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PRATARMĖ: vėl kalbame apie turto ir verslo vertinimą 
 

Po kiek ilgesnės pertraukos išleidžiamas naujas, jau penktasis, elektroninio leidinio „Turto 

vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos“ tomas. Lietuvos turto vertintojų asociacijos (LTVA) 

veiklos dvidešimtmečio konferencija ir jos mokslinių straipsnių leidinys (2014) kiek sutrikdė 

leidėjus ir autorius, todėl penktasis  apybraižų tomas aprėpia dvejus metus, 2014 ir 2015. Šis tomas 

skiriamas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto (VU EF) 75-mečiui (2015) ir LTVA veiklos 

dvidešimtmečio sukakčiai (2014) pažymėti.  

 Nuo 2009 m. LTVA ir VU EF leidžiamas elektroninis recenzuojamas straipsnių rinkinys 

sulaukė dėmesio ir pripažinimo. Jis tapo reikalingas ir akademinei, ypač studijuojančiai, 

bendruomenei, ir turto vertintojams praktikams. Ankstesniuose 2010–2011 ir 2012 metų 

elektroniniuose leidiniuose diskusinio straipsnio teisėmis publikavome parengtą Nacionalinių turto ir 

verslo vertinimo standartų projektą (Čepulis et al., 2010), daug dėmesio skyrėme naujiems, 2012 m. 

įsigaliojusiems teisės aktams, polemizavome dėl jų turinio ir nuostatų. 2012 m. rinkinyje 

publikavome A. Aleksienės, S. Deveikio ir B. Galinienės straipsnį apie turto vertinimo veiklos ateitį 

„Valuation Futures: Building a New Vision for Property Valuation in the Contemporary Socio-

Economic and Technological Contex“ (2012, p. 6–17). 

2013 m. leidinys buvo skirtas viešojo turto – gamtos išteklių, infrastruktūros objektų – 

vertinimo tematikai. Svarbiausiose publikacijose analizuota viešųjų gėrybių vertės ir vertinimo 

problematika. Publikuotas prof. Stanislovo Mizaro straipsnis apie miškų vertinimo principus ir tokio 

vertinimo socialinį, ekonominį bei technologinį kontekstą. Ekosistemų išteklių ir funkcijų vertinimo 

tematika pratęsta dar vienu atskiru straipsniu. Prof. Birutė Galinienė ir magistrantas Julius Lukošius 

apžvelgė hidrotechnikos statinių naudojimo ekonominį efektyvumą.  

Šiame  leidinio tome Lietuvos turto vertinimo sistema, ypač nekilnojamojo turto masinio 

vertinimo sistema, apžvelgiama tarptautinio eksperto (JAV) žvilgsniu ir tekstu – publikuojame 

Richardo (Ričardo) Almy apžvalgą, parengtą 2015 m. birželio mėn. pradžioje Vilniuje vykusiai 

tarptautinei konferencijai turto vertinimo ir apmokestinimo klausimais (organizatoriai World Bank 

Group, Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija FAO ir Registrų centras). Kaip visada, 

publikuojami turto ir verslo vertintojams ir akademinei bendruomenei aktualūs straipsniai, viena kita 

naujausių leidinių recenzija. Prof. B. Galinienė su jaunąja kolege A. Zaveckaite parengė straipsnį 

apie rizikos klasifikavimą ir įtaką verslo vertei. V. Černius analizuoja verslo vertės ir vertės 

nustatymo datos sąsajas. R. Jegelevičiūtė ir R. Rimkevičiūtė aptaria  lyginamojo metodo pataisų 

kriterijus ir jų įtaką gyvenamosios paskirties turto vertei. VGTU magistrantė Kristina Martinkienė ir 

jos darbo vadovas, LTVA narys, prof. dr. Saulius Raslanas pateikia ir aptaria žemės ūkio paskirties 

žemės sklypų vertinimo taikant lyginamojo metodo modifikacijas arba derinį. 

Poleminių straipsnių skyriuje diskutuojama apie didįjį Registrų centro nenorą teikti 

nekilnojamojo turto rinkos sandorių duomenis ir galimybes tokių sandorių ieškotis patiems 

vertintojams. Šis nenoras jau buvo pastebėtas, pristatytas ir tarptautiniu mastu. Leidėjai viliasi, kad 

tokia polemika naudinga vertintojų ir akademinei bendruomenei, o valdžios (formaliosios ir tos, kuri 

valdo informaciją) institucijoms  – proga įsiklausyti. Apžvelgiama Turto arba verslo vertintojų  

garbės teismo ir su jo sprendimais susijusių bylų administracinės teisenos praktika.  

Kaip ir ankstesniuose leidiniuose, taip ir šiame nesistengta suvienodinti tekstų kalbos, 

straipsnių struktūros. Gerbiamas autorių sumanymas pateikti medžiagą jiems priimtina dėstymo 

forma. Manome, kad akademiškumas dėl to nenukentėjo. Elektroninės nuorodos yra aktyvios, 

galima skaityti ir pirminius šaltinius. Elektroninė leidinio versija leidžia tekstus kopijuoti ir 

spausdintis (aišku, gerbiant autorių teises) atskirais segmentais.  

Kaip visada, tikimės, kad elektroninio leidinio tomo turto vertinimo teorijos ir praktikos 

klausimais pasirodymas paskatins ateities autorius, ypač akademinį sparną, pasiūlyti naujų temų, 

įžvalgų, pristatyti savo tyrimų ir praktinės veiklos medžiagą. Turime naujų iššūkių ir temų. 

Norime pasidžiaugti ilgamečiu LTVA ir VU EF bendradarbiavimu, kuris tęsiasi jau keliolika 

metų – bendrų leidinių skaičius jau peržengė dešimtį, jie bus leidžiami ir ateityje. Norime ir turime 

padėkoti leidinio autoriams, redakcinei kolegijai ir recenzentams, tekstų redaktorei ir techninio bei 

meninio sprendimo autoriams – visiems, prisidėjusiems prie šio leidinio leidybos.  

Leidėjų vardu – Steponas DEVEIKIS, leidinio sudarytojas 
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Property Valuation and Taxation for Improving Local 

Governance in Europe and Central Asia: Lithuania Case Study 

 

Richard Almy, 

International Expert, USA 

 
For International Conference on Property Valuation and Taxation for Improving Local Governance in 

Europe and Central Asia (P152456) 

 

1. Background 

 

This case study traces developments in immovable property valuation and taxation in Lithuania 

following its declaration of independence from the Soviet Union in 1990
1
. It systematically 

examines the development of policies and institutions that support mass valuation and property 

tax administration. It focuses on the State Enterprise Centre of Registers (the Centre of 

Registers), a state-owned corporation charged with the cadastre and associated registers. 

As an outsider, I have relied extensively on recent materials prepared by Lithuanian 

colleagues and organizations, as well as studies prepared by others (see “References”). 

However, I was fortunate to visit Lithuania several times between 1995 and 2006 to see the 

situation first hand. I also have been able to meet with Lithuania colleagues at courses and 

conferences in succeeding years to keep abreast of developments. 

Before the restoration of independence in 1991, Lithuania had political, economic, and 

property systems common to other Soviet Republics. As an independent country, Lithuania 

aimed to strengthen democracy and establish a market economy. This required major 

transformations to immovable property institutions. There was no private ownership of land 

during the Soviet period, hence land was not considered to be “property.” There were no formal 

property markets. However, Lithuania had taxes similar to those found in Russia. 

