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ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS 
 
 

 
UAB „ŠILALĖS VANDENYS“ (toliau ĮMONĖ) VADOVYBEI 
Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau –Taryba) 
 
 
Mes atlikome su jumis sutartas procedūras (2021 m. rugpjūčio 4 d., „Finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo sutartis Nr. 4-
24, sudaryta tarp UAB „Audito kokybė“ ir UAB „Šilalės vandenys“), kurios išvardytos žemiau, dėl  Įmonės reguliuojamosios 
veiklos ataskaitų, sudarytų 2022 04 29 (11 Priedas). Šią užduotį mes atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių 
ataskaitų audito įstatymu, Tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims ir 
Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros technine užduotimi. Užduoties tikslas - atlikti sutartas procedūras, kurių rezultatus 
Taryba naudotų vertinant ar Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitose teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus 
reikalavimus. 

Mes patvirtiname, kad esame nepriklausomi nuo Įmonės vadovaujantis Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos 
Buhalterių profesionalų etikos kodeksu (toliau – TBESV kodeksas) ir LR finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimais, 
taikomais atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros sutartas procedūras. Taip pat laikomės kitų TBESV kodekse bei 
LR finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytų etikos reikalavimų. 

Mes atlikome procedūras, kurios pateikiamos toliau, ir teikiame savo pastebėjimus:  

 
1.  Pirminė ataskaitinio laikotarpio duomenų peržiūra (TU 9.1 p.p.) 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

1. Kiekvienos paslaugos lygmeniu 
palygintos ataskaitinio laikotarpio 
pajamos ir sąnaudos (pagal sąnaudų 
grupes) su atitinkamais praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio duomenimis. 

Naudojant RVA 3,4 pr., buvo sudaryta 
palyginimo lentelė, 1 ir 2 ataskaitos apie faktinius 
pastebėjimus priedas.  

2. Visiems reikšmingiems  pajamų ir 
sąnaudų pokyčiams gauti Įmonės 
paaiškinimai, detalizuojantys pokyčių 
priežastis. 

Reikšmingi ir dalis nereikšmingų pajamų pokyčių 
paaiškinti 2 priede. Reikšmingiems sąnaudų 
pokyčiams paaiškinimai pateikti 1 priede. 

 

2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas (TU 9.2 p.p.)  
 

 

1.1.1 Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas 

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas 
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Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

3. Gautas RAS turto sąrašas Gautas RAS turto sąrašas pateiktas 3 Priede.  
4. Patikrinti, ar bendra IMNT 

įsigijimo vertė, sukaupto ir metinio 
nusidėvėjimo suma bei kiekvienos 
nepaskirstomo turto kategorijos 
įsigijimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio  RAS turto sąraše 
sutampa su ataskaitinio laikotarpio 
RVA informacija. 

Nustatyta, kad RAS turto sąraše pateikta 
informacija sutampa su RVA informacija. 

5. Patikrinti, ar IMNT įsigijimo 
savikaina ataskaitinio laikotarpio 
RAS turto sąraše sutampa su BA 
informacija. 

Nustatyta, kad IMNT įsigijimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše sutampa 
su BA informacija. 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

6. Gautas turto finansuoto 
dotacijomis (subsidijomis) ir 
vartotojų lėšomis sąrašas. 

Gautas turto finansuoto dotacijomis 
(subsidijomis) ir vartotojų lėšomis sąrašas pateiktas 
3 Priede.  

7. Patikrinti, ar RAS turto sąraše bendra 
turto įsigijimo vertė 
finansuota Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšomis, 
dotacijomis (subsidijomis) ir 
vartotojų lėšomis sutampa su BA 
informacija 

Turtas finansuotas dotacijomis (subsidijomis) ir 
vartotojų lėšomis apskaitomas bendrame sąraše 
išskiriant pagal nusidėvėjimo sąskaitos požymį. 
Neatitikimų nenustatyta. 

8. Visiems, per ataskaitinį laikotarpį 
įsigytiems, turto vienetams 
finansuotiems dotacijomis 
(subsidijomis) patikrinti, ar RAS 
turto sąraše pateikti finansavimo 
dotacijomis duomenys sutampa su 
BA informacija. 

Turtas finansuotas dotacijomis (subsidijomis) ir 
vartotojų lėšomis apskaitomas bendrame sąraše 
išskiriant pagal nusidėvėjimo sąskaitos požymį. 
Neatitikimų nenustatyta. 

9. Iš per ataskaitinį laikotarpį įsigytų 
turto vienetų finansuotų vartotojų 
lėšomis, atsitiktine tvarka atsirinkti 
10 vnt. i ir patikrinti, ar RAS turto 
sąraše pateikti finansavimo 

Atrinkti visi nauji įsigijimai, 9 vnt., nesutapimų 
su BA informacija nenustatyta. 4 priedas. 

2.2.1.  Turto vertės finansuotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis 
patikrinimas 
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vartotojų lėšomis duomenys 
sutampa su BA informacija. 

 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

10. Patikrinti, ar bendra perkainojimo 
vertės suma RAS turto sąraše 
sutampa su buhalterinės apskaitos 
informacija. 

Nustatyta, kad perkainoto ilgalaikio turto 
įmonėje nėra. 

11. Iš per ataskaitinį laikotarpį 
perkainotų turto vienetų (išskyrus 
turto vnt. pilnai priskirtus 
nereguliuojamajai ir/arba kitai 
reguliuojamajai veiklai) atrinkti 10 
vnt., kurių perkainota vertė  
didžiausia ir 10 vnt. atsitiktine 
tvarka i bei patikrinti, ar IMNT 
sąraše pateikti perkainojimo 
duomenys sutampa su BA 
informacija. 

