
TRANSPORTO PRIEMONIŲ  

SMULKIŲ APGADINIMŲ IR ĮPRASTINIO (NATŪRALAUS) NUSIDĖVĖJIMO 

ĮDENTIFIKAVIMO ATMINTINĖ 

Šios atmintinės tikslas – padėti sumažinti nesklandumus bei nesutarimus importuojamų 

naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo procese tarp Muitinės departamento 

pareigūnų, transporto priemonių importuotojų ir turto vertintojų atliekančių šių transporto 

priemonių rinkos vertės nustatymą apmokestinimo tikslu. Atmintinė parengta Muitinės 

departamento ir Lietuvos vertintojų rūmų atstovų ir rekomenduojama naudoti importuojamų 

naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo procedūrose. 

Atmintinėje nurodomi defektai, atsirandantys eksploatuojant automobilius, taip pat tie defektai, 

kurie neaptariami įprastai eksploatuojant transporto priemones. 

Sąvokos 

Defektai dėl smulkaus apgadinimo – transporto priemonės defektai dėl momentinio poveikio 

išorinių jėgų: eismo įvykis, stichinė nelaimė, trečiųjų asmenų veika, gamtos jėgų momentinis 

poveikis (žaibo, vandens, floros ir faunos momentinis poveikis ir t. t.). 

Defektai dėl įprastinio (natūralaus) nusidėvėjimo (įprastinis senėjimas, intensyvus naudojimas) – 

kėbulo dažų būklės pablogėjimas (išblukęs, vietomis nusilupęs dažų lakas, kėbulo konstrukcijos 

korozijos židiniai (išskyrus kai korozija yra akivaizdi pasekmė dėl momentinio poveikio išorinių 

jėgų apgadinimo), salono apdailos ir sėdynių dalių įprastas nusidėvėjimas dėl intensyvaus 

naudojimo (išblukimas, odos ir kitų medžiagų įskėlimai, plėšimai dėl medžiagų senėjimo). 

 

1. Automobilio kėbulas 

Natūralus nusidėvėjimas  

 Maži dažų̨ sluoksnio pažeidimai nuo akmenukų ant automobilio kėbulo, kai nesimato 

atviro metalo arba rūdžių̨ (1.1 paveikslėlis). 

 Paviršiniai lako ar dažų sluoksnio įbrėžimai, nepraeinantys per lako arba dažų sluoksnį, 

panaikinami poliravimo pagalba. Leistinas įbrėžimo ilgis iki 10 cm, gylis iki 40 mkm (1.2 

paveikslėlis). 

 Vienodai išblukę dažai (dažai, pažeisti plaunant šepečiais). Atskiri įlenkimai, kurių 

diametras iki 1,5 cm, arba įlenkimų žymės be dažų pažeidimų (1.3 paveikslėlis). 

 Lako ar dažų sluoksnio nutrynimai apie durelių rankenas, atstatomi poliruojant. 

 Rūdys, atsiradusios ant automobilio kėbulo ne dėl kėbulo skydų apgadinimo, bet dėl 

įprasto senėjimo, t. y. dėl dažų apsauginio sluoksnio mažėjimo dėl senumo (1.4 

paveikslėlis). 
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Nenatūralus nusidėvėjimas  

 Įlenkimai ir įlenkimų žymės, didesnės kaip 1,5 cm, taip pat įlenkimai ir įlenkimų žymės 

su lako/dažų sluoksnio pažeidimais iki metalo (1.5 paveikslėlis).  

 Dažų pažeidimai, paviršutiniai įbrėžimai, pažeidžiantys laką arba dažų sluoksnį ir ilgesni 

nei 10 cm (1.6 paveikslėlis). 

 Žymės, likusios pašalinus lipdukus.  



 Automobilis netinkamai atstatytas po avarijos, t. y. pažeistos dalys nepakeistos arba 

pakeistos nestandartinėmis dalimis; automobilis sukomplektuotas nepilnai arba 

netinkamai; automobilis nekokybiškai perdažytas, skiriasi dažų spalva ar faktūra (1.7 

paveikslėlis).  

 Pažeidimai, susidarę pašalinus papildomus priedus (rėmas ant stogo, švyturėlis).  

 Rūdys, atsiradusios ant kėbulo dėl lako/dažų sluoksnio vientisumo pažeidimų arba dėl 

korozijos iš vidinės pusės 1.8 paveikslėlis).  

 Krušos įlenkimai.  
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2. Statramsčiai ir apdailos juostelės  

Natūralus nusidėvėjimas 

 Mažos žymės ir paviršutiniai įbrėžimai, nepažeidžiantys lako arba dažų ir nesugadinę 

plastiko, atstatomi poliruojant (2.1 ir 2.2 paveikslėliai). 

Nenatūralus nusidėvėjimas 

 Sulaužytos dekoratyvinės grotelės, statramsčiai, purvasaugiai  

 Sulaužytas numerio tvirtinimas (rėmelis), stiprūs įlenkimai (2.3 paveikslėliai). 

