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Atsakymas į p. Vytauto Kabailos paklausimą 

 Reikalinga tikslesnė  detalizacija. Pvz., kokios ir kokių dydžių sąnaudos sudaro turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) 6 223,2 tūkst. Lt sąnaudas? Prašau Jūsų pateikti aukščiau išvardytų 

sąnaudų tikslesnę detalizaciją.  

  

Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos: 3428,6  tūkst. Lt 0.78     ct/kWh 
  iš jų: - žaliavos, medžiagos, pusfabrikačiai: 1844,2  tūkst.Lt 0.42     ct/kWh 

    (druska, katijonitai, reagentai, mažavertis inv. 
    atsarginės dalys, eksploatacinės medžiagos, ben- 

     zinas, diz.kuras, tepalai)   
 - transporto sąnaudos  121,0    tūkst.Lt 0,03     ct/kWh 
   (tech. apžiūra ,draudimas,  tech.  aptarnavimas)  

 - ryšių sąnaudos  60,0      tūkst.Lt 0,01     ct/kWh 

 - personalo kvalifikacijos kėlimo ir 

   atestavimo sąnaudos  20,0      tūkst.Lt 0,005....ct/kWh 

 - šaltas vanduo savo reikmėms  30,0      tūkst.Lt  0,008....ct/kWh  

 - elektros energija savo reikmėms 95,0    tūkst.Lt 0,02      ct/kWh    

 -  šilumos atsiskaitomųjų apskaitos 

    prietaisų  ekspl. sąnaudos 171,1    tūkst. Lt 0,04      ct/kWh 

- rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo 

   ir įsigijimo sąnaudos  61,0      tūkst. Lt 0,01      ct/kWh 

- sąskaitų parengimo ir pateikimo  

   sąnaudos    280,0    tūkst Lt 0,06      ct/kWh 

-  gyventojų įmokų administravimo       

     sąnaudos   647,4    tūkst. Lt 0,15      ct/kWh 

 - matavimo prietaisų laboratoriniai 

    tyrimai    12,0      tūkst. Lt 0,003     ct/kWh 

 - už lietaus kanalizaciją   31,0      tūkst. Lt 0,007     ct/kWh 

 - paruošimo – paleidimo, derinimo  

     darbai   10,0      tūkst. Lt 0,002     ct/kWh 

 -  katilų techninės priežiūros sąnaudos 16,0      tūkst. Lt 0,004     ct/kWh 

 -  šiukšlių išvežimo sąnaudos  25,0      tūkst. Lt 0,006     ct/kWh 

 -  kitos sąnaudos   4,9        tūkst. Lt 0,001     ct/kWh 

Mokesčiai:    956,8     tūkst. Lt 0,22    ct/kWh 
 - nekilnojamojo turto mokestis  648,6     tūkst. Lt 0,15    ct/kWh 

 -  žemės nuomos mokestis  106,1     tūkst. Lt 0,02    ct/kWh 

 - už gamtos išteklius  11,2       tūkst. Lt 0,003   ct/kWh 

 -  už aplinkos teršimą   135,0     tūkst. Lt 0,03     ct/kWh 

 - automobilių savininkų kelių mokestis  48,3      tūkst. Lt 0,01      ct/kWh 

 - garantinio fondo mokestis 7,6         tūkst. Lt 0,002    ct/kWh 

 

Veiklos sąnaudos :   2327,4   tūkst. Lt 0,53     ct/kWh 
 - materialinės ir joms prilygintos sąn. 819,8     tūkst. Lt 0,19     ct/kWh 

 - nusidėvėjimas (amortizacija) 50,8       tūkst. Lt 0,01     ct/kWh 

 - darbo užmokesčio sąnaudos  1112,2   tūkst. Lt 0,25     ct/kWh 

 - socialinio draudimo įmokos 344,6     tūkst. Lt 0,08     ct/kWh 

   

 

 

 