Per ataskaitinį laikotarpį perkainotų vienetų 
nebuvo. 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

12. Patikrinti, ar nenaudojamo turto 
įsigijimo vertė RAS turto sąraše 
sutampa su BA informacija ir 
Vadovybės patvirtinimais. 

Gauti Vadovybės patvirtinimai, kad 
nenaudojamo turto nėra. 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

13. Visiems turto vienetams, kurie 
buvo suderinti per ataskaitinį 
laikotarpį, patikrinti suderinimo 
faktą t.y. patikrinti, ar turto vnt. yra 

Buvo suderintas Juostinis transporteris L6500 ir 
sunkvežimis Mersedes Benz Atego 818L. 

2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas 

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas 

2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas 
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suderintas nutarimu, nurodytų 
RAS turto sąraše ir patikrinti, ar 
teisingai.  

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

14. Visiems turto vienetams, kurių 
verte per ataskaitinį laikotarpį 
daryti akcininkų įnašai (didintas 
įstatinis kapitalas, dengti 
nuostoliai ir pan.) patikrinti, ar: 
a) tinkamai eliminuota turto 
perkainojimo įtaka. 
b) Iš neperkainotos įsigijimo vertės 
tinkamai išskirti turto finansavimo 
šaltiniai. 

Nustatyta, kad akcininkų įnašų turtu per 
ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

15. Patikrinti, ar visos žemiau 
nurodytos IMNT kategorijos yra 
priskirtos nepaskirstomam turtui. 
a) Kapitalizuotos išlaidos 
tyrimams, studijoms ir pan. 
b) IMNT, kurio vertė mažesnė už 
Įmonės buhalterinėje apskaitoje 
patvirtintą minimalią IMNT vertę 
(tikrinamas tik ataskaitiniu 
laikotarpiu įsigytas IMNT). 
c) Investicinis turtas. 
d) Prestižas. 
e) Plėtros darbų vertė ir kitas turtas 
nurodytas taikomuose Aprašo 
punktuose. 

Nustatyta, kad visų žemiau nurodytų IMNT 
kategorijų turto įmonėje per ataskaitinį laikotarpį 
nebuvo. 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

2.2.6. Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas 

2.2.7. Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas 

2.3.1. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (1) 
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16. Patikrinti, ar RAS apraše nurodyti 
naudojami ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo normatyvai ir 
nusidėvėjimo skaičiavimo 
pradžios momentas atitinka 
Aprašo nuostatas. 

Nustatyta, kad RAS apraše nurodyti naudojami 
ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai ir 
nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas 
atitinka Aprašo nuostatas. 

 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

17. Patikrinti, ar RAS turto sąraše nurodyti turto 
nusidėvėjimo normatyvai atitinka RAS apraše 
nurodytus (visiems turto vnt.). 

Nustatyta, kad RAS turto 
sąraše nurodyti turto 
nusidėvėjimo normatyvai ir 
nusidėvėjimo normatyvai 
atitinka RAS apraše nurodytus. 
5 Priedas. 

 
18. Iš kiekvienos IMNT grupės  atsirinkti po 5 vnt., kurių 

reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) įsigijimo vertė 
didžiausia, ir po 5 vnt. atsitiktine tvarka.  
Atrinktiems turto vnt. atlikti metinio nusidėvėjimo 
perskaičiavimą remiantis RAS aprašo nuostatomis ir 
palyginti rezultatus su RAS turto sąrašo duomenimis. 

Naujų ilgalaikio turto 
objektų buvo įsigyta mažiau nei 
reikalinga atrankai, todėl buvo 
patikrinti visi. Reikšmingų 
neatitikimų nenustatyta. 4 
Priedas. 

19. Per ankstesnius laikotarpius įsigytas IMNT: 
Iš kiekvienos IMNT grupės1 atsirinkti po 5 vnt., kurių 
reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) turto vertė 
didžiausia, ir po 5 vnt. atsitiktine tvarkai.  
Atrinktiems turto vnt. atlikti metinio ir sukaupto 
nusidėvėjimo perskaičiavimą remiantis RAS aprašo 
nuostatomis ir palyginti rezultatus su RAS turto sąrašo 
duomenimis. 

Reikšmingų neatitikimų 
nenustatyta. 4 Priedas. 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

20. Patikrinti, iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamo 
turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkti po 5 turto 
vienetus  kiekvienam VV kiekvienoje 
sistemoje bei pateikti Įmonės paaiškinimus 
pagrindžiančius turto priskyrimą. 

Gautas įmonės paaiškinimas, kad 
turtas priskirtas teisingai. 4 Priedas. 

 

21. Iš netiesiogiai paslaugoms paskirstomo turto 
sąrašo atsitiktine tvarka atrinkti po 5 turto 

Gautas įmonės paaiškinimas, kad 
turtas priskirtas teisingai. 4 Priedas. 

2.3.2.   Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (2) 

2.4.1. Pirminės turto paskirties priskyrimo patikrinimas 



 
 

 
 
UAB „Auditokokybė“                 Tel.: +37061273567            Įmonės kodas: 304808975. PVM mokėtojo kodas: LT100011583119 
Dzūkų g. 1-4,                             info@auditokokybe.lt        SWEDBANK, AB, A/S Nr: LT92 7300 0101 5473 0278                                                                
LT-02161 Vilnius, Lietuva          www.auditokokybe.lt                                

vienetus kiekvienam sąnaudų centrui 
(netiesiogiai paskirstymo sąnaudų grupei) bei 
pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius 
turto priskyrimą. 

