikotarpio sąnaudų ir ilgalaikio materialiojo (nematerialiojo) turto informacija.  

26. Kiekvienas išlaidų objektas turi iš anksto numatytą, jam priskirtos apskaitos informacijos 

paskirstymo paslaugoms principą ir pagal tai yra skirstomi į šiuos tipus: 

26.1. Tiesioginiai išlaidų objektai - šie išlaidų objektai atitinka Metodikoje numatytas 

reguliuojamas paslaugas. Jiems priskirta apskaitos  informacija priskiriama konkrečiai 

paslaugai tiesiogiai; 

26.2. Netiesioginiai išlaidų objektai - šiems išlaidų objektams priskiriamos sąnaudos (turtas) 

patirtos teikiant daugiau nei vieną paslaugą arba teikiant paslaugas netiesiogiai. 

Netiesioginiams išlaidų objektams priskirta apskaitos informacija priskiriama Paskirstymo 

centrams ir paskirstoma paslaugoms netiesiogiai, naudojant paskirstymo nešiklius; 

26.3. Bendrieji išlaidų objektai - šie išlaidų objektai yra susiję su administracinėmis veiklomis. 

Bendriesiems išlaidų objektams priskirta apskaitos informacija paskirstoma paslaugoms 

proporcingai, atsižvelgiant į paslaugoms tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtą apskaitos 

informaciją; 

27. Bendrovės naudojamų išlaidų objektų sąrašas pateikiamas Priede Nr.4. 

 

VI. PASKIRSTYMO CENTRAI 

 

28. Paskirstymo centrai naudojami skirstant netiesioginiams išlaidų objektams priskirtas sąnaudas ir 

turtą. 

29. Sąnaudų paskirstymo centrai atitinka Metodikoje nurodytas sąnaudų kategorijas. Turto 

paskirstymo centrai atitinka Metodikoje nurodytas turto grupes. 

30. Paskirstymo centrams priskirta apskaitos informacija paskirstoma paslaugoms netiesiogiai, 

naudojant paskirstymo nešiklius; 

31. Kiekvienam paskirstymo centrui gali būti taikomas skirtingas paskirstymo nešiklis.  
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32. Paskirstymo centrų ir jiems taikomų paskirstymo nešiklių sąrašas pateikiamas Priede Nr. 5. 

VII. VERSLO VIENETAI IR PASLAUGOS 

 

33. Bendrovės teikiamos paslaugos sudaro galutinius paskirstymo objektus, kuriems paskirstoma 

Bendrovės finansinė informacija.  

34. Detalus verslo vieneto paslaugų sąrašas ir paslaugų aprašymai pateikiami lentelėje žemiau: 

 

Nr. Verslo vienetas, paslauga Aprašymas 

Geriamojo vandens tiekimas 

1.1. Geriamojo vandens 

gavyba 

vandens, kuris atitinka teisės aktų nustatytus geriamojo 

vandens saugos ir kokybės reikalavimus arba kuris tinka 

šitokiam vandeniui paruošti, surinkimas iš vandeningojo 

sluoksnio ar natūralaus šaltinio specialiais įrenginiais 

1.2. Geriamojo vandens 

ruošimas 

gamtinio vandens savybių gerinimas fizikiniais, cheminiais 

ir biologiniais metodais, kad jis atitiktų teisės aktais 

nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimus bei tenkintų vandens vartotojų poreikius 

1.3. Geriamojo vandens 

pristatymas 

visuma techninių, organizacinių priemonių, kuriomis 

užtikrinamas geriamojo vandens pristatymas vartotojams ir 

abonentams (įskaitant pristatymą transporto priemonėmis) 

Nuotekų tvarkymas 

2.1. Nuotekų surinkimas 

centralizuotais nuotekų 

surinkimo tinklais 

nuotekų paėmimas iš jų susidarymo vietos ir transportavimas 

skirstomaisiais ir magistraliniais tinklais  

2.2. Nuotekų transportavimas 

asenizacijos transporto 

priemonėmis 

nuotekų paėmimas iš jų susidarymo vietos ir transportavimas 

asenizacijos transporto priemonėmis 

2.3. Nuotekų  valymas teršalų šalinimas iš nuotekų 

2.4. Nuotekų dumblo 

tvarkymas 

nuotekų dumblo tankinimas, apdorojimas prieš anaerobinį 

apdorojimą, anaerobinis apdorojimas ir sausinimas, 

džiovinimas, kompostavimas, nuotekų dumblo arba jo 

komposto išvežimas 

2.5. Paviršinių nuotekų 

tvarkymas 

paviršinių nuotekų surinkimas, transportavimas, valymas, 

apskaita, išleidimas, valymo metu susidarančio dumblo 

(šlamo) pirminis tvarkymas 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos verslo 

vienetas 

3.1. Atsiskaitomųjų apskaitos 

prietaisų priežiūros ir 

vartotojų aptarnavimas 

Veikla, apimanti apskaitos prietaisų priežiūrą (įrengimą, 

pakeitimą, taisymą, metrologines patikras), sąskaitų, 

mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimą ir 

pateikimą vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo ir 

mokėjimų apskaitą, vartotojų ir abonentų informavimą bei 

kitą su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų pardavimu susijusią veiklą 

Kitos nereguliuojamos veiklos verslo vienetas 

5.1. Laboratorijos paslaugos Laboratoriniai tyrimai 

5.2. Transporto paslaugos Autotransporto ir mechanizmų nuoma 
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Nr. Verslo vienetas, paslauga Aprašymas 

5.3. Turto nuoma Turto nuoma (bokštų nuoma telekomunikacijų įrangos 

talpinimui) 

5.4. Kitos paslaugos Kitos vienkartinės arba netipinės įmonės veiklos paslaugos 

 

 

VIII. RAS ATSKAITOMYBĖS PARENGIMAS 

 

VIII.1.  Apskaitos informacijos perkėlimas 

 

35. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Buhalterinės apskaitos informacija ir Ilgalaikio materialiojo 

(nematerialiojo) turto apskaitos informacija perkeliama į Reguliavimo apskaitos sistemą, t.y. RAS 

modelio pagalba sugrupuojama pagal Reguliavimo apskaitoje naudojamas pajamų, sąnaudų ir 

turto kategorijas, grupes ir pogrupius. 

36. Buhalterinės apskaitos ir Reguliavimo apskaitos sąnaudų grupavimo sąsajos pateikiamos Priede 

Nr. 2. 

 

VIII.2.  Pajamų paskirstymas  

 

37. Ataskaitinio laikotarpio Bendrovės pajamos paskirstomos tiesiogiai teikiamoms paslaugoms, 

sudarančioms verslo vienetus, remiantis atsiskaitymų su vartotojais ir abonentais sistemos įrašais 

ir apmokėjimui išrašytų sąskaitų (sąskaitų tvarkymo sistemos) informacija. 

