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              UAB „Raseinių vandenys“ 

VERSLO VIENETAI IR PASLAUGOS 

 

1. Bendrovės teikiamos paslaugos sudaro galutinius paskirstymo objektus, kuriems paskirstoma 

Bendrovės finansinė informacija.  

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

 

Nr. 

Verslo vienetas, paslauga Aprašymas 

Sąnaudų 

grupė 

Buhalte

rinė 

sąskaita 

Geriamojo vandens tiekimas 

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 46 

vandenvietėse 

(Alėjų,Andrušaičių,Anžilių,Ario

galos,Bedančių,Berteškių,Betyga

los,Bliūdžių,Bogužiškių,Bogušių

,Butkiškės,Didžiulių,Gervinės,Gi

rkalnio,Gylių,Gynėvės,Grajausk

ų,Ilgižių,Katauskių,Kaulakių,Ku

donių,Lenkelių,Milašaičių,Naud

vario,Nemakščių,Paliepių,Pašalt

uonio,Paupio,Plikių,Požėčių,Ras

einių,Ražaitėlių,Saugailių,Skirm

antiškės,Slabados,Steponkaimio,

Sujainių,Šienlaukio,Šiluvos,Užk

alnių,Vengerskų,Verėduvos,Vid

uklės,Virgainių,Vosiliškio,Žaigi

nio). 

Tiesioginės 

sąnaudos 

602 

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 26 vandenvietėse 

(Alėjų,Anžilių,Ariogalos,Betyga

los,Bliūdžių,Didžiulių,Gylių,Kat

auskių,Kaulakių,Nemakščių,Pali

Tiesioginės 

sąnaudos 

603 



2 iš 4 

 

Nr. 

Verslo vienetas, paslauga Aprašymas 

Sąnaudų 

grupė 

Buhalte

rinė 

sąskaita 

epių,Paturkšlio,Paupio,Plikių,Ra

seinių,Steponkaimio,Sujainių,Šie

nlaukio,Šimkaičių,Užkalnių,Ver

ėduvos,Viduklės,Virgainių,Vosil

iškio,Zbarų,Žaiginio). 

1.3. Geriamojo vandens 

pristatymas 

visuma techninių, organizacinių 

priemonių, kuriomis 

užtikrinamas geriamojo vandens 

pristatymas vartotojams ir 

abonentams (įskaitant pristatymą 

transporto priemonėmis) iš 46 

vandenviečių 

(Alėjų,Andrušaičių,Anžilių,Ario

galos,Bedančių,Berteškių,Betyga

los,Bliūdžių,Bogužiškių,Bogušių

,Butkiškės,Didžiulių,Gervinės,Gi

rkalnio,Gylių,Gynėvės,Grajausk

ų,Ilgižių,Katauskių,Kaulakių,Ku

donių,Lenkelių,Milašaičių,Naud

vario,Nemakščių,Paliepių,Pašalt

uonio,Paupio,Plikių,Požėčių,Ras

einių,Ražaitėlių,Saugailių,Skirm

antiškės,Slabados,Steponkaimio,

Sujainių,Šienlaukio,Šiluvos,Užk

alnių,Vengerskų,Verėduvos,Vid

uklės,Virgainių,Vosiliškio,Žaigi

nio). 

Tiesioginės 

sąnaudos 

601 

Nuotekų tvarkymas 

2.1. Nuotekų surinkimas 

centralizuotais nuotekų 

surinkimo tinklais 

nuotekų paėmimas iš jų 

susidarymo vietos ir 

transportavimas skirstomaisiais 

ir magistraliniais tinklais per 37 

siurblines (į Raseinių m valyklą-

26 siurblinės,į Ariogalos 

m.nuotekų valyklą - 4siurblinės,į 

Viduklės mstl.nuotekų valyklą – 

2 siurblinės,į 

Katauskių,Kaulakių,Blinstrubišk

ių,Vosyliškio gyvenviečių ir 

Šiluvos mstl nuotekų valyklas po 

vieną siurblinę)   

Tiesioginės 

sąnaudos 

605 

2.2. Nuotekų transportavimas 

asenizacijos transporto 

priemonėmis 

nuotekų paėmimas iš jų 

susidarymo vietos ir 

transportavimas asenizacijos 

transporto priemonėmis – viena 

asenizacinė mašina 

Tiesioginės 

sąnaudos 

609 

2.3. Nuotekų  valymas teršalų šalinimas iš nuotekų 10 Tiesioginės 606 



3 iš 4 

 

Nr. 

Verslo vienetas, paslauga Aprašymas 

Sąnaudų 

grupė 

Buhalte

rinė 

sąskaita 

nuotekų valyklų 

(Raseinių,Ariogalos,Viduklės,Gi

rkalnio,Katauskių,Gylių,Sujainių

,Blinstrubiškių,Šiluvos,Betygalo

s) 

sąnaudos 

2.4. Nuotekų dumblo 

tvarkymas 

nuotekų dumblo tankinimas, 

apdorojimas prieš anaerobinį 

apdorojimą, anaerobinis 

apdorojimas ir sausinimas, 

kompostavimas, nuotekų dumblo 

arba jo komposto išvežimas 

(viena dumblo aikštelė, viena 

transporto priemonė dumblui 

vežti) 

Tiesioginės 

sąnaudos 

604 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos verslo 

vienetas 

3.1. Atsiskaitomųjų apskaitos 

prietaisų priežiūros ir 

vartotojų aptarnavimas 

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 

Tiesioginės 

sąnaudos 

612 

4.1 Paviršinės nuotekos Paviršinių (lietaus) nuotekų 

surinkimas Raseinių ir Ariogalos 

m. 

Tiesioginės 

sąnaudos 

607 

5.1 Administracinė veikla Bendrovės administracija Bendrosios(a

dministracinė

s) sąnaudos 

610 

6.1 Netiesioginė veikla Bendrovės energetiko tarnyba, 

mechaniko, remonto tarnyba 

Netiesioginės 

sąnaudos 

611 

Kitos nereguliuojamos veiklos verslo vienetas 

7.1 Pardavimo paslaugos Trumpalaikio turto pardavimas  624 

7.2 Transporto paslaugos Autotransporto ir mechanizmų 

nuoma 

 622 

7.3 Atlikti darbai Tinklų remontas, įvadų 

prijungimas 

 623 

7.4 Vamzdynų Vandentiekio ir  nuotekų tinklų  608 



4 iš 4 

 

Nr. 

Verslo vienetas, paslauga Aprašymas 

Sąnaudų 

grupė 

Buhalte

rinė 

sąskaita 

eksploatavimas 

daugiabučiuose namuose 

(įvadinių) priežiūra ir remontas 

daugiabučiuose namuose 

7.5 Kitos paslaugos Kitos vienkartinės arba netipinės 

įmonės veiklai paslaugos 

 625,626,

627,628 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