22. Iš bendram veiklos palaikymui naudojamo 
turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkti 5 turto 
vienetus bei pateikti Įmonės paaiškinimus 
pagrindžiančius turto priskyrimą. 

Gautas įmonės paaiškinimas, kad 
turtas naudojamas visoms paslaugoms 
visose Sistemose teikti. 4 Priedas. 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

23. Patikrinti, ar visi turto paskirstymo 
paslaugoms kriterijai (sąrašas 
pateikiamas kartu su RVA) 
atitinka RAS aprašo informaciją. 

Nenustatyta, kad turto paskirstymo paslaugoms 
kriterijai neatitiktų RAS aprašo informacijos. 

 

24. Patikrinti, ar visos naudojamos 
turto paskirstymo paslaugoms 
kriterijų reikšmės apskaičiuotos 
pagal RAS aprašo nuostatas. 

Nenustatyta, kad visos naudojamos turto 
paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės nebūtų 
apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas. 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

25. Visiems 2.4.1 punkte atrinktiems turto 
vienetams patikrinti, ar: 
a) RAS turto sąraše tiesiogiai 
konkrečioms paslaugoms priskiriamas 
turtas buvo priskirtas atitinkamoms 
paslaugoms RVA. 
b) Netiesiogiai paslaugoms 
priskiriamas turtas iš sąnaudų centrų 
buvo paskirstytas paslaugoms 
naudojant pagal RAS aprašo nuostatas 
apskaičiuotas paskirstymo kriterijų 
reikšmes ir RAS apraše nurodytas 
sąnaudų centrų ir paslaugų sąsajas. 
 
 
c) Bendram veiklos palaikymui 
naudojamas turtas buvo paskirstytas 

Patikrinus atrinktus vienetus nenustatyta, 
kad: 

a) RAS turto sąraše tiesiogiai 
konkrečioms paslaugoms priskiriamas 
turtas nebuvo priskirtas atitinkamoms 
paslaugoms RVA. 

b) Netiesiogiai paslaugoms priskiriamas 
turtas iš sąnaudų centrų nebuvo 
paskirstytas paslaugoms naudojant 
pagal RAS aprašo nuostatas 
apskaičiuotas paskirstymo kriterijų 
reikšmes ir RAS apraše nurodytas 
sąnaudų centrų ir paslaugų sąsajas. 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 
netiesiogiai paslaugoms paskirstomas 
pagal paskirstymo kriterijus. 

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas 

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas 
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paslaugoms naudojant pagal RAS 
aprašo nuostatas apskaičiuotas 
paskirstymo kriterijų reikšmes. 

c) Bendram veiklos palaikymui 
naudojamas turtas buvo paskirstytas 
paslaugoms naudojant pagal RAS 
aprašo nuostatas apskaičiuotas 
paskirstymo kriterijų reikšmes. 

4 Priedas. 
 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

26. Patikrinti, ar nėra kitos 
reguliuojamosios ir 
nereguliuojamosios veiklos paslaugų, 
kurioms priskirtos pajamos, bet nėra 
priskirta jokio turto (išskyrus Apraše 
nurodytas išimtis). Nustačius tokius 
atvejus, pateikti Įmonės paaiškinimus. 

Patikrinus atrinktus vienetus nenustatyta, 
kad būtų kitos reguliuojamosios ir 
nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms 
priskirtos pajamos, bet nėra priskirta jokio 
turto.  

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

27. Palyginti RAS turto sąraše nurodytą 
metinio nusidėvėjimo informaciją su 
atitinkamais RVA duomenimis (RVA 
pateikiamu detalumu). 

Informacijos neatitikimų nenustatyta.  

 
3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3 p.p.) 
 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

28. Patikrinti, ar bendra pajamų suma RVA 
ir FA sutampa 

Nustatyta, kad bendra pajamų suma RVA ir 
FA sutampa 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 

2.6.1. Nusidėvėjimo sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas 

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas 

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 
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29. a) Patikrinti, ar bendra pajamų suma 
RVA (paslaugų ir sistemų lygmeniu) 
sutampa su pirminiais pajamų 
registravimo šaltiniais (sąskaitų 
išrašymo sistema, DK ir pan.). 
b) Jei pirminių duomenų šaltinių 
informacija nėra pakankamai detali t.y. 
pajamų skirstymas paslaugų lygmeniu 
atliekamas papildomais skaičiavimais, 
patikrinti, ar skaičiavimai atlikti 
laikantis Aprašo bei RAS aprašo 
nuostatų. 

Nustatyta, kad bendra pajamų suma RVA 
sutampa su pirminiais pajamų registravimo 
šaltiniais, DK. 

Pirminių duomenų šaltinių informacija 
pakankamai detali. 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

30. Patikrinti, ar pajamos už 
reguliuojamosios veiklos turto nuomą 
paskirstytos tarp reguliuojamosios ir 
nereguliuojamosios veiklų laikantis 
taikytinų Aprašo nuostatų. 

Nenustatyta, kad pajamos už 
reguliuojamosios veiklos turto nuomą 
paskirstytos tarp reguliuojamosios ir 
nereguliuojamosios veiklų nesilaikant 
taikytinų Aprašo nuostatų. 

 

4. Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas (TU 9.4 p.p.) 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

31. a) Patikrinti, ar Įmonės užpildytos DU 
suvestinės stulpelio E suma atitinka 
BA informaciją, o stulpelio G suma 
atitinka RVA duomenis. 

Nustatyta, kad DU suvestinės stulpelio E 
suma atitinka BA informaciją, o G stulpelio 
suma RVA informaciją. 

