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UAB „VARĖNOS VANDENYS“ 

 
REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. UAB „Varėnos vandenys“ (toliau Bendrovė) – tai struktūrinių padalinių visuma, 

užtikrinanti nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bei 
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams bei teikianti kitas paslaugas.  

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.  

3. Bendrovė vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą, siekdama Bendrovės finansinę 
informaciją (pajamas, sąnaudas, turtą) paskirstyti verslo vienetams ir juos sudarančioms 
paslaugoms, atskirai identifikuojant nepaskirstomąsias sąnaudas. Reguliavimo apskaitos atskyrimas 
vykdomas Reguliavimo apskaitos sistemoje (toliau – RAS).  

4. 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, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą 
reglamentuojančiais teisės aktais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Tarybos) 
nutarimais, metodiniais nurodymais.  

5. RAS aprašas parengtas vadovaujantis Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-
459 patvirtintame Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo 
paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų apraše (toliau – Aprašas) nustatytomis 
apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo taisyklėmis bei Tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. 
nutarimu Nr. O3E-893 priimtais šio Aprašo pakeitimais.  

6. Bendrovės RAS aprašo tikslas – atskleisti Bendrovės reguliavimo (apskaitos atskyrimo ir 
sąnaudų paskirstymo) apskaitoje naudojamus principus, metodus ir tvarkas, atliekant apskaitos 
atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą tarp verslo vienetų, t. y.:  

6.1. atskleisti kiekvieno verslo vieneto, kaip santykinai atskiros Bendrovės verslo (veiklos) 
dalies, veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį, įskaitant faktiškai gautą investicijų grąžos normą;  

6.2.atskleisti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų 
tvarkymo sąnaudų, įskaitant investicijų grąžos normą, formavimąsi.  

7. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinių metų pradžia – 
sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.  

8. Pagrindinės šiame dokumente naudojamos sąvokos: 

8.1. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, sutampantis su Ūkio subjekto finansiniais metais.  

8.2. Bendrosios sąnaudos – sąnaudos, kurios su konkrečia paslauga  nesiejamos nei 
tiesiogiai, nei netiesiogiai ir paskirstomos taikant norminius ekonomine bei technine logika 
pagrįstus kriterijus.  

 



8.3. Kriterijus – veiksnys, kuriuo vadovaujantis pagal priežastingumo ryšį konkrečios 
pajamų, sąnaudų, ilgalaikio turto sumos yra priskiriamos galutinėms paslaugoms  ir verslo 
vienetams. Ūkio subjekto naudojamas kriterijus turi būti ekonomiškai pagrįstas, logiškai 
pateisinamas ir nustatytas nediskriminaciniais pagrindais.  

8.4. Nepaskirstomosios sąnaudos – sąnaudos, kurias patiria Ūkio subjektas ataskaitiniu 
laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms teikti (reguliuojamųjų kainų 
paslaugų  vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamosios veiklos nepertraukiamumą, 
saugumą, stabilumą). Šias sąnaudas Ūkio subjektas patiria savo investicijų grąžos sąskaita.  

8.5. Paslauga – verslo vieneto veiklos procese sukurta vertė. Paslaugos nustatytos remiantis 
Aprašo nuostatomis išskiriant reguliuojamas veiklos paslaugas bei kitas paslaugas. Paslauga – 
galutinis sąnaudų, pajamų ir turto paskirstymo objektas.  

8.6. Sąnaudų paskirstymas – sąnaudų priskyrimas nustatytiems verslo vienetams ir 
paslaugoms.  

8.7. Tiesioginės sąnaudos – sąnaudos, kurias galima tiesiogiai ir tiksliai priskirti konkrečioms 
paslaugoms .  

8.8. Verslo vienetas – Ūkio subjekto veiklos dalis, skirta tam tikros grupės paslaugoms teikti. 
Verslo vienetą sudaro visi Bendrovės ištekliai, tų išteklių transformavimo veiklos ir  procesai, susiję 
su šios grupės paslaugų ir (ar) produktų vertės kūrimu ir tokių paslaugų teikimu  kitiems verslo 
vienetams ir galutinių paslaugų gavėjams.  

 

II. REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMA  

9. RAS sudaro:  

9.1. RAS duomenys.  

9.2. RAS struktūra, nusakanti informacijos grupavimo procesą ir detalumą.  

9.3. RAS procesai, veiksmai, atliekami surenkant, apdorojant ir naudojant informaciją.  

10. Bendrovės RAS duomenys gaunami iš pirminių ir antrinių informacijos šaltinių:  

10.1. RAS naudojamos informacijos pirminiai šaltiniai:  

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

10.1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos, vedamos reguliavimo tikslais 
informacija (žr. IV skyrių).  

10.2. RAS naudojamos informacijos antriniams šaltiniams priskiriami paskirstymo kriterijai.  

11. RAS struktūrą nusako pirminiai ir galutiniai informacijos grupavimo centrai:  

11.1. Išlaidų objektai – pirminiai grupavimo centrai, į kuriuos sugrupuojama visa pirminė 
apskaitos informacija. Paskirstymo kategorijoms priskiriamos visos ataskaitinio laikotarpio 
sąnaudos (žr. V skyrių).  

11.2. Veiklos verslo vienetai ir paslaugos – galutiniai grupavimo centrai, į kuriuos apskaitos 
atskyrimo metu paskirstoma visa pirminė apskaitos informacija išskyrus nepaskirstytinas sąnaudas 
(žr. VII skyrių). 

12. RAS veiksmai skirstomi į:  



12.1. veiksmus, atliekamus pirminių apskaitos įrašų registravimo metu, koduojant apskaitos 
informaciją;  

12.2. veiksmus, atliekamus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, apdorojant informaciją ir 
rengiant reguliavimo atskaitomybę:  

12.2.1. Apskaitos informacijos perkėlimas (žr. VII skyrių);  

12.2.2. Pajamų paskirstymas (žr. VIII skyrių);  

12.2.3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo nematerialiojo turto vertės 
paskirstymas;  

12.2.4. Sąnaudų ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės paskirstymas. 

 

III. BUHALTERINĖ APSKAITA 

13. Buhalterinė apskaita Bendrovėje vedama naudojant  buhalterinės apskaitos programą 
„Apskaita“ . 

14. RAS naudojama visa buhalterinės apskaitos informacija, išskyrus ilgalaikio materialiojo 
ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas.  

15. Nusidėvėjimo sąnaudos reguliavimo apskaitos tikslais perskaičiuojamos taip, kad atitiktų 
Apraše nustatytus nusidėvėjimo normatyvus.  

16. Buhalterinėje apskaitoje naudojamas Bendrovės veiklos poreikiams pritaikytas sąskaitų 
planas (Priedas Nr. 1), kuris užtikrina Aprašo reikalavimų apskaitos atskyrimo srityje įgyvendinimą.  

 

IV. ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO APSKAITA IR 
VERTĖS PASKIRSTYMAS 

 

17. Reguliavimo tikslais naudojamas ilgalaikio materialiojo/nematerialiojo turto sąrašas 
atitinka buhalterinės apskaitos ilgalaikio materialiojo/nematerialiojo turto sąrašą.  

18. Į ilgalaikio turto sąrašą įtraukiami visi turto vienetai, kuriuos Bendrovė valdė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje ir įgijo ataskaitinio laikotarpio metu, įtraukiamas ir ataskaitinio laikotarpio 
metu parduotas arba nurašytas turtas.  

19. Kiekvienas turto vienetas priskiriamas Apraše numatytai turto grupei atsižvelgiant į jo 
naudojimo paskirtį ir pobūdį. Kiekvienas turto vienetas priskiriamas tik vienam turto pogrupiui. 
Detalus ilgalaikio turto vienetų grupavimas RAS ir buhalterinėje apskaitoje pateikiamas 2 priede.  

20. Turto įsigijimo (pradinė) vertė prilyginama buhalterinėje apskaitoje registruoto turto 
įsigijimo vertei (išskyrus Aprašo 21.5 punkte nurodytus atvejus) 

21. Vertinant turto vertę, atskleidžiama, kokia turto vertės dalis sukurta už Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų, dotacijų ar subsidijų lėšas.  

22. Turto rekonstravimo, remonto ir kiti atlikti darbai registruojami RAS turto dalyje tuomet, 
kai jie pagerina turto naudingąsias savybes 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. 



23.Skaičiuojant ilgalaikio materialiojo (nematerialiojo) turto nusidėvėjimo sąnaudas taikomi 
Apraše nustatyti turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai (Priedas Nr. 4) ir 
tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodas.  

24. Parengus ilgalaikį turtą naudoti (pradėjus eksploatuoti), jo nusidėvėjimas pradedamas 
skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos.  

25. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertė paskirstoma veiklos verslo vienetams 
ir juos sudarančioms paslaugoms pagal tai, kurių paslaugų teikimui, veiklos verslo vienetui tas 
ilgalaikis turtas ataskaitiniu laikotarpiu yra naudojamas. Ilgalaikio turto, kurio negalima priskirti 
tiesiogiai konkrečioms paslaugoms, sudarančioms verslo vienetus, vertė paskirstoma netiesiogiai 
atitinkamoms paslaugoms pagal tai, kokiu mastu šis turtas naudojamas paslaugos tiekimo veikloje, 
naudojant pasirinktus paskirstymo kriterijus, kurie apskaičiuojami pagal verslo vienetams priskirtą 
tiesioginių sąnaudų sumą (žr. 7 priedą).  

26. Ilgalaikio turto, kuris yra naudojamas bendram veiklos palaikymui (užtikrinimui), vertė 
paskirstoma verslo vienetams ir juos sudarančioms paslaugoms proporcingai pagal jiems tiesiogiai 
ir netiesiogiai priskirto ilgalaikio turto vertę.  