Precursors to Lithuania’s reform efforts began in 1988 under perestroika. Lithuania held to 

a clear reform agenda despite changes in government because of its broad popular support 

(Valetta, 2000). Acts in support of reforms were introduced over several years. After 1994, 

elements of new legal, economic, and institutional structures began to form more clearly. 

Lithuania confronted difficulties. The uncertain economic situation in the 1990s and early 

decades of the twenty-first century resulted in a drop in population of about 700,000 to 

3,000,000, much through emigration of younger people. Industrial and agricultural production 

fell significantly, although agricultural production recovered by 1998. 

Lithuania entered the European Union in 2004 and converted to the euro in January 2015. 

Previously, the currency was the litas (LTL), which was pegged at €l= LTL 3.45280 since 2002. 

GDP change (in LTL) has been positive except during recessions, as Figure 1 shows. The 2013 

GDP was 119.5 billion LTL. 

Lithuania’s total area is 65,300 square kilometres. About 53% is agricultural land
2
. Urban 

land area is not directly accounted for. 

 

2. Government, Public Finances, and Fiscal Relationships 

 

2.1 Governmental Structure 

 

The Republic of Lithuania is a unitary state and is a parliamentary democracy headed by the 

cabinet, which is composed of the prime minister and fourteen government ministers. The 

elected parliament is known as the Seimas. 

 

                                                 
1
 Its independence was not recognized by the Russian Federation until 1991.  

2
 Statistics Lithuania. 2014. Statistical Yearbook of Lithuania, 2014, p. 40. 
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Since independence, local government has been reorganized and strengthened several times. 

Since the last municipal reforms introduced in 1999-2000, Lithuania has been divided into 60 

municipalities (savivaldybes), which are in turn divided into 546 wards (seniūnijos). In 1994 the 

Lithuanian territory was divided into 10 counties (apskritys), which now are administrative 

divisions of the central government and have no governing body. Figure 2 illustrates the 

territorial structure of apskritys (the colored areas) and savivaldybes (the named areas). 

 
Figure 2: Lithuanian Municipalities and Counties 
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The responsibilities of municipalities are set out in the Law on Local Government. These 

include organizing municipal management activities, approving budgets and accounts, 

establishing municipal enterprises and approving their service tariffs, approving a land use plan, 

and determining the price for sale/lease of land. The central government assigns some 

responsibilities to municipalities. It should be mentioned that in spring 2015 for the first time in 

the country’s history, Lithuanians elected mayors by direct vote in all municipalities. 

 

2.2 Governmental Finances and the Tax System 

 

Lithuania has a conventional tax system in that it employs income, consumption, and wealth 

taxes. In the European context, however, its taxes take a small bite out of the economy. It ranks 

last (28th) among the European Union member states with total taxes including social 

contributions constituting 27.2 percent of GDP. As Figure 3 shows, the value-added tax (VAT) 

and excise taxes are most important. Taxes on income, profits, and capital gains follow. The 

decline in revenues from the latter category in 2008 is the result of lowering personal income tax 

(PIT) rates as well as the recession. (The PIT is distributed partly to the municipality in which 

the taxpayer works and partly across municipalities based on an equalization formula.) 

Nationally, taxes on property are of negligible importance in Lithuania. They constitute only 0.5 

percent of GDP—the third lowest percentage among members of the European Union. 

However, the revenues from taxes on property are assigned to local governments. Local 

governments receive about 20 percent of total taxes, and taxes on property constitute more than 

10 percent of local tax revenues. At least in comparison to the shared PIT, taxes on property are 

a comparatively stable source of revenue (see Figure 4). Municipalities also receive about 

55 percent of their revenue from grants from the central government, some of which are for 

delegated functions. In budgetary terms, estimates are that municipalities are responsible for 

22 per cent of total expenditure. 

The low tax burdens found in Lithuania and other emerging democracies are partly 

accounted for by the fact that citizens were unaccustomed to paying annual taxes. This seems 

especially true of recurrent (annual) taxes on immovable property. As discussed in Section 4, 

there are two such taxes in Lithuania: a land tax and a building tax. In addition there is an 

inheritance tax. 
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Figure 4: Trends in Total General Government Taxes and 

Total Local Government Taxes: 2001-2010 

 
 

3. Land and Property Institutions 

 

When Lithuania achieved its independence in 1991, it faced major challenges in creating 

conditions for efficient capital and property markets. Efforts to improve key land and property 

institutions ran in parallel with efforts to strengthen democratic, accountable government. 

 

3.1 Land Reform and Tenure 

 

As previously mentioned, there was no privately owned land during the Soviet period, and 

Lithuania took early steps to reinstate private property. The Republic of Lithuania gradually 

adopted laws on the restoration of ownership rights to real property starting with the Law on 

Peasant Farm of the Republic of Lithuania in 1989. In 1991, the Law on the Procedure and 

Conditions of the Restoration of the Rights of Ownership to the Existing Real Property, the Law 

on Land Reform, and other legal acts that allowed overcoming the consequences of the previous 

centrally-based economy by regulating property relations and creating a system of legal 

registration of the restored property and rights thereto. The Constitution enacted in 1992 

consolidated the rights of citizens to own land and buildings. Buildings may be owned 

separately from the land parcel(s) on which they are situated. Foreigners and enterprises may 

own buildings. The Law on Land (enacted in 1994) provided a general framework for regulation 

of land ownership, administration, and use. In 1996, the Seimas of the Republic of Lithuania 

adopted the Law on Real Property Register, which was one of the major achievements in terms 

of legalisation of a unified cadastre and register system. In 2000, the Law on the real Property 

Cadastre was adopted, establishing the rules for property formation and the collection and 

updating of cadastral data. The Civil Code, which came into effect on 1 July 2001, regulates all 

civil legal relations, including property-related relations. . 

Restitution and privatization programs began in 1991. They were managed at the district 

level by offices of municipalities and supervised by the Department of Land Management in the 

Ministry of Agriculture. The aim of the restitution program was to restore land to families that 

lost it on 22 July 1940 to the extent changed circumstances would permit (Valetta, 2000). The 
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aim of the privatization program was to make land available to citizens who use it productively. 

When land was substantially unchanged in character, individual land owners in 1940 or their 

direct descendants could reclaim it. If the land was altered, a claimant could be given another 

parcel or compensation. Initially, vouchers were issued. Later claimants were given money. 

After all restitution claims in a county were satisfied, other persons could claim unclaimed 

ancestral-rights land. Preference was given to nearby land users. Other citizens could be 

allocated land if they agreed to work it. No payment was required for smaller plots. Any 

remaining unclaimed land could be sold or leased to farms, enterprises, or individuals. 

The privatization program created a need to develop valuation methods. Of course, 

conflicting claims slowed the process of restituting land. Complex patterns of ownership of 

land, buildings, and premises complicated valuation and taxation. However, the programs meant 

that 1.1 million citizens owned property by 2000 (Valetta, 2000). Registering one’s ownership 

was optional. It appears, however, that most owners did register their ownership, as registration 

is necessary if the property is to be transferred. Bagdonavičius and Deveikis (2011, p. 8) suggest 

that the Centre maintains a spreadsheet of unregistered properties
3
. 

