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UAB „Nemenčinės komunalininkas“ vadovybei 
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai 
 
Nuomonė  
 
Mes atlikome UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (toliau – Įmonė) 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 
metų Reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias sudaro pelno (nuostolių) ataskaita, turto duomenų ataskaita 
bei verslo vienetų ir paslaugų sąnaudų (toliau – Reguliuojamos veiklos ataskaitos), auditą.  
 

Mūsų nuomone, čia pridėtos 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Reguliuojamos veiklos ataskaitos, 
visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parengtos pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
(toliau – VKEKK) 2016 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, (toliau vadinama – VKEKK Metodika). 

 

Dalyko pabrėžimas – apskaitos principas ir platinimo bei naudojimo apribojimas 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad čia pridėtos Įmonės Reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos pagal 
VKEKK metodikos reikalavimus. Šios reguliuojamos veiklos ataskaitos yra parengtos siekiant padėti 
Įmonei vykdyti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 str. 8 dalies, Lietuvos Respublikos šilumos 
ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 68 
straipsnio 12 dalies, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 11 dalies ir 20 straipsnio 9 
dalies 2 punkto, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 26 
straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 33 straipsnio 9 dalies reikalavimus. Todėl Reguliuojamos veiklos ataskaitos 
gali būti netinkamos naudoti kitais tikslais.  
 
Mūsų išvada yra skirta tik Įmonei ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir neturi būti 
platinama kitoms šalims ar jų naudojama, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais 
atvejais. Dėl šio dalyko savo nuomonės nemodifikuojame. 
 
Kiti dalykai  
 
Įmonė parengė atskiras finansines ataskaitas už 2018 gruodžio 31 d. pasibaigusius metus pagal verslo 
apskaitos standartus, apie kurias 2019 kovo 25 d. pateikėme atskirą auditoriaus išvadą, skirtą Įmonės 
akcininkams. 
 
Atlikdami Reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą mes taip pat susipažinome su Įmonės Reguliavimo 
apskaitos sistema ir nepastebėjome Reguliavimo apskaitos trūkumų bei neturėjome rekomendacijų dėl 
sistemos tobulinimo, todėl Įmonės vadovybei nepateikėme Rekomendacijų laiško.  
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už reguliuojamos veiklos ataskaitas 

 
Vadovybė yra atsakinga už šios Reguliuojamos veiklos ataskaitų parengimą pagal VKEKK metodikos 
reikalavimus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina Reguliuojamos veiklos 
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama šias Reguliuojamos veiklos ataskaitas, vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą 
ir, jei būtina, atskleisti dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo 
taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų 
realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės Reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimo 
procesą. 

 

Auditoriaus atsakomybė už Reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitos kaip visuma 
nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama 
mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą 
iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal tarptautinius audito 
standartus. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima 
pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams 
sprendimams, priimamiems remiantis reguliuojamos veiklos ataskaitomis. 

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio 
skepticizmo principo. Mes taip pat:  

 Nustatėme ir įvertinome Reguliuojamos veiklos ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba 
klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų 
tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo 
rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti 
sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių 
nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis 
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės 
veiksmingumą.  

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su 
jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis 
surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl 
kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad 
toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į 
susijusius atskleidimus Reguliuojamos veiklos ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, 
turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki 
auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti 
savo veiklos. 
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 Įvertinome bendrą Reguliuojamos veiklos ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant 

atskleidimus, ir tai, ar Reguliuojamos veiklos ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai 
taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.  

 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir 
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos 
nustatėme audito metu. 

 
  
Auditorius Arūnas Butkevičius 
2019 m. balandžio 2 d. 
J. Jasinskio 4-18, Vilnius 
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000433 
 
UAB „Aruditas“ 
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001258 
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ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Eil. Nr. STRAIPSNIAI 2018 m. Paaiškinimai
1 2 3 4

I. PAJAMOS iš REGULIUOJAMOS VEIKLOS verslo vienetų: 724,06510  
I.1. Atsiskaitomųjų  apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 50,96200 4 priedo 7 eilutės 6 stulpelis 
I.2. Geriamojo vandens tiekimo veiklos 359,15386 4 priedo 7 eilutės 7-9 stulpeliai 
I.3. Nuotekų tvarkymo veiklos, iš šio skaičiaus: 298,97593 4 priedo 7 eilutės 10-14 stulpeliai 

I.3.1. pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą, jei yra mišri nuotekų surinkimo sistema 0,00000
I.3.2. pajamos už buitinių ir gamybinių nuotekų tvarkymą, iš šio skaičiaus: 241,58373

I.3.2.1.           pajamos už buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimą 59,69941
I.3.2.2.           pajamos už buitinių ir gamybinių nuotekų valymą (be padidėjusios taršos) 153,15778
I.3.2.3.           pajamos už dumblo tvarkymą (be kitų bendrovių atvežto nuotekų dumblo) 28,72654
I.3.3. pajamos už padidėjusią ir savitąją taršą 0,00000
I.3.4. pajamos už kitų bendrovių atvežtą tvarkyti nuotekų dumblą 0,00000
I.3.5. paviršinių nuotekų tvarkymo, jei yra atskirtas paviršinių nuotekų tvarkymo turtas 0,00000 4 priedo 7 eilutės 13 stulpelis 
I.3.6. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis 57,39219 4 priedo 7 eilutės 14 stulpelis 
I.4. Priskirtos reguliuojamos veiklos turto nuomos pajamos (50 proc.) 14,97331 4 priedo 8 eilutės 5 stulpelis
II. REGULIUOJAMOS VEIKLOS verslo vienetų PARDAVIMO SAVIKAINA: 982,29946  