27. Prie reguliuojamos veiklos nėra priskiriama turto, nurodyto Aprašo 16.4.1 – 16.4.15 
punktuose vertė:  

27.1. plėtros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtros 
darbai, eksploatacijos pradžios;  

27.2. prestižo vertė;  

27.3. investicinio turto vertė;  

27.4. finansinio turto vertė;  

27.5. atidėtojo mokesčio turto vertė;  

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

27.7. ilgalaikio turto, įsigyto įvykdžius investicinius projektus, teisės aktų nustatyta tvarka 
nesuderintą su Taryba vertė;  

27.8. bet kokio ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimu;  

27.9. nebaigtos statybos vertę, Ūkio subjektui neatlygintinai perduotų, nenaudojamų, 
likviduotų, nurašytų, laikinai nenaudojamų (užkonservuotų), esančių atsargose ilgalaikio turto 
vienetų vertę, išnuomoto (išskyrus Aprašo14 punkte numatytu atveju, kai ne mažiau kaip pusė 
nuomos pajamų priskiriama reguliuojamai veiklai)  ar panaudos teisėmis perduoto turto vertė;  

27.10. ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta už Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšas, taip pat sukurtą už dotacijų, subsidijų ir joms prilygintos lėšos;  

27.11. eksploatuojamo išsinuomoto, panaudos ar panašiais pagrindais gauto ilgalaikio turto 
vertė;  

27.12. turto vertės, kurių Ūkio subjektas negali įtraukti į savo balansą pagal galiojančių teisės 
aktų nuostatas;  

27.13. tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio nematerialaus turto vertė;  

27.14. nebenaudojamo ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies likutinė vertė po įgyvendintų 
investicijų, skirtų to ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies atstatymui (rekonstrukcijai) ar 
modernizavimui, išskyrus atvejus, kai Taryba priima atskirą sprendimą dėl tokio ilgalaikio turto 
likutinės vertės pripažinimo ekonomiškai pagrįsta investicijų derinimo metu.  



V. IŠLAIDŲ OBJEKTAI 

 

30. Išlaidų objektai – tai Bendrovės naudojami paskirstymo centrai, kuriems priskiriama visa 
ataskaitinio laikotarpio apskaitos informacija (pajamos, sąnaudos, turtas).  

31. Kiekvienas išlaidų objektas turi iš anksto numatytą finansinės informacijos paskirstymo 
paslaugoms principą ir pagal tai yra skirstomi į (žr. 3 priedą):  

31.1. Tiesioginius – susijusius su vienos konkrečios paslaugos teikimu. Jiems priskirta 
finansinė informacija tiesiogiai priskiriama konkrečiai paslaugai.  

31.2. Netiesioginius – susijusius su kelių paslaugų teikimu arba naudojami veikloje, 
susijusioje su paslaugų teikimu netiesiogiai. Jiems priskirta apskaitos informacija paskirstoma 
paslaugoms netiesiogiai, taikant sąnaudų paskirstymo kriterijus, pagrįstus logika ir priežastingumo 
principu.  

31.3. Bendruosius – nepatenkančius, į anksčiau aprašytas kategorijas ir susijusius su bendro 
veiklos užtikrinimo (administracinėmis) veiklomis. Jiems priskirta apskaitos informacija 
paskirstoma paslaugoms proporcingai, atsižvelgiant į paslaugoms tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtą 
apskaitos informaciją . 

 

VI. VERSLO VIENETAI IR PASLAUGOS 

 

32. Bendrovės teikiamos paslaugos sudaro galutinius paskirstymo objektus, kuriems 
paskirstoma Bendrovės finansinė informacija.  

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

Detalusis verslo vieneto paslaugų sąrašas 
 

 Verslo vienetas, paslauga Aprašymas 

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). 

 

2.1. Nuotekų surinkimas  
centralizuotais nuotekų 
tinklais 

Transportavimas skirstomaisiais ir magistraliniais tinklais. 

2.2. Nuotekų  valymas Teršalų šalinimas iš nuotekų. 



2.3. Nuotekų dumblo 
tvarkymas 

Nuotekų dumblo tankinimas, apdorojimas prieš anaerobinį 
apdorojimą, anaerobinis apdorojimas ir sausinimas, nuotekų 
dumblo  išvežimas. 

3. Paviršinių nuotekų 
tvarkymas 

Paviršinių nuotekų surinkimas, valymas, apskaita, 
išleidimas. 

4. Atsiskaitomųjų apskaitos 
prietaisų priežiūros ir 
vartotojų aptarnavimo 
paslauga 

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. 

5. Nuotekų transportavimas 
asenizacijos transporto 
priemonėmis 

Nuotekų paėmimas iš jų susidarymo vietos ir 
transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis. 

6. Kita nereguliuojama 
veikla 

Veikla, nepatenkanti į kitus verslo vienetus (paslaugas) ir 
nereguliuojama pagal Lietuvos Respublikos geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo arba kitus įstatymus  

 
 
 

VII. APSKAITOS INFORMACIJOS PERKĖLIMAS 
 
 

34. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Buhalterinės apskaitos informacija ir ilgalaikio 
materialiojo (nematerialiojo) turto apskaitos informacija perkeliama į RAS, pateikiant pagal 
Reguliavimo apskaitoje naudojamas pajamų, sąnaudų ir ilgalaikio turto kategorijas, grupes ir 
pogrupius.  

35. Buhalterinės apskaitos sąskaitų plano sąskaitose apskaitomų pajamų ar sąnaudų įrašai, 
esant poreikiui, yra detalizuojami (kai jos turi būti priskirtos keliems Apraše numatytiems 
pogrupiams).  

36. Buhalterinės apskaitos registrų duomenys perkeliami į RAS vadovaujantis teisingumo 
principu.  

37. Didžiosios knygos (toliau – DK) sąnaudų sąskaitose esantys duomenys perkeliami į RAS, 
kurioje sudaryta galimybė identifikuoti buhalterinėje apskaitoje naudojamą sąnaudų sąskaitą (pagal 
patvirtintą buhalterinės apskaitos sąskaitų planą), iš kurios į RAS buvo perkeltas konkretus sąnaudų 
dydis.  

38. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita RAS vykdoma pagal Aprašo 
reikalavimus.  

 

 

 

 

 



VIII. PAJAMŲ PASKIRSTYMAS VEIKLOS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS 

 

39. Ataskaitinio laikotarpio pajamos perkeliamos į RAS ir paskirstomos tiesiogiai verslo 
vienetams ir juos sudarančioms paslaugoms, remiantis buhalterinės apskaitos pajamų registrų 
išrašais bei vartotojų ir abonentų realizacijos ataskaitų duomenimis.  

40. Buhalterinėje apskaitoje pajamos priskiriamos pajamų už geriamojo vandens tiekimą, 
pajamų už nuotekų tvarkymą, pajamų iš apskaitos veiklos, pajamų už paviršinių nuotekų tvarkymą 
ir pajamų už nuotekų transportavimą asenizacinėmis transporto priemonėmis (kita nereguliuojama 
veikla) grupėms (sąskaitoms). Buhalterinėje apskaitoje užregistruotos pajamos RAS paskirstomos 
verslo vienetams ir juos sudarančioms paslaugoms taip: 

 

Eil. 
Nr. 

Buhalterinė apskaita Reguliavimo apskaita 
DK sąskaita DK Nr. Verslo 

vienetas 
Paslauga Pajamų 

apskaičiavimas 
1. Pajamos už 

geriamojo 
vandens  
tiekimą ir 
nuotekų 
tvarkymą 

5030 Geriamojo 
vandens 
tiekimas, 
nuotekų 
tvarkymas 

Geriamojo vandens 
gavyba, ruošimas ir 
pristatymas 

Duomenys perkeliami 
iš buhalterinės 
apskaitos 
detalizuojant pagal 
pajamas iš vartotojų 
ir abonentų.  

Nuotekų surinkimas 
centralizuotas 
nuotekų surinkimo 
tinklais 

Atitinkamos vartotojų 
(abonentų) grupės 
sutvarkytų nuotekų 
kiekis padaugintas iš 
vartotojų (abonentų) 
grupei taikomos 
nuotekų surinkimo 
kainos.  

Nuotekų valymas  Atitinkamos vartotojų 
(abonentų) grupės 
sutvarkytų nuotekų 
kiekis padaugintas iš 
vartotojų (abonentų) 
grupei taikomos 
nuotekų valymo 
kainos.  

Nuotekų dumblo 
tvarkymas 

Atitinkamos vartotojų 
(abonentų) grupės 
sutvarkytų nuotekų 
kiekis padaugintas iš 
vartotojų (abonentų) 
grupei taikomos 
nuotekų dumblo 
tvarkymo kainos.  

2. Pajamos iš 
paviršinių 
nuotekų 
tvarkymo 

5040 Paviršinių 
nuotekų 
tvarkymo 
veikla 

 Duomenys perkeliami 
iš buhalterinės 
apskaitos 

3. Atsiskaitomųjų 
apskaitos 
prietaisų 
priežiūros ir 

5050 Apskaitos 
veikla 

 Duomenys perkeliami 
iš buhalterinės 
apskaitos 



vartotojų 
aptarnavimo 
veiklos 
pajamos  

4. Pajamos iš 
nuotekų 
transportavimo 
asenizacijos 
transporto 
priemonėmis  

5210 Kita 
nereguliuojama 
veikla 

Nuotekų 
transportavimas 
asenizacijos 
transporto 
priemonėmis  
 

Duomenys perkeliami 
iš buhalterinės 
apskaitos 
detalizuojant pagal 
pajamas iš vartotojų 
ir abonentų  

5. Kitos veikos 
pajamos 

5211, 
5230, 
5230, 
5280 

Kita 
nereguliuojama 
veikla 

Kita veikla Duomenys perkeliami 
iš buhalterinės 
apskaitos  

 

 

IX. SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS 
 

41. Bendrovės veikloje patiriamos sąnaudos nustatomos, vadovaujantis buhalterinės apskaitos 
registruose užfiksuotais įrašais, kuriais remiantis sudaroma ataskaitinio laikotarpio finansinė 
atskaitomybė. Perkeliant duomenis iš buhalterinės apskaitos registrų į RAS, visos sąnaudos 
sugrupuojamos, laikantis  Aprašo 19 punkto reikalavimų , remiantis  sąnaudų vienarūšiškumu.  

42. Sąnaudos vadovaujantis priežastingumo principu, priskiriamos vienai iš šių kategorijų: 
tiesioginės sąnaudos, geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo 
užmokesčio sąnaudos, netiesioginės sąnaudos, bendrosios sąnaudos, nepaskirstomosios sąnaudos.  

43. Tiesioginių sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, patirtos teikiant vieną paslaugą 
arba kurių atsiradimą ir apimtį lėmė konkreti paslauga ataskaitiniu laikotarpiu. Šios sąnaudos, 
laikantis priežastingumo principo, paslaugoms (verslo vienetams) priskiriamos tiesiogiai.  

44. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio 
veiklos (toliau – Apskaitos veikla) sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, skirtos 
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, priežiūros, vartotojų ir abonentų aptarnavimo 
veiklos palaikymui. 

45. Netiesioginių sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, patirtos teikiant kelias paslaugas 
arba patirtos veikloje, susijusioje su paslaugų teikimu netiesiogiai, t. y. jų atsiradimą  lėmė kelios 
paslaugos.  