 

VIII.3. Ilgalaikio materialiojo (nematerialiojo) turto nusidėvėjimo sąnaudų apskaičiavimas 

 

38. Skaičiuojant ilgalaikio materialiojo (nematerialiojo) turto nusidėvėjimo sąnaudas naudojami 

Metodikoje nustatyti ir turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai (Priedas 

Nr. 6), taikant tiesiogiai proporcingo nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodą. 

39. Nusidėvėjimo sąnaudos skaičiuojamos turto pogrupių lygmenyje, t.y. kiekvieno turto pogrupio 

pradinė vertė dalinama iš tam konkrečiam turto pogrupiui numatyto nusidėvėjimo normatyvo. 

 

VIII.4. Sąnaudų paskirstymas paslaugoms  

 

40. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudų skirstymas vykdomas žemiau nurodyta tvarka: 

40.1. I etapas – identifikuojamos nepaskirstytinos sąnaudos; 

40.2. II etapas – paskirstomos tiesioginės sąnaudos; 

40.3. III etapas – paskirstomos netiesioginės sąnaudos; 

40.4. IV – paskirstomos bendrosios sąnaudos. 

I etapas – nepaskirstytinų sąnaudų identifikavimas 

41. Sąnaudos priskirtos nepaskirstytinoms tolesniame paskirstymo procese nedalyvauja. 

42. Detalus nepaskirstytinų sąnaudų sąrašas pateikiamas Priede Nr. 3. 

II etapas – tiesioginis sąnaudų paskirstymas 

43. Visiems tiesioginiams išlaidų objektams priskirtos sąnaudos tiesiogiai priskiriamos konkrečioms 

Bendrovės teikiamoms paslaugoms. 
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III etapas – netiesioginis sąnaudų paskirstymas 

44. Netiesioginiams išlaidų objektams priskirtos sąnaudos priskiriamos paskirstymo centrams ir 

naudojant paskirstymo nešiklius paskirstomos paslaugoms (žr. Priedą Nr. 5) 

45. Kiekvienas paskirstymo centras turi iš anksto numatytą paskirstymo nešiklį, kurio pagalba 

paskirstymo centrui priskirtos sąnaudos paskirstomos paslaugoms. Kiekvienam paskirstymo 

centrui priskirtos sąnaudos paskirstomos paslaugoms proporcingai pagal joms priskirtą nešiklio 

reikšmę.  

46. Apskaičiuotos skaitinės ataskaitinio laikotarpio nešiklių reikšmės pateikiamos kartu su metine 

reguliacine atskaitomybe. 

IV etapas - bendrųjų sąnaudų paskirstymas 

47. Sąnaudos priskirtos bendriesiems išlaidų objektams paskirstomos paslaugoms proporcingai pagal 

tiesiogiai ir netiesiogiai toms paslaugoms priskirtų pastoviųjų sąnaudų sumą. 

48. Tokių sąnaudų suma neturi viršyti 10 proc. paskirstytinų sąnaudų sumos. 

 

VIII.5. Ilgalaikio materialiojo (nematerialiojo) turto vertės paskirstymas 

 

49. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės paskirstymas atliekamas analogiškai sąnaudų 

paskirstymui (žr. VIII. 5 skyrių), atskirai skirstant kiekvieną ilgalaikio turto vienetą ir jo finansinę 

informaciją (pradinę vertę, likutinę vertę, nusidėvėjimo sąnaudas).  
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PRIEDAS NR. 1 

SĄSKAITŲ PLANAS  

 

 

Nr. Sąskaitos pavadinimas 

1 ILGALAIKIS TURTAS 

11 NEMATERIALUSIS TURTAS 

111 Plėtros darbai 

1110 Plėtros darbų atlikimo savikaina 

1118 Plėtros darbų vertės nusidėvėjimas (-) 

1119 Plėtros darbų vertės sumažėjimas (-) 

112 Prestižas 

113 Programinė įranga 

1130 Įsigijimo savikaina kompiuterių 

1138 Amortizacija (-) 

1139 Programinės įrangos vertės sumažėjimas (-) 

114 Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės 

115 Kitas nematerialusis turtas 

1150 Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 

1158 Kito nematerialiojo turto vertės amortizacija (-) 

1159 Kito nematerialiojo turto vertės sumažėjimas (-) 

116 Sumokėti avansai už nematerialųjį turtą 

12 MATERIALUSIS TURTAS 

120 Žemė 

1200 Žemės įsigijimo savikaina 

121 Pastatai ir statiniai 

1210 Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina 

1211 Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkainojimo 

1212 Ruošiami naudoti pastatai ir statiniai 

1213 Patikėjimo teise gautų pastatų ir statinių įsig. savikaina 

1216 Patikėjimo teise gautų pastatų ir stat. įsig.savik. nusidėvėjimas (-) 

1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) 

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

1219 Pastatų ir statinių vertės sumažėjimas (-) 

122 Mašinos ir įranga 

1220 Mašinų ir įrangos įsigijimo savikaina 

12200 Įrenginių įsigijimo savikaina 

12201 Vandentiekio ir nuotekų tinklų įsigijimo savikaina 

12202 Mašinų ir įrangos įsigijimo savikaina 

12203 Patikėjimo teise gautų įrenginių įsigij. savikaina 

12204 Patikėjimo teise gautų vand. ir nuot. tinklų įsigijimo savikaina 

12205 Patikėjimo teise gautų mašinų ir įrangos įsigij. savikaina 

1221 Mašinų ir įrangos vertės pokytis dėl perkainojimo 

1222 Ruošiamos naudoti mašinos ir įranga 

1227 Mašinų ir įrangos įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) 

12270 Įrenginių savikainos nusidėvėjimas (-) 

12271 Vandentiekio ir nuotekų tinklų įsig.savikainos nusidėvėjimas (-) 

12272 Mašinų ir įrangos įsigijimo savikainos nusidėvėjimas 

12273 Patikėjimo teise gautų įrenginių įsigij. sav. nusidėvėjimas(-) 

12274 Patikėjimo teise gautų vand.ir nuot.tinklų įsigij. sav. nusidėvėjimas(-) 

12275 Patikėjimo teise gautų mašinų ir įrangos įsigij. sav. nusidėvėjimas(-) 



9 iš 27 

Nr. Sąskaitos pavadinimas 

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

1229 Mašinų ir įrangos vertės sumažėjimas (-) 

123 Transporto priemonės 

1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina 

1231 Transporto priemonių vertės pokytis dėl perkainojimo 

1232 Ruošiamos naudoti transporto priemonės 

1233 Patikėjimo teise gautų transport.priemonių įsigij. savikaina 

1236 Patikėjimo teise gautų transport.priemonių įsigij. sav. nusidėvėjimas(-) 

1237 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) 

