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1 priedas 

 

 

 

Ilgalaikio turto grupių ir nusidėvėjimo (amortizacijos) 

skaičiavimo laikotarpių sąrašas  

   

Eil. Nr. Ilgalaikio turto grupės 
Laikotarpis, 

metais 

I. NEMATERIALUSIS TURTAS   

I.1. standartinė programinė įranga 4 

I.1. spec. programinė įranga 4 

I.1. kitas nematerialus turtas 4 

II.2. PASTATAI IR STATINIAI   

II.2.1. Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) 50 

II.2.2. keliai, šaligatviai ir tvoros  30 

II.2.3. vamzdynai 50 

II.2.4. 

Kiti įrenginiai (siurblinių statiniai, vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, 

diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio 

gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, 

dumblo aikštelės ir kt.) 

35 

II.3. MAŠINOS IR ĮRANGA   

II.3.1. 

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) 

10 

II.3.2. nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW 5 

II.4.  KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI   

II.4.1.  apskaitos prietaisai 6 

II.4.2. 
 įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, 

gamybinis inventorius ir kt.) 
6 

II.5. TRANSPORTO PRIEMONĖS   

II.5.1. lengvieji automobiliai 7 

II.5.2. 
kitos transporto priemonės (asenizacijos transporto priemonės, 

transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) 
10 

II.6. KITAS ILGALAIKIS TURTAS   

II.6.1. baldai 10 

II.6.2. biuro įranga 6 
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2 priedas 

 

Netiesioginės veiklos sąnaudų paskirstymo kriterijai reguliuojamai ir kitai 

nereguliuojamai veiklai 

 
  

 Nešiklis (kriterijus) Ekonominis pagrindimas 

3.1. Netiesioginės veiklos turto 

nusidėvėjimo sąnaudų dalis % 

tenkantis reguliuojamos veiklos 

nusidėvėjimo sąnaudoms.  

Netiesioginę veiklą sudaro transporto  - mechaninis ūkis. 

98 proc. turto  paskirtis yra aptarnauti reguliuojamą  

veiklą, todėl šio turto nusidėvėjimo sąnaudų paskirstymas 

proporcingai reguliuojamos veiklos turto nusidėvėjimui 

atitinka ekonominę šio turto naudojimo  prasmę. 

3.2. Netiesioginės veiklos remonto ir 

ekspl. medžiagų dalis %,   tenkanti 

reguliuojamos veiklos remonto ir 

ekspl. medžiagų sąnaudoms. 

Netiesioginėje veikloje sunaudotos medžiagos skirtos 

remontuoti reguliuojamos veiklos turtą. Todėl šių 

sąnaudų paskirstymas proporcingai reguliuojamos 

veiklos toms pačioms sąnaudoms atitinka ekonominę jų 

naudojimo  prasmę.  

3.3. Perkamų paslaugų pagal sutartis 

dalis %, tenkanti reguliuojamos 

veiklos remonto ir ekspl. medžiagų 

sąnaudoms. 

Netiesioginėje veikloje perkamos paslaugos pagal sutartis 

lyginamos su  sunaudotomis medžiagomis 

reguliuojamojoje veikloje, kadangi netiesioginės veiklos 

perkamos paslaugos turi tiesioginį ryšį su reguliuojamoje 

veikloje atliekamais darbais ir sunaudotomis 

medžiagomis. 

3.4. Elektros energijos sąnaudos 

skirstomos pagal netiesioginės 

veiklos darbuotojų darbo valandas 

dirbtas tam tikrose reguliuojamose 

veiklose.   

Netiesioginės veiklos darbuotojų dirbtos darbo valandos 

tiesiogiai susijusios su reguliuojamos veiklos 

aptarnavimu. Atsižvelgiant į šį kriterijų netiesioginėje 

veikloje patiriamos sąnaudos susijusios su šių darbuotojų 

dirbtomis valandomis. Atsižvelgiant į šį kriterijų 

netiesioginės veiklos elektros, kuro, šilumos darbo 

užmokesčio, soc. draudimo, garantinio mokesčio ir  kitos 

su darbo santykiais susijusios sąnaudos paskirstomos 

reguliuojamai veiklai  atsižvelgiant į dirbtų valandų % 

tam tikrose reguliuojamose veiklose. 

Dirbtas valandas tam tikrose veiklose kiekvienais metais 

tvirtina netiesioginės veiklos – transporto – mechaninio 

sk. padalinio vadovas ir vandens gavybos – energetinio 

padalinio vadovas. 

3.5. Kuro sąnaudos skirstomos pagal 

netiesioginės veiklos darbuotojų 

darbo valandas dirbtas tam tikrose 

reguliuojamose veiklose.   

3.6. Šilumos energijos sąnaudos 

skirstomos pagal netiesioginės 

veiklos darbuotojų darbo valandas 

dirbtas tam tikrose reguliuojamose 

veiklose.   

3.7. Darbo užmokesčio, soc. draudimo 

ir garantinio mokesčio sąnaudos 

skirstomos pagal netiesioginės 

veiklos darbuotojų darbo valandas 

dirbtas tam tikrose reguliuojamose 

veiklose.   

3.8. Kitos su darbo santykiais 

susijusios sąnaudos skirstomos 

pagal netiesioginės veiklos 

darbuotojų darbo valandas dirbtas 

tam tikrose reguliuojamose 

veiklose.   

 

 

 

 

 

 

 






