46. Netiesioginės sąnaudos verslo vienetams ir paslaugoms paskirstomos, naudojant sąnaudų 
paskirstymo pagal verslo vienetų tiesiogines sąnaudas kriterijų (žr. 7 priedą). Apskaitos veiklai, 
paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai, nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis 
(kitai nereguliuojamai) veiklai netiesioginės sąnaudos nepriskiriamos.  

47. Bendrųjų sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, nepatenkančios į ankščiau aprašytas 
kategorijas ir skirtos bendram veiklos palaikymui (užtikrinimui) ir kurių atsiradimą (susiformavimą) 
lėmė poreikis užtikrinti Bendrovės veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą. Tokių sąnaudų 
suma neturi viršyti 10 proc. paskirstytinų sąnaudų sumos.  

48. Bendrosios sąnaudos paskirstomos verslo vienetams ir paslaugoms proporcingai pagal 
atitinkamam verslo vienetui ir paslaugai priskirtą tiesioginių ir netiesioginių pastoviųjų sąnaudų 
sumą.  



49. Nepaskirstomųjų snaudų kategorijai, vadovaujantis Aprašo 27 punktu, priskiriamos 
sąnaudos:  

49.1. beviltiškos skolos, baudos, delspinigiai;  

49.2. parama, labdara, vartotojų švietimo sąnaudos, išskyrus tos, kurios privalomos pagal 
teisės aktų reikalavimus, papildomo draudimo sąnaudos, išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus 
darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe 
sąnaudos;  

49.3. tantjemų išmokos;  

49.4. narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudos dėl teisės aktuose numatyto 
privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamuoju verslo vienetu;  

49.5. patirtos palūkanų ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos;  

49.6. komandiruočių, personalo mokymo sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos 
reguliuojamai veiklai vykdyti);  

49.7. reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros, konsultacijų, tyrimų sąnaudos (išskyrus tas, kurios 
yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti);  

49.8. nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, išnuomoto (išskyrus Aprašo 14 
punkte numatytu atveju, kai ne mažiau kaip pusė nuomos pajamų priskiriama reguliuojamai veiklai), 
panaudos teise perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudos (išskyrus užkonservuoto 
turto palaikymo sąnaudas, jei Ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto 
užkonservavimo pagrįstumo), išsinuomoto, Ūkio subjektui neatlygintinai (nemokamai) perduoto, 
panaudos teisėmis disponuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos;  

49.9. nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos;  

49.10. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto 
vienetų vertės, sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, dotacijų ir subsidijų, ir joms 
prilygintas lėšas;  

49.11. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto 
vienetų vertės pokyčio, susijusio su turto perkainojimu;  

49.12. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo plėtros darbų, iki ilgalaikio turto vienetų, 
kurių formavimui buvo atliekami plėtros darbai, eksploatacijos pradžios; 

49.13. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo prestižo, investicinio turto, finansinio turto, 
kito ilgalaikio turto, kuris nėra būtinas reguliuojamajai veiklai vykdyti;  

49.14. išmokos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, gimimo pašalpos, 
išmokos už mokymosi ir papildomas atostogas, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius 
ir neįgalius šeimos narius, parama profsąjungoms bei išmokos darbuotojams, kurios viršija Lietuvos 
Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas privalomas išmokas, kitos su 
darbuotojo atliekamų funkcijų vykdymu nesusijusių išmokų sąnaudos;  

49.15. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, apskaičiuojama nuo įvykdžius 
investicinius projektus įsigyto ilgalaikio turto (ar jo dalies) vertės, teisės aktų nustatyta tvarka 
nesuderintos su Taryba;  

49.16. mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių organizavimo, dovanų 
pirkimo, žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų 
nuostolių atlyginimas, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo 
teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos;  



49.17. sąnaudos, susijusios su Ūkio subjekto įvaizdžio kūrimo tikslais, atidėjinių, valdybos 
narių atlyginimų, salių nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudos;  

49.18. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo nebenaudojamo 
ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies likutinės vertės po įgyvendintų investicijų, skirtų to ilgalaikio 
turto vieneto ar jo dalies atstatymui (rekonstrukcijai) ar modernizavimui;  

49.19. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto 
vienetų vertės dalies, sukurtos vartotojų ir abonentų lėšomis, prijungiant juos prie tinklų;  

49.20. nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertės;  

49.21. reprezentacijos sąnaudos.  

50. Nepaskirstomosios sąnaudos iš karto priskiriamos nepaskirstomosioms sąnaudoms, 
perkeliant jas iš buhalterinės apskaitos registrų į RAS.  

51. Visos bendrovės sąnaudos perkeliamos iš buhalterinės apskaitos registrų, sąnaudos 
paskirstomos verslo vienetams ir juos sudarančioms paslaugoms. Sąnaudų paskirstymas vykdomas 
tokia tvarka: 

51.1. paskirstomos tiesioginės sąnaudos; 

51.2.paskirstomos geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo 
užmokesčio veiklos sąnaudos;  

51.3. paskirstomos netiesioginės sąnaudos; 

51.4. paskirstomos bendrosios sąnaudos. 

52. RAS atnaujinamas įvykus reikšmingiems pokyčiams.  

53. Reguliavimo atskaitomybė rengiama ir Apraše nurodyti priedai pildomi, naudojantis jų ir 
buhalterinės apskaitos programoje „Progra“ suformuotomis sąnaudų suvestinėmis, taip pat Excel 
programoje sudarytomis pagalbinėmis lentelėmis. 

  

 XI PRIEDAI 

 

1 priedas. Sąskaitų planas.  

2 priedas.  Sąskaitų plano sąnaudų sąskaitų grupavimas pagal apraše numatytas sąnaudų grupes 
(paskirstomos sąnaudos).  

3 priedas. Išlaidų objektai. 

4 priedas. Ilgalaikio turto grupių ir nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpių sąrašas.  

5 priedas. Ilgalaikio turto vienetų grupavimas buhalterinėje apskaitoje ir reguliavimo apskaitoje. 

6 priedas. Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto paskirstymo kriterijai. 

7 priedas. Netiesioginių sąnaudų grupės ir paskirstymo kriterijai.  

  

 

 



                                                                                                                               PRIEDAS Nr.1 

SĄSKAITŲ PLANAS 

Sąskaitos 
numeris 

Sąskaitos pavadinimas 

NEMATERALUSIS TURTAS 

111 Plėtros darbai 

111 Plėtros darbai 

111 Plėtros darbai 

1110 Plėtros darbų įsigijimo savikaina 

1118 Plėtros darbų amortizacija 

1119 Plėtros darbų vertės sumažėjimas 

112 Prestižas 

112 Prestižas 

112 Prestižas 

1120 Prestižo įsigijimo savikaina 

1128 Prestižo amortizacija 

1129 Prestižo vertės sumažėjimas 

113 Patentai, licencijos 

113 Patentai, licencijos 

113 Patentai, licencijos 

1130 Patentų, licencijų įsigijimo savikaina 

1138 Patentų, licencijų amortizacija 

1139 Patentų, licencijų vertės sumažėjimas 

114 Programinė įranga 

114 Programinė įranga 

114 Programinė įranga 

1140 Programinės įrangos įsigijimo savikaina 

1148 Programinės įrangos amortizacija 

1149 Programinės įrangos vertės sumažėjimas 

115 Kitas nematerialus turtas 

115 Kitas nematerialus turtas 

115 Kitas nematerialus turtas 

1150 Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina 

1158 Kito nematerialaus turto amortizacija 

1159 Kito nematerialaus turto vertės sumažėjimas 

12 MATERIALUSIS TURTAS 

120 Pastatai 

120 Pastatai 

120 Pastatai 

1200 Pastatų įsigijimo savikaina 

1201 Pastatų perkainojimas 

1202 Pastatai ruošiami naudoti 

1208 Pastatų įsigijimo savikainos nusidėvėjimas 

1209 Pastatų vertės sumažėjimas 



121 Įrenginiai 

121 Įrenginiai 

121 Įrenginiai 

1210 Įrenginių įsigijimo savikaina 

1211 Įrenginių perkainojimas 

1212 Įrenginiai ruošiami naudoti 

1218 Įrenginių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas 

1219 Įrenginių vertės sumažėjimas 

122 Vamzdynai 

122 Vamzdynai 

122 Vamzdynai 

1220 Vamzdynų įsigijimo savikaina 

1221 Vamzdynų perkainojimas 

1222 Vamzdynai ruošiami naudoti 

1228 Vamzdynų įsigijimo savikainos nusidėvėjimas 

1229 Vamzdynų vertės sumažėjimas 

123 Mašinos ir įrengimai 

123 Mašinos ir įrengimai 

123 Mašinos ir įrengimai 

1230 Mašinos ir įrengimai įsigijimo savikaina 

1231 Mašinos ir įrengimai perkainojimas 

1232 Mašinos ir įrengimai ruošiami naudoti 

1238 Mašinos ir įrengimai įsigijimo savikainos nusidėvėjimas 

1239 Mašinos ir įrengimai vertės sumažėjimas 

124 Transporto priemonės 

124 Transporto priemonės 

124 Transporto priemonės 

1240 Transporto priemonių įsigijimo savikaina 

1241 Transporto priemonių perkainojimas 

1242 Transporto priemonės ruošiamos naudoti 

1248 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas 

1249 Transporto priemonių vertės sumažėjimas 

125 Nebaigta statyba 

125 Nebaigta statyba 

125 Nebaigta statyba 

1250 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Mitriškių gatvė 

1251 Ruošiniai ( Mitriškių gatvė) 

12512 Ruošiniai( Viržių gatvė) 

12513 Ruošiniai (Ramioji gatvė) 

12514 Ruošiniai (Lakštingalų gatvė) 

12515 Ruošiniai( Zervynų gatvė) 

12516 Ruošiniai ( Savanorių gatvė) 

12517 Ruošiniai ( Žiedo gatvė) 

12518 Ruošiniai ( Kadagių gatvė) 

12519 Ruošiniai (Smetonos gatvė) 



1252 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą Mitriškių g-vė 

12520 Ruošiniai (Žiūrų gatvė) 

12521 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą,Viržių g-vė 

125211 Ruošiniai (Vytauto gatvė) 

12522 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą , Ramioji g-vė 

125221 Ruošiniai ( Žiežulio gatvė) 

12523 
Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą ,Lakštingalų g-
vė 

125231 Ruošiniai (Mergažerio gatvė) 

12524 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą, Zervynų g-vė 

125241 Ruošiniai ( Girios gatvė) 

12525 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą ,Savanorių g-vė 

125251 Ruošiniai ( Šilo gatvė) 

12526 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą , Žiedo g-vė 

125261 Ruošiniai ( Miškininkų gatvė) 

12527 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą ,Kadagių g-vė 

125271 Ruošiniai (Tilto gatvė) 

12528 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą , Smetonos g-vė 

125281 Ruošiniai ( Užumelnyčios gatvė) 

12529 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą ,Žiūrų g-vė 

125291 Ruošiniai ( Ąžuolų gatvė) 

125293 Ruošiniai (Ryliškio gatvė) 

1253 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Viržių gatvė 

12530 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą ,Vytauto g-vė 

125302 Ruošiniai ( S.Varėnos Stadiono gatvė) 

125303 Ruošiniai (Glėbo gatvė) 

12531 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą, Žiežulio g-vė 

12532 
Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą, Mergažerio g-
vė 

12533 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą ,Girios g-vė 

12534 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą ,Šilo gatvė 

12535 
Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą , Miškininkų 
gatvė 