1238 Transporto priemonių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (-) 

1239 Transporto priemonių vertės sumažėjimas (-) 

124 Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 

1240 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikaina 

12400 Įrankių įsigijimo savikaina 

12401 Inventoriaus, kompiut.technikos , kt.prietaisų ir įrenginių įsigijimo savikaina 

1241 Kt.įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės pokytis dėl perkainojimo 

1242 Ruošiami naudoti kt. įranginiai, prietaisai ir įrankiai 

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

12470 Įrankių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) 

12471 Inventoriaus, komp.techn. ir kt. įrenginių įsigij. savikainos nusidėvėjimas (-) 

1248 Kt.įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (-) 

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

125 Investicinis turtas 

1250 Žemė, kaip investicinis turtas 

1251 Pastatai, kaip investicinis turtas 

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

1260 Sumokėti avansai už ilgalaikį materialųjį turtą 

12601 Sumokėti avansai už IT iš įmonės lėšų 

12602 Sumokėti avansai už IT iš savivaldyb. lėšų 

12603 Sumokėti avansai už IT iš ES, valstyb.biudž.lėšų 

1261 Vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai 

12610 Statomas (gaminamas) ar rekonstruojamas ilgalaikis materialusis turtas 

126101 Statomas IT iš įmonės lėšų 

126102 Statomas IT iš savivald.lėšų 

126103 Statomas IT iš ES, valstyb.biudž.lėšų 

127 Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė 

128 Centralizuotai valdomas valstybės turtas 

16 FINANSINIS TURTAS 

160 Įmonių grupės įmonių akcijos 

1600 Patronuojančiosios įmonės akcijų vertė 

1601 Patronuojamųjų įmonių akcijų vertė 

161 Paskolos įmonių grupės įmonėms 

1610 Paskolos patronuojančiajai įmonei 

1611 Paskolos patronuojamosioms įmonėms 

162 Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos 

1620 Iš patronuojančiosios įmonės gautinos sumos 

1621 Iš patronuojamųjų įmonių gautinos sumos 

163 Asocijuotųjų įmonių akcijos 

164 Paskolos asocijuotosioms įmonėms 

165 Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos 

166 Ilgalaikės investicijos 
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1660 Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai 

1661 Ne nuosavybės vertybiniai popieriai 

16610 Iki išpirkimo laikomi ne nuosavybės vertybiniai popieriai 

16611 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai 

1664 Kiti vertybiniai popieriai 

167 Po vienų metų gautinos sumos 

1670 Po vienų metų gautinos pirkėjų skolos 

16700 Gautinų pirkėjų skolų vertė 

16709 Gautinų pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (-) 

1671 Suteiktos paskolos 

1674 Kitos po vienų metų gautinos sumos 

168 Kitas finansinis turtas 

1680 Sumokėti avansai už finansinį turtą 

1682 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 

17 Kitas ilgalaikis turtas 

171 Atidėtojo pelno mokesčio turtas 

172 Biologinis turtas 

173 Kitas turtas 

2 TRUMPALAIKIS TURTAS 

20 ATSARGOS 

201 Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 

2010 Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių įsigijimo savikaina 

20101 Atsargos ir komplektavimo detalės 

20102 Komplektavimo detalės (ilg.turto atsarginės dalys) 

20103 Kuras ir tepalai 

20104 Transporto priemonių atsarginės detalės ir kt. atsargos 

20105 Ūkinis inventorius 

20106 Metalo laužo ir pavojingų atliekų užpajamavimo savikaina 

2019 Atsargų vertės sumažėjimas (-) 

202 Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai 

2020 Nebaigta produkcija 

2021 Vykdomi darbai 

203 Produkcija 

204 Pirktos prekės, skirtos perparduoti 

2040 Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikaina 

2049 Pirktų prekių, skirtų perparduoti, vertės sumažėjimas (-) 

206 Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti 

2060 Ilgal.mat.turto, skirto parduoti, savikaina 

2069 Ilgal.mater.turto, skirto parduoti, vertės sumažėjimas (-) 

207 Nematerialusis turtas, skirtas parduoti 

208 Sumokėti avansai 

2080 Sumokėti avansai tiekėjams 

24 PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 

241 Pirkėjų skolos 

2410 Pirkėjų skolų vertė 

24101 Gyventojų skolos už vandenį ir nuotekas 

24102 Įmonių skolos už vandenį ir nuotekas 

24103 Pirkėjų skolos už žym.mok.sumokėtą teismui, anstoliams 

2419 Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (-) 

242 Įmonių grupės įmonių skolos 

2420 Patronuojančiosios įmonės skolos 
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2421 Patronuojamųjų įmonių skolos 

243 Asocijuotųjų įmonių skolos 

244 Kitos gautinos sumos 

2440 Suteiktos paskolos 

2441 Gautinas pridėtinės vertės mokestis 

24411 Gautinas PVM 

24412 Gautinas PVM (atvirkštinis apmokestinimas pagal PVMĮ 96 str.) 

2442 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis 

2443 Mokesčių permokos 

24431 Iš anksto sumokėtas NT mokestis 

24432 GPM permoka 

2444 VSDF skola įmonei 

2445 Iš atskaitingų asmenų gautinos sumos 

24450 Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertė 

244500 Atskaitingas asmuo (mechanik.-tiekėjas) 

244501 Atskaitingo asmens pirkimai iš fiz.asm. (B kl. pajamos) 

2446 Kitos gautinos skolos 

24460 Kitų gautinos skolų vertė 

244601 Pirkėjų skolos (iš kitos, nereguliuojamos veikos) 

2446011 Už apskaitos priem. montav.gautinos sumos 

2446012 Už atjung./prijung. mokestį gautinos sumos 

2446013 Už metalo laužą gautinos sumos 

2446014 Už laboratorijos pasl. gautinos sumos 

2446015 Už transporto pasl. gautinos sumos 

2446016 Kitos gautinos sumos  

244602 Iš trečiųjų asmenų gautinos sumos (už įmokų surink.) 

2446021 "Perlo paslaugos"- įmokos 

2446022 "Lietuvos paštas"- įmokos 

2446023 "SOLLO" - įmokos 

2446024 DNB bankas - įmokos 

2446025 Klaipėdos skaičiav.centras - įmokos (kred.unija, virt.pasl. op.) 

2446026 Šiaulių bankas - įmokos 

2446027 Medicinos bankas- įmokos 

2446028 Elektron.mokėj.agentūra-įmokos 

244603 Gautinos dotacijos 

244604 Gautinos sumos už kompensacijas gyventojams 

244605 Įmonės darbuotojams sumok. komandiruotės išlaidos  

244607 Kitos gautinos sumos (iš įm.darbuotojų, gaut. žalos atlyg. ir kt.) 

24469 Kitų gautinų skolų vertės sumažėjimas (-) 

2447 Su įmonės savininkais susijusios sumos 

26 Trumpalaikės investicijos 

261 Įmonių grupės įmonių akcijos 

262 Kitos investicijos 

27 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

271 Sąskaitos bankuose 

2710 Perlo paslaugos- atsisk.sąskaita 

2711 Medicinos bankas- atsisk. sąskaita 

2712 DNB bankas- atsisk.sąskaita 

2713 Swedbank- atsisk.sąskaita 

2714 Swedbank- investicinių projektų atsisk. sąsk. 

2715 SEB bankas- atsisk. sąskaita 
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2716 Šiaulių bankas- investicinių projektų atsisk. sąsk. 

