Pagrindiniai vandens naudojimo apskaitos
metinių ataskaitų akcentai
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Vandens naudojimo apskaitą privalo vykdyti ūkio subjektai:
•
•
•
•

kurie turi TIPK arba Taršos leidimus vandens išgavimui;
kurie vykdo geriamojo vandens viešojo tiekimo veiklą;
kurie gamybai ar kitai komercinei veiklai per parą paima 50 m3 ir daugiau vandens;
kurie per parą gauna 50 m3 ir daugiau vandens, ir jų pagrindinė ekonominė veiklos rūšis patenka į
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 RED), A–F sekcijas:
A sekcija – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė;
B sekcija – kasyba ir karjerų eksploatavimas;
C sekcija – apdirbamoji gamyba;
D sekcija – elektros, dujų, garo tiekimas ir kondicionavimas;
E sekcija – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas;
F sekcija – statyba.

Tam, kad nustatyti ar ūkio subjektas paėmė ir (arba) gavo daugiau kaip 50 m3 vandens per parą, reikia
per metus visą ūkio subjekto paimtą arba gautą vandens kiekį padalinti atitinkamai iš paėmimo arba
gavimo dienų skaičiaus.
Atkreipti dėmesį, kad:
•
•

ūkio subjektai turi teikti vandens naudojimo apskaitos metines ataskaitas, jei paimamas (gaunamas)
vandens kiekis skirtingais metais svyruoja apie 50 m3 vandens per parą;
reikalavimas vykdyti apskaitą nuo 50 m3 vandens per parą taikomas ne atskiram ūkinės veiklos
objektui, o visam ūkio subjektui.
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5. Veiklos pobūdis vandens naudojimo srityje:
vandens paėmimas iš požeminių vandens telkinių
vandens paėmimas iš paviršinių vandens telkinių
vandens gavimas iš kito ūkio subjekto
vandens tiekimas ūkio subjektams (nuo 50 m3/d)
geriamojo vandens tiekimas gyventojams

6.1, 7.1 lentelės
6.2, 7.1 lentelės
6.3, 7.1 lentelės
7.2 lentelė
8.1, 8.2 lentelės

Atkreipti dėmesį, kad veiklos pobūdis „vandens tiekimas ūkio subjektams (nuo 50 m3/d)“ žymimas tuo
atveju, jei bent vienam ūkio subjektui patiekiama 50 m3 arba daugiau vandens per parą,

6. Vandens šaltinių aprašas
Ūkinės veiklos objektas gali eksploatuoti trijų tipų vandens šaltinius: požeminio vandens, paviršinio
vandens ir iš kitų ūkio subjektų gaunamo vandens šaltinius.
Požeminio vandens šaltinių kodai prasideda skaitmeniu 5, paviršinio vandens – 6, o iš kitų ūkio subjektų
gaunamo vandens – 7.
Vieną vandens šaltinį dažniausiai sudaro viena požeminio ar paviršinio vandens vandenvietė arba vienas
vandens tiekėjas, išskyrus gyvenamąsias vietoves aptarnaujančius požeminio vandens šaltinius, kuriuos
gali sudaryti daugiau nei viena vandenvietė.
Požeminio vandens šaltiniams priskiriamos tik tos vandenvietės, kurios registruotos Žemės gelmių
registre. Kitais atvejais sukuriamas požeminio vandens šaltinis, nurodant pavadinimą, adresą ir
išgaunamo požeminio vandens rūšį.
Atkreipti dėmesį, kad vandens naudojimo apskaitos ataskaitoje reikia pildyti tik tų vandens šaltinių
duomenis, kurie buvo eksploatuojami atsiskaitymo laikotarpiu.
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7.1. Vandens sunaudojimas ir taupymas (tūkst. m3)
Eilės
Nr.

1.
Vandens
šaltinio
kodas

2. Paimta
(gauta)
vandens
viso

3. Sunaudota vandens savo reikmėms
3.1. iš
viso

3.2. iš jo
buities
reikmėms

3.3. iš jo
aušinimui

3.4. iš jo
ūkinėje
veikloje ar
buityje,
kuris
nepateko į
nuotekas

4. Patiekta vandens
4.1. iš
viso

4.2. iš jo
panaudoto

4.3 iš jo
gyventojams

5. Vandens nuostoliai
5.1. iš
viso

5.2. iš jų
tiekiant
panaudotą
vandenį

5.3. iš jų
išgaravimo

6. Sutaupytas
vanduo
6.1. iš
6.2. iš jo
viso
aušinimo
sistemose

3 skilties rodikliuose pateikiamas tik ūkio subjekto savo reikmėms sunaudoto vandens kiekis:
•

3.1 skiltyje pateikiamas visas savo įmonės reikmėms sunaudoto vandens kiekis. Sunaudotu
vandeniu laikomas ir vanduo prarastas naudojimo metu (išgaravęs, išlaistytas ar pan.). Prie
sunaudoto vandens energetikos įmonės taip pat turi priskirti vandenį, sunaudotą šilumos tiekimui.
Atkreipti dėmesį, kad skilties reikšmė neprivalo būti lygi 3.2, 3.3 ir 3.4 skilčių sumai.