12536 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą ,Tilto gatvė 

12537 
Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą , Užumelnyčios 
gatvė 

12538 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą ,Ąžuolų gatvė 

1254 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Ramioji gatvė 

12540 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą ,Ryliškio gatvė 

12541 
Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą , S. Varėnos 
Stadiono g-vė 

12542 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialujį turtą Glėbo gatvė 

1255 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Lakštingalų gatvė 

1256 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Zervynų gatvė 

1257 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Savanorių gatvė 

12571 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Žiedo gatvė 



12572 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Kadagių gatvė 

12573 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Smetonos gatvė 

12574 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Žiūrų gatvė 

12575 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Vytauto gatvė 

12576 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Žiežulio gatvė 

12577 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Mergažerio gatvė 

12578 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Girios gatvė 

12579 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Šilo gatvė 

1258 Nebaigtos statybos nusidėvėjimas 

12580 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Miškininkų gatvė 

12581 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Tilto gatvė 

12582 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Užumelnyčios gatvė 

12583 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Ąžuolų gatvė 

12584 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Ryliškio gatvė 

12585 Nebaigtos vykdyti statybos S.Varėnos Stadiono gatvė 

12586 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys Glėbo gatvė 

1259 
Nebaigta statyba “ Infrastruktūros plėtra Varėnoje “ Projekto kodasVP3-3.1-AM-01-
V-01-011 

12591 Nebaigta statyba Marcinkonių kvartalas Projekto kodas VP3-3.1-AM-01-V-02-089 

12592 Nebaigta statyba ( Naujieji Valkininkai) Nr.VP3-3.1-AM-01-V-05-001 

12593 Nebaigta statyba įmonės lėšomis (Naujieji Valkininkai) Nr..VP3-3.1-AM-01-V-001 

12594 Nebaigta statyba įm.l. (projekto kodas VP3-3.1-AM-01-V-01-011) 

12595 Nebaigta statyba įm. l. (projekto kodasVP3-3.1-AM-01-02-089 

12596 Nebaigta statyba papildomi darbai (projekto VP3-3.1-AM-01-V-01-011) 

12597 Nebaigta statyba Marcinkonių kaime 

12598 Nebaigta statyba projektui 2016-2020 m. 

125981 Nebaigta statyba (projektas Dzūkų g-vė Varėna) 

125982 Nebaigta statyba (projektas Vasario 16-osios g-vė Varėna) 

125983 Nebaigta statyba ((projektas Žaliojoje g. Varėna) 

125984 Nebaigta statyba (projektas J. Basanavičiaus g-vė Varėna) 

125985 Nebaigta statyba (projektas Matuizų gyv., Varėnos raj.) 

125986 Nebaigta statyba (projektas Merkinės gyv., Varėnos raj.) 

125987 Nebaigta statyba (projektas Puodžiuose) 

125988 Nebaigta statyba (Kriviliai) 

125989 Senosios Varėnos Paparčio g-vė įmonės lėšomis 

125990 Nebaigta statyba (Panaros kaimas) 

125991 Nebaigta satyba (Pilvingio kaimas) 

125992 Nebaigta statyba (Sena Varėna Paupio g-vė) 

125993 Nebaigta statyba (Kriviliai Krivio g-vė) 

125994 Nebaigta statyba (Spaustuvės, V. Krėvės, Transporto g.) 

125995 Puodžių Lietaus nuotekų surinkimo tinklų statyba 

126 Kiti įrengimai ir įrankiai 

126 Kiti įrengimai ir įrankiai 

126 Kiti įrengimai ir įrankiai 

1260 Kitų įrengimų ir įrankių įsigijimo savikaina 

1261 Kitų įrengimų ir įrankių perkainojimas 



1262 Kiti įrengimai ir įrankiai ruošiami naudoti 

1268 Kitų įrengimų ir įrankių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas 

1269 Kitų įrengimų ir įrankių vertės sumažėjimas 

127 Kitas materialus turtas 

127 Kitas materialus turtas 

127 Kitas materialus turtas 

1270 Kito materialaus turto įsigijimo savikaina 

1271 Kito materialaus turto perkainojimas 

1272 Kitas materialus turtas ruošiamas naudoti 

1278 Kito materialaus turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimas 

1279 Kito materialaus turto vertės sumažėjimas 

128 Žemė 

128 Žemė 

128 Žemė 

1280 Žemės sigijimo savikaina 

16 FINANSINIS TURTAS 

162 Po vienerių metų gautinos sumos 

162 Po vienerių metų gautinos sumos 

162 Po vienerių metų gautinos sumos 

1621 Prekybos skolos 

1622 Išankstiniai apmokėjimai 

1624 Po vienerių metų gautinos sumos 

1629 Abejotinos skolos (-) 

163 Kitas finansinis turtas 

163 Kitas finansinis turtas 

163 Kitas finansinis turtas 

1631 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 

1639 Vertės sumažėjimas (-) 

164 Atidėto pelno mokesčio turtas 

164 Atidėto pelno mokesčio turtas 

164 Atidėto pelno mokesčio turtas 

1641 Atidėtojo pelno mokesčio turtas 

1649 Vertės sumažėjimas 

2 TRUMPALAIKIS TURTAS 

20 
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI 
SUTARTYS 

201 Atsargos 

201 Atsargos 

201 Atsargos 

2011 Medžiagų įsigijimo savikaina 

2012 Degalų įsigijimo savikaina 

2013 Atsarginių dalių įsigijimo savikaina 

2019 Medžiagų vertės sumažėjimas (-) 

2029 Degalų vertės sumažėjimas (-) 

2039 Atsarginių dalių vertės sumažėjimas (-) 

202 Išankstiniai apmokėjimai 



202 Išankstiniai apmokėjimai 

202 Išankstiniai apmokėjimai 

2021 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 

2024 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 

24 PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 

241 Pirkėjų įsiskolinimas 

241 Pirkėjų įsiskolinimas 

241 Pirkėjų įsiskolinimas 

2400 Pirkėjai (Vartotojai gyventojai) 

2401 Kiti pirkėjai 

2402 Pirkėjai (Abonentai įmonės) 

2403 Pirkėjai (nuotekų transportavimas) 

2409 Pirkėjų (Abonentų) Abejotinos skolos 

2419 Kitų pirkėjų Abejotinos skolos 

2490 Kompensacijos už vandenį ir nuotekas 

2499 Tarpusavio atsiskaitymų tarpinė sąskaita 

243 Kitos gautinos sumos 

243 Kitos gautinos sumos 

243 Kitos gautinos sumos 

2431 Gautinas PVM (sumokėtas tiekėjams) 

2432 Biudžeto skola įmonei 

2433 Sodros skola įmonei 

2434 Kitos gautinos sumos 

2435 Atskaitingi asmenys 

2439 Abejotinos skolos (-) 

26 KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 

260 Kitas trumpalaikis turtas 

260 Kitas trumpalaikis turtas 

260 Kitas trumpalaikis turtas 

2610 Trumpalaikės investicijos 

2620 Terminuoti indėliai 

263 Kitas trumpalaikis turtas 

263 Kitas trumpalaikis turtas 

263 Kitas trumpalaikis turtas 

2631 Kitas trumpalaikis turtas 

2632 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis 

2633 Iš anksto sumokėtas soc. Mokestis 

27 PINIGAI BANKUOSE IR KASOJE 

271 Pinigai bankuose 

271 Pinigai bankuose 

271 Pinigai bankuose 

2710 „Swedbank „AB( bankas „Hansabankas“ Varėnos skyrius) LT037300010002609011 

2711 AB DnB Nord bankas (AB bankas Nord/LB Lietuva) 

2712 AB SEB Vilniaus bankas Varėnos skyrius 

2714 „Swedbank“ AB (bankas „Hansabankas“) LT437300010116364556 



2715 AB Šiaulių bankas Alytaus filialas LT267181200005770578 

2716 "Swedbank", AB LT617300010129197817 

2717 AB Šiaulų bankas Alytaus filialas LT647181200015467372 

272 Kasa 

272 Kasa 

272 Kasa 

2720 Kasa 

273 Pinigai kelyje 

273 Pinigai kelyje 

273 Pinigai kelyje 

2730 Pinigai kelyje 

2740 Sąskaitos ir jų dengimai 

3 NUOSAVAS KAPITALAS 

30 KAPITALAS 

301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas 

301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas 

301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas 

3010 Įstatinis pasirašytasis kapitalas 

3011 Paprastosios akcijos 

3020 Pasirašytas neapmokėtas kapitalas 

3030 Akcijų priedai (Nominalinės vertės perviršijimas) 

32 PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAS) 

320 Perkainojimo rezervas (rezultatas) 

320 Perkainojimo rezervas (rezultatas) 

320 Perkainojimo rezervas (rezultatas) 

3210 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas 

3220 Ilgalaikio finansinio turto perkainojimo rezultatas 

33 REZERVAI 

330 Rezervai 

330 Rezervai 

330 Rezervai 

3310 Privalomasis 

3320 Savoms akcijoms įsigyti 

3330 Kiti rezervai 

3331 Rezervas įstatinio kapitalo didinimui 

34 NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 

340 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

340 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

340 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

3410 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

3420 Ankstesniųjų metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

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

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

3423 Ankstesniųjų metų apskaitos politikos keitimo nepaskirstytasis pelnas 

3424 Ankstesniųjų metų esminių klaidų taisymo nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 



35 DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS 

350 Dotacijos ir subsidijos 

350 Dotacijos ir subsidijos 

350 Dotacijos ir subsidijos 

3501 Gautinos dotacijos ir subsidijos 

3502 Gautos dotacijos ir subsidijos iš savivaldybės (pr.k.VP3-3,1-AM-01-V-02-089) 

3503 Gautos dotacijos ir subsidijos iš sav. ( pr. k. VP3-3,1-AM-01-V-01-011) 

3504 Gautos dotacijos ir subsidijos (lietaus vamzdynai iš savivaldybės) 

3505 Gautos dotacijos ir subsidijos (Dzūkų g-vė) 

3506 Gautos dotacijos ir subsidijos (Vasario 16-osios g-vė) 

3507 Gautos dotacijos ir subsidijos (Žalioji g-vė) 

3508 Gautos dotacijos ir subsidijos(J. Basanavičiaus g-vė) 

3509 Gautos dotacijos ir subsidijos (Matuizų gyv.) 

3510 Gautos dotacijos ir subsidijos iš ES (Merkinės gyv.) 

3511 Gautos dotacijos ir subsidijos (finansavimas) Varėnos miesto valymo įrenginiams 

3512 Gautos dotacijos ir subsidijos (finansavimas) Perlojos valymo įrenginiams 

3513 Gautos dotacijos ir subsidijos 

35131 Gautos dotacijos irsubsidijos iš Europos sąjungos fondų lėšų 

35132 Gautos dotacijos ir subsidijos iš LR valstybės biudžeto lėšų 

3514 Gautos dotacijos ir subsidijos (projekto kodas VP3-3.1-AM-01-V-02-089) 

35141 Gautos dotacijos ir subsidijos iš Europos Sąjungos fondų lėšų 

35142 Gautos dotacijos ir subsidijos iš LR valstybės biudžeto lėšų 

35143 Gautos dotacijos ir subsidijos iš LR valstybės biudžeto lėšų(Naujieji Valkinikai) 

3515 Gautos dotacijos ir subsidijos (Puodžių km. Varėnos raj.) 

3516 Gautos dotacijos ir subsidijos (Rudnia savivaldybė) 

3517 Gautos dotacijos ir subsidijos (Puodžių žemė savivaldybė) 

3518 Gautos dotacijos ir subsidijos iš ES (Kriviliai) 

3519 Gautos dotacijos ir subsidijos iš ES (Kriviliai Krivio g., Kreivoji g.) 

3520 Gautos dotacijos ir subsidijos iš ES (Panara) 

3521 Gautos dotacijos ir subsidijos iš ES (Senoji Varėna Paupio g.) 

3522 Gautos dotacijos subsidijos iš savivaldybės (nuotekų valykla Panaros k.) 

3523 Gautos dotacijos ir subsidijos (Spaustuvės, V.Krėvės, Transporto g.) 

3900 Suvestinės sąskaitos 

4 MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

40 
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

401 Finansinės skolos 

401 Finansinės skolos 

401 Finansinės skolos 

4010 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai 

4012 Kredito įstaigoms Paskolos sutartis Nr.404 

40121 Kredito įstaigoms Paskolos sutartis Nr.681 

40122 Kredito įstaigoms Paskolos sutartis Nr.1S-19 

4013 Kitos finansinės skolos (Šiaulių bankas kredito linija) 