272 Kasa 

273 Pinigai kelyje 

274 Pinigų ekvivalentai 

279 Įšaldytos lėšos (-) 

29 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 

291 Ateinančių laikotarpių sąnaudos 

2910 Ateinančių laik.prenumeratos sąnaudos 

2911 Ateinančių laik. draudimo sąnaudos 

2912 Ateinančių laik.darbuot.draudimo sąn. 

2913 Ateinančių laik. kitos sąnaudos 

2914 Ateinančių laik.nekiln.turto draudimo sąnaudos 

292 Sukauptos pajamos 

3 NUOSAVAS KAPITALAS 

30 Kapitalas 

301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas (pagrindinis kapitalas) 

3011 Paprastosios akcijos 

3012 Privilegijuotosios akcijos 

3013 Darbuotojų akcijos 

302 Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) 

303 Savos akcijos (pajai) (-) 

308 Savininkų įnašai 

309 Nesumokėti savininkų įnašai (-) 

31 Akcijų priedai 

32 Perkainojimo rezervas 

321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas 

322 Finansinio turto perkainojimo rezervas 

33 Rezervai 

331 Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas 

332 Savoms akcijoms įsigyti 

333 Kiti rezervai 

34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

341 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

3411 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ataskaitinių metų grynasis pelnas 

(nuostoliai) 

3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

342 Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

3421 Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 

3422 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 

3423 Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) dėl apskaitos politikos keitimo 

3424 Ankstesnių metų esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai) 

390 Bendra sąskaitų suvestinė 

3900 Sąskaitų suvestinė 

3901 Įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas 

3902 Laukimo sąskaitos 

4 ĮSIPAREIGOJIMAI 

40 Dotacijos, subsidijos 

401 Su turtu susijusios dotacijos 

40101 Dotacijos iš savivaldybės lėšų 

40102 Dotacijos už I fazės projekt. 

40103 Dotacijos už Žem. Kalvarijos proj. (Nr.030) 
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401031 Nudėvimos dotacijos dalis už 030 proj. 

40104 Dotacijos už projekt. Nr. 044, 074, 091 

401041 Nudėvimos dotacijos dalis už 044 proj. 

401042 Nudėvimos dotacijos dalis už 074 proj. 

401043 Nudėvimos dotacijos dalis už 091 proj. 

40105 Dotacijos už projekt.Nr.05.1.1, 05.3.2(Pav.nuot. ir vand./nuot. plėtra Plungės r.) 

401051 Dotacijos iš savivaldybės l.už proj.05.1.1 (Paviršinių nuot. tvarkymas Plungės m.) 

401052 Dotacijos iš ES l.už proj.05.1.1 (Paviršinių nuot. tvarkymas Plungės m.) 

401053 Dotacijos iš ES l.už proj.05.3.2 (Vand.tiek. ir  nuot. renov. ir plėtra Plungės r.) 

401054 Nudėvimos dotacijos dalis už proj.05.1.1 (Paviršinių nuot. tvarkymas Plungės m.) 

401055 

Nudėvimos dotacijos dalis už proj.05.3.2 (Vand.tiek. ir  nuot. renov. ir plėtra 

Plungės r.) 

402 Su pajamomis susijusios dotacijos 

41 Atidėjiniai 

411 Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai 

412 Mokesčių atidėjiniai 

413 Kiti atidėjiniai 

42 Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 

421 Skoliniai įsipareigojimai 

4211 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai 

422 Skolos kredito įstaigoms 

4220 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal paskolų sutartis 

4221 Kiti įsipareigojimai 

423 Gauti avansai 

4230 Iš pirkėjų gauti avansai 

4231 Iš paslaugų gavėjų gauti avansai 

424 Skolos tiekėjams 

426 Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos 

428 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 

44 Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 

440 Skoliniai įsipareigojimai 

4401 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 

441 Skolos kredito įstaigoms 

4410 Įsipareigojimai pagal trumpalaikių paskolų sutartis 

4411 Skolų kredito įstaigoms einamųjų metų dalis 

4413 Kiti įsipareigojimai 

442 Gauti avansai 

4420 Iš pirkėjų gauti avansai 

4421 Iš paslaugų gavėjų gauti avansai 

443 Skolos tiekėjams 

4430 Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas 

44301 Skolos tiekėjams už prekes 

44302 Skolos tiekėjams už paslaugas 

44303 Skolos už prekes ir pasl. iš asm. pagal  indiv.veiklą, patentą (B kl.pajamos) 

4431 Kitos skolos tiekėjams 

44310 Skolos rangovams ir tiekėjams už IT 

44311 Skolos investic.proj. rangovams (iš ES lėšų) 

443110 Iš dotuotų lėšų mokėtinos sumos 

443111 Iš nuosavų lėšų mokėtinos sumos 

443112 Skolos investic.proj. rangovams už proj. Nr. 05.1.1, Nr. 05.3.2 

4431121 Skolos investic.proj. rangovams (iš ES lėšų) proj.05.1.1 
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4431122 Skolos investic.proj. rangovams (iš saviv.lėšų) proj.05.1.1 