•

3.2 skiltyje pateikiamas tik savo įmonės darbuotojų poreikiams sunaudoto vandens kiekis.

•

3.4 skiltyje pateikiamas vandens kiekis, kuris naudotas savo reikmėms, tačiau po panaudojimo
nepateko į nuotekas, t. y. pateko į produktą (suvartotas produkto gamybai) arba buvo prarastas
naudojimo procese (išgaravo, buvo išlaistytas ar pan.)

4.1 skiltyje pateikiamas visas gyventojams ir (ar) kitiems ūkio subjektams patiekto vandens kiekis. Į šį
kiekį vandens tiekimo ir energetikos įmonės turi įskaičiuoti šaltą ir karštą vandenį, kurį tiesiogiai
parduoda gyventojams ir kitiems ūkio subjektams.
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Eilės
Nr.

1.
Vandens
šaltinio
kodas

2. Paimta
(gauta)
vandens
viso

3. Sunaudota vandens savo reikmėms
3.3. iš jo
3.4. iš jo
3.1. iš 3.2. iš jo
viso
buities
aušinimui
ūkinėje
reikmėm
veikloje ar
buityje,
s
kuris
nepateko į
nuotekas

4.1. iš
viso

4. Patiekta vandens
4.2. iš jo 4.3 iš jo
panaudoto gyventojam
s

5. Vandens nuostoliai
5.1. iš
5.2. iš jų
5.3. iš jų
viso
tiekiant
išgaravimo
panaudotą
vandenį

6. Sutaupytas vanduo
6.1. iš
6.2. iš jo
viso
aušinimo
sistemose

4.2 skiltyje pateikiamas savo reikmėms panaudoto (pvz., aušinimui) valyto ar nevalyto vandens kiekis,
patiektas kitiems ūkio subjektams pakartotiniam naudojimui.
4.3 skiltyje pateikiamas vien tik gyventojams (namų ūkiams) patiekto šalto ir (arba) karšto vandens kiekis,
kurį įmonė tiesiogiai parduoda gyventojams ar gyvenamųjų namų bendrijoms. Prie šio vandens negali būti
priskaičiuojamas ūkio subjektams (įmonėms, įstaigoms: mokykloms, seniūnijoms, ligoninėms,
parduotuvėms ir pan.) patiekto vandens kiekis.
Atkreipti dėmesį, kad gyventojams, gyvenantiems daugiabučiuose namuose, patiekto vandens kiekis turi
būti skaičiuojamas pagal apskaitos prietaisų, įrengtų ant namų įvadų, rodmenis.
5.1 skiltyje pateikiamas visas vandens transportavimo metu prarasto vandens (filtracija, išgaravimas,
nutekėjimas, avarijos ir kt.) kiekis. Prie vandens nuostolių neturi būti priskiriamas neapmokėtas ar
abonentų nuslėptas suvartotas vandens kiekis. Šioje skiltyje pateiktas vandens kiekis turi būti lygus 2
skilties ir 3.1 bei 4.1. skilčių sumos skirtumui.
Atkreipti dėmesį, kad visais atvejais lentelėje skilčių reikšmėms turi galioti formulė 2 = 3.1 + 4.1 + 5.1.
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7.2. Vandens tiekimas ūkio subjektams
Lentelėje nurodomi tik tie ūkio subjektai, kuriems tiekiama 50 m3 arba daugiau vandens per parą.

8.2. Gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu
Įrašo
Nr.

2. Patiekta geriamojo vandens gyventojams, tūkst. m3

1.Vandens šaltinio kodas
3. Gyvenamosios vietovės (miesto, kaimo gyvenamosios vietovės), kurioje teikiama geriamojo
vandens tiekimo paslauga
3.1. Eilės Nr.
3.2. pavadinimas, seniūnija
3.3. savivaldybė

4. Gyvenamojoje vietovėje vandens tiekimo tinklais geriamuoju
vandeniu aprūpinamų
4.1. namų ūkių skaičius, vnt.
4.2. gyventojų skaičius, vnt.

2 skiltyje pateikiamas tik gyventojams patiekto geriamojo vandens kiekis, kuris turi būti lygus 7.1 lentelės
4.3 skiltyje pateiktam vandens kiekiui.
3.2 ir 3.3 skiltyse pateikiama visų aptarnaujamų vietovių (miesto, kaimo gyvenamųjų vietovių)
pavadinimai, nurodant seniūnijų ir savivaldybių, kurioms priklauso tos gyvenamosios vietovės,
pavadinimus.
4.1 skiltyje pateikiama gyvenamojoje vietovėje vandens tiekimo tinklais geriamuoju vandeniu aprūpinamų
namų ūkių, t. y. vienbučių, dvibučių ir daugiabučių namų butų, skaičius.

Atkreipti dėmesį, kad vandens kiekis visose lentelėse pateikiamas tūkstančiais kubinių metrų trijų ženklų
po kablelio tikslumu.
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