
 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“ DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL ĮSAKYMO „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“ ILGALAIKIO TURTO APSKAITOS, 

NUSIDĖVĖJIMO NORMATYVŲ PATVIRTINIMO IR ĮVEDIMO Į EKSPLOATACIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO“ 

PAKEITIMO 

2020 m. sausio 7 d. Nr. V-3 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1215 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo 

turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių 

normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 

 

1. P r i s k i r i u  viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ (toliau – įstaiga) ilgalaikiam turtui turtą, 

kuris teikia įstaigai ekonominės naudos naudojant jį ilgiau kaip vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina yra ne mažesnė kaip 500,00 Eur (penki šimtai eurų). 

2. N u s t a t a u  ilgalaikiam turtui 1,00 Eur (vieno euro) likvidacinę vertę. 

3. N u s t a t a u  ilgalaikiam turtui taikyti tiesiog proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo 

metodą. 

4. T v i r t i n u  ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei amortizacijos normatyvus metais (pridedama). 

5. Šio įsakymo 1 – 4 punktų vykdymą p a v e d u  Įstaigos Finansų skyriui; 

6. S u d a r a u  ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją komisiją: 

6.1. Vytautas Tvaronavičius – technologijų ir plėtros vadovas (komisijos pirmininkas); 

6.2. Jolanta Kavaliūnaitė – tinklo valdymo vadovė; 

6.3. Donatas Bernatonis – vyriausiasis specialistas; 

6.4. Romualdas Mikaliūnas – vyriausiasis specialistas; 

6.5. Gintarė Brazauskienė – administratorė. 

7. N u s t a t a u , kad šio įsakymo 6 punkte nurodytos komisijos kvorumą sudaro ne mažiau kaip trys 

nariai. 

8. Įstaigos direktoriaus 2016 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. V-36 l a i k a u  netekusiu galios. 

 

Direktorius 
 

 

Gytis Liaugminas 



 

PATVIRTINTA 
Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 
direktoriaus 2020 m. sausio        d. įsakymu 
Nr. V- 
 

Ilgalaikio turto grupė Normatyvas metais 

MATERIALUSIS TURTAS 

Veiklai naudojami nauji pastatai bei pastatą, įtrauktų į Lietuvos Respublikos 
nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimas, jei pastatai pastatyti 
arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m, sausio 1 d. 

8 

Gyvenamieji namai 20 

Kiti aukščiau neišvardyti pastatai 15 

Mašinos ir įrengimai 5 

Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.) 8 

Šviesolaidinės kabelinės linijos 15 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai 7 

Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius tinklus) 8 

Geležinkelio riedmenys (Šilumvežiai, vagonai, cisternos), laivai 8 

Vamzdynai, lėktuvai, ginklai 15 

Baldai, išskyrus naudojamus viešbučių veiklai 6 

Inventorius, baldai, naudojami viešbučių veiklai 6 

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga) 3 

Lengvieji automobiliai: 

1) naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai, vairavimo mokymo 
paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti - ne senesni kaip 5 metų 

4 

2) kiti lengvieji automobiliai - ne senesni kaip 5 metų 6 

3) kiti lengvieji automobiliai 10 

Krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai - ne senesni kaip 5 
metų 

4 

Kitas aukščiau neišvardytas materialusis turtas 4 

NEMATERIALUSIS TURTAS 

Formavimo savikaina (kapitalo pakitimas ir vieneto formavimas, obligacijų 
išleidimas, kiti formavimo darbai, kapitalizuotos palūkanos, reorganizavimas) 

3 

Programinė įranga 3 

Įsigytos teisės 3 

Kitas nematerialusis turtas 4 

PRESTIŽAS 

Prestižas 15 
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