32. b) Visiems, F stulpeliuose 
atskleistiems, DU sąnaudų 
koregavimams pateikti Įmonės 
paaiškinimus apibūdinančius 
koregavimo turinį ir tikslą (t.y. kas ir 
kokiu tikslu koreguojama). 

Paaiškinimai dėl koregavimų buvo gauti.  

 

 

3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas 

4.1.1. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas  

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2) 
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Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

33. Palyginti Įmonės užpildytos DU suvestinės 
stulpelio E bendrą sumą „Iš viso“ su pirminio 
DU sąnaudų registravimo šaltinio (DU 
apskaitos žiniaraščio) duomenimis.  
Nustačius skirtumus, pateikti Įmonės 
paaiškinimus ir juos pagrindžiančius 
dokumentus , atskirai pagal kiekvieną turiniu 
unikalų skirtumą. 

Skirtumų nenustatyta 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

34. DU suvestinėje:  
a) Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamų DU 
vienetų atsitiktine tvarka atrinkti po 2  DU 
vienetus kiekvienam VV kiekvienoje 
sistemoje ir: 
- patikrinti ar DU vieneto sąnaudų suma DU 
suvestinėje sutampa su buhalterinės 
apskaitos duomenimis. 
- pateikti Įmonės paaiškinimus 
pagrindžiančius pirminį priskyrimą. 
b) Iš netiesiogiai paslaugoms paskirstomų 
DU vienetų atsitiktine tvarka atrinkti 5  
(penkis) DU vienetus ir: 
- patikrinti ar DU vieneto sąnaudų suma DU 
suvestinėje sutampa su buhalterinės 
apskaitos duomenimis. 
- pateikti Įmonės paaiškinimus 
pagrindžiančius jų priskyrimą konkrečiam 
sąnaudų centrui (netiesiogiai paskirstomų 
sąnaudų grupei) 
 c) Iš bendram veiklos palaikymui 
priskiriamų DU vienetų sąrašo atrinkti 5 DU 
vienetus ir: 
- patikrinti, ar DU vieneto sąnaudų suma DU 
suvestinėje sutampa buhalterinės apskaitos 
duomenimis. 
- pateikti Įmonės paaiškinimus 
pagrindžiančius priskyrimą. 

Atlikus procedūras skirtumų 
nenustatyta. 6 Priedas. 

 

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas 
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Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

35. Patikrinti, ar nėra kitos reguliuojamosios ir 
nereguliuojamosios veiklos paslaugų, 
kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta 
DU sąnaudų. Nustačius tokius atvejus 
pateikti Įmonės paaiškinimus. paaiškinimus 
pagrindžiančius priskyrimą. 

Vandens ruošimui ir dumblo 
tvarkymui nėra priskirtos DU sąnaudos. 
Šiose srityse atlieka darbus 
mechanizmai, kuriems nereikia priskirti 
DU. 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

36. Palyginti DU suvestinės G stulpelio 
informaciją su atitinkamais RVA 
duomenimis (detaliausiu lygmeniu). 

DU sąnaudos į RVA perkeltos 
tinkamai. 

 

5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5 p.p.) 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

37. Patikrinti, ar Įmonės užpildyto TU 
priedo: 
a) F stulpelio bendra suma sutampa su 
RVA. 
b) D stulpelio bendra suma atitinka 
BA informaciją 

Patikrinta, kad Įmonės užpildyto TU priedo: 
a) F stulpelio bendra suma sutampa su RVA. 
b) D stulpelio bendra suma atitinka BA 

informaciją. 
7 Priedas. 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

38. Sąnaudų grupavimo patikrinimas 
Patikrinti, ar Įmonės užpildyto TU priedo: 
a) stulpelyje F nurodyta informacija atitinka RVA 

duomenis.  

Patikrinta, kad Įmonės 
užpildyto TU priedo: 

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas 

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas 

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas 
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b) stulpelių B ir C sąsaja atitinka RAS aprašo 
duomenis. 

c) Stulpelių C-D informacija atitinka DK, DK 
dimensijų duomenis 

d) Visiems reikšmingiems (>10 proc. koreguojamos 
sumos vertės), E stulpeliuose atskleistiems, pirminio 
sąnaudų grupavimo koregavimams pateikti Įmonės 
paaiškinimus. 

 
 

a) stulpelyje F nurodyta 
informacija atitinka RVA 
duomenis.  

b) stulpelių B ir C sąsaja 
atitinka RAS aprašo duomenis. 

c) Stulpelių C-D informacija 
atitinka DK, DK dimensijų 
duomenis 

d) Visiems reikšmingiems (>10 
proc. koreguojamos sumos vertės), 
E stulpeliuose atskleistiems, 
pirminio sąnaudų grupavimo 
koregavimams pateikti Įmonės 
paaiškinimai. 

7 Priedas 
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39. Patikrinti, ar Įmonės užpildyto TU 
priedo: 
a) F stulpelio bendra suma sutampa su 
RVA. 
b) D stulpelio bendra suma atitinka 
BA informaciją 

Patikrinta, kad Įmonės užpildyto TU priedo: 
a) F stulpelio bendra suma sutampa su RVA. 
b) D stulpelio bendra suma atitinka BA 

informaciją. 
8 Priedas 

 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

40. Gauti visų DK sąskaitų (KC), priskirtų 
stulpelyje dešinėje nurodytiems sąnaudų 
pogrupiams, išrašus už ataskaitinį 
laikotarpį. 
Kiekvienos DK sąskaitos lygmeniu 
identifikuoti apskaitos įrašus nepriskirtus 
nepaskirstomosioms sąnaudoms ir atlikti 
šias procedūras: 
a) visiems individualiai reikšmingiems (>5 
proc. atitinkamos DK sąskaitos bendros 
sumos už laikotarpį) apskaitos įrašams 

Gauti visų DK sąskaitų (KC), priskirtų 
stulpelyje dešinėje nurodytiems sąnaudų 
pogrupiams, išrašai už ataskaitinį 
laikotarpį. 