II.1. Tiesioginės sąnaudos: 961,27338 4 priedo 1 eilutės 6-14 stulpeliai bei 14 priedo 1 eilutė
II.1.1. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 47,22146 4 priedo 1 eilutės 6 stulpelis
II.1.2. Geriamojo vandens tiekimo 410,48199 4 priedo 1 eilutės 7-9 stulpeliai
II.1.3. Nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 503,56993 4 priedo 1 eilutės 10-14 stulpeliai

II.1.3.1. nuotekų surinkimo 131,17054 4 priedo 1 eilutės 10 stulpelis
II.1.3.2. nuotekų valymo 269,54393 4 priedo 1 eilutės 11 stulpelis
II.1.3.3. dumblo tvarkymo 1,15535 4 priedo 1 eilutės 12 stulpelis
II.1.3.4. paviršinių nuotekų tvarkymo, jei yra atskirtas paviršinių nuotekų tvarkymo turtas 2,87800 4 priedo 1 eilutės 13 stulpelis
II.1.3.5. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudos 98,82211 4 priedo 1 eilutės 14 stulpelis

II.2. Netiesioginės veiklos sąnaudos priskirtos pagal  4 priedą I-III verslo vienetams 21,02608 4 priedo 2 eilutės 5 stulpelis 
III. REGULIUOJAMOS VEIKLOS verslo vienetų BENDRASIS PELNAS -258,23437

IV.
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) VEIKLOS SĄNAUDOS, PRISKIRTOS PAGAL 4 PRIEDĄ I-
III verslo vienetams

79,62982 4 priedo 5 eilutės 5 stulpelis 

V. VANDENTVARKOS (I-III verslo vienetų) VEIKLOS PELNAS -337,86419
VI. KITOS REGULIUOJAMOS VEIKLOS verslo vienetas -125,63824

VI.1. Kitos reguliuojamos veiklos verslo vieneto pajamos 1 619,78099 4 priedo 7 eilutės 15 stulpelis 
VI.2. Kitos reguliuojamos veiklos verslo vieneto sąnaudos: 1 745,41922 4 priedo 6 eilutės 15 stulpelis 

VI.2.1. Tiesioginės veiklos sąnaudos 1 608,00032 4 priedo 1 eilutės 15 stulpelis
VI.2.2. Netiesioginės veiklos sąnaudos priskirtos pagal 4 priedą IV verslo vienetui 6,53691 4 priedo 2 eilutės 15 stulpelis
VI.2.3. Bendrosios (administracinės) sąnaudos priskirtos pagal 4 priedą IV verslo vienetui 130,88200 4 priedo 5 eilutės 15 stulpelis

VII. KITOS VEIKLOS (nereguliuojamos veiklos) verslo vienetas 62,38969
VII.1. Kitos veiklos (nereguliuojamos veiklos) verslo vieneto pajamos, iš šio skaičiaus: 1 282,74152 4 priedo 7 eilutės 16 stulpelis 

VII.1.1. pajamos už paviršinio vandens naudojimą 0,00000  
VII.1.2. pajamos už biodujas (arba iš jų gautą produktą) 0,00000  
VII.1.3. pajamos už parduodamą sutvarkytą dumblą 0,00000  
VII.1.4. ilgalaikio turto perleidimo pelnas 0,00000  
VII.1.5. trumpalaikio turto pardavimas 0,09992  
VII.1.6. vandens laboratorijos teikiamų paslaugų pajamos 0,00000  
VII.1.7. nuotekų laboratorijos teikiamų paslaugų pajamos 0,00000  
VII.1.8. kitos vandens tiekimo padalinių pajamos 14,97331  

VII.1.8.1.           iš jų: reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos pajamos 14,97331
VII.1.9. kitos nuotekų tvarkymo padalinių pajamos 0,00000  

VII.1.9.1.           iš jų: reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos pajamos 0,00000
VII.1.10. kitos netiesioginių padalinių pajamos 1 266,20189  

VII.1.10.1.           iš jų: reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos pajamos 0,02629  
VII.1.11. įrengimų remonto padalinio pajamos 0,00000  
VII.1.12. energetikos padalinio pajamos 0,00000  
VII.1.13. kitų netiesioginių padalinių pajamos 0,00000  
VII.1.14. metrologinės patikros ir kitos pardavimo padalinio pajamos 0,00000  
VII.1.15. projektavimo darbų ir kitos administracinės pajamos 1,46640  

VII.1.15.1.           iš jų: reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos pajamos 0,00000
VII.2. Kitos veiklos (nereguliuojamos veiklos) verslo vieneto sąnaudos, iš šio skaičiaus: 1 220,35182 4 priedo 6 eilutės 16 stulpelis