 Įskilimai, įlenkimai, gilūs įbrėžimai, deformuotos apdailos juostelės (2.4 paveikslėlis). 
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3. Stiklai, žibintai, veidrodžiai 

Natūralus nusidėvėjimas  

 Išoriniame langų paviršiuje lengvi įbrėžimai, kuriuos galima pašalinti poliruojant 

(atsiradę valant langus arba automatinio plovimo metu). 

 Priekinio stiklo, veidrodėlių ir veidrodėlių korpusų lengvi įbrėžimai. 

Nenatūralus nusidėvėjimas  

 Pažeisti arba sugadinti valytuvai. 

 Sudaužyti arba suskilę priekiniai stiklai. 

 Priekinio stiklo ir kitų stiklų (langų) įskilimai arba stiprūs akmenų pažeidimai, kurių 

negalima pašalinti poliruojant (3.1 ir 3.2 paveikslėliai). 

 Žibintų laikikliai, sudaužyti stiklai (3.3 ir 3.4 paveikslėliai). 

 Sudaužyti arba pažeisti veidrodžiai, veidrodžių korpusai. 

 Nutrūkusios ar nudegusios galinio stiklo apšildymo, integruotos antenos juostelės dėl 

išorinės jėgos poveikio. 
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4. Ratlankiai ir padangos 

Natūralus nusidėvėjimas  

 Padangų nusidėvėjimas, priklausantis nuo automobilio ridos, bet ne daugiau kaip leidžia 

valstybinės techninės apžiūros normos. 

 Lengvi įbrėžimai ant ratlankių arba ratlankių gaubtų (4.1 paveikslėlis). 

Nenatūralus nusidėvėjimas  

 Stiprūs įbrėžimai ir įskilimai ant ratlankių arba ratlankių gaubtų (4.2 ir 4.3 paveikslėliai).  

 Deformacija (įskilimas ant ratlankio, kreivas ratlankis, deformuota padanga). 

 Suplyšusi padanga, įskaitant atsarginius ratlankį ir padangą (4.4 paveikslėlis). 

 Nevienodas padangos nusidėvėjimas.  
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5. Salonas 

Natūralus nusidėvėjimas  

 Lengvas salono supurvinimas.  

 Nevienodas išblukimas, tekstilės ir plastiko patamsėjimas, pašviesėjimas (5.1 

paveikslėlis).  

 Apdailos juostų, priekinių skydelių smulkus įbrėžimai, deformacija dėl senumo (5.2 ir 5.3 

paveikslėliai). 

 Lengvas nusidėvėjimas aplink raktelio spyną. 

 Lengvi interjero detalių įbrėžimai, nepažeidžiantys paviršiaus, kuriuos galima pašalinti 

nekeičiant detalės.  

Nenatūralus nusidėvėjimas  

 Pradegintos vietos, suplėšyti sėdynių apmušalai, grindų ar bagažinės danga.  

 Sugadinimai, susidarę dėl uždėjimo – nuėmimo papildomų nenumatytų gamintojo 

techninių detalių (telefono laikikliai ir t. t.). 

 Automobilio interjero detalių sugadinimai (plastiko, tekstilės, odos, medžio, kilimėlių ir 

durelių apmušalų) arba nebuvimas tam tikrų detalių dėl akivaizdaus išorinės jėgos 

poveikio (5.4 ir 5.5 paveikslėliai).  

 Sunkiai pašalinamos dėmės, nemalonus kvapas, gyvūnų̨ kailis, pelėsis (5.6 paveikslėlis).  

 Drėgmės sukelti pažeidimai. 
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6. Automobilio dugnas 

Natūralus nusidėvėjimas  

 Rūdys, atsiradusios ant automobilio dugno ir pakabos elementų ne dėl dugno dangos ar 

apsaugos skydų pažeidimų, bet dėl įprasto senėjimo (dugno apsauginio sluoksnio 

mažėjimo dėl senumo). Taip pat įbrėžimai, pažeidžiantys dažų sluoksnį, bet 

nepažeidžiantys metalo (6.1 paveikslėlis). 

Nenatūralus nusidėvėjimas 

 Sulaužytos karterio apsaugos, dugno apsaugos, įlenktas dugnas, karteris, išmetimo 

sistema (6.2 ir 6.3 paveikslėliai). 

 Rūdys, atsiradusios ant automobilio dugno dėl dugno dangos ar apsaugos skydų 

pažeidimų (6.3 paveikslėlis). 

 Pakabos elementų apgadinimai (įbrėžimai, pažeidžiantys ne tik dažų sluoksnį, bet ir 

metalą, įlenkimai, deformacijos) dėl užvažiavimo ant kliūties kelyje arba transporto 

priemonės perkrovimo metu krovimo technikos pagalba (6.4 paveikslėlis). 
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