 

3.2 Property Markets 

 

The restitution and privatization programs created a supply of land, buildings, and premises that 

could be transferred. Mortgages first became available in 1994, and since 1998 there has been a 

mortgage registry. In 1995, the real estate market was considered primitive. However, the 

market for housing was growing. It seems now that property markets are quite sophisticated 

with major firms of estate agents and valuers publishing market analyses on the Internet. Figures 

5 through 8, which were provided by the Centre of Registers, provide a picture of market 

activity. They show that the market is recovering from the Great Recession. 

 
 

Figure 5: Total Number of Transactions 

 
 

 

 

 

                                                 
3
 Valetta reports that the vouchers were worth LTL 3.5 billion (USD 875 million).  
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Figure 6: Number of Building Transactions 

 
 

Figure 7: Number of Land Transactions 

 
 

Figure 8: Land Prices in Euros per Hectare 
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3.3 Property Valuation Profession 

 

The establishment of the Lithuanian Association of Property Valuers (Lietuvos turto vertintojų 

asociacija) (LAPV) accompanied the inception of an organized property market in 1994
4
. The 

General Property Valuation Principles that the Government approved in 1995 provided a 

framework for specifying the skills required of professional (licensed) valuers. Shortly 

thereafter, the Ministry of Finance began certifying valuers (in 1998 this responsibility was 

assumed by its public Institution (actually, Property Valuation Oversight Agency, Turto 

vertinimo priežiūros tarnyba). By 1996, 125 of the 200 certified valuers were real property 

valuers. According to the Agency, there were 119 property and business valuation enterprises, 

270 valuers and about 300 valuer assistants registered in Lithuania at the beginning of 2015. 

From the outset, the LAPV aspired to obtain international recognition for its members and 

their practices—an aspiration that it achieved. It is active in the European Group of Valuers’ 

Associations (TEGoVA), the International Valuation Standards Council (IVSC), and the 

International Federation of Surveyors (known by its French acronym, FIG). The LAPV has been 

instrumental in developing courses, educational materials, professional qualifications, and 

standards. 

The formation of the legal base for property valuation began in 1995 and was completed 

in 1999 after adopting the Law on Fundamentals of Valuation of Property and Business. This 

law provided for the definitions, valuation procedure (including description of the main 

approaches and their application), documentation, etc. The provisions mostly regulate individual 

property valuation. However, there were other regulations of property (land and buildings) 

valuation that are mostly applied for the valuation for public needs and that deviated from 

market methods. Mass valuation was introduced only after 2000 and was legitimized for the 

very first time in 2002. At the moment, the mass valuation system coexists together with 

individual valuation. While private enterprises and natural persons work mostly on individual 

valuation, mass valuation is carried out by the Centre of Registers. 

In contrast to the situation in some countries, the LAPV played a constructive role in the 

establishment of the valuation methods used in property taxation. Nevertheless, there has been 

some tension between those who believe in the efficacy of mass valuation methods for certain 

tasks like valuation for taxation and those sceptical of multivariate statistical methods. Some 

private valuers were resentful of the valuation activities of the Centre of Registers and its 

policies regarding access to the data it holds (see Deveikis et al, 2013). 

 

3.4 Cadastral System and Register Structure 

 

The origins of Lithuania’s cadastre date at least from the 16th Century (based on legal 

provisions of the Lithuanian Statute as of 1529), and land books from the 1940s still existed in 

most rural areas when Lithuania regained its independence. Building and premises records 

dating back to 1945 were held by technical inventorization bureaus. Rural areas were mapped at 

1:10,000 on the basis of plans of former collective and state farms. Urban areas were mapped at 

various scales (1:2,000, 1:1,000, and 1:500). The land cadastre had parcel numbers, but building 

records were not linked to land parcels. 

Independence saw several efforts to update and rationalize the cadastral system and the 

various registers. According to Valetta, a “ground up” system rather than a top down system was 

developed. That is, regional offices of the cadastre were responsible for implementation 

following central guidelines. Offices had to work out practical solutions to problems in 

administration, setting work priorities, and serving citizens in the locality. They shared 

                                                 
4
 See [LAPV] http://www.ltva.lt/en/ and [TEGoVA] http://www.tegova.org/en/p4912flcb8c2e0 

http://www.ltva.lt/en/
http://www.tegova.org/en/p4912flcb8c2e0
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experiences and setup standard methods of operation. Full, national integration was delayed 

until 1997. The needs and convenience of central administrations were not given priority. 

In 1997, a new government enterprise (corporation), the State Land Cadastre and Register, 

was established by merging inventory bureaus, surveying offices, and the existing cadastre 

enterprise, which was created in 1992. Initially, the Ministry of Environment and the Ministry of 

Agriculture were assigned as “founders” of the enterprise. Now the Ministry of Justice has this 

role. The enterprise also took over the map-making activities of the State Land Survey Institute. 

Efforts to computerize property records began in the same year. When responsibility for the 

enterprise register was added to its responsibilities, the enterprise was renamed the State 

Enterprise Centre of Registers (Registru Centras). 

The base registers kept by the Centre of Registers are: 

• The real property register and cadastre—the register of land and property rights provides 

legally guaranteed information for protection of rights to land, structures and premises, 

including a unique index code for each object. 

• The register of legal entities- established in 2004, it holds standard legal forms related to 

legal persons. 

• The address register- also established in 2004, it contains 1.9 million addresses (of which 

0.9 million are address points and 1 million are addresses of premises). 

• The population register-established in established in 1992 and maintained by the Centre of 

Registers since October 2014. 

The Centre is responsible for the national cadastral geographic information system (GIS). 

It is responsible for the valuation of land and buildings for purposes of taxation, title 

registration, and other cadastral purposes. It is engaged in cadastral surveying of buildings and 

land— properties are inventoried when they are registered (also see Section 5.1). 

Of the information held by the Centre of Registers, only the digital data in cadastre and 

register are legally authoritative. The Centre has achieved interoperability of its main registers, 

and it has a goal to complete an electronic document archive. In 2009, it implemented a system 

that enables properties to be registered electronically: “NETSVEP” (Public Electronic Service 

for Real Property Transactions). It established a “one-stop-shop” principle—real property 

transaction parties need to communicate only with a notary. This eliminates the need for paper 

documents to circulate between the Register and notaries. A related effort is the Centre’s digital 

signature certification process. With the use of electronic documents and signatures, information 

will be entered into the integrated register and cadastre system only once, which will reduce the 

possibility of errors. The efficiency and security of registration will be improved. The Centre 

also initiated REGIA (a regional geographic information service environment), which is an 

online tool designed specifically for municipalities and their residents, businesses, and officials. 

Lithuania is a fully participating member of the European Land Information Service (EULIS). 

According to Doing Business 2015, registering a property in Lithuania costs 0.8 percent of 

its value (taxes, registration fees, notary fees). The three steps could take as few as two and a 

half days to complete a property transfer, although the cost for quick service is higher. 

In addition to the Centre’s registers, there is a mortgage register. It was established in 1998. It is 

administered by the Central Mortgage Office under the Ministry of Justice. 

The main preconditions for the development of the real property cadastre and register have 

been: 

■ The lessons of international experience and best global practice; 

■ The support of well-conceived legislation and secondary legal acts; 

■ A supportive institutional framework; 

■ Modem and open IT technologies based on web services; 

■ Constant improvements in the system with regard to customer needs and proposals; 

■ A focus on cost recovery (that is, to generate revenues sufficient to pay for the services 

provided). 
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4. Taxes on Property 

 

Globally, there are many kinds of taxes that intersect with the ownership and use of immovable 

property (land, buildings, and other structures) and with movable property. Multinational 

organizations like the European Union, the International Monetary Fund, and the Organization 

for Economic Cooperation and Development of developed systems for classifying taxes. The 

IMF and OECD systems are largely compatible. The EU system is more distinctive. However, 

one consistent way of looking at taxes on property is whether they are annual (recurrent) or 

triggered by an event or change of some sort. This distinction is used here. 