VII.2.1. Tiesioginės veiklos sąnaudos, iš šio skaičiaus: 1 127,51908 4 priedo 1 eilutės 16 stulpelis
VII.2.1.1. sąnaudos už paviršinio vandens naudojimą 0,00000  
VII.2.1.2. sąnaudos iš parduotų biodujų (arba iš jų gauto produkto) 0,00000  
VII.2.1.3. sąnaudos iš parduodamo sutvarkyto dumblo 0,00000  
VII.2.1.4. parduoto ilgalaikio turto perleidimo nuostolis 0,00000  
VII.2.1.5. parduoto trumpalaikio turto savikaina 0,00000  
VII.2.1.6. teikiamų kitų paslaugų sąnaudos 1 127,51908  
VII.2.2. Netiesioginės veiklos sąnaudos priskirtos pagal 4 priedą V verslo vienetui 1,32345 4 priedo 2 eilutės 16 stulpelis
VII.2.3. Bendrosios (administracinės) sąnaudos priskirtos pagal 4 priedą V verslo vienetui 91,50930 4 priedo 5 eilutės 16 stulpelis

VIII. FINANSINĖ VEIKLA 12,52790  
VIII.1. Pajamos, iš šio skaičiaus: 14,51668  

VIII.1.1. delspinigių ir palūkanų iš pirkėjų pajamos 14,51661  
VIII.1.2. baudų pajamos 0,00000  
VIII.1.3. investicijų perleidimo pelnas 0,00000  
VIII.1.4. finansinio turto pajamos 0,00000  
VIII.1.5. kitos pajamos 0,00007  

VIII.1.5.1. iš jų:               valiutų kursų įtaka 0,00000  
VIII.2. Sąnaudos, iš šio skaičiaus: 1,98878  

VIII.2.1.  vandentvarkos reikmėms paskolų palūkanos 0,00000  
VIII.2.1.1. iš jų:            į vandens ūkį investuotų paskolų 0,00000  
VIII.2.1.2.                   į nuotekų tvarkymo ūkį investuotų paskolų 0,00000  
VIII.2.2. apyvartinėms lėšoms 0,99032  
VIII.2.3. sumokėti delspinigiai, baudos 1,00000  
VIII.2.4. kitos sąnaudos -0,00154  

VIII.2.4.1. iš jų:                 valiutų kursų įtaka 0,00000  

IX. NEPASKIRSTYTINOS SĄNAUDOS 23,91338
14 priedo I dalies sąnaudos, be 14 priedo I.2, I.16 - I.19 eilučių 

sąnaudų

X. YPATINGOJI VEIKLA 0,00000
X.1. PAGAUTĖ 0,00000
X.2. NETEKIMAI 0,00000
XI. BENDROVĖS PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ -412,49821 V+VI+VII+VIII-IX+X
XII. BENDROVĖS GRYNASIS PELNAS -412,49900

Direktorius _____________ Vladislav Jedinskij
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainų nustatymo metodikos
3 priedas

tūkst. Eur



Nemenčinės komunalininkas UAB

2019 m. vasario 27 d.

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO TURTO DUOMENYS

Eil. Nr.  TURTO DUOMENYS 2018 m. Paaiškinimai

A ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ (B+C+D+E+F+G+H+I+J+K) 26 480,13753  

B
REGULIUOJAMO ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ  (pagal Metodikos 

reikalavimus)
4 438,88535 8 priedo 19 stulpelio 4.1 eilutė

1. Žemė 0,00  
2. Pastatai 349,41813 8 priedo 4 stulpelio 4.1 eilutė
3. Statiniai  1 572,30157 8 priedo 6 stulpelio 4.1 eilutė

4. Vandentiekio tinklai  828,33896
5. Nuotekų tinklai 1 231,33950
6. Mašinos ir įranga 90,68696 8 priedo 10 stulpelio 4.1 eilutė

6.1. iš šio skaičiaus: Siurbliai 17,98  
6.1.1. vandens gavybos srityje 6,28  

6.1.2. vandens ruošimo srityje 0,47  

6.1.3. vandens pakėlimo stotyse 0,00000  

6.1.4. nuotekų siurblinėse 11,22  

6.1.5. nuotekų valyklose 0,00  

6.1.6. nuotekų dumblo tvarkymo srityje 0,00  

6.2. Orapūtės (kompresoriai) 9,79  
6.2.1. vandens ruošimo įrenginiuose 0,56  

6.2.2. nuotekų valyklose 9,23  

6.3. Kitos darbo mašinos ir prietaisai 62,91850  
7. Transporto priemonės 271,02131 8 priedo 12 stulpelio 4.1 eilutė

7.1. Vandenvežės 0,00  
7.2. Asenizacinės mašinos 162,74328  
7.3. Dumblavežės 0,00000  
7.4. Abonentinės tarnybos transporto priemonės 0,00000  
7.5. Kitos transporto priemonės 108,27803  
8. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įranga 88,50 8 priedo 14 stulpelio 4.1 eilutė

8.1. iš šio skaičiaus: Geriamojo vandens apskaitos priemonės 0,00  
8.1.1. iš jų: apskaitos prietaisai butuose 0,00  

8.1.2. įvadiniai apskaitos prietaisai individualiuose namuose 0,00  

8.1.3.  apskaitos prietaisai daugiabučiuose namuose 0,00  

8.1.4. abonentų apskaitos prietaisai 0,00  

8.2.  Kiti įrenginiai, prietaisai ir įranga 88,50004  

9. Nematerialus turtas 7,27888 8 priedo 16 stulpelio 4.1 eilutė

C už Dotacijas įsigyto turto vertė 16 660,36111  

D
Plėtros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami 

plėtros darbai, eksploatacijos pradžios
0,00  

E Prestižo vertė 0,00  

F Investicinio turto vertė 0,00  

G Finansinio turto vertė 3,85  

H Atidėtojo mokesčio turto vertė 0,00  

I Kito ilgalaikio turto vertė 4 186,05 8 priedo 19 stulpelio 4.2 eilutė

J Ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimo veikla 0,00  

K Nebaigtos statybos, nenaudojamo, nusidėvėjusio turto vertė 1 190,99  

L Ilgalaikio turto įsigijimo vertės skirtumas pagal finansinę ir reguliavimo apskaitą 0,00000