4431123 Skolos investic.proj. rangovams (iš nuosavų lėšų) proj.05.1.1 

4431124 Skolos investic.proj. rangovams (iš ES lėšų) proj.05.3.2 

4431125 Skolos investic.proj. rangovams (iš nuosavų lėšų) proj.05.3.2 

445 Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos 

447 Pelno mokesčio įsipareigojimai 

4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai 

4471 Kiti panašūs įsipareigojimai 

448 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

4480 Mokėtinas darbo užmokestis 

4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 

4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 

4483 Mokėtinos garantinio fondo įmokos 

4484 Kitos išmokos darbuotojams 

44840 Žalos atlyginimas darbuotojui 

44841 Vienkartinė pašalpa darbuotojui 

4485 Atostoginių kaupiniai 

44850 Atostoginių kaupimai 

44851 Kaupimai VSD įmokoms 

449 Kitos mokėtinos sumos 

4490 Mokėtini dividendai 

4491 Mokėtinos tantjemos 

4492 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 

44920 Pardavimo PVM 

44921 Pardavimo PVM (atvirkštinis apmokestinimas pagal PVMĮ 96 str.) 

4493 Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai 

44931 Mokėtinas išteklių mokestis 

44932 Mokėtinas aplinkos teršimo mokestis 

44933 Mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis 

44934 Priskaičiuoti delspinigiai 

4494 Kitos mokėtinos sumos 

44940 Mokėtinos sumos VKKEK 

44941 Kitos mokėtinos sumos 

49 Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 

491 Sukauptos sąnaudos 

492 Ateinančių laikotarpių pajamos 

5 PAJAMOS 

50 Pardavimo pajamos 

500 Prekių ir paslaugų pajamos 

5000 Parduotų prekių pajamos 

5001 Suteiktų paslaugų pajamos 

50011 Geriam.vandens tiekimo veiklos pajamos 

50012 Nuotekų tvarkymo veiklos pajamos 

500121 Pajamos už nuotekų surinkimą 

500122 Pajamos už nuotekų valymą 

500123 Pajamos už dumblo tvarkymą 

500124 Pajamos už padidėjusią ir savitąją taršą 

500125 Pajamos iš paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos 

500126 Pajamos už nuot.surinkimą mob.transporto priemonėmis 

50013 Apskaitos priet.priežiūros ir vartot.aptarnav.veiklos pajamos 

509 Nuolaidos, grąžinimas (-) 
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54 Kitõs veiklos pajamos 

5400 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas 

5401 Kitos pajamos 

54010 Pajamos už geriam. vandens laboratorijos paslaugas 

54011 Pajamos už transporto paslaugas 

54012 Pajamos už metalo ir kt. atliekų laužą 

54013 Pajamos už apskaitos prietaisų montavimą 

54014 Pajamos už vand.ir nuot. tinklų remonto pasl.  

54015 Pajamos už atjung./prijung. mokestį 

54016 Kitos pajamos 

540160 Atgautos pajam. už teismui, anstol. sumokėtus mokesč., išieškotos skolos iš anstolio 

540161  Draudimo pajamos už draudiniminį įvykį 

540162 Pajamos už naujo vartot.prijungimą prie ger.vandens ir nuotekų infrastruktūros 

540163 Nuomos pajamos už sumontuotą DP įrangą, antenas 

540164 Kitos veiklos pajamos 

54017 Atgautos beviltiškos ir abejotinos skolos 

54018 Pajamos už nuot. ir pavirš.vandens laboratorijos paslaugas 

55 

Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas 

pajamos 

56 Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos 

5600 Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų palūkanų pajamos 

5604 Kitų ilgalaikių investicijų dividendai 

58 Kitos palūkanų ir panašios pajamos 

5803 Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka 

5804 Baudų ir delspinigių pajamos 

5810 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 

6 SĄNAUDOS 

60 Pardavimo savikaina 

600 Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina 

6000 Parduotų prekių savikaina 

6001 Suteiktų paslaugų savikaina 

60010 Plungės padal.sąnaudos 

60011 Kaimo seniūnijų padal.sąnaudos 

6001101 Šateikių seniūnija 

6001102 Žlibinų seniūnija 

6001103 Karklėnų kaimas 

6001104 Stalgėnų seniūnija 

6001105 Alsėdžių seniūnija 

6001106 Žem. Kalvarijos seniūnija 

6001107 Platelių padal.sąnaudos 

6001108 Paukštakių seniūnija 

6001109 Babrungo seniūnija 

6001110 Kulių seniūnija 

6001111 Kaimo seniūnijų bendrosios sąnaudos 

60012 Apskaitos priet.priežiūros ir vartot.aptarnavimo sąnaudos (pardavimo skyr.) 

6002 Įsigytų prekių ir paslaugų savikaina 

6003 Tiesioginės gamybos išlaidos 

60031 Geriamojo vandens tiekimo laboratorijos išlaidos 

60032 Nuotekų tvarkymo laboratorijos išlaidos 

6004 Netiesioginės gamybos išlaidos 

60041 Transporto padalinio išlaidos 
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Nr. Sąskaitos pavadinimas 

609 Nuolaidos, grąžinimas (-) 

62 Pardavimo sąnaudos 

63 Bendrosios ir administracinės sąnaudos 

6300 Nuomos sąnaudos 

6301 Remonto ir eksploatacijos sąnaudos 

6302 Išmokų tretiesiems asmenims sąnaudos (už surinktas įmokas) 

6303 Draudimo sąnaudos 

63031 Transporto draudimo sąnaudos 

63032 Darbuotojų draudimo sąnaudos 

63033 Nekilnojamo turto draudimo sąnaudos 

6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos 

63040 Atostoginių kaupinių sąnaudos 

630401 Atostoginių kaupinių sąnaudos 

630402 VSD įmokų kaupinių sąnaudos 

63041 Administracijos darbuotojų komandiruočių sąnaudos 

63042 Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos 

6306 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos 

6307 Nematerialiojo turto vertės amortizacijos sąnaudos 

6308 Veiklos mokesčių sąnaudos 

63080 Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos 

63081 Neatskaitomo PVM sąnaudos 

63082 Aplinkos teršimo mokesčio sąnaudos 

63083 Kitų mokesčių sąnaudos 

63084 Gamtos išteklių mokesčio sąnaudos 

6309 Turto vertės sumažėjimo sąnaudos 

63090 Pirkėjų skolų vertės sumažėjimo sąnaudos 

630901 Abejotinų ir beviltiškų skolų sąnaudos (leidž.atskait.) 

63091 Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos 

63092 Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos 

63093 Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos 

630931 Ilgalaikio mat.turto vertės sumažėjimo sąn. dėl turto nurašymo (likvidavimo) 

63094 Kito turto vertės sumažėjimo sąnaudos 

6310 Atidėjinių sąnaudos 

6311 Baudų ir delspinigių sąnaudos 

6312 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 

63120 Neleidžiami atskaitymai 

6312001 Kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais 

6312002 25% reprezentacinių išlaidų dalis 

6312003 Apskaitoje pripažinta paramos suma 

6312004 Žalos atlyginimas 

63121 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 

6312101 Bendrosios ir administracinės sąnaudos 

6312102 Ateinančių laikotarpių sąnaudų dalis už mėn. 

6313 Gautos nuolaidos (-) 

6400 Ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai 

6401 Kitos sąnaudos 

6402 Kitos veiklos geriam. vand.laboratorijos sąnaudos (nereguliuojamos veiklos) 

6403 Kitos veiklos nuot.laboratorijos sąnaudos (nereguliuojamos veiklos) 

6404 Kt.veiklos sąn.už sugadintus skaitiklius ir medž. tinklų remontui 

6405 Kitos veiklos sąnaudos už  elektros energ. 

6406 Kitos veiklos kuro sąnaudos 
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Nr. Sąskaitos pavadinimas 

67 Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas 

68 Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 

6800 Įmonių grupės įmonėms suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos 

