
Eil. Nr. RODIKLIS Matavimo vienetai Pastabos

Vidutinis sąlyginis darbuotojų 
skaičius

Vidutinis sąrašinis darbuotojų 
skaičius

A DARBUOTOJŲ SKAIČIUS ĮMONĖJE IŠ VISO žm. 34,64 45,10

B DARBUOTOJŲ SKAIČIUS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE žm. 2,95 3,50

B.1 Tiesiogiai priskirtų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius žm. 2,45 3,00

B.1.1. Geriamojo vandens tiekimo (GVT) veikloje žm. 1,45 1,75

B.1.1.1. iš šio skaičiaus:                     vandens gavyboje žm. 0,50 0,50

B.1.1.2. vandens ruošime žm. 0,45 0,50

B.1.1.3. vandens pristatyme žm. 0,50 0,75

B.1.2.
Nuotekų tvarkymo (NT) veikloje

     
žm. 1,00 1,25

B.1.2.1. iš šio skaičiaus:    nuotekų surinkime žm. 0,50 0,50

B.1.2.2. nuotekų valyme žm. 0,25 0,50

B.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkyme žm. 0,25 0,25

B.1.3. Paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje* žm.

B.1.4. Apskaitos veikloje žm.

B.2 Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius žm.

B.3. Reguliuojamai veiklai bendrai priskiriamų administracijos darbuotojų skaičius žm. 0,50 0,50

C DARBUOTOJŲ SKAIČIUS KITOSE VEIKLOSE žm. 31,69 41,60

D  SANTYKINIAI RODIKLIAI

D.1 GVT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn.

D.1.1. GVT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 4 priedas

D.2. NT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn.

D.2.1. NT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 4 priedas

D.3. Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis* Eur/mėn.

D.3.1. Paviršinių nuotekų tvarkymui tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis tūkst. Eur 4 priedas

D.4. Apskaitos veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn.

D.4.1. Apskaitos veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 4 priedas

D.5. Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn.

D.5.1. Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 4 priedas

D.6. Bendrai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn.

D.6.1. Reguliuojamai veiklai bendrai priskiriamų administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 4 priedas

D.7. Vidutinis darbo užmokestis reguliuojamoje veikloje Eur/mėn.

D.8.
Tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius, tenkantis 1 bendrai reguliuojamai 

veiklai priskiriamam administracijos darbuotojui
žm.

* pildyti tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai

1429,69

4,9

Pastabos:
1. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius (1 eil.) apskaičiuojamas taikant chronologinį vidurkį pagal formulę:
D = ((Dgr0/2) + Ds + Dv + ... + D1 + (Dgr1/2))/12
čia D – vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais, Dgr0 – darbuotojų skaičius iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d., Ds – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 d.; Dv – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario 28 d. arba 29 d., ... – kitų mėnesių ataskaitinio 
laikotarpio darbuotojų skaičius; Dl – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 d.; Dgr1 – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
Skaičiuojant vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių darbuotojas, dirbęs visą darbo dieną, laikomas vienetu, o ne visą darbo dieną dirbę darbuotojai vertinami kaip vieneto dalys.
2. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius  – darbuotojų, dirbančių visą darbo laiką, ir darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičių suma. Šis rodiklis taikomas vidutiniam darbo užmokesčiui skaičiuoti. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius nustatomas 
visų darbuotojų apmokėtas valandas per ataskaitinį laikotarpį dalijant iš įmonėje nustatytos mėnesio darbo laiko normos ir iš 12. 
3. Jei darbuotojas dirba teisės aktuose nustatytą sutrumpintą darbo laiką, bet jam mokamas darbo užmokestis už visą darbo laiką, jis laikomas dirbančiu visą darbo laiką. 
4. Tiek į vidutinį sąrašinį, tiek į vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių neįtraukiamos moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos; asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai; asmenys, atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos 
tarnybą; asmenys, sudarę autorines ar kitas civilines sutartis; atliekantys praktiką studentai ar mokiniai, su kuriais nesudarytos darbo sutartys; teisėsaugos institucijų sulaikyti darbuotojai.
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Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Didma"
Ataskaitinis laikotarpis:  - 2021-01-01 - 2022-01-01

Ataskaitinio laikotarpio personalo duomenų ataskaita

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo 10 priedas

Ataskaitinis laikotarpis