4020 Skolos tiekėjams 

4030 Gauti išankstiniai apmokėjimai 



4060 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 

4061 Įsipareigojimai pagal mokestinės paskolos sutartis 

4062 Kiti įsipareigojimai 

44 
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

441 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 

441 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 

441 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 

4410 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai 

4411 Paskolos einamųjų metų dalis 

4413 Kitos skolos 

442 Finansinės skolos 

442 Finansinės skolos 

442 Finansinės skolos 

4421 Kredito įstaigoms 

4422 Kitos skolos 

4430 Skolos tiekėjams 

4440 Gauti išankstiniai apmokėjimai 

4450 Pelno mokesčio įsipareigojimai 

4451 Mokėtinas pelno mokestis 

4452 Mokėtinas socialinis mokestis 

4460 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

4461 Mokėtinas darbo užmokestis 

4462 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 

4463 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 

4464 Mokėtinos garantinio fondo įmokos 

4465 Kitos išmokos dirbantiesiems 

4466 Atostoginių kaupimai 

4470 Atidėjimai 

4480 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 

4481 Mokėtini dividendai 

4482 Mokėtinos tantjemos 

4483 Sukauptos sąnaudos 

4484 Mokėtinas PVM mokestis 

4485 Mokėtinas pelno mokestis 

4486 Mokėtinas nekilnojamo turto mokestis 

4487 Mokėtinas gamtos išteklių mokestis 

4488 Mokėtinas aplinkos teršimo mokestis 

4489 Mokėtinas valstybinės žemės mokestis 

4490 Žemės mokestis 

4491 Kitos mokėtinos sumos 

5 PAJAMOS 

50 PARDAVIMO PAJAMOS 

500 Pardavimo pajamos 

500 Pardavimo pajamos 

500 Pardavimo pajamos 



5030 Pajamos už vandenį ir nuotekas 

5040 Pajamos už lietaus nuotekas 

5050 Pardavimo paslaugų pajamos 

5060 Pajamos už padidintą taršą 

52 KITOS VEIKLOS PAJAMOS 

520 Kitos veiklos pajamos 

520 Kitos veiklos pajamos 

520 Kitos veiklos pajamos 

5210 Pajamos už fekalijų transportavimą 

5211 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas 

5230 Pajamos iš turto pardavimo 

5260 Nuomos pajamos 

5270 Kitos pajamos 

5280 Pajamos iš paslaugų 

53 FINANSINĖS – INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS 

530 Finansinės – investicinės veiklos pajamos 

530 Finansinės – investicinės veiklos pajamos 

530 Finansinės – investicinės veiklos pajamos 

5330 Baudų ir delspinigių pajamos 

5350 Palūkanų pajamos 

5360 Teigiama valiutų pasikeitimo įtaka 

5390 Kitos finansinės-investicinės veiklos pajamos 

5400 Pagautė 

5910 Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas 

5920 Pervedimai iš rezervų 

5930 Nepaskirstytasis nuostolis 

5940 Akcininkų įnašai nuostoliams padengti 

5960 Pelno paskirstymas 

6 SĄNAUDOS 

60 PARDAVIMO SAVIKAINA 

600 Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina 

601 Vandens tiekimo savikaina 

6011 Geriamojo vandens gavyba 

60110 Darbo užmokesčio sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601100 Darbo užmokesčio sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

60111 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601110 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

60112 Atostoginių kaupinių sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601120 Atostoginių kaupinių sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

60113 Nusidėvėjimo sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601130 Nusidėvėjimo sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

60114 Elektros energijos sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601140 
Elektros energijos sąnaudos technologiniams įrenginiams (geriamojo vandens 
gavyba) 

601141 Patalpų šildymui (geriamojo vandens gavyba) 

60115 Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 



601150 Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

60116 Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601160 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601161 Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601162 Kitų mokesčių sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601163 Avarijų šalinimo sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601164 Kuro sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

60117 Administracinės sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601170 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601171 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601172 Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601173 Darbuotojų mokymo sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601174 Sąnaudos už monitoringą (geriamojo vandens gavyba) 

601175 Kitos administracinės sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

60118 Kitos sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601180 Draudimo sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601181 Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

601182 Kitos kintamosios sąnaudos (geriamojo vandens gavyba) 

6012 Geriamojo vandens ruošimas 

60120 Darbo užmokesčio sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601200 Darbo užmokesčio sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

60121 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601210 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

60122 Atostoginių kaupinių sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601220 Atostoginių kaupinių sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

60123 Nusidėvėjimo sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601230 Nusidėvėjimo sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

60124 Elektros energijos sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601240 
Elektros energijos sąnaudos technologiniams įrenginiams (geriamojo vandens 
ruošimas) 

601241 Patalpų šildymui (geriamojo vandens ruošimas) 

60125 
Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos (geriamojo vandens 
ruošimas) 

601250 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601251 Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601252 Kitų mokesčių sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601253 Avarijų šalinimo sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601254 Kuro sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

60126 Administracinės sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601260 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601261 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601262 Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601263 Darbuotojų mokymo sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601264 Kitos administracinės sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

60127 Kitos sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601270 Draudimo sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 



601271 Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

601272 Kitos kintamosios sąnaudos (geriamojo vandens ruošimas) 

6013 Geriamojo vandens pristatymas 

60130 Darbo užmokesčio sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601300 Darbo užmokesčio sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

60131 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601310 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

60132 Atostoginių kaupinių sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601320 Atostoginių kaupinių sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

60133 Nusidėvėjimo sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601330 Nusidėvėjimo sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

60134 Elektros energijos sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601340 
Elektros energijos sąnaudos technologiniams įrenginiams (geriamojo vandens 
pristatymas) 

601341 Patalpų šildymui (geriamojo vandens pristatymas) 

60135 
Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos (geriamojo vandens 
pristatymas) 

601350 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601351 Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601352 Kitų mokesčių sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601353 Avarijų šalinimo sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601354 Kuro sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

60136 Administracinės sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601360 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601361 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601362 Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601363 Darbuotojų mokymo sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601364 Kitos administracinės sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

60137 Kitos sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601370 Draudimo sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601371 Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601372 Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

601373 Kitos kintamosios sąnaudos (geriamojo vandens pristatymas) 

602 Nuotekų šalinimo savikaina 

6021 Nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais 

60210 Darbo užmokesčio sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602100 Darbo užmokesčio sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

60211 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602110 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

60212 Atostoginių kaupinių sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602120 Atostoginių kaupinių sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

60213 Nusidėvėjimo sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602130 Nusidėvėjimo sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

60214 Elektros energijos sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602140 
Elektros energijos sąnaudos technologiniams įrenginiams (nuotekų surinkimas centr. 
tinklais) 



602141 Patalpų šildymui (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

60215 
Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. 
tinklais) 

602150 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602151 
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. 
tinklais) 

602152 Kitų mokesčių sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602153 Avarijų šalinimo sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602154 Kuro sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

60216 Administracinės sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602160 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602161 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602162 Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602163 Darbuotojų mokymo sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602164 Kitos administracinės sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

60217 Kitos sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602170 Draudimo sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602171 Kitų paslaugų pirkimo (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

602172 Kitos kintamosios sąnaudos (nuotekų surinkimas centr. tinklais) 

6022 Nuotekų valymas 

60220 Darbo užmokesčio sąnaudos (nuotekų valymas) 

602200 Darbo užmokesčio sąnaudos (nuotekų valymas) 

60221 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (nuotekų valymas) 

602210 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (nuotekų valymas) 