Kiekvienos DK sąskaitos lygmeniu 
identifikuoti apskaitos įrašai nepriskirti 
nepaskirstomosioms sąnaudoms ir atliktos 
šios procedūros: 

a) visiems individualiai reikšmingiems 
(>5 proc. atitinkamos DK sąskaitos 
bendros sumos už laikotarpį) apskaitos 

5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1) 

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3) 
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patikrinti ar sąnaudos neturėtų būti 
priskirtos nepaskirstomosioms. 
b) iš individualiai nereikšmingų sąskaitos 
įrašų atsitiktine tvarka atrinkti 5 įrašusi ir 
patikrinti ar sąnaudos neturėtų būti 
priskirtos nepaskirstomosioms. Nustačius 
neatitikimus, atitinkamoje DK sąskaitoje 
padvigubinti tikrinimo imtį. 

įrašams patikrinta ar sąnaudos neturėtų 
būti priskirtos nepaskirstomosioms. 

b) iš individualiai nereikšmingų 
sąskaitos įrašų atsitiktine tvarka atrinkti 5 
įrašai ir patikrinta ar sąnaudos neturėtų 
būti priskirtos nepaskirstomosioms. 
Neatitikimų nenustatyta. 

8 Priedas. 
 

 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

41. Patikrinti, ar Įmonės užpildyto TU priedo: 
a) Stulpelio F informacija (detaliausiu lygiu) 
atitinka RVA duomenis.  
b) Stulpelio D informacija (detaliausiu lygiu) 
atitinka buhalterinės apskaitos duomenis. 
c) Visiems reikšmingiems (>10 proc. 
koreguojamos sumos vertės), E stulpeliuose 
atskleistiems, pirminio sąnaudų priskyrimo 
koregavimams pateikti Įmonės paaiškinimus. 

Patikrinta, kad Įmonės užpildyto TU 
priedo: 
a) Stulpelio F informacija (detaliausiu 
lygiu) atitinka RVA duomenis.  
b) Stulpelio D informacija (detaliausiu 
lygiu) atitinka buhalterinės apskaitos 
duomenis. 

c) pirminio sąnaudų priskyrimo 
koregavimų nebuvo. 

9 Priedas 
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42. Patikrinti, ar Įmonės užpildyto TU priedo: 
a) Stulpelio F informacija (detaliausiu lygiu) 
atitinka RVA duomenis.  
b) Stulpelio D informacija (detaliausiu lygiu) 
atitinka buhalterinės apskaitos duomenis. 
c) Visiems reikšmingiems (>10 proc. 
koreguojamos sumos vertės), E stulpeliuose 
atskleistiems, pirminio sąnaudų priskyrimo 
koregavimams pateikti Įmonės paaiškinimus. 
5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo 
patikrinimas: 
Remiantis TU priedo D stulpelio informacija: 
a) Tiesioginės sąnaudos 
Trims pasirinktoms reguliuojamųjų veiklų 
paslaugoms gauti DK sąskaitų (DK 

Patikrinta, kad Įmonės užpildyto TU priedo: 
a) Stulpelio F informacija (detaliausiu lygiu) 

atitinka RVA duomenis.  
b) Stulpelio D informacija (detaliausiu lygiu) 

atitinka buhalterinės apskaitos duomenis. 
c) pirminio sąnaudų priskyrimo koregavimų 

nebuvo. 
5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo 

patikrinimas (2). 
Remiantis TU priedo D stulpelio informacija: 
a) Tiesioginės sąnaudos 
Trims pasirinktoms reguliuojamųjų veiklų 

paslaugoms gauti DK sąskaitų (DK dimensijų) 
išrašai už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka 

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1) 

5.4.2.  Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2) 
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dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir 
atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų  pateikti 
Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų 
pirminį priskyrimą. 
b) Netiesioginės sąnaudos 
Trims pasirinktiems sąnaudų centrams 
(netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupei) 
gauti DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už 
ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka 
atrinkus po 10 įrašų pateikti Įmonės 
paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį 
priskyrimą. 
c)  Bendrosios sąnaudos 
Gauti bendrųjų sąnaudų DK sąskaitų (DK 
dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir 
atsitiktine tvarka atrinkus 10 įrašų pateikti 
Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų 
pirminį priskyrimą. 
 

atrinkus po 10 įrašų  gauti Įmonės paaiškinimai 
pagrindžiantys jų pirminį priskyrimą. 

b) Netiesioginės sąnaudos 
Trims pasirinktiems sąnaudų centrams 

(netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupei) gauti 
DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašai už ataskaitinį 
laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų 
gauti Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys jų 
pirminį priskyrimą. 

c)  Bendrosios sąnaudos 
Gauti bendrųjų sąnaudų DK sąskaitų (DK 

dimensijų) išrašai už ataskaitinį laikotarpį ir 
atsitiktine tvarka atrinkus 10 įrašų gauti Įmonės 
paaiškinimai pagrindžiantys jų pirminį priskyrimą. 