 

4.1 Recurrent Taxes on Immovable Property 

 

There are separate land and immovable property (building) taxes. These taxes have been 

reformed since they were first introduced in 1992 and 1994, respectively. Over time there has 

been a shift to market value-based taxes and municipalities have been given more discretion 

over rates of tax. The type of owner is less important. However, a longstanding goal of 

introducing a unified real estate tax based on market value has been postponed by the 

government. 

 

4.1.1 Land Tax 

 

When first introduced, the land tax was based on a cadastral value established by the Ministry of 

Agriculture—a notional value based on the productivity of the soil in rural areas and the costs of 

various agricultural inputs and “conditional productivity of the soil” in urban areas. The land tax 

is paid by owners of privately owned land. Both natural and legal persons pay the tax. 

For the purpose of land value calculation, various coefficients designed to simulate the 

market were applied. They reflected the location of each land parcel, the distance to various 

points, infrastructure, and economic importance. Those land valuation methods were a prelude 

to market-based mass land valuation. Although the valuations so produced were indexed, they 

were not otherwise updated. Consequently, an increasing gap developed between the cadastral 

values and gradually rising market values. By the time of the introduction of the market value-

based land tax (calculated on the basis of mass valuation) in 2013, the gap between a notional 

value based on the productivity of the soil and market value was tremendous (see Figures 9 and 

10, which were provided by the Centre of Registers). 

The law set the tax rate at 1.5 percent of cadastral value. However, municipalities could 

apply a lower rate. In 1994, the land tax yielded 0.2 percent of total government revenues and 

0.6 percent of municipal government revenues. By 2003, the Ministry of Finance realized the 

tax was uneconomic; administrative costs averaged 4 LTL per taxpayer, which was more than 

average revenues. 

As noted in Figures 9 and 10, land began to be valued on the basis of market value in 

2013, with revaluations to be made every five years. The municipalities determine rates based 

on land use and location within a range of 0.01 percent to 4.0 percent. The highest rate (4 %) is 

applied to abandoned land. Given the likelihood of greatly increased tax burdens, the increased 

values are to be phased in at 20 percent of the increase each year over a four-year period (2013 

to 2016). 
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Figure 9: Land Values in the City of Vilnius in 2013 – 

The Year of the Introduction of the Market Value-Based Land Tax 

 
 

Figure 10: Land Values in the Republic of Lithuania in 2013 –  

The Year of the Introduction of the Market Value-Based Land Tax 

 
 

4.1.2 Immovable Property (Building) Tax 
 

The immovable property (building) tax came into force in 1995. It was paid by certain classes of 

enterprises. In the case of enterprises of legal persons, taxes were based on balance sheet (book) 

values. In the case of enterprises of physical persons, the taxes were based on 5 percent of 

Soviet-era inventory values. In 2002, taxable values were based on estimated replacement costs 

with adjustments made for location. The adjustments were aimed at bringing average estimated 

values into line with average sales prices. In 2006, buildings and premises owned by physical 

persons became taxable, although several categories of buildings were exempted, most notably 

dwellings. The basis became “average” (that is, typical) market value based on mass valuation 

methods. Owners could ask for an individual valuation when they contended that the true market 

value of their property differed by more than 20 percent from the model-indicated market value. 

A new complaints mechanism also was introduced. 
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Initially, the rate of tax was 1 percent, although municipalities could reduce this rate by up 

to 50 percent of this, at the expense of their budgets. Later the rate range was set from 

0.3 percent to 1.0 percent. In January 2013, municipalities were given greater latitude over rates 

applied to the property of legal persons—they can classify property for taxation and determine 

differential rates between 0.3 percent and 3.0 percent of taxable value. Property belonging to 

physical persons valued more than €220,000 (initially LTL 1 million or €290,000) is taxed at 

0.5 percent. A family is treated as a single person and receives a partial exemption in this 

amount. 

The Lithuanian immovable property tax has a long list of other exemptions. Activities, 

institutions, and properties that can be eligible for an exemption include agriculture, art, 

associations, bankrupt entities, burial services and cemeteries, charities, education, 

environmental protection, fire prevention, free economic zones, gardening, government (state, 

municipal, and foreign), health care, home owners associations, religion, science, social 

services, and trade unions. 
 

4.2  Other Taxes on Property 

 

Lithuania has other taxes and fees based on property value. It does not have a real estate transfer 

tax. However, notary fees and registration fees are based on the calculated value of the property. 

Gift and inheritance taxes came into force in 1996. Inheritance tax is levied at 5 percent if the 

taxable value of inherited property does not exceed LTL 500 000 (€145 000) and at 10 percent if 

this threshold is exceeded, while gifts are taxed under the PIT. Capital gains also are subject to 

ordinary income taxation. The difference between the acquisition price and the disposition price 

is taxed at 15 percent, if the property is sold before the expiration of a five- year term estimated 

from the acquisition date. Because the buyer could eventually become a seller, there is an 

incentive for both parties to disclose actual prices. 

Finally, there is a land lease tax that is levied upon persons who lease state-owned land. 

This tax is based on the same value used for the land tax. The basic rate is 6 percent. 
 

5. Administrative Arrangements for Valuation and Taxation 

 

The main actors in the administration of property taxes in Lithuania are the Centre of Registers 

(as previously mentioned) and the State Tax Inspectorate (STI). The Centre of Registers is 

responsible for valuation. The STI is responsible for tax collection. Ministry of Finance has 

general responsibility for the implementation of taxes and the coordination of other institutions’ 

activities in this field. Municipalities review preliminary mass valuation results; set tax rates 

within the limits prescribed by the laws, and can reduce the tax obligations at the expense of 

their budgets. They receive land and building tax revenues. Taxpayers, of course, are 

responsible for submitting returns declaring their property tax holdings and paying taxes. They 

have a right of appeal, which the Centre and the courts resolve, as discussed below. 

 

5.1 Centre of Registers 

 

As previously noted, the Centre of Registers is responsible for key aspects of Lithuania’s 

cadastral system and for valuation. As a state enterprise, it is self-governing and self- 

supporting, although it ultimately is answerable to the Ministry of Justice (the legally designated 

owner of the Centre), and it receives funds from the Ministry of Finance for property tax-related 

activities. 

The governing body of the Centre is the Board, which the Ministry of Justice forms. The 

chief executive is the Director General. The Director General has five deputies. The Centre has a 

headquarters in Vilnius, ten county offices, and 40 smaller municipal customer service offices. It 

has a total staff of 1,677, of which 416 are in the headquarters. 
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Located in the headquarters are the information technology centre and departments for 

finance management, document management, and legal information, the four main registers, and 

real property valuation. The Centre seems well managed. Its top managers have a strategic 

outlook. The Centre aspires to be a “centre of excellence.” 
 

