PATVIRTINTA
Direktorės 2019m. gruodžio 3 d.
įsakymu Nr. VI-42
VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO
PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
TRUMPALAIKIO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši tvarka reglamentuoja Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro (Centras)
trumpalaikio materialiojo turto (toliau vadinama – turtas) pripažinimą nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti ir sprendimų jį nurašyti priėmimą, taip pat jo nurašymą, išardymą ir likvidavimą.
2. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau vadinama – įstatymas).
II SKYRIUSTURTO PRIPAŽINIMAS NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU
(NEGALIMU) NAUDOTI

I.

3. Direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, priėmusi sprendimą nurašyti centro trumpalaikį turtą,
pildo pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymo ir likvidavimo aktą (1
priedas), kurį tvirtina Centro direktorius. Akte pasirašo atsakingas asmuo.
II.

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO
NURAŠYMO ATVEJAI

4. Pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikis materialusis turtas
nurašomas, kai turtas:
4.1. nusidėvėjo fiziškai (t.y. visiškai prarado praktinę ir prekinę vertę) arba funkciškai
(technologiškai);
4.2. nepataisomai sugedo arba buvo sugadintas (sudaužytas, sulaužytas, įgijęs kenksmingų savybių ir
kt.);
4.3. negali būti panaudotas neišmontuotas arba neišardytas į dalis, mazgus arba detales;
5. Visiškai nusidėvėjęs turtas negali būti nurašytas, jeigu jis dar tinkamas naudoti.

__________________________________________

SUDERINTA
Centro tarybos posėdyje 2019-11-28 d. posėdyje
(posėdžio protokolas Nr. V2-04)

1 PRIEDAS
VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRAS
PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
TRUMPALAIKIO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO AKTAS
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mėn. d. Nr. ____

m.

Vilnius
TVIRTINU
_______________________

Komisija, sudaryta
(dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data, Nr.)

iš
nurašė šį pripažintą nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti (reikalingą pabraukti) trumpalaikį turtą:

Eil. Inventorinis
Nr. Nr.

Įsigijimo data

Turto
pavadinimas
Iš viso

Eil.
Nr.

Inventorinis
Nr.

Kiekis Kaina Suma Nurašymo
vnt. Eurais Eurais priežastys

x

x

Liekamosios medžiagos
Kiekis
Kaina
Pavadinimas
vnt.
Eurais
Iš viso

x

Suma
Eurais

x

Pastabos

x

x

Atsakingas asmuo_________________________________________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

Komisijos pirmininkas_________________________________________________________
(parašas)

Nariai:

(vardas, pavardė)

__________________________________________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

__________________________________________________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

PRIDEDAMA
(dokumento pavadinimas, data, Nr., lapų skaičius)

Akto duomenis į apskaitą įtraukė
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

(data)