60222 Atostoginių kaupinių sąnaudos (nuotekų valymas) 

602220 Atostoginių kaupinių sąnaudos (nuotekų valymas) 

60223 Nusidėvėjimo sąnaudos (nuotekų valymas) 

602230 Nusidėvėjimo sąnaudos (nuotekų valymas) 

60224 Elektros energijos sąnaudos (nuotekų valymas) 

602240 Elektros energijos sąnaudos technologiniams įrenginiams (nuotekų valymas) 

602241 Patalpų šildymui (nuotekų valymas) 

60225 Mokesčio už taršą sąnaudos (nuotekų valymas) 

602250 Mokesčio už taršą sąnaudos (nuotekų valymas) 

60226 Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos (nuotekų valymas) 

602260 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos (nuotekų valymas) 

602261 Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos (nuotekų valymas) 

602262 Kitų mokesčių sąnaudos (nuotekų valymas) 

602263 Avarijų šalinimo sąnaudos (nuotekų valymas) 

602264 Kuro sąnaudos (nuotekų valymas) 

60227 Administracinės sąnaudos (nuotekų valymas) 

602270 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos (nuotekų valymas) 

602271 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos (nuotekų valymas) 

602272 Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos (nuotekų valymas) 

602273 Kitos administracinės sąnaudos (nuotekų valymas) 

602274 Darbuotojų mokymo sąnaudos (nuotekų valymas) 

60228 Kitos sąnaudos (nuotekų valymas) 



602280 Draudimo sąnaudos (nuotekų valymas) 

602281 Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos (nuotekų valymas) 

602282 Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos (nuotekų valymas) 

602283 Kitos kintamosios sąnaudos (nuotekų valymas) 

602284 Kitos pastovios sąnaudos (nuotekų valymas) 

6023 Dumblo tvarkymas 

60230 Darbo užmokesčio sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602300 Darbo užmokesčio sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

60231 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602310 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

60232 Atostoginių kaupinių sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602320 Atostoginių kaupinių sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

60233 Nusidėvėjimo sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602330 Nusidėvėjimo sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

60234 Elektros energijos sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602340 Elektros energijos sąnaudos technologiniams įrenginiams (dumblo tvarkymas) 

602341 Patalpų šildymui (dumblo tvarkymas) 

60235 Mokesčio už taršą sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602350 Mokesčio už taršą sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

60236 Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602360 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602361 Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602362 Kitų mokesčių sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602363 Avarijų šalinimo sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602364 Kuro sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

60237 Administracinės sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602370 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602371 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602372 Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602373 Darbuotojų mokymo sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602374 Kitos administracinės sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

60238 Kitos sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602380 Draudimo sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602381 Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602382 Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

602383 Kitos kintamosios sąnaudos (dumblo tvarkymas) 

6024 Paviršinių nuotekų tvarkymas 

60240 Darbo užmokesčio sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602400 Darbo užmokesčio sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

60241 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602410 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

60242 Atostoginių kaupinių sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602420 Atostoginių kaupinių sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

60243 Nusidėvėjimo sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602430 Nusidėvėjimo sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 



60244 Elektros energijos sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602440 
Elektros energijos sąnaudos technologiniams įrenginiams (paviršinių nuotekų 
tvarkymas) 

602441 Patalpų šildymui (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

60245 Mokesčio už taršą sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602450 Mokesčio už taršą sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

60246 
Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos (paviršinių nuotekų 
tvarkymas) 

602460 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602461 Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602462 Kitų mokesčių sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602463 Avarijų šalinimo sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602464 Kuro sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

60247 Administracinės sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602470 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602471 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602472 Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602473 Darbuotojų mokymo sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602474 Kitos administracinės sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

60248 Kitos sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602480 Draudimo sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602481 Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

602482 Kitos kintamosios sąnaudos (paviršinių nuotekų tvarkymas) 

6031 Netiesioginės gamybos sąnaudos 

60310 Darbo užmokesčio sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603100 Darbo užmokesčio sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

60311 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603110 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

60312 Atostoginių kaupinių sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603120 Atostoginių kaupinių sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

60313 Nusidėvėjimo sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603130 Nusidėvėjimo sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

60314 Elektros energijos sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603140 
Elektros energijos sąnaudos technologiniams įrenginiams (netiesioginės gamybos 
sąnaudos) 

603141 Patalpų šildymui (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

60315 
Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos (netiesioginės gamybos 
sąnaudos) 

603150 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603151 
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos (netiesioginės gamybos 
sąnaudos) 

603152 Metrologinės patikros sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603153 Avarijų šalinimo sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603154 Kuro sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603155 Kuro sąnaudos lengviesiems automobiliams (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

60316 Administracinės sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 



603160 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603161 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603162 Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603163 Darbuotojų mokymo sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603164 Kitos administracinės sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

60317 Kitos sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603170 Draudimo sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603171 Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603172 Kitos kintamosios sąnaudos (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

603173 Mokesčiai (netiesioginės gamybos sąnaudos) 

604 
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 
sąnaudos 

6041 
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 
sąnaudos 

60410 Darbo užmokesčio sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

604100 Darbo užmokesčio sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

60411 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

604110 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

60412 Atostoginių kaupinių sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

604120 Atostoginių kaupinių sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

60413 Nusidėvėjimo sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

604130 Nusidėvėjimo sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

60414 Elektros energijos sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

604140 Elektros energijos sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

60415 
Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos (AAPP ir vartotojų 
aptarnavimo sąnaudos) 

604150 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

604151 
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo 
sąnaudos) 

604152 Metrologinės patikros sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

604153 Avarijų šalinimo sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

604154 Kuro sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

60416 Administracinės sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

604160 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

604161 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

604162 Kitos administracinės sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

60417 Kitos sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

604170 Draudimo sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

604171 Kitų paslaugų pirkimo (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

604172 Kitos kintamosios sąnaudos (AAPP ir vartotojų aptarnavimo sąnaudos) 

6042 Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis 

60420 Darbo užmokesčio sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

604200 Darbo užmokesčio sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

60421 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

604210 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

60422 Atostoginių kaupinių sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 



604220 Atostoginių kaupinių sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

60423 Nusidėvėjimo sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

604230 Nusidėvėjimo sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

60424 
Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos (nuotekų transportavimas 
asenizacijos TP) 

604240 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

604241 
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos (nuotekų transportavimas 
asenizacijos TP) 

604242 Avarijų šalinimo sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

604243 Kuro sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

60425 Administracinės sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

604251 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

604252 Kitos administracinės sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

60426 Kitos sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

604260 Draudimo sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

604261 Kitų paslaugų pirkimo (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

604262 Kitos kintamosios sąnaudos (nuotekų transportavimas asenizacijos TP) 

61 Veiklos sąnaudos 

610 Veiklos sąnaudos 

6100 Bendrosios ir administracinės sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

61000 Darbo užmokesčio sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610000 Darbo užmokesčio sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

61001 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610010 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

61002 Atostoginių kaupinių sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610020 Atostoginių kaupinių sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

61003 Nusidėvėjimo sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610030 Nusidėvėjimo sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

61004 Elektros energijos sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610041 Patalpų šildymui (veiklos sąnaudos) 

61005 Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610050 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610051 Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610052 Kuro sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

61006 Finansinės paslaugos (banko paslaugų sąnaudos) (veiklos sąnaudos) 

610060 Finansinės paslaugos (banko paslaugų sąnaudos) (veiklos sąnaudos) 

61007 Administracinės sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610070 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610071 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610072 Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610073 Ryšių paslaugų sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610074 Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610075 Kanceliarinės sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610076 Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610077 Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610078 Įmokų administravimo sąnaudos (veiklos sąnaudos) 



610079 Kitos administracinės sąnaudos (neleidžiami atskaitymai) (veiklos sąnaudos) 

61008 Kitos sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610080 Draudimo sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610081 Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610082 Abejotinų ir beviltiškų skolų sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610083 Darbuotojų mokymo sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

61009 Veiklos mokesčiai (veiklos sąnaudos) 

610092 Žemės mokestis (veiklos sąnaudos) 

610093 Valstybinės žemės nuomos mokestis (veiklos sąnaudos) 

610094 Nekilnojamojo turto mokestis (veiklos sąnaudos) 

610095 Kitos kintamosios sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

610096 Kitos pastovios sąnaudos (veiklos sąnaudos) 

62 Kitos veiklos sąnaudos 

621 Kitos veiklos sąnaudos 

6211 Kitos veiklos sąnaudos 

62110 Darbo užmokesčio sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621100 Darbo užmokesčio sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

62111 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621110 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

62112 Atostoginių kaupinių sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621120 Atostoginių kaupinių sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

62113 Nusidėvėjimo sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621130 Nusidėvėjimo sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

62114 Elektros energijos sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621140 Elektros energijos sąnaudos technologiniams įrenginiams (kitos veiklos sąnaudos) 

621141 Patalpų šildymui (kitos veiklos sąnaudos) 

62115 Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621150 Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

62116 Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621160 Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621161 Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621162 Metrologinės patikros sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621163 Avarijų šalinimo sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621164 Kuro sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

62117 Administracinės sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621170 Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621171 Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621172 Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621173 Kitos administracinės sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

62118 Kitos sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621180 Draudimo sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621181 Kitų paslaugų pirkimo (kitos veiklos sąnaudos) 

621182 Kitos kintamosios sąnaudos (kitos veiklos sąnaudos) 

621183 Kitos sąnaudos (leidžiami atskaitymai) (kitos veiklos sąnaudos) 

621184 Kitos sąnaudos (neleidžiami atskaitymai) (kitos veiklos sąnaudos) 



621185 Parduotų prekių savikaina (kitos veiklos sąnaudos) 

63 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 

630 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 

6300 Palūkanų sąnaudos 

63000 Palūkanų sąnaudos 

630000 Palūkanų sąnaudos 

6301 Baudų ir delspinigių sąnaudos 

63010 Baudų ir delspinigių sąnaudos 

630100 Baudų ir delspinigių sąnaudos 

6302 Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 

63020 Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 

630200 Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 

6303 Kitos finansinės – investicinės veiklos sąnaudos 

63030 Kitos finansinės – investicinės veiklos sąnaudos 

630300 Kitos finansinės – investicinės veiklos sąnaudos 

64 Netekimai 

640 Netekimai 

6400 Netekimai 

64000 Netekimai 

640000 Netekimai 

65 Pelno mokesčiai 

650 Pelno mokesčiai 

6510 Ataskaitinių metų pelno mokesčiai 

65100 Ataskaitinių metų pelno mokesčiai 

651000 Ataskaitinių metų pelno mokesčiai 

6520 Pervedimai į atidėtuosius pelno mokesčius 

65200 Pervedimai į atidėtuosius pelno mokesčius 

652000 Pervedimai į atidėtuosius pelno mokesčius 

69 Pelno paskirstymas 

690 Pelno paskirstymas 

6960 Kiti paskirstymai (pelno panaudojimas) 

69600 Kiti paskirstymai (pelno panaudojimas) 

696000 Kiti paskirstymai (pelno panaudojimas) 

99 Kitos nebalansinės sąskaitos 

990 Kitos nebalansinės sąskaitos 

9900 Kitos nebalansinės sąskaitos 

99000 Kitos nebalansinės sąskaitos 

990000 Kitos nebalansinės sąskaitos 
 

 