5.1.1 Valuation Department 

 

The Real Property Valuation Department is divided into divisions for public and commercial 

services
5
. The Valuation for Public Needs Division employs thirty-two certified valuers along 

with a support team composed of GIS specialists, programmers, and cadastral surveyors. The 

Vilnius staff of the Division has a chief, two valuers (one for land, the other, buildings), a 

programmer, a GIS specialist, and two lawyers. They are responsible for work planning, 

methodological guidance, coordination, and control. Each of the ten branch office has between 

two and five valuers (30 in total). They are responsible for the annual valuation of land and 

buildings in the county area. Having valuers with knowledge of the real property market in the 

region is very important. The division also provides market analyses to the Centre’s clients. 

Some valuers also make single-property valuations. Valuers must possess a university degree, 

experience, and be tested and certified. 

The valuation workload currently includes 2.2 million land plots and 3.3 million structures 

(there are 1.7 million addresses). The annual work schedule is roughly as follows: 

• Stratification and location analysis, data transformations, preliminary definition of value 

zones (same for land and buildings) – 3 months. 

• Specifying land and building models, calibrating sales comparison models, and evaluating 

models – 3.5 months. 

• Checking discussing, agreeing, and approving documents regarding mass land valuation – 

3 months. 

In 2015, the budget for mass valuation is approximately €660,000. The per-property cost 

of valuation is approximately one euro, whereas the cost of an individual appraisal is 

approximately €100. The mass valuation budget is approximately 0.6 percent of total land and 

building tax revenues. Considering the multipurpose nature of the mass valuation program, this 

is a reasonable cost. 

 

5.1.2 Information Technology 

 

The Centre of Registers has long embraced modern technologies, including GIS and the 

Internet. As mentioned, it has an IT department that develops and maintains the Centre’s 

computer systems. 

An Oracle relational database management system forms the foundation for the Centre’s 

register and valuation systems. The systems use both commercial products and internally 

developed tools. Among the commercial tools that the Centre uses are: 

• Web Focus - business analysis software used in sales data analysis; 

• Java - entering mass valuation models, analysis of valuation results; 

• ESRI’s ArcGIS - value maps, market analysis; 

• NCSS statistical and graphical analysis software - sales data analysis, mass valuation model 

building, calibration, performance evaluation, etc. 

 

Internally developed software facilitates routine processing of data and major initiatives 

like NETSVEP 

In addition to the data contained in the Centre’s systems, the central data base holds more 

than 672,000 digital plans of structures and 236,000 building photographs. 

 

                                                 
5
 The Commercial Needs Division offers services in competition with private valuers 
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5.2 State Tax Inspectorate 

 

The Centre of Registers provides the State Tax Inspectorate with data on all land and buildings 

twice a year. The STI determines which properties are taxable, collects data on municipal tax 

rates and exemptions, and maintains the registers of land and building taxpayers. In addition to 

headquarters units, it now has ten county tax inspectorates (CTIs). 

Taxpayers are required to submit returns annually. There are separate returns for the land 

tax and the immovable property tax. The returns appear to be machine readable. Taxpayers use 

them to compute their taxes based on the municipality in which a property is located and any 

reliefs for which they are eligible. Land and immovable property tax payments are made to 

CTIs. Municipal governments can assist by providing rate and relief information. Receipts are 

transferred directly to municipalities, which have no tax collection responsibilities. 

As with the Centre of Registers, the STI is involved in several e-government initiatives. 

 

6. The Valuation System 

 

6.1 Introduction 

 

The valuation system developed by the Centre of Registers is used in several ways. In addition 

to property and inheritance taxation, the values are used in title registration (including 

establishing notary and registration fees), legal aid provided by the government, social 

assistance to low-income families, and in state land and building management (leasing and 

disposal). 

The Centre of Registers began preparing for the implementation of a market value-based 

mass valuation system for land and other real property in 1998. The development of the system 

began in earnest in 2001. The Ministry of Finance provided funding to develop it in 2002. The 

aim was to have a workable system ready when the decision to tax property on the basis of 

market value (as conventionally defined) was made. The system’s design principles included 

efficiency (minimizing the time and resources required to meet valuation accuracy targets), 

objectivity (with the aim of increasing the acceptability of value estimates), and equality (similar 

properties have similar values). 

In the early stages of system development, the Centre sought international cooperation. 

The Centre received assistance from cadastral organizations in Denmark, Finland, Netherlands, 

and Sweden. The Organization for Economic Cooperation and Development, the European 

Union, and US-based Lincoln Institute of Land Policy also provided guidance. The Centre now 

provides assistance internationally. 

The system for the valuation of buildings was considered operational in 2005 when the 

first buildings mass valuation was performed pursuant to the new Law on Immovable Property 

Tax. Details of the system and its development are given in Section 6.3. Fundamentally, the 

system emphasizes mass valuation, which is defined as: 
Mass valuation of immovable property shall mean a process whereby a group of similar objects of 

immovable property is valued within a set period of time with the help of a common methodology and 

automated technologies of analysis and evaluation of the data accumulated in the real property 

register and in market databases. Upon the mass valuation of immovable property, a general report of 

the valuation of the group of similar objects of immovable property shall be prepared, whereas a 

report of every item of immovable property shall not be prepared
6
. 

 

In 1995, the Government of Lithuania adopted General Property Valuation Principles, 

which regulated individual valuations and which basically, is a set of general valuation 

standards. This enactment was superseded by the Law on Bases of Property and Business 

Valuation, as amended and other enactments. Although parts of this law are applicable to mass 

                                                 
6
 Law on Immovable Property Tax 
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valuation, the tax laws and related regulations are more important to the Centre of Registers. In 

short, the legal and regulatory framework for valuation is quite detailed yet flexible—reflecting 

the fact that a single methodology is not appropriate for all purposes, properties, locations, and 

times. Thus a variety of mass valuation approaches could be used. However, the Centre opted to 

develop multivariate statistical models when there were sufficient sales. Valuer judgment 

supplements data analysis when there is insufficient direct market evidence. 

This document was regulating individual valuation and existed until other legal 

documents, regulating individual property valuation, including the Law on basics of property 

and business valuation, were adopted. All these documents have some parts, which are 

important to mass appraisal, such as definition of valuation methods, etc., but are much less 

important for mass valuation, compared to Government resolutions, defining land and buildings 

mass valuation methodological background (respectively 2012 and 2005 with amendments). 

The Centre depicts its valuation system as having four subsystems: (1) data collection and 

management, (2) data analysis, (3) value computation, and (4) methodology and administration 

(see Figure 11). As discussed in Section 6.2, a key to success in developing automated mass 

valuation models (AVMs) based on statistical methods is collecting data in a uniform digital 

format. Data entry formats help ensure correct data entry; the system allows for inquires to 

ensure that data have been entered correctly. Having data on market transactions and the 

involved properties stored in a uniform format creates a possibility to standardize and automate 

mass valuation process, to identify the main factors influencing value. The use of statistical 

methods for the selection and processing of data reduced the potential of mistakes and random 

factors influencing value conclusions.  

 

 
Figure 11: Schematic of the Lithuanian Mass Valuation System 

 
Source: Centre of Registers, 2015 

 

6.2 Data 

 

As noted, in 1997 the Centre of Registers began to computerize available data on indicators of 

value, property attributes, and on owners and other rights holders. 
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6.2.1 Indicators of Value 

 

The Centre’s valuers consider all three main indicators of value (IOVs): property prices, 

building construction costs, and rents for properties and premises (together with rates of return 

on real estate investments). As noted, sale price data began to be collected and analysed in 1998. 

The Centre’s database contains actual data on all real property transactions made since 1998. It 

currently contains close to 2,000,000 records and is updated daily. 

