
KOMISIJOS SIŪLOMO DERINTI ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO  

(AMORTIZACIJOS) SKAIČIAVIMO LAIKOTARPIŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupė 

Turto nusidėvėjimo  
(amortizacijos) 

normatyvai  
(metais) 

1 2 3 

I. PASTATAI 

1. Administracinis pastatas 50 

2. Remonto baro pastatai 50 

3. 
Kiti technologinės paskirties statiniai: biokuro sandėliai, bokštai; technologinės 

paskirties priestatai, priešgaisriniai rezervuarai 20 

4. Teritorijos apšvietimo sistema 15 

5. Žalieji plotai 15 

II. GAMYBINĖS PASKIRTIES MAŠINOS IR ĮRENGIMAI 

1. Vandentiekio, kanalizacijos, nuotėkų tinklai 25 

2. Elektrotechniniai ir paskirstymo įrenginiai, dizeliniai generatoriai 25 

3. 

Technologinės paskirties įranga: dujotiekio įvadai, dujų sistemos, dujų 

reguliavimo punktų įranga, dūmų šalinimo sistemos, filtravimo sistemų įrenginiai, 

pelenų šalinimo įranga, kuro transportavimo ir padavimo įranga, kt. 
25 

4. 
Technologinės paskirties įranga: apsauginiai, kondensato vožtuvai, kita panaši 

technologinė įranga 
20 

5. 
Technologinės paskirties įranga: išgarų aušintuvai, temperatūros reguliatoriai, 

cheminio vandens paruošimo, šilumos tinklų papildymo mazgai, kita 

technologinės paskirties įranga 
15 

6. 
Elektrotechniniai boilerinių įrengimai, degikliai, katilinių elektros dalis ir 

automatika, kita panaši įranga 
15 

7. 
IT, kompiuteriniai tinklai ir įranga: vaizdo stebėjimo sistemos, kompiuterizuotos 

apskaitos, registracijos, signalo perdavimo, monitoringo sistemos 
15 

8. Pastatų inžinierinė įranga 10 

9. 
Kita technologinė įranga: kompresorinių technologinė įranga, kompresoriai, 

elektros krosnys, technologinės įrangos dažnio keitikliai, dujų apskaitos mazgai 
10 

10. 

Kita elektrotechninė įranga: dispečerizavimo, automatinio valdymo sistemos, 

elektrotechninės įrangos dažnio keitikliai, korozijos monitoringo sistemos, 

kondensatorinių baterijos, kita panaši įranga 
8 

11. Elektros tinklai 8 

12. 
Vandens paruošimo įrenginiai: chemikalų dozavimo, vandens minkštinimo, kt.  
įranga: deaeratoriai, bakai, talpos, filtrai, kt. 5 

III. ĮRENGINIAI 

1. Įrenginiai remonto ir techninio aptarnavimo darbams 10 

2. Įrenginiai mašinų ir įrengimų plovimui 10 

 



3. 
Matavimo ir reguliavimo įrenginiai: analizatoriai, sensoriai, detektoriai, 

svarstyklės, įvairūs matuokliai 6 

4. Signalizacijos įrenginiai 6 

5. Suvirinimo įranga, kiti instrumentai remonto darbams 5 

6. Įrankiai 4 

7. Inventorius teritorijos, patalpų priežiūrai ir apsaugai 4 

8. Nešiojamos radijo stotys 4 

9. Kiti gamybos aptarnavimo įrenginiai 4 

IV. KOMPIUTERIAI, KITA ORGANIZACINĖ IR SKAIČIAVIMO TECHNIKA  

1. Kompiuteriai 3 

2. Kopijavimo aparatai, spausdintuvai, skeneriai 3 

3. Projektoriai 3 

4. Telefono aparatai ir mobilaus ryšio telefonai 3 

5. Serveriai 3 

V. KITAS ILGALAIKIS TURTAS  

1. Reklaminiai stendai, iškabos 8 

2. Baldai 7 

3. Saugos priemonės 3 

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpiai suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės 

komisija 2017 m. rugsėjo mėn. 4 d. nutarimu Nr. O3E-383 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės 

„Palangos šilumos tinklai“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpių“ 