M PAGAL PANAUDĄ EKSPLOATUOJAMO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ 0,00000  

B
REGULIUOJAMO ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ   (pagal 

Metodikos reikalavimus)
4 438,88535 8 priedo 19 stulpelio 4.1 eilutė

1. Geriamojo vandens gavyba 763,79 8 priedo 19 stulpelio 4.1.2 eilutė
2. Geriamojo vandens ruošimas 640,38 8 priedo 19 stulpelio 4.1.3 eilutė
3. Geriamojo vandens pristatymas 935,27 8 priedo 19 stulpelio 4.1.4 eilutė
4. Nuotekų surinkimas 1 543,80 8 priedo 19 stulpelio 4.1.5 eilutė
5. Nuotekų valymas 240,38 8 priedo 19 stulpelio 4.1.6 eilutė

5.1. iš šio skaičiaus: mechaniniais įrenginiais 0,00  
5.2. biologiniais įrenginiais 25,02  
5.3. denitrifikavimo įrenginiais 0,00  
5.4. infiltraciniais laukais 19,48  
6. Nuotekų dumblo tvarkymas 0,87 8 priedo 19 stulpelio 4.1.7 eilutė

6.1. iš šio skaičiaus: dumblo aikštelės 0,62  
6.2. tankinimo įrenginiai 0,00  
6.3. anaerobinio apdorojimo įrenginiai 0,00  
6.4. džiovinimo įrenginiai 0,00  
6.5. kompostavimo įrenginiai 0,00  
6.6. kitas dumblo tvarkymo turtas (transportas ir pan.) 0,25  
7. Paviršinių nuotekų tvarkymo veikla (jei atskirtas turtas) 147,54 8 priedo 19 stulpelio 4.1.8 eilutė
8. Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis 166,86 8 priedo 19 stulpelio 4.1.9 eilutė

9. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikla 0,00 8 priedo 19 stulpelio 4.1.1 eilutė

C Už Dotacijas įsigyto turto vertė 16 660,36  
D

Plėtros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami 
plėtros darbai, eksploatacijos pradžios

0,00  
E Prestižo vertė 0,00  
F Investicinio turto vertė 0,00  
G Finansinio turto vertė 3,85  

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 7 priedas

tūkst. Eur

I dalis

4 ir 5 eilutės suma atitinka 8 priedo 8 
stulpelio 4.1 eilutę

II dalis



H Atidėtojo mokesčio turto vertė 0,00  
I Kito ilgalaikio turto vertė 4 186,05 8 priedo 19 stulpelio 4.2 eilutė

J Ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimo veikla 0,00  

K Nebaigtos statybos, nenaudojamo, nusidėvėjusio turto vertė 1 190,99  

L Ilgalaikio turto balansinės vertės skirtumas pagal finansinę ir reguliavimo apskaitą -977,63

A ILGALAIKIO TURTO BALANSINĖ VERTĖ (B+C+D+E+F+G+H+I+J+K) 14 849,64600

B
REGULIUOJAMO  ILGALAIKIO TURTO BALANSINĖ VERTĖ  (pagal Metodikos 

reikalavimus)
3 558,03 9 priedo 19 stulpelio 4.1 eilutė

1. Geriamojo vandens gavyba 542,29 9 priedo 19 stulpelio 4.1.2 eilutė
2. Geriamojo vandens ruošimas 612,23 9 priedo 19 stulpelio 4.1.3 eilutė
3. Geriamojo vandens pristatymas 711,58 9 priedo 19 stulpelio 4.1.4 eilutė
4. Nuotekų surinkimas 1 210,30 9 priedo 19 stulpelio 4.1.5 eilutė
5. Nuotekų valymas 198,60 9 priedo 19 stulpelio 4.1.6 eilutė

5.1. iš šio skaičiaus: mechaniniais įrenginiais 0,00  
5.2. biologiniais įrenginiais 16,63  
5.3. denitrifikavimo įrenginiais 0,00  
5.4. infiltraciniais laukais 5,06  
6. Nuotekų dumblo tvarkymas 0,71 9 priedo 19 stulpelio 4.1.7 eilutė

6.1. iš šio skaičiaus: dumblo aikštelės 0,60  
6.2. tankinimo įrenginiai 0,00  
6.3. anaerobinio apdorojimo įrenginiai 0,00  
6.4. džiovinimo įrenginiai 0,00  
6.5. kompostavimo įrenginiai 0,00  
6.6. kitas dumblo tvarkymo turtas (transportas ir pan.) 0,11  
7. Paviršinių nuotekų tvarkymo veikla (jei atskirtas turtas) 145,52 9 priedo 19 stulpelio 4.1.8 eilutė
8. Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis 136,80 9 priedo 19 stulpelio 4.1.9 eilutė

9. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikla 0,00 9 priedo 19 stulpelio 4.1.1 eilutė

C už Dotacijas įsigyto turto vertė 9 099,10773  

D
Plėtros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami 

plėtros darbai, eksploatacijos pradžios
0,00  

E Prestižo vertė 0,00
F Investicinio turto vertė 0,00
G Finansinio turto vertė 3,85
H Atidėtojo mokesčio turto vertė 0,00
I Kito ilgalaikio turto vertė 2 853,59 9 priedo 19 stulpelio 4.2 eilutė

J Ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimo veikla 0,00  

K Nebaigtos statybos, nenaudojamo, nusidėvėjusio turto vertė 312,70

L Ilgalaikio turto balansinės vertės skirtumas pagal finansinę ir reguliavimo apskaitą -977,63

1.
METINĖS REGULIUOJAMO TURTO NUSIDĖVĖJIMO SĄNAUDOS (pagal 

Metodikos reikalavimus)
156,51  

0,00

2. Pastatų 7,23  
3. Statinių 44,92  
4. Vandentiekio tinklų 16,57  
5. Nuotekų tinklų 24,63  
6. Mašinų ir įrangos 9,16  

6.1. iš šio skaičiaus:  Siurblių 1,80  
6.1.1. vandens gavybos srityje 0,63  
6.1.2. vandens ruošimo srityje 0,05  
6.1.3. vandens pakėlimo stotyse 0,00  
6.1.4. nuotekų siurblinėse 1,12  
6.1.5. nuotekų valyklose 0,00  
6.1.6. dumblo tvarkymo srityje 0,00  
6.2. Orapūčių (kompresorių) 0,98  

6.2.1. vandens ruošimo įrenginiuose 0,06  
6.2.2. nuotekų valyklose 0,92  
6.3. Kitos darbo mašinos ir prietaisai 6,38  
7. Transporto priemonių 33,88  

7.1. Vandenvežių 0,00  

7.2. Asenizacinių mašinų 20,34  

7.3. Dumblavežių 0,00  

7.4.  Abonentinės tarnybos transporto priemonių 0,00  
7.5. Kitų transporto priemonių 13,53  

8. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įranga 17,70  

8.1. iš šio skaičiaus: Geriamojo vandens apskaitos priemonių 0,00  

8.1.1. iš jų: apskaitos prietaisų butuose 0,00  
8.1.2. įvadinių apskaitos prietaisų individual. namuose 0,00  
8.1.3.  apskaitos prietaisų daugiabučiuose namuose 0,00  
8.1.4. abonentų apskaitos prietaisų 0,00  
8.2.  Kitų įrenginių, prietaisų ir įrangos 17,70  

9. Nematerialaus ilgalaikio turto amortizacija 2,43  

10. Nenaudojamo turto nusidėvėjimas 0,00 į sumą netraukiamas

Direktorius _____________ Vladislav Jedinskij
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

IV dalis

III dalis 



Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
Nemenčinės komunalininkas UAB bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų 

nustatymo metodikos 
14 priedas

2019 m. vasario 27 d.

Eil. Nr.  SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI 2018 m. Paaaiškinimai
 VANDENTVARKOS ŪKIO SĄNAUDOS 1 061,93 II
1 TIESIOGINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 961,27 3 priedo II.1 eilutė

1.1. iš šio skaičiaus: GERIAMOJO VANDENS GAVYBOS SĄNAUDOS 153,78 A1+B1+C1+E1+F1+H1+I1+J1+K1+L1
1.2.  GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMO SĄNAUDOS 60,09 A2+B2+C2+D2+E2+F2+H2+I2+J2+K2+L2
1.3. GERIAMO VANDENS PRISTATYMO SĄNAUDOS 196,61 A3+B3+C3+E3+F3+G3+H3+I3+J3+K3+L3
1.4. NUOTEKŲ SURINKIMO SĄNAUDOS 131,17 A4+B4+C4+E4+F4+H4+I4+J4+K4+L4
1.5. NUOTEKŲ VALYMO SĄNAUDOS 269,54 A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5+H5+I5+J5+K5+L5
1.6. NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYMO SĄNAUDOS 1,16 A6+B6+C6+D6+E6+F6+H6+I6+J6+K6+L6
1.7. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS 2,88 A7+B7+C7+D7+E7+F7+G7+H7+I7+J7+K7+L7
1.8.

ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ 
APTARNAVIMO VEIKLOS SĄNAUDOS

47,22 A8+B8+C8+E8+F8+H8+I8+J8+K8+L8
1.9.

NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO ASENIZACIJOS TRANSPORTO 
PRIEMONĖMIS SĄNAUDOS

98,82 A9+B9+C9+E9+F9+H9+I9+J9+K9+L9
2 NETIESIOGINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 21,03 3 priedo II.2 eilutė  A10+B10+C10+E10+F10+H10+I10+K10
3 BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS 79,63 3 priedo IV eilutė     A11+B11+C11+E11+F11+H11+I11+K11+L11

I. NEPASKIRSTYTINOS SĄNAUDOS 2 991,67 I.1 - I.19
I.1. Abejotinų ir beviltiškų skolų sąnaudos -13,24  
I.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos 1,00  
I.3. Paramos, labdaros, vartotojų švietimo sąnaudos -  
I.4. Tantjemų išmokos -  
I.5. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos -  

I.6.
Komandiruočių, personalo vystymo, reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, 

rinkodaros, komunikacijų tyrimų, nuotolinių kanalų populiarinimo, įvairių 
monitoringų sąnaudos, išskyrus tos, kurios būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti

-

I.7. Išmokos pagal kolektyvinę sutartį -

I.8.

Mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių organizavimo, 
dovanų pirkimo, žalos atlyginimo,vartotojų patirtų nuostolių atlyginimo, pelno 

mokesčio nuo dividentų, sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų įsigijimo 
sąnaudos

-

I.9.
Sąnaudos, susijusios su įmonės įvaizdžio kūrimo tikslais, salių nuomos, svečių 

maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudos
-

I.10.
Nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

ir palaikymo, išnuomoto ar panaudos teisėmis perduoto turto nusidėvėjimo 
sąnaudos

-

I.11. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos -

I.12.
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto 

vienetų vertės pokyčio, susijusio su perkainojimo veikla
-

I.13.
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo plėtros darbų, iki ilgalaikio turto 

vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtros darbai, eksploatacijos pradžios
-

I.14.
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo prestižo, investicinio turto, finansinio 

turto
-

I.15.
Nusidėvėjimo sąnaudų skirtumas (perskaičiuotų pagal Metodikos reikalavimus ir 

finansinėje apskaitoje suskaičiuotų)
18,74

I.16. Palūkanų sąnaudos 0,99  
I.16.1. iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose -  
I.16.2. geriamojo vandens ruošimo sąnaudose -  
I.16.3.  geriamojo vandens tiekimo sąnaudose -  
I.16.4.  nuotekų surinkimo sąnaudose -  
I.16.5.  nuotekų valymo sąnaudose -  
I.16.6. nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose -  
I.16.7. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos -  
I.16.8. bendrosiose (administracinėse) ir netiesioginėse sąnaudose 0,99  

I.17. Kitos reguliuojamos veiklos, kitos nereguliuojamos veiklos tiesioginės sąnaudos 2 735,52
4 priedo 1 eilutės 15 ir 16 stulpeliai arba
3 priedo VI.2.1 ir VII.2.1 eilutės

I.18.
Kitos reguliuojamos veiklos, kitos nereguliuojamos veiklos netiesioginės ir 

administracinės sąnaudos
230,25 4 priedo 2 ir 5 eilučių 15 ir 16 stulpeliai arba 3 priedo VI.2.2, VI.2.3, VII.2.2 ir VII.2.3 eilutės

I.19. Kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos -0,00  
I.20. Atidėjiniai ir kitos nepaskirstytinos sąnaudos 18,41

I.21.
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto 

vienetų vertės, sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, taip pat 
sukurtos už dotacijų, subsidijų lėšas

729,37  

II. VANDENTVARKOS ŪKIO SĄNAUDOS 1 061,93  
A TURTO SĄNAUDOS 193,91  

A1 iš šio skaičiaus: GERIAMOJO VANDENS GAVYBOS SĄNAUDOS 47,76 A1.1+A2.1+A3.1+A4.1
A2  GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMO SĄNAUDOS 22,50 A1.2+A2.2+A3.2+A4.2
A3 GERIAMOJO VANDENS PRISTATYMO SĄNAUDOS 23,19 A1.3+A2.3+A3.3+A4.3
A4 NUOTEKŲ SURINKIMO SĄNAUDOS 36,95 A1.4+A2.4+A3.4+A4.4
A5 NUOTEKŲ VALYMO SĄNAUDOS 10,25 A1.5+A2.5+A3.5+A4.5
A6 NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYMO SĄNAUDOS 0,38 A1.6+A2.6+A3.6+A4.6
A7 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS 2,88 A1.7+A2.7+A3.7+A4.7
A8

ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ 
APTARNAVIMO VEIKLOS SĄNAUDOS

0,00 A1.8+A2.8+A3.8+A4.8

A9
NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO ASENIZACIJOS TRANSPORTO 

PRIEMONĖMIS SĄNAUDOS
24,95 A1.9+A2.9+A3.9+A4.9

A10 NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS 21,03 A1.10+A2.10+A3.10+A4.10
A11 BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) VEIKLOS SĄNAUDOS 4,03 A1.11+A2.11+A3.11+A4.11

1
ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO SĄNAUDOS (pagal Metodikos 

reikalavimus)
156,51

1.1. iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose 35,29
1.2.  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose 17,93
1.3.  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose 18,42
1.4.  nuotekų surinkimo sąnaudose 32,70
1.5.  nuotekų valymo sąnaudose 7,26
1.6. nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose 0,02
1.7. paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose 2,88
1.8.

atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 
sąnaudose

-
1.9. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose 20,34

1.10.  netiesioginėse sąnaudose 21,03 12 priedo 1.1 eilutės 5 stulpelis
1.11.  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose 0,66 13 priedo 1.1 eilutės 5 stulpelis

2
EINAMOJO REMONTO IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ 

SĄNAUDOS
25,83

2.1. iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose 12,48
2.2.  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose 0,06
2.3.  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose 1,06
2.4.  nuotekų surinkimo sąnaudose 4,25
2.5.  nuotekų valymo sąnaudose 0,00
2.6. nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose 0,00
2.7. paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose 0,00
2.8.

atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 
sąnaudose

0,00
2.9. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose 4,61

2.10.  netiesioginėse sąnaudose 0,00 12 priedo 1.2 eilutės 5 stulpelis
2.11.  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose 3,37 13 priedo 1.2 eilutės 5 stulpelis

3 APTARNAVIMO (REMONTO DARBAI PAGAL SUTARTIS) SĄNAUDOS 11,57

3.1. iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose -
3.2.  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose 4,51
3.3.  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose 3,72
3.4.  nuotekų surinkimo sąnaudose -

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VERSLO VIENETŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS
tūkst. Eur