6802 Kitų suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos 

6803 Neigiama valiutų kursų pokyčio įtaka 

6804 Baudų ir delspinigių sąnaudos 

6808 Investicijų tikrosios vertės sumažėjimo nuostoliai 

6809 Investicijų perleidimo nuostoliai 

6810 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 

69 Pelno ir panašūs mokesčiai 

6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai 

6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) 
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PRIEDAS NR. 2 

RAS SĄNAUDŲ GRUPAVIMAS 

 

 

Sąnaudų grupė Kodas Sąnaudų pogrupis 

A.Turto sąnaudos 

 

A1 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 

A2 Einamasis remontas ir eksploatacinės medžiagos 

A3 remonto darbai pagal sutartis 

A4 Vandentvarkos turto nuomos sąnaudos 

B.Darbo sąnaudos 

 

B1 Darbo užmokestis 

B2 Soc. draudimas 

B3 Įmokos į garantinį fondą 

B4 Personalo mokymas, atestavimas 

B5 Darbo saugos priemonės 

C.Energijos sąnaudos C1 Elektros energija 

C2 Šilumos energija 

D.Technologinių 

medžiagų sąnaudos 

D1 Technologinės medžiagos 

D2 Technologinis kuras (dumblui tvarkyti) 

D3 Technologinis kuras (gamtinės dujos) 

E.Kuro sąnaudos E1 Kuras 

F.Transporto 

paslaugos F1 Transporto paslaugos pagal sutartis 

G.Laboratorijų 

paslaugos G1 Laboratorijų paslaugos 

H.Draudimo paslaugos H1 Draudimo paslaugos 

I.Kitos paslaugos I1 Bankų paslaugos 

I2 Telekomunikacijos paslaugos 

I3 Teisinės ir konsultacinės paslaugos 

I4 Gyventojų įmokų administravimas 

I5 Apskaitos prietaisų keitimo paslaugos 

I6 Apskaitos prietaisų metrologinės patikros paslaugos 

I7 Turto nuomos paslaugos 

I8 Kitos paslaugos pagal sutartis 

J.Perkamos paslaugos J1 Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos 

J2 Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos 

K.Kitos išlaidos 

 

K1 Kanceliarinės, pašto sąnaudos 

K2 Sąskaitų pateikimo, sutarčių sudarymo sąnaudos 

K3 Rinkodara, informavimo veikla 

K4 Administracinės ir kitos sąnaudos 

L.Mokesčių sąnaudos 

 

L1 Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 

L2 Mokesčiai už taršą 

L3 Nekilnojamo turto mokesčai 

L4 Žemės nuomos mokesčiai 

L5 Kiti mokesčiai 

Nepaskirstytinos 

sąnaudos 

 

NEP1 Abejotinos ir beviltiškos skolos 

NEP2 Baudos ir delspinigiai 

NEP3 Parama, labdara, švietimas 

NEP4 Tantjemų išmokos 

NEP5 Narystės, stojamosios įmokos 

NEP6 Reprezentacija 

NEP7 Reklama, rinkodara 
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Sąnaudų grupė Kodas Sąnaudų pogrupis 

NEP8 

Komandiruočių, personalo vystymo, reprezentacijos, reklamos, 

viešųjų ryšių, rinkodaros, komunikacijų tyrimų, nuotolinių kanalų 

populiarinimo, įvairių monitoringų sąnaudos 

NEP9 Išmokos pagal kolektyvinę sutartį 

NEP10 

Mokymų  dalyvių  maitinimo,  konkursų,  parodų,  įvairių  

renginių organizavimo,  dovanų  pirkimo,  žalos  atlyginimo, 

vartotojų patirtų nuostolių atlyginimas, pelno mokesčio nuo 

dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo paslaugų sąnaudos 

NEP11 

Sąnaudos įmonės įvaizdžio kūrimui, salių nuomos, svečių 

maitinimo ir pan. sąnaudos 

NEP12 

Likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, užkonservuoto turto 

sąnaudos 

NEP13 Nebaigtos statybos turto sąnaudos 

NEP14 

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo 

ilgalaikio turto vienetų vertės pokyčio, susijusio su perkainojimo 

veikla 

NEP15 

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo 

ilgalaikio turto vienetų vertės sukurtos ne iš Bendrovės lėšų 

NEP16 

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo plėtros darbų, iki 

ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtros 

darbai, eksploatacijos pradžios 

NEP17 

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo prestižo, investicinio 

turto, finansinio turto 

NEP18 

Nusidėvėjimo sąnaudų skirtumas (perskaičiuotų pagal Metodikos 

reikalavimus ir finansinėje apskaitoje suskaičiuotų) 

NEP19 Atidėjinių sąnaudos 

NEP20 Palūkanos 

NEP21 Finansinės sąnaudos 

NEP22 Valiutų kursų įtaka 

NEP23 Kitos finansinės sąnaudos 

NEP24 Kitos nepaskirstomos sąnaudos 
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PRIEDAS NR. 3 

BUHALTERINĖS APSKAITOS IŠLAIDŲ STRAIPSNIŲ GRUPAVIMAS PAGAL 

METODIKOJE NUMATYTAS SĄNAUDŲ GRUPES  
 

Išlaidų straipnis Sąnaudų pogrupis 

001 Materialiojo turto nusidėvėjimas A1.Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 

002 Apsauginės priemonės B5.Darbo saugos priemonės 

003 Pagrindinės veiklos remonto ir 

eksploatacinės medžiagos 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

004 Kitos medžiagos A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

005 Kuras E1.Kuras 

006 Atlyginimai per kasą B1.Darbo užmokestis 

007 Nedarbingumas iš įmonės lėšų B1.Darbo užmokestis 

009 Žala K4.Administracinės ir kitos sąnaudos 

011 Mokesčiai už gamtos išteklius L1.Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 

012 Mokesčiai už gamtos taršą L2.Mokesčiai už taršą 

013 Kelių mokestis(vinjetė) L5. Kiti mokesčiai 

014 Mokestis į garantinį fondą B3.Įmokos į garantinį fondą 

015 Nekilnojamo turto mokestis  L3.Nekilnojamo turto mokesčai 

016 Vandens skaitikliai (nauji) A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

017 Elektros energija veiklai C1.Elektros energija 

018 El.energija šildymui C2.Šilumos energija 

019 Nematerialiojo turto nusidėvėjimas A1.Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 

020 Vandens hidrologiniai tyrimai I8.Kitos paslaugos pagal sutartis 

021 Šiukšlių išvežimas K4.Administracinės ir kitos sąnaudos 

022 Siurblių remontas A3.remonto darbai pagal sutartis 

023 Elektros prietaisų patikra A3.remonto darbai pagal sutartis 

024 Laboratorijos prietaisų patikra A3.remonto darbai pagal sutartis 

026 Elektros prietaisų remontas A3.remonto darbai pagal sutartis 

027 Laboratorijos prietaisų remontas A3.remonto darbai pagal sutartis 

028 Vandens skaitiklių remontas ir patikra I6.Apskaitos prietaisų metrologinės patikros 

paslaugos 

029 Tinklų remontas A3.remonto darbai pagal sutartis 

030 Kompiuterių, apsaugos signal. aptarnavimo 

sąnaudos 

K4.Administracinės ir kitos sąnaudos 

031 Mokesčių rinkliavos sąnaudos I4.Gyventojų įmokų administravimas 

032 Banko paslaugų 

mokestis(Swedbank,SEB,DNB) 