Valuers are not responsible for data collection. The Centre receives data on sales and 

leases from the notaries through the Internet. The database contains the stated price and the date 

of the transaction, as well as available rental data. 

Supplementary sources of market information include individual valuation reports and 

published information about supply and demand. 

Although opinion seems to be divided about the accuracy of declared prices, the general 

view seems to be that there is little motivation to conceal true prices. Notary and registration 

fees are fairly low—less than 1 percent of prices (values). The widespread use of mortgage 

finance provides an incentive for accurate price (and collateral) declarations. The possible 

exposure to capital gains taxation is another. 

Of course, not all actual prices are good IOVs, and the Centre has developed procedures 

for screening price data. Related-party transfers, for example, contain dubious prices. Multiple- 

property transfers and trades also are problematic. After screening unusable sales and outliers, 

about 60 percent of sales remain for use in valuation. 

The cost approach is the chief approach for some types of properties. Of course, book 

values (which are based on recorded acquisition costs) and Soviet-era cost manuals originally 

were relied upon. More recently, the Centre developed new cost manuals. 

Special efforts are required to collect rent and operating expense data. Rent prices are 

registered in the same database as sales prices. Because registration is not mandatory, parts of 

rental contracts remain unregistered. 

 

6.2.2 Property Attributes 

 

As previously mentioned, the Centre’s valuers originally had only the property attribute 

information contained in technical inventorization bureau records and in records of agricultural 

holdings. Thus, size, layout, and construction materials were available only for apartments, 

individual family houses (including summer houses or dachas), private garages, and the like. 

Now details of all types of buildings are registered. Information about soil types and the like 

largely was not relevant to the valuation of urban, developed land. Few data were available on 

the qualitative and locational attributes of properties. Equally problematic, existing data were 

neither well-maintained nor computerized. 

Attribute data now are obtained from historical records, plans, and field surveys. Data on 

new construction comes from the State Territorial Planning and Construction Inspectorate 

starting from when it issues a building permit and from private cadastral surveyors who measure 

the construction. Some information is available in the following areas. 

• Location— cadastral records and maps provide information on the location of buildings and 

premises (see Figure 12). These data include the parcel centroids for each parcel. In addition, 

about 1,200 market areas or value zones have been delineated by studying price information 

on GIS maps. In addition, the system contains the floor in multi-story buildings on which 

premises are located. Of course, the system contains coded identifiers for land parcels, 

buildings, and premises. 

• Land attributes—the system contains information on the size and use of plots of land, 

together with available infrastructure. There are five official use categories: household land, 

land for commercial purposes, land of gardeners’ associations, land for industry and storage, 

and agricultural land. 
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• Building or structure attributes—the system contains information on the size (main usable 

area, garage area, storage area, etc.), use, type of construction, number of stories, number of 

units or rooms, year of construction (and any major reconstruction), heating type, and other 

attributes. There are ten official building use categories: administrative and health care, 

dormitories, flats, garages, culture & science, auxiliary, recreation and sports, garden 

buildings, detached houses, and commercial and services. 

• Unit attributes—the system contains such information as the size (area and number of 

rooms), floor location, etc. of each premises. 

 
Figure 12: Fragment of a GIS Map 

 
 Source: Centre of Registers 

 

Issues that remain include the relevance of official data elements to market valuation (such 

as building condition, quality of construction, and location details) and the current accuracy of 

data collected in the past. 

 

6.3 Valuation Methods and Models 

 

6.3.1 Approach 

 

Lithuania’s approach to mass valuation follows generally accepted international practice. The 

foundation is consistently recorded digital data on the properties to be valued and of sales 

transactions and other evidence or indicators of market value. The Centre’s data are housed in 

the real estate register and cadastre and in its market database, which besides transaction 

information contains information about the property when the transaction took place—a 

snapshot of the property at that moment in time. Data preparations include transforming raw 

data into model variables and identifying outliers. 

Building and land models generally are multiplicative or hybrid (models that combine 

multiplicative and additive elements) in form. The NCSS statistical software that the Centre uses 

has some mass valuation functions that make calibrating nonlinear and hybrid models 

comparatively easy. 

Each year’s valuation cycle begins with a review of the previous year’s mass valuation. 

Price trends are updated and new time adjustment factors are computed when the sales period 



22 
 

used is longer than a year. Value zone boundaries are reviewed, and borders are changed as 

necessary. Consideration is given to the distribution of usable sales, types of land use, roads, and 

other infrastructure. These activities span three or four months. Model specification and 

calibration requires four to five months. Preliminary models are evaluated and corrected if 

necessary. This work spans about two months. Finally, the preparation, review, and approval of 

mass valuation documents consumes about three months. 

Currently, about 1,000 value zones have been delineated. The principles used in 

delineating them include: 

• Price levels in adjoining zones should differ by at least 15 % 

• Value zone boundaries in rural areas follow the boundaries of residential areas 

(settlements, villages) 

• Value zones in cities should be at least 3 ha. 

The same zones are used in land and building valuation. 

 

6.3.2 Buildings and Premises 

 

Table 1 summarizes how Centre valuers classify properties for valuation and taxation purposes. 

The table also shows the main valuation approach for each group. The sales comparison 

approach is used in the valuation of residential property, gardens, and residential garages. The 

sales comparison and income capitalization approaches are used in the valuation of buildings 

used for commerce. The cost approach is used in the valuation of other buildings and 

engineering structures, including industrial garages. Location adjustment coefficients are 

applied. 

The structure of flat models is multiplicative with externally developed scalar variables for 

flat area and depreciation. The standard area of a flat is from 30 to 50 square meters. Both 

smaller and larger flats have lower values per square meter. 

 
Table 1: How Structures Are Classified for Valuation & the Primary Valuation Approach 

Sales Comparison Approach Cost Approach 

Residential (flats, detached single-family houses, two- 

family houses, dormitories) 
Industrial (manufacturing & warehousing buildings) 

Auxiliary buildings (garages, garden buildings, other 

auxiliary) 
Special (transport, religion, other special use) 

Commercial (trade, catering services, hotels, 

administrative, health care)* 

Transport & engineering (roads, streets, railways, airports, 

harbors, other transport, oil & gas, water supply, sewerage, 

heating, other utilities, hydrotechnical, other 

Recreation & sports  

Culture & science  

*Some also valued by the income capitalization approach 

 

The values developed for taxation purposes are documented in sixty-one valuation reports 

and displayed on maps. There is a report for each municipality, and there is a separate report for 

the nation as a whole. They are approved by the Ministry of Finance. Values developed for 

taxation purposes are valid for five years. The last revaluation for tax purposes was in 2011. 

However, valuations can be updated daily for other purposes. 

 

6.3.3 Land 

 

As noted, the mass valuation of land began in 2003. Initially, the basis for the values was a 

normative value based on soil productivity. Now the sales comparison approach is used. Values 
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for land tax purposes are valid for five years. Although mass valuation models are updated 

annually, the valuations currently in force for the land tax were made in 2013. Table 2 shows 

how land is classified for valuation purposes (sub-categories are Ministry of Agricultures 

official land classes). 

A separate model is calibrated for each land type in each municipality. There currently are about 

300 land models. 

 
Table 2: How Land Is Classified for Valuation 

 
 

Multiplicative and hybrid models are used in the mass valuation of land. The models 

evaluate the following main factors, which typically influence the average market value of a 

land parcel: 

• Location 

• Size 

• Main purpose of land use, type of use 

• Farming lands 

• Bonitet (the potential agricultural productivity of land). 