10 Priedas. 
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43. a) Patikrinti, ar RAS apraše nurodyti sąnaudų 
paskirstymo paslaugoms kriterijai atitinka 
Aprašo nuostatas. 
b) Patikrinti, ar sąnaudų paskirstymo 
paslaugoms kriterijai (sąrašas pateikiamas 
kartu su RVA) atitinka RAS aprašo 
informaciją. 
c) Patikrinti, ar visos naudojamos sąnaudų 
paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės 
apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas. 

a) Patikrinta, kad RAS apraše nurodyti 
sąnaudų paskirstymo paslaugoms 
kriterijai atitinka Aprašo nuostatas. 

b) Patikrinta, kad sąnaudų 
paskirstymo paslaugoms kriterijai 
(sąrašas pateikiamas kartu su RVA) 
atitinka RAS aprašo informaciją. 

c) Patikrinta, kad visos naudojamos 
sąnaudų paskirstymo paslaugoms 
kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal 
RAS aprašo nuostatas. 
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44. Patikrinti, ar Įmonės užpildyto TU priedo: 
Patikrinta, kad Įmonės užpildyto TU 

priedo: 

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas 

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 
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a) A dalies duomenys atitinka prie RVA 
pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų 
sąrašo informaciją. 
b) B dalies duomenys atitinka RVA 
informaciją. 

a) A dalies duomenys atitinka prie 
RVA pateikiamų sąnaudų paskirstymo 
kriterijų sąrašo informaciją. 

b) B dalies duomenys atitinka RVA 
informaciją. 
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46. Patikrinti ar sąnaudų duomenys skirtinguose 
RVA prieduose sutampa 

Neatitikimų nenustatyta 
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47. Patikrinti ar RVA parengtos be matematinių 
klaidų 

Neatitikimų nenustatyta 
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6. Ataskaitų duomenų tikrinimas (TU 9.6 p.p.) 

6.1.1. Patikrinti ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 

Atliktos procedūros Faktiniai pastebėjimai 

6.1.3. Patikrinti ar  sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 

6.2.1.  Patikrinti ar  RVA parengtos be matematinių klaidų 

6.3.1.  Patikrinti, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa 



KOKYBT

45. Patikrinti ar turto duomenys ski.t,r,g,
RVA prieduose sutamDa

rose Patikrinta, kad turto duomenys
skirtinguose RVA prieduose sutampa

+6. ratlKnntl, ar sutampa duomenys:
- RVA 3 p.. ir DSAIS
,,Ataskaitinio laikotarpio pelno

ataskaitoje
(nuostoliq)

ataskaita";
- RVA 4 pr.
,,Ataskaitinio
paskirstymo verslo

ir DSAIS ataskaitoje
laikotarpio s4naudq
vienetams ir paslaugoms

ataskaita";
-RVA5
,,Ataskaitinio

pr. ir DSAIS ataskaitoje
laikotarpio ilgalaikio turto

Neatitikimq nenustatyta

;srgrjimo ir likutines vertes suvestine
ataskaita".

Kadangi auksiiau isvardytos procedDros nera nei auditas, nei perLvalga, atliekami pagal Tarptautinius audito
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Jei butume atlikq papildomas proceduras arba reguliuojamosios veiklos ataskaitq auditq ar perzvalgq vadovaudamiesi
Tarptautiniais audito standaftais ar Tarptautiniais perZvalgos standartais (ar atitinkamais nacionaliniais standaftais artvarkomis),
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UAB ,,Silal6s vandenys " ilgalaikio turto nusiddvejimo suma uZ 2021 metus

2022-O4-O4

Eil.

Nr.

lnvent. Nr. Pavadinimas 2O2! m.
priskaidiuota

nusidevejimo
suma eurars

Verslo vienetas Eksploatacijos
pradia

Prie)astingumas

L. 336 Administracinis
pastatas 1495,08

Nuotekq
valymas

1996-05-17 Silales miesto
valymo jrenginiq

valdymo
technika yra

sumontuota.
2 909 Lengvasis

automobilis
Mersedes Benz

Vito 109

545,04 Apskaitos veikla
2077-05-25 Vaiiuoja keisti

geriamojo
vandens
skaitikliu

3 337 Technologinis
pastatas

7382,28 Nuotekq
valymas

1996-05-17 Nuotekq
apvalymo
grotos,

technologiniq
medZiagq

ruoSimas ir
orap0diq
veikimo patalpa.

4 932 Traktorius John
Deere 6130 M

9875,O4 Nuotekq
surinkimas

2018-10-10 Nuotekq Suliniq

valymas

5 923 Spinta biuro 94,2O Apskaitos veikla 2018-03-09 Dokumentq
laikvmui

6. 964 Artezinis
grqZinys

(Paeierio
kaime)

297,36
Geriamojo
vandens gavyba

2020-72-70 Geriamojo
vandens
iSgavimas i5

Zem6s gelmiq

7 364 Artezinis
vandentiekio
grqZinys

(5iauduvos

svv.)

457,44 Geriamojo
vandens gavyba

1998-04-07 Geriamojo
vandens
iSgavimas i5

2em6s gelmiq

8. 345 Vandentiekio
grqZinys

(Bytlaukio k.)

368,88 Geriamojo
vandens gavyba

7996-72-3L Geriamojo
vandens
iSgavimas i5

iemes gelmiq

9. 629 Artezinis
grqiinys
(Kvedarnos

mstl.)

57,72 Geriamojo
vandens gavyba

t99t-12-19 Geriamojo
vandens
i5gavimas i5

iemds gelmiu

10. 83 Vandentiekio
grqZinys

(Burkenq k.)

