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Ilgalaikio turto nusidėvėjimo vertė paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo 
laiką tiesiogiai proporcingu metodu, pradedant skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas 
naudoti ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai naudojamo turto likutinė vertė 
sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir 
užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai 
nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas 
registruojamas simboline vieno lito verte. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio 
materialiojo turto tikrąja, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto 
perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis 
materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte. 

Nustatytos šios materialiojo turto grupės ir nusidėvėjimo laikas: 

Eil. 
Nr. Ilgalaikio turto grupės ir rūšys Turto nusidėvėjimo 

normatyvai (metais) 

5. Pastatai 
5.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 

gelžbetonio; perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai ir betoniniai); 
monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir 
denginiai - gelžbetoniniai) pastatai 

100 

5.2. Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, 
betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai -
gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 

85 

5.3. Tašytų rąstų pastatai 50 
5.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 14 
6. Infrastruktūros ir kiti statiniai 
6.1. Infrastruktūros statiniai 
6.1.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 50 
6.1.2. Metaliniai 35 
6.1.3. Mediniai 20 
6.2. Kiti statiniai 15 
7. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai 
7.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai 20 
8. Mašinos ir įrenginiai 
8.1. Apsaugos įranga 5 
8.2. Filmavimo,fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 2 
8.3. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų 

valdymo įrenginiai ir įranga 
4 

8.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 10 
9 Transporto priemonės 
9.1 Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 6 