 

Multiple regression analysis and correlation analysis are used to identify the significance 

of qualitative and quantitative factors. Other factors can of course be important. Pursuant to the 

valuation regulations, the influence of the following factors is disregarded in the valuation of 

land for tax purposes: 

• Mineral resources on the land parcel 

• Certain servitudes and restrictions on economic activity affecting the land parcel, except 

where ecological protection or recreation zones have been formed or where a separate land 

value zone is established in the recreational areas 

• Prospective changes in land use 

• Structures and plantings located on the land parcel 

• Restrictions on the use of land parcels because of debt or other reasons 

• Contamination of, or pollution emitted onto, a land parcel under appraisal and adjacent 

objects, the condition of neighbouring property units, individually installed (not installed) 

communications, restrictions on access way (improvements), peculiarities of the terrain. 

When it is necessary to use transactions older than one year, sales prices are adjusted for 

any significant changes in price level between the dates of the transactions and the valuation 

date. 

The regulations state that the models used to calculate the average market value of land 

contain adjustment coefficients based on market data analysis even if the model calibration 

software does not identify a significant effect. In the mass valuation of land approved in 2015, 

the following coefficients and adjustments are used: 

1. Recreational use (Kr) 

2. Preservation (Kk) 
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3. Land parcels less than 0.04 ha (K4) 

4. Forest (MP) 

5. Bonitet (NBP) 

6. Common use area (KBN) 

7. Recreational area (Krkita) 

8. Use per the master plan (KBp) 

9. Multi-flat residential buildings (Kd) 

10. Swamps, injured and unexploited land (Kn) 

11. Building-up of a land parcel (Ku) 

12. Corridors of communications and engineering networks (Ktink) 

13. Protection zone of overhead power line 

The results of the valuation effort are described in sixty-one reports and displayed on 

digital land value maps. The reports and maps are approved by the National Land Service under 

the Ministry of Agriculture. 
 

6.4  Standards and Quality Assurance 

 

The Centre of Registers aspires to produce high-quality valuations that comply with professional 

standards and accepted practices. To this end, Centre valuers are active in such organizations as 

and the Federation Internationale des Geometres (FIG), the International Association of 

Assessing Officers (LAAO), and the International Property Tax Institute (IPTI). 

As they are currently stated, the International Valuation Standards (IVS) are only 

generally relevant to mass valuation
7
. The IAAO’s standards focus on various aspects of mass 

valuation and property tax policy, but they tend to have a U.S. slant. However, the Centre finds 

the following IAAO pronouncements to be helpful: Guidance on International Mass Appraisal 

and Related Tax Policy (2014) and the Standard on Ratio Studies (2013)
8
. When sales samples 

are adequate, the Centre routinely makes ratio studies in the evaluation of the accuracy of its 

valuations in each municipality
9
. Flats and land are most typically studied. 

The Cadastral measurement procedures are harmonized with those of the EU. 

 

6.5 Public Information and Assistance 

 

The Centre of Registers is conscious of the needs of the public for the information in its custody, 

while protecting personal data. Users include organizations as well as individuals, and the 

Centre provides types of access: general public access, chiefly individual record lookups via the 

Internet (http://www.registrucentras.lt/) and broader access to registered users. Of course, 

information also can be obtained from municipal client service offices. Owners can order an 

official (approved) excerpt from the Real Property Register specifying a relevant (up-to-date) 

value of property. Such excerpts are necessary for concluding transactions and documenting 

succession or gifts. Other applications for accessing valuation, cadastre and register data set 

have been developed for institutions with specialized information needs (including 

municipalities and CTIs). 

Individual property lookups are via the unique property identifier, which can be found via 

an address lookup, if necessary. Millions of searches are made annually. 

The 122 mass valuation reports and value maps are published on the Internet (see Figure 

13)
10

. Value maps can be searched from the address register. Only generalized price data are 

publicly available. 

                                                 
7
 A guidance document on mass valuation has been withdrawn. 

8
 The Centre’s valuers also have drawn on IAAO textbooks, such as Property Appraisal and Assessment 

Administration (1990), Mass Appraisal of Real Property (1999), and Fundamentals of Mass Appraisal (2011). 
9
 See Connolly and Bell for a report on a study of 2005 and 2006 valuations. 

10
 See htttp://www.registruccntras.lt/ntr/vcrtinimas/masinis/masvcrt.php   (in Lithuanian). 
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6.6 Appeals and the Defence of Values 

 

A suitable system for appealing values became an issue in 2003. Values assessed for tax 

purposes can be appealed in Lithuania. There are three levels of appeal: 

1. To the Centre of Registers Commission for the Examination of Taxpayers’ Appeals on Land 

and Other Real Estate (the Commission) 

2. Vilnius Regional Administrative Court 

3. Supreme Administrative Court of Lithuania. 

 

The Commission has four members, and its purpose is to afford a more objective, second 

look at the value, thereby excusing the valuer from having to defend the valuation. The law 

provides for two kinds of petitions to the Commission: requests and complaints. They must be 

submitted between 1 January and 31 March of each year. In the case of a request (to use an 

individual valuation as the tax value), the taxpayer must attach an individual valuation report. 

The Commission has two months to examine complaints and three months to examine requests. 

The Centre must inform the STI of its receiving a complaint or a request and its conclusions 

within one day for building matters and three days for land matters. 

The main prerequisites for an appeal are: 

• The difference in value must be at least 20 percent 

• The individual valuation report predates the valuation date by no than 3 months 

• Correct valuation methods were applied in the report 

• Performance of the individual valuation is based on the requirements of legal acts. 

 
Figure 13: Excerpt of a Land Value Map and Accompanying Imagery 

 
 Source: Centre of Registers 

 

After the examination of individual valuation report, the Commission must transfer the 

report to Property Valuation Oversight Agency. The Agency checks whether the report satisfies 

legal requirements. The Agency must announce its decision on the report within two months. 

After examining the appeal, the Commission can uphold the Center’s value or accept the 

appellant’s valuation and change the taxable value in the Center’s database. Table 3 presents 

statistics on appeals since 2011. Appeals were granted when the reports demonstrated that the 

property suffered from locational and qualitative deficiencies not reflected in the valuation 



26 
 

models. Reasons for rejecting a request include the failure to submit an original individual 

valuation report and other technical deficiencies. 
 

Table 3: Appeal Statistics (Source: Centre of Registers) 

Year Requests Reports Objects 
Accepted 
value 

Rejected 
value 

All 

Immovable properly tax 

2011 257 247 377 293 84 377 

2012 211 247 418 335 83 418 
2013 41 46 70 13 17 30 

2014 17 15 28 9 8 17 

Land tax 

2013 30 28 137 9 21 30 

2014 6 4 7 2 4 6 

 

If a taxpayer disagrees with the Commission’s decision, the taxpayer has thirty days to 

petition the Vilnius Regional Administrative Court. This is a court of special jurisdiction 

established for hearing complaints (petitions) in respect of administrative acts and acts of 

commission or omission (failure to perform duties) by entities of public and internal 

administration. Regional administrative courts hear disputes in the field of public 

administration, deal with issues relating to the lawfulness of regulatory administrative acts, tax 

disputes, and so forth. If the party disagrees with the judgment of Vilnius Regional 

Administrative Court, the taxpayer has a right to appeal to the Supreme Administrative Court of 

Lithuania for a final judgment
11

. Of the 317 appeals that were rejected, fifty-three were appealed 

to the regional court and sixteen were appealed to the supreme administrative court. 