L96,58 Geriamojo
vandens gavyba

2074-09-29 Geriamojo
vandens
iSgavimas i5

iemes gelmiu



1.1.. 948 Teneniq
miestelio
vandens
gennrmo

irensiniai

2000,o4
Geriamojo
vandens

ruoiimas

2019-05-23
Gamtinio
vandens savybirl
gerinimas

L2, 902 GeleZies

Salinimo filtras
Autotrol lra

157

67,08
Geriamojo
vandens
ruoSimas

2077-01-02 Silales miesto
valymo
jrenginiuose

gamtinio
vandens savybiq
geflnrmas

13 962 Vandens
nugeleiinimo
stotis Pagrybio
kaime

2635,44 Geriamojo
vandens
ruoSimas

2020-10-22 Gamtinio
vandens savybiq
gerinimas

14. 888 Vandentiekio
tin klai

Vingininkq
kaime

7207,92

Geriamojo
vandens
pristatymas

2015-to-23 Geriamojo

vandens
pristatymas
vandentiekio
tinkla is

15 27 Magistraliniai
vandentiekio
tinkla i

7243,92
Geriamojo
vandens
pristatymas

1987-01-01 Geriamojo
vandens
pristatymas
vandentiekio
tinkla is

16. 881 Vandentiekio
tinklaiTeneniq
miestelyje

5567,76
Geriamojo
vandens
pristatymas

2015-10-23 Geriamojo
vandens
pristatymas

vandentiekio
tinkla is

t7 885 Vandentiekio
tinklai
Vingininkq
kaime

1383,96
Geriamojo
vandens
pristatymas

201,5-10-23 Geriamojo
vandens
pristatymas
vandentiekio
tinklais

18. 6 Magistraliniai
vandens tinklai 507,84

Geriamojo
vandens
pristatymas

1985-01-01 Geriamojo
vandens
pristatymas

vandentiekio
tinklais

19. 954 Kompiuteris
ne5.DELL G3 15

3579 i5-
8300H/8/1rB

105,56 Geriamojo
vandens
pristatymas

2020-02-04 lnformacijos
suvedimas ir
saugojimas.

20 967 Sunkveiimis
Mersedes Benz

Atego 818 L

7347,50 Geriamojo
vandens
pristatymas

202t-o1,-o4 Vaiiuoja
vandentiekio
avarijq Salinti,

kartu veZasi

ekskavatoriq
iemiq kasimui.



21.. 327 Nuotekq
siurbline
Lentines kaime

3425,88
Nuotekq
surinkimas

r996-05-17 Buitiniq nuotekq
perpumpavrmas

l5ilales miesto

valymo
jrenginius

22 882 Nuotekq
Salinimo tinklai
Teneniq
miestelvie

L704,72
Nuotekq
surinkimas

201,5-70-23 Buitiniq nuotekq
tra nsportavimas
tinkla is

23. 886 Nuotekq
Salinimo tinklai
Vingininkq
kaime

693,00
Nuotekq
surinkimas

201,s-10-23 Buitiniq nuotekq
transportavimas
tinklais

24. 887 Sleginiai
nuotekq
Salinimo tinklai
Vingininkq
kaime

397,92
Nuotekq
surinkimas

20Ls-to-23 Buitiniq nuotekq
tra nsportavimas

tinklais

25. 889 Nuotekq
Salinimo tinklai
Vingininkq
kaime

2122,56
Nuotekq
surinkimas

201.5-10-23 Buitiniq nuotekq
tra nsportavimas
tinklais

26. 299 Mechanin6
jranga 5ilales
miesto valymo

irenginiu

17959,80 Nuotekq
valymas

1996-05-17 valo 5ilales
miesto buitines
nuotekas

27. 302 Technologiniq
procesq

kontrol6s ir
valdvmo iranga

7856,64 Nuotekq
valymas

1996,05-77 valo 5ilales
miesto buitines
nuotekas

28. 3L4 Aeracijos
reze rvua ras

12982,92 Nuotekq
valymas

1996-05-17 valo 5ilales
miesto buitines
nuotekas

29. 315 Nuskaidrinimo
rezervua ras 4497,00 Nuotekq

valymas

1995-05-17 valo 5ilales
miesto buitines
nuotekas

30. 628 Valymo

lrengrnra r

(Paiuralio k.)

4361,L6 Nuotekq
valvmas

L987-12-3L Valo Paj0ralio
kaimo buitines
nuotekas

31. 968 J uostinis
tra nsporteris
16s00

348,37 Nuotekq
valymas

2021,-Ot-29 Valymo
jrenginiuose

naudojamas
dumblo
krovimui

32. 177 Arkinis
sandelys 2650,20 Netiesioginds

1982-01-02 Laikoma ir
remontuojama
technika

33. 956 Saviva rte
bortine
puspriekabe

ROBUS 13OO

1.417,92 Dumblo

tvarkymas
2020-05-08 Sa usinto

dumblo
rsvezrmas ts

5ilales miesto



valymo irenginiq
isaugojimo
duobq

Vingininkq
kaime.

34 963 Kompiuteris
Lenovo L37,O4

Bendrosios
(administracines)

2020-Lt-30 lnformacijos
suvedimas ir
saugolrmas

35 974 Kompiuteris
DellVostro
3500

10,59
Bendrosios
(administracines)

2021,-1,1-22 lnformacijos
suvedimas ir
saugolrmas

36. 916 Kompiuteris
lntel l-1-7700 153,60

Bendrosios
(ad min istracines)

2017-10-20 lnformacijos
suvedimas ir
saugoiimas

37 9L7 Kompiuteris
lntel 17-7700 194,L6

Bendrosios
(adm inistracines)

20t7-1,r-22 lnformacijos
suvedimas ir
saugojimas

38 92t
Darbo stalas 125,1_6

Bendrosios
(administracines)

2078-02-23 Darbams atlikti

39 933 Cisterna
Western
Fa brications
WF-121S

1962,72 Nuotekq
surinkimas

2018-10-10 Nuotekq
surinkimas i5

nuotekq Suliniq

40. 967 Sunkveiimis
Mersedes Benz

Atego 818 L

L347,50 Vandens
tiekimas

202L-O1,-O4 Ekskavatoria us

veZimas

vandens tinklq
prakasimui,

avarijq
Salinimui.