3.5.  nuotekų valymo sąnaudose 2,99
3.6. nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose 0,36
3.7. paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -
3.8.

atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 
sąnaudose

-
3.9. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose -

3.10.  netiesioginėse sąnaudose - 12 priedo 1.3.1 eilutės 5 stulpelis
3.11.  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose - 13 priedo 1.3.1 eilutės 5 stulpelis

4 VANDENTVARKOS TURTO NUOMOS PASLAUGŲ SĄNAUDOS -
4.1. iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose -
4.2.  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose -
4.3.  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose -
4.4.  nuotekų surinkimo sąnaudose -
4.5.  nuotekų valymo sąnaudose -
4.6. nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose -
4.7. paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -
4.8.

atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 
sąnaudose

-
4.9. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose -

4.10.  netiesioginėse sąnaudose - 12 priedo 1.3.3 eilutės 5 stulpelis
4.11.  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose - 13 priedo 1.3.3 eilutės 5 stulpelis

B DARBO SĄNAUDOS 338,46
B1 iš šio skaičiaus: GERIAMOJO VANDENS GAVYBOS SĄNAUDOS 41,91 B1.1+B2.1+B3.1+B4.1+B5.1
B2  GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMO SĄNAUDOS 22,11 B1.2+B2.2+B3.2+B4.2+B5.2
B3 GERIAMOJO VANDENS PRISTATYMO SĄNAUDOS 56,02 B1.3+B2.3+B3.3+B4.3+B5.3
B4 NUOTEKŲ SURINKIMO SĄNAUDOS 45,78 B1.4+B2.4+B3.4+B4.4+B5.4
B5 NUOTEKŲ VALYMO SĄNAUDOS 47,01 B1.5+B2.5+B3.5+B4.5+B5.5
B6 NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYMO SĄNAUDOS 0,70 B1.6+B2.6+B3.6+B4.6+B5.6
B7 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS - B1.7+B2.7+B3.7+B4.7+B5.7
B8

ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ 
APTARNAVIMO VEIKLOS SĄNAUDOS

22,24 B1.8+B2.8+B3.8+B4.8+B5.8
B9NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO ASENIZACIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS SĄNAUDOS 49,65 B1.9+B2.9+B3.9+B4.9+B5.9

B10 NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS - B1.10+B2.10+B3.10+B4.10+B5.10
B11 BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) VEIKLOS SĄNAUDOS 53,03 B1.11+B2.11+B3.11+B4.11+B5.11

1 DARBO APMOKĖJIMO SĄNAUDOS 257,36
1.1. iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose 31,95
1.2.  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose 16,79
1.3.  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose 42,73
1.4.  nuotekų surinkimo sąnaudose 34,90
1.5.  nuotekų valymo sąnaudose 35,85
1.6. nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose 0,54
1.7. paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -
1.8.

atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 
sąnaudose

16,96
1.9. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose 37,87

1.10.  netiesioginėse sąnaudose - 12 priedo 1.7 eilutės 5 stulpelis
1.11.  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose 39,79 13 priedo 1.7 eilutės 5 stulpelis

2 ATSKAITYMAI SOCIALINIAM DRAUDIMUI 80,30
2.1. iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose 9,96
2.2.  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose 5,32
2.3.  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose 13,29
2.4.  nuotekų surinkimo sąnaudose 10,88
2.5.  nuotekų valymo sąnaudose 11,17
2.6. nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose 0,17
2.7. paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -
2.8.

atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 
sąnaudose

5,28
2.9. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose 11,78

2.10.  netiesioginėse sąnaudose - 12 priedo 1.8 eilutės 5 stulpelis
2.11.  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose 12,44 13 priedo 1.8 eilutės 5 stulpelis

3 ĮMOKOS Į GARANTINĮ FONDĄ -
3.1. iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose -
3.2.  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose -
3.3.  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose -
3.4.  nuotekų surinkimo sąnaudose -
3.5.  nuotekų valymo sąnaudose -
3.6. nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose -
3.7. paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -
3.8.

atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 
sąnaudose

-
3.9. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose -

3.10.  netiesioginėse sąnaudose - 12 priedo 1.9 eilutės 5 stulpelis
3.11.  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose - 13 priedo 1.9 eilutės 5 stulpelis

4 ŠILUMOS ENERGIJOS SĄNAUDOS -
4.1. iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose -
4.2.  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose -
4.3.  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose -
4.4.  nuotekų surinkimo sąnaudose -
4.5.  nuotekų valymo sąnaudose -
4.6. nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose -
4.7. paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -
4.8.

atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 
sąnaudose

-
4.9. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose -

4.10.  netiesioginėse sąnaudose - 12 priedo 1.6 eilutės 5 stulpelis
4.11.  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose - 13 priedo 1.6 eilutės 5 stulpelis

5 KITOS DARBO (mokymo, saugos) SĄNAUDOS 0,80
5.1. iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose -
5.2.  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose -
5.3.  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose -
5.4.  nuotekų surinkimo sąnaudose -
5.5.  nuotekų valymo sąnaudose -
5.6. nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose -
5.7. paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -
5.8.

atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 
sąnaudose

-
5.9. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose -

5.10.  netiesioginėse sąnaudose - 12 priedo 1.10.1-1.10.2 eilučių 5 stulpelis
5.11.  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose 0,80 13 priedo 1.11.1-1.11.2 eilučių 5 stulpelis

C ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDOS 109,00
C1 iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose 36,81
C2  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose 2,45
C3  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose 10,64
C4  nuotekų surinkimo sąnaudose 32,78
C5  nuotekų valymo sąnaudose 25,41
C6 nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose -
C7 paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -
C8

atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 
sąnaudose

-
C9 nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose -

C10  netiesioginėse sąnaudose - 12 priedo 1.4 eilutės 5 stulpelis
C11  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose 0,91 13 priedo 1.4 eilutės 5 stulpelis

D TECHNOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ SĄNAUDOS -
D2 iš šio skaičiaus: geriamojo vandens ruošimo sąnaudose -
D5  nuotekų valymo sąnaudose -
D6 nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose -
D6.1. iš šio skaičiaus: technologinis kuras -

D7 paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -

E KURO SĄNAUDOS 52,45
E1 iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose -
E2  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose 3,82
E3 iš šio skaičiaus: geriamojo vandens pristatymo sąnaudose 10,35
E4  nuotekų surinkimo sąnaudose -
E6 nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose 10,89
E5  nuotekų valymo sąnaudose -



E7 paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -

E8
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 

sąnaudose
3,41

E9 nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose 23,98

E10  netiesioginėse sąnaudose - 12 priedo 1.5 eilutės 5 stulpelis

E11  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose - 13 priedo 1.5 eilutės 5 stulpelis

F TRANSPORTO PASLAUGOS 0,49
F1 iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose -

F2  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose -

F3  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose -

F4  nuotekų surinkimo sąnaudose -

F5  nuotekų valymo sąnaudose -

F6 nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose -

F7 paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -

F8
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 

sąnaudose
-

F9 nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose -

F10  netiesioginėse sąnaudose - 12 priedo 1.3.2 eilutės 5 stulpelis

F11  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose 0,49 13 priedo 1.3.2 eilutės 5 stulpelis

G LABORATORIJŲ PASLAUGOS 32,07
G3  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose 14,31

G5  nuotekų valymo sąnaudose 17,76

G7 paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -

H DRAUDIMO PASLAUGOS 1,40
H1 iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose -

H2  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose -

H3  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose -

H4  nuotekų surinkimo sąnaudose -

H5  nuotekų valymo sąnaudose -

H6 nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose -

H7 paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -

H8
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 

sąnaudose
-

H9 nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose -

H10  netiesioginėse sąnaudose - 12 priedo 1.3.4 eilutės 5 stulpelis

H11  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose 1,40 13 priedo 1.3.4 eilutės 5 stulpelis

I KITOS PASLAUGOS 37,19
I1 iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose -

I2  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose -

I3  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose 0,21

I4  nuotekų surinkimo sąnaudose -

I5  nuotekų valymo sąnaudose -

I6 nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose -

I7 paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -

I8
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 

sąnaudose
21,57

I9 nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose -

I10  netiesioginėse sąnaudose - 12 priedo 1.3.5 eilutės 5 stulpelis

I11  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose 15,41
1.1.  iš šio skaičiaus: bankų paslaugos 1,37 13 priedo 1.3.5 eilutės 5 stulpelis

1.2.  telekomunikacijų paslaugos 5,68 13 priedo 1.3.6 eilutės 5 stulpelis

1.3.  teisinės ir konsultacinės paslaugos 4,14 13 priedo 1.3.7 eilutės 5 stulpelis

1.4.  gyventojų įmokų administravimo sąnaudos 3,19 13 priedo 1.3.8 eilutės 5 stulpelis

1.5.  kitos paslaugos 1,03 13 priedo 1.3.9 eilutės 5 stulpelis

J PERKAMOS PASLAUGOS 175,64
J1 iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose -

J2  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose -

J3  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose 50,84

J4  nuotekų surinkimo sąnaudose 1,52

J5  nuotekų valymo sąnaudose 123,28

J6 nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose -

J7 paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -

J8
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 

sąnaudose
-

J9 nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose -

K KITOS IŠLAIDOS 33,29
K1 iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose -

K2  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose -

K3  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose -

K4  nuotekų surinkimo sąnaudose -

K5  nuotekų valymo sąnaudose 30,55

K6 nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose -

K7 paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -

K8
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 

sąnaudose
-

K9 nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose -

K10  netiesioginėse sąnaudose - 12 priedo 1.10.3-1.10.4 eilučių 5 stulpelis

K11  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose 2,74 13 priedo 1.11.3-1.11.5 eilučių 5 stulpelis

L MOKESČIŲ SĄNAUDOS 88,04
L1 iš šio skaičiaus: geriamojo vandens gavybos sąnaudose 27,30

L2  geriamojo vandens ruošimo sąnaudose 9,22

L3  geriamojo vandens pristatymo sąnaudose 31,04

L4  nuotekų surinkimo sąnaudose 14,15

L5  nuotekų valymo sąnaudose 4,40

L6 nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudose 0,08

L7 paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudose -

L8
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 

sąnaudose
-

L9 nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudose 0,24

L10         netiesioginėse sąnaudose - 12 priedo 1.10 eilutės 5 stulpelis

L11  bendrosiose (administracinėse) sąnaudose 1,63 13 priedo 1.10 eilutės 5 stulpelis

 VISOS SĄNAUDOS 4 053,60 I + II

Direktorius _____________ Vladislav Jedinskij

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)