 

 

 



PRIEDAS NR. 2  
 

SĄSKAITŲ PLANO SĄNAUDŲ SĄSKAITŲ GRUPAVIMAS PAGAL APRAŠE 
NUMATYTAS SĄNAUDŲ GRUPES (paskirstomos sąnaudos) 

 Apraše numatytas sąnaudų grupės 
ir pogrupiai 

Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 
Sąskaitos Nr. Sąskaitos pavadinimas 

B.  TIESIOGINĖS SĄNAUDOS  
B.1.  Geriamojo vandens įsigijimo 

sąnaudos  
x  

B.2.  Nuotekų tvarkymo paslaugų 
pirkimo sąnaudos  

x  

B.2.1.  Nuotekų tvarkymo paslaugų 
pirkimo sąnaudos  

x  

B.2.2.  Dumblo tvarkymo paslaugų 
pirkimo sąnaudos  

x  

B.3.  Elektros energijos sąnaudos  
B.3.1.  Elektros energija siurbliams, 

orapūtėms, maišyklėms ir 
kitiems technologiniams 
įrenginiams  

601140, 601240, 601340 
602140, 602240, 602340 
602440, 604140, 621140 

Elektros energijos 
sąnaudos  

B.3.2.  Patalpų šildymo, apšvietimo, 
vėdinimo ir eksploatacijos 
elektros energijos sąnaudos  

601141, 601241, 601341 
602141, 602241, 602341 
602441, 621141 

Elektros energijos 
sąnaudos  

B.4.  Technologinių medžiagų ir 
technologinio kuro sąnaudos  

  

B.4.1.  Technologinių medžiagų 
sąnaudos  

602360 Technologinių medžiagų 
sąnaudos  

B.5.  Kuro transportui sąnaudos    
B.5.1.  Kuras mašinoms ir gamybiniam 

transportui (asenizacijos 
transporto priemonėms, 
transportui dumblui, vandeniui 
vežti, autobusams žmonėms 
vežti)  

601164, 601254, 601354 
602154, 602264, 602364 
602464, 604243, 621164 

Kuro sąnaudos  

B.6.  Einamojo remonto ir 
aptarnavimo sąnaudos  

  

B.6.1.  Remonto medžiagų ir detalių 
sąnaudos  

601160, 601250, 601350 
602150, 602260, 602460 
604150, 604240 621160 

Einamojo remonto ir 
eksploatacinių medžiagų 
sąnaudos  

B.6.2.  Remonto ir aptarnavimo 
paslaugų pirkimo sąnaudos  

601161, 601251, 601351 
602151, 602261, 602361, 
602461,604151, 604241 
621161 

Remonto darbų pagal 
sutartis sąnaudos  

B.6.3.  Metrologinės patikros sąnaudos  604152 Apskaitos prietaisų 
keitimo ir metrologinės 
patikros paslaugų 
sąnaudos  

B.7.  Nusidėvėjimo (amortizacijos) 
sąnaudos  

601130, 601230, 601330, 
602130, 602230, 602330, 
602430, 604130,  604230, 
621130 

Nusidėvėjimo sąnaudos  

B.8.  Personalo sąnaudos    



B.8.1.  Darbo užmokesčio sąnaudos  601100, 601200,  601300, 
602100, 602200, 602300, 
602400, 604100, 604200 
621100, 601120, 601220 
601320, 602120, 602220, 
602320 602420, 604120 
604220, 621120 

Darbo užmokesčio 
sąnaudos, atostoginių 
kaupiniai  

B.8.2.  Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų 
darbdavio įmokų VSDFV 
sąnaudos  

601110, 601210, 601310, 
602110, 602210, 602310 
602410, 604110, 604210 
621110 
  

Socialinio draudimo 
įmokų sąnaudos, 
atostoginių kaupinių 
socialinio draudimo 
įmokų sąnaudos  

B.8.3.  Darbo saugos sąnaudos  601175 Darbo saugos sąnaudos  
B.8.4.  Kitos personalo sąnaudos  601173, 601263, 601363 

602163, 602274, 602373, 
602473 

Darbuotojų mokymo 
(atestavimo sąnaudos)  

B.9.  Mokesčių sąnaudos    
B.9.1.  Mokesčio už valstybinius 

gamtos išteklius sąnaudos  
601150 Mokesčio už valstybinius 

gamtos išteklius 
sąnaudos  

B.9.2.  Mokesčio už taršą sąnaudos  602250, 602350, 602450 Mokesčio už taršą 
sąnaudos  

B.9.5.  Kitų mokesčių sąnaudos  601162, 601252, 601352 
602152, 602262, 602362 
602462 603152, 621162 

Kitų mokesčių sąnaudos 
(VERT mokestis)  

B.10.  Finansinės sąnaudos   
B.10.1.  Palūkanų sąnaudos 630000  
B.10.2.  Baudų ir delspinigių sąnaudos 630100  
B.11.  Administracinės sąnaudos   
B.11.1.  Teisinių paslaugų pirkimo 

sąnaudos 
601170, 601260, 601360 
602160, 602270, 602370 
602470, 604160, 621170 

 

B.11.2.  Konsultacinių paslaugų pirkimo 
sąnaudos  

601172, 601262, 601362 
602162, 602272, 602372 
602472, 621172 

 

B.11.3.  Sąnaudos už monitoringą 601174 Monitoringo paslaugos  
B.11.4.  Kitos administracinės sąnaudos  601175 Kitos administracinės 

sąnaudos  
B.11.5. Transporto paslaugų pirkimo 

sąnaudos  
601171, 601261, 601361 
602161, 602271, 602371 
602471, 604161, 604251 
621171 

 

B.11.6. Vartotojų informavimo paslaugų 
pirkimo sąnaudos 

601175  

B.11.7. Kitos administravimo sąnaudos.  601175  
B.12.  Rinkodaros ir pardavimų 

sąnaudos 
  

B.13.  Kitos sąnaudos    
B.13.1.  Draudimo sąnaudos  601180, 601270, 601370, 

602170, 602280, 602380 
602480, 604170, 604260, 
621180 

Draudimo sąnaudos  

B.13.2.  Laboratorinių tyrimų pirkimo 
sąnaudos  

601371, 602281, 602381 Laboratorijų paslaugų 
sąnaudos  



B.13.3.  Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos  601181, 601271, 601372 
602171, 602282, 602382 
602481, 604171, 604261, 
621181 

Kitų paslaugų sąnaudos  

B.13.4.  Kitos pastoviosios sąnaudos  602284 Kitos sąnaudos  

B.13.5.  Trumpalaikio turto (vandens ir 
nuotekų apskaitos prietaisai) 
nurašymo sąnaudos  

604153 Apskaitos prietaisų 
nurašymas 

B.13.6.  Kitos kintamosios sąnaudos  601182, 601272, 601373 
602172, 602283, 602382, 
602482, 604172, 604262, 
6211852 

 

C.  NETIESIOGINĖS 
SĄNAUDOS  

  

C.1.  Elektros energijos sąnaudos   
C.1.1.  Elektros energija siurbliams, 

orapūtėms, maišyklėms ir 
kitiems technologiniams 
įrenginiams  

603140,  Elektros energijos 
sąnaudos  

C.2.  Kuro transportui sąnaudos   
C.2.1.  Kuras mašinoms ir gamybiniam 

transportui (asenizacijos 
transporto priemonėms, 
transportui dumblui, vandeniui 
vežti, autobusams žmonėms 
vežti)  

603154 Kuro sąnaudos  

C.2.2.  Kuras lengviesiems 
automobiliams  

601355 Kuro sąnaudos  

C.3.  Šilumos energijos sąnaudos   
C.3.1.  Šilumos energijos patalpų 

šildymui sąnaudos  
603141 Šilumos energijos 

sąnaudos  
C.4.  Einamojo remonto ir 

aptarnavimo sąnaudos 
  

C.4.1.  Remonto medžiagų ir detalių 
sąnaudos  

603150 Einamojo remonto ir 
eksploatacinių medžiagų 
sąnaudos  

C.4.2.  Remonto ir aptarnavimo 
paslaugų pirkimo sąnaudos  

603151 Remonto darbų pagal 
sutartis sąnaudos  

C.4.3.  Metrologinės patikros sąnaudos 603152  
C.4.4.  Avarijų šalinimo sąnaudos  603153  
C.4.5.  Kitos techninio aptarnavimo ir 

patikros (kėlimo mechanizmų, 
energetikos įrenginių) paslaugos  

603161, Kitų paslaugų sąnaudos  

C.5.  Nusidėvėjimo (amortizacijos) 
sąnaudos  

603130 Nusidėvėjimo sąnaudos  

C.6.  Personalo sąnaudos    
C.6.1.  Darbo užmokesčio sąnaudos  603100, 603120 Darbo užmokesčio 

sąnaudos, atostoginių 
kaupiniai  

C.6.2.  Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų 
darbdavio įmokų VSDFV 
sąnaudos  

603110 Socialinio draudimo 
įmokų sąnaudos, 
atostoginių kaupinių 
socialinio draudimo 
įmokų sąnaudos  



C.6.3.  Darbo saugos sąnaudos  603163 Darbo saugos sąnaudos  
C.6.4.  Kitos personalo sąnaudos  603164 Darbuotojų mokymo 

(atestavimo sąnaudos)  
C.7.  Mokesčių sąnaudos    
C.7.1.  Kitų mokesčių sąnaudos 603173  
C.8. Kitos sąnaudos   
C.8.1.  Turto nuomos sąnaudos   
C.8.2.  Draudimo sąnaudos  603170 Draudimo paslaugų 

sąnaudos  
C.8.3.  Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos  603171 Kitų paslaugų sąnaudos  
C.8.4.  Teisinių ir konsultacinių  

paslaugų pirkimo sąnaudos 
603160, 603162  

C.8.5. Kitos kintamos sąnaudos 603172 Kitos kintamos sąnaudos 

E.  
 

