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Vadovaudamasi VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro įstatų 49 straipsniu ir 
atsižvelgdama į 2013-01-30 d. Kauno apskrities vastybinės mokesčių inspekcijos raštą Nr. (8.2-
03.1.2)-KA-401 „Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo normatyvų tikslinimo“, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro valdyba 
n u s p r e n d ž i a: 

1. 2010-02-04 VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Valdybos sprendimą Nr. 39 laikyti 
negaliojančiu. 

2. Pritarti patikslintiems VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo normatyvams (ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų 
sąrašas pridedamas); 

3. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus taikyti apskaitoje nuo 2012-01-01.  
 

 
 
 
Valdybos pirmininkas    Bronius Girdauskas 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATVIRTINTA 
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro 
valdybos  
2013 m. vasario 26 d.  
Sprendimu Nr. 1 

VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEK Ų TVARKYMO CENTRAS, 300092998 

PATIKSLINTI LGALAIKIO TURTO NUSID ĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) 
NORMATYVAI (METAIS) 

 
 Ilgalaikio turto grupė Patikslinti 

normatyvai 
(metais) 

Taikomi 
normatyvai 

(metais) 

Normatyvas 
pagal PMĮ 1 

priedėlį 
I MATERIALUSIS TURTAS    
1. Kiti aukščiau neišvardinti pastatai -tikslinama: 15  15 
 Vieno, dviejų ir daugiau aukštų pastatai, išskyrus 

medinius (sienos – blokų, plokščių, monolitinio 
betono, plytų, perdengimai – gelžbetoniniai, 
metaliniai, mediniai) – ne senesni kaip 10 metų 

 80  

 Vieno, dviejų ir daugiau aukštų pastatai, išskyrus 
medinius (sienos – blokų, plokščių, monolitinio 
betono, plytų, perdengimai – gelžbetoniniai, 
metaliniai, mediniai) –  senesni kaip 10 metų 

 50  

 Mediniai (rąstų, tašų, karkasiniai, skydiniai) ir kiti 
vieno, dviejų ir daugiau aukštų pastatai 

 20  

 Kiti pastatai (garažai, konteineriniai pastatai)  15  
2. Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)- tikslinama: 15  8 
 Kiti sąvartynų statiniai (keliai, priešgaisr. rezervuarai, 

plovimo aikštelės, pralaidos, gręžiniai, uždaryti 
sąvartynai) 

 20  

 Kiti atliekų priėmimo aikštelių ir perkrovimo stočių 
statiniai (keliai, priešgaisr. rezervuarai, gręžiniai) 

 20  

 Tvoros mūrinės ir metalinės  10  
 Automobilinės svarstyklės (statiniai)  9  
 Nutekamųjų vandenų valymo įrengimai   30  
 Lapių sąvartyno kaupimo laukai   20  
 Zabieliškio sąvartyno kaupimo laukai  20  
 Stambiagabaričių atliekų aikštelės, sandėliavimo 

aikštelės 
 20  

 Lapių sąvartyno įgilintos nuotekų siurblinės  35  
 Zabieliškio sąvartyno nuotekų siurblinės  35  
3. Vamzdynai, lėktuvai, ginklai- tikslinama: 15  15 
 Lapių sąvartyno kanalizacijos tinklas, nuotekų tinklas 

ir įrenginiai (naftos, purvo rezervuarai, vamzdynai, 
baseinai) 

 25  

 Zabieliškio sąvartyno kanalizacijos tinklas, nuotekų 
tinklas ir įrengimai (naftos, purvo rezervuarai, 
vamzdynai) 

 25  

 Kitų objektų (atliekų priėmimo aikštelių, perkrovimo 
stočių) kanalizacijos tinklas, nuotekų tinklas ir 
įrenginiai 

 25  



 Lapių sąvartyno vandentiekio tinklas ir įrengimai  35  
 Zabieliškio sąvartyno vandentiekio tinklas ir įrengimai  35  
 Kitų objektų (atliekų priėmimo aikštelių, perkrovimo 

stočių) vandentiekio tinklas ir įrengimai 
 35  

4. Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus 
kompiuterinius tinklus)-  tikslinama: 

15  8 

 Lapių sąvartyno elektros linijos, elektros perdavimo 
įtaisai 

 35  

 Zabieliškio sąvartyno elektros linijos, elektros 
perdavimo įtaisai 

 35  

 Kitų objektų (atliekų priėmimo aikštelių, perkrovimo 
stočių) elektros linijos, elektros perdavimo įtaisai 

 35  

5. Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 
(kompiuteriai, jų tinklai ir įranga) (nesikeičia) 

3 3 3 

6. Lengvieji automobiliai - nesikeičia:      
6.1. 1) kiti lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų 6 6 6 
6.2. 2) kiti lengvieji automobiliai 10 10 10 
     
7. Krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, 

autobusai – ne senesni kaip 5 metų (nesikeičia) 
 4  4 4 

8. Kiti krovininiai automobiliai, priekabos ir 
puspriekabės, autobusai (nesikeičia) 

 10  10 10 

     
9. Mašinos ir įrengimai- tikslinama: 5  5 
 Katilinė su apšildymo katilu   15  
 Hidrauliniai keltuvai  7  
 Specializuoti įrengimai   15  
 Ventiliacijos sistemos, ventiliatoriai  6  
 Siurbliai, hidroforai, nuotekų skaitikliai  5  
 Kitos mašinos ir įrengimai (sąvartynų maišyklės, 

vejapjovė, presas, atliekų konteineriai) 
 5  

     
10. Baldai (išskyrus naudojamus viešbučių veiklai) 

(nesikeičia) 
6 6 6 

11. Kitas aukščiau neišvardytas materialusis turtas- 
tikslinama: 

5  4 

 Kitas aukščiau neišvardytas materialusis turtas (sodyba 
Kėdainių r.) 

 5  

 Kitas aukščiau neišvardytas materialusis turtas - biuro 
orgtechnika: spausdintuvai, kopijavimo aparatai ir 
pan.) 

 5  

 Kitas aukščiau neišvardytas materialusis turtas 
(išskyrus biuro orgtechniką) 

 4  

II NEMATERIALUSIS TURTAS      
12. Programinė įranga (nesikeičia) 3 3 3 
13. Įsigytos teisės (nesikeičia) 3 3 3 
14. Kitas nematerialusis turtas (uždarytų sąvartynų 

monitoringo programos) (nesikeičia) 
4 4 4 

 
 
Direktorius Kęstutis Balčiūnas 