I1.Bankų paslaugos 

033 Ryšių paslaugos(omnitel,teo,ryšių regul t-

ba) 

I2.Telekomunikacijos paslaugos 

034 Pašto paslaugos K1.Kanceliarinės, pašto sąnaudos 

035 Turto draudimo 

sąnaudos(t.sk.transp.draudimas) 

H1.Draudimo paslaugos 

036 Darbo vietų draudimas(gyvybės) H1.Draudimo paslaugos 

037 Darbuotojų sveikatos patikrinimo sąnaudos  B5.Darbo saugos priemonės 

038 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos NEP8.Komandiruočių, personalo vystymo, 

reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, 

rinkodaros, komunikacijų tyrimų, įvairių 

monitoringų sąnaudos 

039 Leidinių prenumeratos sąnaudos K1.Kanceliarinės, pašto sąnaudos 
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Išlaidų straipnis Sąnaudų pogrupis 

040 Kanceliarijos sąnaudos K1.Kanceliarinės, pašto sąnaudos 

041 Komandiruočių sąnaudos B4. Personalo mokymas, atestavimas 

042 Reprezentacinės išlaidos,suvenyrai,dovanos NEP6.Reprezentacija 

043 Parama NEP3.Parama, labdara, švietimas 

044 Reklama,skelbimai NEP7.Reklama, rinkodara 

045 Asociacijos nario mokestis NEP5.Narystės, stojamosios įmokos 

046 Audito išlaidos K4.Administracinės ir kitos sąnaudos 

047 registų centro sąnaudos K4.Administracinės ir kitos sąnaudos 

048 Ekskavatorius Minibager T 974Z E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

049 Opel Combo FGB-013 E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

050 VW CADDY MAXI GDS 833 Jonelis E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

052 MAN GAN816 sąnaudos E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

053 Ekskavatorius-krautuvas New Holand E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

054 Srutovežis A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

055 Hidrodinaminė mašina sąnaudos E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

057 VW Caddy FEJ 300 E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

058 Ekskavatorius EO 2621 sąnaudos  E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

059 Ekskavatorius EO 2621 sąnaudos Platelių 

pad. 

E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

060 Traktorius T-40 sąnaudos Platelių pad. E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

062 Traktorius MTZ-82 sąnaudos E1.Kuras 
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Išlaidų straipnis Sąnaudų pogrupis 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

063 Mobilių techn.priemonių 

sąn.(žoliapjovė,motosiurblys,motoplaktas,motop

jūklas) 

E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

064 Antrinių žaliavų išlaidos K4.Administracinės ir kitos sąnaudos 

065 Laboratorinės medžiagos A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

066 Technologinės medžiagos(natrio hipochlor.) D1.Technologinės medžiagos 

067 Transporto nuoma iš šalies F1.Transporto paslaugos pagal sutartis 

068 Kitų labolatorijų paslaugos I8. Kitos paslaugos pagal sutartis 

069 Kitų prietaisų patikra ir remontas A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

070 Darbai pagal sutartis A3.remonto darbai pagal sutartis 

071 Ford  BHK 122 (valymų) E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

076 Vykdymo išlaidos ir raštai (anst.) K4.Administracinės ir kitos sąnaudos 

077 Ford Transit FBG 859 E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

77 vandens apsk.prietaisų montavimo medž. A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

078 delspinigiai NEP2.Baudos ir delspinigiai 

079 traktorius MTZ-820 E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

081 Beviltiškos skolos NEP1.Abejotinos ir beviltiškos skolos 

082 Škoda Oktavia Nr.CGB-157 VIN E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

083 Traktorių, prekabų, mašinų techninę apžiūrą I8. Kitos paslaugos pagal sutartis 

084 Lengv. a/m.VW CADDY CRE180 E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

085 Lengv. a/m FORD TOURNEO CONNECT 

DGB 856 (inžin.) 

E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

086 Sunkvežimis V W TRANSPORTER DOH 

181(kaimo sen.) 

E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

087 Lengvoji automobilio priekaba TAURAS 

700-02S valst.Nr.CD 907 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 
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Išlaidų straipnis Sąnaudų pogrupis 

088 IVECO CTV-281 (Laudinių)  E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

089 technologinės medž.dumblo tvarkymui D2.Technologinis kuras (dumblui tvarkyti) 

090 kitos paslaugos  K4.Administracinės ir kitos sąnaudos 

0901 Remonto darbų paslaugos ir  medžiagos  A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

091 Mitshubishi L 200 CBK251 E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

092 FORD-TR 300MF-FFU689 E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

094 Lengv. a/m Skoda Superb FZH357 E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

095 Traktorius KUBOTA M8540 E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

096 Priekaba 6069LK A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

098 Žyminis mokestis L5.Kiti mokesčiai 

099 neleidžiami atsk.(užuojautos, vainikai ir kt.) NEP24.Kitos nepaskirstomos sąnaudos 

100 Atostogų rezervas B1.Darbo užmokestis 

101 VSD įmok.rezervas B2.Soc. draudimas 

102 Pelno mokesčio sąnaudos Pelno mokestis 

103 VKEKK mokestis  L5.Kiti mokesčiai 

104 VW Transporter JME944 (vand. avarinė) E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

105 Vandens skaitikliai(po patikros, 

suremontuoti) 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

106 VW Transporter JPL657 (nuot.avarinė) E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

107 Asenizacinė mašina MAN  CGZ085 E1.Kuras 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

A3.Remonto darbai pagal sutartis 

  

202 Sodra 30,98% B2.Soc. draudimas 

203 korekcija NEP24.Kitos nepaskirstomos sąnaudos 

p-05.1.1 Projektas (Pavirš.nuot. Plungės m. ) I8.Kitos paslaugos pagal sutartis 

p-05.3.2 Projektas(Vandentiekio ir nuot.tvark. 

Plungės raj.) 