BENDROSIOS SĄNAUDOS   

E.1. Elektros energijos sąnaudos   
E.1.1.  Bendrų patalpų šildymo, 

apšvietimo, vėdinimo ir 
eksploatacijos elektros energijos 
sąnaudos  

610041 Elektros energijos 
sąnaudos  

E.2.  Kuro transportui sąnaudos    
E.2.1.  Kuras lengviesiems 

automobiliams   
610052 Kuro sąnaudos  

E.3.  Einamojo remonto ir 
aptarnavimo sąnaudos 

  

E.3.1.  Remonto medžiagų ir detalių 
sąnaudos  

610050 Einamojo remonto ir 
eksploatacinių medžiagų 
sąnaudos  

E.3.2.  Remonto ir aptarnavimo 
paslaugų pirkimo sąnaudos  

610051 Remonto darbų pagal 
sutartis sąnaudos  

E.4.  Nusidėvėjimo (amortizacijos) 
sąnaudos  

610030 Ilgalaikio materialiojo 
turto vertės nusidėvėjimo 
sąnaudos  

E.5.  Personalo sąnaudos   
E.5.1.  Darbo užmokesčio sąnaudos  610000, 610020 Darbo užmokesčio 

sąnaudos, atostoginių 
kaupiniai  

E.5.2.  Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų 
darbdavio įmokų VSDFV 
sąnaudos  

610010 Socialinio draudimo 
įmokų sąnaudos, 
atostoginių kaupinių 
socialinio draudimo 
įmokų sąnaudos  

E.5.3.  Kitos personalo sąnaudos  610083 Personalo mokymo 
(atestavimo) sąnaudos  

E.6.  Mokesčių sąnaudos   
E.6.1.  Nekilnojamojo turto mokesčio 

sąnaudos  
610092 Nekilnojamojo turto 

mokesčio sąnaudos  
E.6.2.   Žemės ir žemės nuomos 

mokesčio sąnaudos  
610090, 610091 Žemės mokestis 

Žemės nuomos mokestis  
E.7.  Finansinės sąnaudos   
E.7.1.  Banko paslaugų (komisinių) 

sąnaudos  
610060 Bankų paslaugų 

sąnaudos  
E.8.  Administracinės sąnaudos   



E.8.1.  Teisinių paslaugų pirkimo 
sąnaudos  

 610070 Teisinės ir konsultacinės 
paslaugos  

E.8.2.  Konsultacinių paslaugų pirkimo 
ir Apskaitos ir audito paslaugų 
pirkimo sąnaudos  

610072, 610077 Konsultacinės ir apskaitos  
audito konsultacijų 
sąnaudos 

E.8.3. Ryšių paslaugų sąnaudos 610073 Ryšių sąnaudos 
E.8.4. Pašto, pasiuntinių paslaugų 

sąnaudos 
610074 Pašto sąnaudos 

E.8.5. Kanceliarinės sąnaudos, 
literatūros,  spaudos sąnaudos  

610075, 610076 Kanceliarinės sąnaudos 

E.8.6. Įmokų administravimo sąnaudos 610078 Įmokų surinkimo 
sąnaudos 

E..8.7. Kitos administracinės sąnaudos  610079 Veiklos sąnaudos 
(neleidžiami atskaitymai) 

E.8.8. Draudimo sąnaudos 610080 Draudimo sąnaudos 
E.8.9. Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos 610081 Kitų paslaugų pirkimo 

sąnaudos 
E.8.10. Abejotinų ir beviltiškų skolų 

sąnaudos 
610082 Abejotinų ir beviltiškų 

skolų sąnaudos 
E.8.11. Kitos kintamos sąnaudos 610095 Kitos kintamos sąnaudos 

 

 

 PRIEDAS NR. 3 

IŠLAIDŲ OBJEKTAI 

 

 
Veiklos verslo vienetas/paslauga 

 

 
Priskyrimas 

Geriamojo vandens gavyba  Tiesioginis  

Geriamojo vandens ruošimas  Tiesioginis  
Geriamojo vandens pristatymas  Tiesioginis  
Nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo 
tinklais  

Tiesioginis  

Nuotekų valymas  Tiesioginis  
Nuotekų dumblo tvarkymas  Tiesioginis  

Paviršinių nuotekų tvarkymas  Tiesioginis  
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir 
eksploatavimo užmokesčio veikla  

Tiesioginis  

Bendrosios veiklos palaikymo verslo vienetas  Bendrasis 
Netiesioginis  

Kita nereguliuojama veikla:  
Nuotekų transportavimas asenizacinėmis transporto 
priemonėmis  

Tiesioginis  

 

 



PRIEDAS NR. 4 

ILGALAIKIO TURTO GRUPIŲ IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) 
SKAIČIAVIMO LAIKOTARPIŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr.  

Ilgalaikio turto 

grupė 

Laikotarpis, metais  

Pastabos Nustatyta 
apraše 

Taikoma 

1. Pastatai ir 
statiniai 

50-70 50 Pastatai (administraciniai, gamybiniai-

ūkiniai ir pan.) 

27-30  20 Keliai, aikštelės, šaligatviai, tvoros 

50 15-50 Vamzdynai 

35 8-50 Kiti įrenginiai (siurblinių statiniai, 
vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, 
diukeriai, vandens rezervuarai, 
gelžbetoniniai metantankai, smėlio 
gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, 
nuotekų valymo flotatoriai, dumblo 
aikštelės ir kt.)  

2. Kiti įrenginiai, 
prietaisai ir 
įrankiai 

6 5 Apskaitos prietaisai  

6 5 Įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai 
įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius 
ir kt.)  

3. Mašinos ir įranga 10 6-33 Vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo 
siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių 
valdymo įranga, elektrotechninė įranga, 
stacionarios ir mobilios darbo bei 
hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, 
grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, 
centrifugos).  

5 5 Nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW  

4. Transporto 
priemonės 

7 4-10 Lengvieji automobiliai 

10 7 -10 Kitos transporto priemonės (transportas 
dumblui, vandeniui vežti, autobusai 
žmonėms vežti)  

5. Nematerialus 
turtas 

4 3 Standartinė programinė įranga 

4-15 3 Spec. programinė įranga 

4-15 4 Kitas nematerialus turtas 

6. Kitas ilgalaikis 
turtas 

- 10 Baldai 

 

 

 

 



         PRIEDAS NR.5 

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ GRUPAVIMAS BUHALTERINĖJE APSKAITOJE IR 
REGULIAVIMO APSKAITOJE 

 

Eil. 
Nr.  

Ilgalaikio turto grupė pagal buhalterinę apskaitą  Ilgalaikio turto grupė reguliavimo 
apskaitoje  

1.  Pastatai  Pastatai  
2.  Statiniai, iš jų:   
2.1.  Arteziniai gręžiniai   

 
 
 
 
 
 

Statiniai (įrenginiai) 

2.2.  Gelžbetoniniai šuliniai  
2.3.  Vandentiekio bokštai  
2.4.  Vandens rezervuarai  
2.5.  Vandens aeravimo įrenginiai  
2.6.  Nuotekų siurblinės  
2.7.  Nutekamųjų vandenų valymo įrenginiai  
2.8.  Dumblo aikštelės  
2.9.  Smėlio gaudytuvai, nusodintuvai  
2.10 Fekalinių vandenų rezervuarai  
2.11.  Šiluminiai tinklai  
2.12.  Keliai, aikštelės, šaligatviai, tvoros  
3.  Inžineriniai tinklai, iš jų:   
3.1.  Vandentiekio, nuotekų ir lietaus tinklai  Vandentiekio ir nuotekų tinklai 

(vamzdynai) 
3.2.  Ryšių kabelinės linijos  Statiniai (įrenginiai) 
3.3.  Elektros kabelių linijos  
4.  Mašinos ir įrengimai, iš jų:   
4.1.  Universalios, specializuotos ir specialios metalo 

apdirbimo staklės  
 
 
 
 
 

Mašinos ir įranga 
 

 

4.2.  Kompresoriai-orapūtės  
4.3.  Arteziniai siurbliai  
4.4.  Nuotekų siurbliai  
4.5.  Suvirinimo įrenginiai  
4.6.  Elektros varikliai  
4.7.  Elektriniai vandens šildytuvai  
4.8.  Paskirstomieji įrengimai, elektriniai skydai  
4.9 . Šilumos įrengimai  
4.10.  Valymo įrengimai:  

grandymo mechanizmai, grandikliai centrifugos, 
filtrai reagentų dozatoriai  

5.  Transporto priemonės  
5.1.  Lengvieji automobiliai  Transporto priemonės 

 

 

5.2.  Kiti lengvieji automobiliai, priekabos ir                         
puspriekabės  

5.3. Krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės 
5.4. Traktoriai 
5.5. Nuotekų transportavimo mechanizmai, mini 

ekskavatoriai, ekskavatoriai 
6. Kita įranga   
6.1.  Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 

(kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)  
Kiti įrenginiai, prietaisai ir 
įrankiai  

6.2.  Telefono aparatai, faksai  
6.3.  Mobilaus ryšio telefonai  



6.4.  Vandens naudojimo apskaitos prietaisai  
7.  Kitas ilgalaikis turtas, iš jų:   
7.1.  Laboratorinė įranga  Kitas ilgalaikis turtas  
7.2.  Technologinių proceso kontrolės ir reguliavimo 

prietaisai  
 

7.3.  Kiti įrankiai ir įrenginiai  
7.4.  Baldai  
7.5  Inventorius  
8.  Nematerialusis turtas   
8.1.  Programinė įranga  Nematerialusis turtas  
8.2.  Kitas nematerialusis turtas  
 

   PRIEDAS  NR.6 

ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO IR MATERIALIOJO TURTO PASKIRSTYMO 
KRITERIJAI 

Ilgalaikio turto grupė Paskirstymo kriterijus 

Pastatai ir statiniai  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  

Mašinos ir įranga  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  
Transporto priemonės  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  
Nematerialusis turtas  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  

Kitas ilgalaikis turtas  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  

 

PRIEDAS NR. 7  
 

  
NETIESIOGINIŲ SĄNAUDŲ GRUPĖS IR PASKIRSTYMO KRITERIJAI 

 
 

Netiesioginių sąnaudų grupė 
 

Paskirstymo kriterijus 

Elektros energijos sąnaudos  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  
Kuro transportui sąnaudos  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  

Šilumos energijos sąnaudos  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  

Personalo sąnaudos  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  
Mokesčių sąnaudos  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  

Finansinės sąnaudos  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  
Administracinės sąnaudos  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  

Kitos sąnaudos  Tiesiogiai paslaugoms priskirta sąnaudų suma  
 