4L, 971 Grunto
ta nkintuvas

30,00 Vandens
tiekimas

2021,-08-20 Naudojamas
prie

vandentiekio
avariiu Salinimo

42 969 Daugiafunkcinis
kopijuoklis
bizhub 227

259,90 Bendrosios
(ad m in istracines)

2027-02-26 Dokumentq
kopijavimui

43. 972 Ner0dijandio
plieno cisterna

82,65 Vandens
tiekimas

2021,-09-07 Geriamam
vandeniuiveiti.

44. 976 Vandens
gennrmo

irenginiai
PaeZerio kaime

L19,6L Geriamojo
vandens
ruo5imas

2021,-1,1,-22 Gamtinio
vandens savybiq
gerinimas

45. 975 Vandens
gerinimo
jrenginiai

Palentinio
kaime

LzL,3O Geriamojo
vandens
ruoSimas

202t-11,-22 Gamtinio
vandens savybiq
gerinimas

46 973 Artezinis
grqiinys (BirZq

Lauko k.v.)

19,12 Vandens gavyba 2027-70-O1, Geriamojo
vandens

iSgavimas i5

iemes selmiu



47. 970 Automobilis
Nissan Navara

659,97 Vandens

tiekimas
2021.03-25 VaZiuoja

darbuotojai
vandens

tiekimui
uZtikrinti

48. 968 J uostin is

tra nsporteris
16500

348,37 Nuotekq
valymas

202t-01--29 Yra reikalingas
valymo jrenginiq

technologiniame
pastate

Direktorius

Vyria usioji fina nsininke

Remigijus Velavidius



Danius
Typewriter
5 priedas



e P(mls

UAB ,,5ilales vandenys" 2021 metq darbo uZmokesiio priskyrimas reguliuojamai veiklai

2022-04-04

Eil.Nr. Pareigos Verslo vienetas 2O2t m.
priskaityta suma

eurais

PaaiSkinimas
pagrindZia ntis
priskyrimq

1. Suvirintojas-ava riniq
atstatomqjq darbq
5altkalvis V. Velius

Geriamojo vandens
pristatymas

12382 Atlieka
santechnikos ir
suvirinimo
darbus,5alinant
vandentiekio
tinklu gedimus

2 Avariniq atstatomqjq
darbq Saltkalvis-

tra ktorininkas-
ekskavatorinin kas
^ x.
5. Lesna

Geriamojo vandens
pristatymas

1,7679 Atlieka
vandentiekio
tinklq gedimq ir
avarijq Salinimo
darbus

3 lnZinierius - energetikas
A. Ercius

Vandens gavyba 18867 UZtikrina
giluminiq siurbliq
patikima, saugq ir
racionalq
eksploatavimq

4. Automatikas-elektrikas
A. Linkis

Vandens gavyba 1,2L78 Uitikrina teisingq
ir saugiq arteziniq
grqZiniq

eksploatacijq
5. Avariniq atstatomqjq

darbq 5altkalvis-
tra ktorininkas-
ekskavato rin i n kas.

Z. Martinkus

Geriamojo vandens
pristatymas

13430 Atlieka
vandentiekio
tinklq gedimq ir
avarijq 5alinimo
darbus

6. Avariniq atstatomqjq
darbq Saltkalvis-
vairuotojas -
tra ktorininkas.
R. R0dis

Geriamojo vandens
pristatymas

10893 Atlieka
vandentiekio
tinklq gedimq ir
avarijq Salinimo
darbus

7. Avariniq atstatomqiq
darbq 5altkalvis-
vairuotojas-
traktorininkas.
K. Armonas

Nuotekq surinkimas 7L374 Atlieka nuotekq
tinklq prieii0ros
darbus, nuotekq
tinklq gedimq
Salinima

8. Avariniq atstatomqlq
darbq Saltkalvis-
vairuotojas-
tra ktorininkas.
V. P0diiuvys

Nuotekq surinkimas 1,t849 Atlieka nuotekq
tinklq prieii0ros
darbus, nuotekq
tinklq gedimq
Salinimq

9 Laukuvos miestelio
valymo irenginiq

Nuotekq valymas 77927 Valdo valymo

irenginiq



operatorius-ava riniq
atstatomqjq darbq
5altkalvis. Z. Petrauskas

technologinq

irangq

10. Pajurio miestelio valymo
jrenginiq operatorius-
avariniq atstatomUjq
darbq Saltkalvis.

V. Stirbys

Nuotekq valymas 11339 Valdo valymo
jrenginiq

technologinq

irangq

'l.t Direktoriaus
pavaduotojas
G. Auryla, R. Vaitiekus

Bend rosios(administracines) 13860 Atsakingas
bendroveje uZ

darbo saugq ir
sveikatq, gaisrinq

ir civilinq saugE,

elektros saugE,

higienos ir
sa nita rijos
normas

72. Sekretore
V. Steponavidiene

Bendrosios(administracines) 11151 Tvarko bendroves
ra5tvedybq,
atlieka kitus
apskaitos darbus

Direktorius

Vyria usioji finansininke

Remigijus Velavif ius

Virginija Laurinavidiene



Danius
Typewriter
10 PRIEDAS



Danius
Typewriter
8 PRIEDAS



Danius
Typewriter
7 PRIEDAS
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USER
Typewritten Text
11 Priedas
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