I8.Kitos paslaugos pagal sutartis 
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PRIEDAS NR. 4 

IŠLAIDŲ OBJEKTAI 

 

 

Kodas Išlaidų objektas Tipas Paslauga 

VG Vandens gavyba Tiesioginis Vandens gavyba 

Vger Vandens gerinimas Tiesioginis Vandens ruošinas 

VT Vandens tiekimas Tiesioginis Vandens pristatymas 

NS Nuotekų šalinimas Tiesioginis Nuotekų surinkimas 

NV Nuotekų valymas Tiesioginis Nuotekų valymas 

DS Dumblo tvarkymas Tiesioginis Dumblo tvarkymas 

DOT Turtas iš dotacijos Tiesioginis Bendrosios sąnaudos 

PARD Pardavimų sąnaudos Tiesioginis Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų 

priežiūros ir vartotojų 

aptarnavimas 

NTTRANSP Netiesioginė veikla 

Transporto sąnaudos 

Netiesioginis Netiesioginės sąnaudos/ turtas 

VEIKL Veiklos sąnaudos Bendrasis Bendrosios sąnaudos/ Bendrasis 

turtas 

VLAB Laboratorijos sąnaudos Tiesioginis Vandens pristatymas 

VLAB 

Netiesioginė 

veikla 

Laboratorijos sąnaudos Netiesioginis Netiesioginės sąnaudos 

NLAB Nuotekų laboratorijos 

sąnaudos 

Netiesioginis Netiesioginės sąnaudos 

PAVN Paviršinių nuotekų 

tvarkymas 

Tiesioginis Paviršinių nuotekų tvarkymas 

KITA Nereguliuojama veikla Tiesioginis Nereguliuojama veikla 
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PRIEDAS NR. 5 

PASKIRSTYMO CENTRAI IR NEŠIKLIAI 

 

Sąnaudų paskirstymo centrai  Nešikliai 

A1.Ilgalaikio turto nusidėvėjimas N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė1 

A2.Einamasis remontas ir eksploatacinės 

medžiagos 

N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė 

A3.remonto darbai pagal sutartis N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė 

A4.Vandentvarkos turto nuomos 

sąnaudos 

- 

B1.Darbo užmokestis N2. Darbo laikas (vadovybės įvertis) 

B2.Soc. draudimas N2. Darbo laikas (vadovybės įvertis) 

B3.Įmokos į garantinį fondą N2. Darbo laikas (vadovybės įvertis) 

B4.Personalo mokymas, atestavimas N2. Darbo laikas (vadovybės įvertis) 

B5.Darbo saugos priemonės N2. Darbo laikas (vadovybės įvertis) 

C1.Elektros energija N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė 

C2.Šilumos energija N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė 

D1.Technologinės medžiagos - 

D2. Technologinis kuras (dumblui 

tvarkyti) 

- 

D3. Technologinis kuras (gamtinės 

dujos) 

- 

E1.Kuras N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė 

F1.Transporto paslaugos pagal sutartis N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė 

G1.Laboratorijų paslaugos - 

H1.Draudimo paslaugos N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė 

I1.Bankų paslaugos - 

I2.Telekomunikacijos paslaugos - 

I3.Teisinės ir konsultacinės paslaugos - 

I4.Gyventojų įmokų administravimas - 

I5.Apskaitos prietaisų keitimo paslaugos - 

I6.Apskaitos prietaisų metrologinės 

patikros paslaugos 

- 

I7.Turto nuomos paslaugos N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė 

I8.Kitos paslaugos pagal sutartis N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė 

                                                 
1 Tiesiogiai paslaugoms priskirta nenusidėvėjusio ir naudojamo turto likutinė vertė, išskyrus turtą įsigytą iš dotacijų. 
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J1.Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos - 

J2.Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo 

sąnaudos 

- 

K1.Kanceliarinės, pašto sąnaudos N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė 

K2.Sąskaitų pateikimo, sutarčių 

sudarymo sąnaudos 

- 

K3.Rinkodara, informavimo veikla - 

K4.Administracinės ir kitos sąnaudos N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė 

L1.Mokesčiai už valstybinius gamtos 

išteklius 

- 

L2.Mokesčiai už taršą - 

L3.Nekilnojamo turto mokesčai N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė 

L4.Žemės nuomos mokesčiai N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė 

L5.Kiti mokesčiai N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė 

 
Turto paskirstymo centrai  Nešikliai 

0.Žemė N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto 

vertė2 

1.Pastatai_statiniai N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto vertė 

2.Įrenginiai N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto vertė 

3 Vamzdynai - 

4.Mašinos_prietaisai N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto vertė 

5.Transportas N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto vertė 

6.Kita_įranga N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto vertė 

7.Nematerialus N1. Tiesiogiai paslaugoms priskirta ilgalaikio turto vertė 

 

                                                 
2 Tiesiogiai paslaugoms priskirta nenusidėvėjusio ir naudojamo turto likutinė vertė, išskyrus turtą įsigytą iš dotacijų. 
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PRIEDAS NR. 6 

ILGALAIKIO TURTO POGRUPIAI IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) 

NORMATYVAI 

 

Nr. Ilgalaikio turto grupė Normatyvas, 

metais 

Tipiniai turto vienetai 

0. Žemė - Žemė 

1. Pastatai ir statiniai 50 
Gamybiniai ir negamybiniai 

pastatai 

2. Įrenginiai 35 

Vandentiekio įrenginiai, 

nusėsdintuvai, diukeriai, 

vandens rezervuarai, 

gelžbetoniniai metantankai, 

smėlio gaudytuvai, aerotankai, 

nusodintuvai, nuotekų valymo 

flotatoriai, dumblo aikštelės ir 

kt. 

3. Vamzdynai 50 Vandentiekio, nuotekų tinklai 

4. Mašinos ir įrengimai 10 

Siurbliai, darbo mašinos, staklės, 

sklendės, grotelės, grėbliai, 

grandikliai, filtrai, centrifugos, 

baldai, elektros perdavimo ir 

ryšių įtaisai ir kt. 

4.1. Siurbliai 10  

4.2. Orapūtės 10  

4.3. Kitos mašinos ir įrengimai 10  

5. Transporto priemonės 8 

Asenizacinės mašinos, 

transportas dumblui, vandeniui 

vežti ir kitos spec. transporto 

priemonės, transportas žmonėms 

vežti. 

5.1. Vandenvežės  8  

5.2. Asenizacinės mašinos 8  

5.3. Dumblavežės 8  

5.4. 
Abonentinės tarnybos transporto 

priemonės 
8  

5.5. Kitos transporto priemonės 8  

6. Kiti įrenginiai ir įrankiai 5 

Matavimo priemonės, elektriniai 

įrankiai ir prietaisai, gamybinis 

inventorius, skaičiavimo 

technika ir kt. 

7. 
Geriamojo vandens apskaitos 

priemonės 
6  

8. Nematerialus turtas 3   

 

 