Ultimately, the final decision to change the taxable value or not always is made by the 

courts (if the parties submit complain to the court). The court decisions are implemented, i.e. the 

taxable values are changed in the databases, by the branches of the Centre of Registers. 

 

 

7. Conclusions 

 

Lithuania has established a well-thought-out real property cadastre and registration system. The 

development of the cadastre and register was a step-by-step process implemented in accordance 

with the UNECE Guidelines on Land Administration and with the practical experience of the 

most advanced European countries, which was effectively adapted to local needs and to 

Lithuania’s social and economic environment. A multi-purpose approach was used in the design 

of the system. The combined descriptive and graphical data are a major achievement. The real 

property cadastre and register system covers the whole country and contains comprehensive data 

on real properties, property rights, legal facts, encumbrances, etc. that are necessary for a 

market-value-based valuation system. 

In addition to the achievement of integrating the registers it maintains, the Centre of 

Registers has developed and maintains a successful mass valuation system. A computer-assisted 

mass valuation system has been developed for the whole country, and it is ready for the 

introduction of a real property tax based on market value. The use of the Internet to publish 

market value information is noteworthy, because that facilitates the development of the real 

property market. Geographical information systems (GIS) are used to produce land value maps. 

                                                 
11

 The petition must be filed within thirty days of receiving the regional court’s judgment 
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One factor that accounts for these successes is the freedom afforded the Centre by its status as a 

governmental corporation. Another is its success in assembling the talent needed. It is doubtful, 

however, that the system would be affordable were it not for the multiple uses of the valuation 

system and the valuation department’s goal of making its products more valuable to the real 

estate community generally. 

Related to that goal is a concern voiced by some in the private sector that the Centre’s 

ready access to the data in its custody could give it a competitive advantage over private valuers. 

Valuers’ and analysts’ past access to mass data apparently may also have been jeopardized by 

recent policies restricting access (Deveikis et al, 2013). Even if warranted, such concerns are not 

unique to Lithuania. There often is a tension between conventionally trained individual valuers 

and mass valuers. Enlightened members of both camps recognize that neither approach can 

satisfy all valuation needs. Nevertheless, the goal of being of value to the real estate community 

would be undercut by unduly restricting access to market data. Real estate markets thrive on 

data. 

Concerns about the situation in Lithuania include a question about whether it is possible to 

avoid building taxation by not registering one’s ownership or interest in a property. Building 

data maintenance is a universal concern because of the costs associated with periodic re-

inspections of property. The Centre’s use of imagery provides a recognized way of verifying 

major building features cost effectively
12

. A related and recognized issue is the absence of 

qualitative data (state of repair, construction quality, etc.) in the system. There appears to be no 

concerted effort to assemble such information, and the STI’s tax returns seem not to ask for 

descriptive information. 

The strategy of specifying a large number of limited scope valuation models has 

advantages and disadvantages. One advantage is that valuers in county offices are more likely to 

“own” the models (and taxpayers are more likely to accept them as valid because they are local). 

On the other hand, broader-scope “global” models might produce superior results more 

efficiently. 

Some criticize Lithuania’s continued reliance on the two recurrent property taxes, each of 

which has a separate set of design principles (tax rate structure, reliefs, etc.), valuation models, 

and taxpayer registers. However, the available literature seems not to include a rigorous analysis 

of either the land tax or the building tax or of what a consolidated real estate tax might imply in 

terms of shifts in tax burdens. Until the fiscal and economic performance of the two taxes and 

the practical issues involved in a combined tax are thoroughly understood, there is not much 

value in speculating about a unified land and building tax. It is worth noting that having separate 

land and building taxes is not unusual. Alas, a lack of performance analysis also is not unusual. 

As previously noted, the immovable property tax is far more important fiscally than the 

land tax. Yet, as Figure 15 suggests, the land tax is more dynamic, especially since the 2013 

revaluation. The fact that the indices of average values closely track the number of land and 

structure units suggests that the valuation models have consistent structures over time. Whether 

markets are, in fact, that stable remains to be tested. However, land values seem to be increasing 

more rapidly than structure values. Whether the structure valuation models adequately capture 

the effects of location is another question. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 A Wall Street Journal article reported on the use of Google Street View to detect undeclared property, and the 

STI has an iPhone app that can be used to report suspected tax evasion. 
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Figure 15: Indices of Land and Buidling Inventories, Average Values, and 

Average Taxes: 2006-2014 

 
      Source: Centre of Registers 

 
Acknowledgments 
 

I am deeply indebted to Albina Aleksienė, Roberta Navickaitė, Arvydas Bagdonavičius, Bronislovas 

Mikūta, and their colleagues in the Lithuanian State Enterprise Centre of Registers. I also am indebted to 

the cooperation shown me in Lithuania since my first visit there in 1995 and to the organizations that 

made my visits possible: the Organisation for Economic Co-operation and Development and the Lincoln 

Institute of Land Policy. Finally, the report benefitted from a careful review by Richard Grover, for 

which I am grateful. The references list other works that I consulted. Opinions and any errors are my 

responsibility. 

 
References 
 

Aleknavičius, A. 2011. “Problems with Real Property Taxation in Lithuania.” A paper presented at the 

2011 Baltic Surveying conference. http://llufb.llu.lv/conference/Baltic- surveving/BALTIC-

SURVEYING-201 l-7-14.pdf (accessed 18 February 2015). 

Aleksiene, A., and Bagdonavičius, A. 2010. “Appeals: Electronic Communication versus Hard Copy.” A 

presentation made at the 76
th
 International Conference on Assessment Administration, 29 August–1 

September 2010, Orlando, Florida. 

Aleksiene, A., and  Bagdonavičius, A. 2014. “Property Valuation and Taxation: The Lithuania Approach.” A 

presentation made at the conference on Property Valuation and Taxation for Improving Local 

Governance in ECA, FAO HQ, Rome, 10 November 2014 

Aleksiene, A., and Bagdonavičius, A. 2008. “Value-based Property Taxes in Lithuania.” In Making the 

Property Tax Work: Experiences in Developing and Transitional Countries. Bahl, R., J. Martinez- 

Vazquez, and J. Youngman, J., eds. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy (LILP). 

Aleksiene, A., and A. Tumelionis. 2009. “Property Taxation in Lithuania.” A paper presented at the 

International Conference “Land Value Capture in Urban Development Role of Property Tax in Local 

Finance, June 23-24, 2009, Warsaw, Poland. 

Almy, R. 2003. “Modernizing property taxes: The case study of Lithuania”, Fair & Equitable: 1 

(December 2003): 7-11. 

Almy, R., and Tiits, T.1996. “Report of fact-finding mission on property taxation.” A report prepared for the 

Organisation for Economic Co-operation and Development. 

http://llufb.llu.lv/conference/Baltic-surveving/BALTIC-SURVEYING-201_l-7-14.pdf
http://llufb.llu.lv/conference/Baltic-surveving/BALTIC-SURVEYING-201_l-7-14.pdf


29 
 

Bagdonavičius, A., and Deveikis, S. 2006. “Automated Valuation Models in Lithuania.” A paper presented at 

the FIG Workshop on Automated Valuation Models of Real Estate Purposes, 19-20 October 2006, 

Santiago de Compostela, Spain. http://www.oicrf.org/document.asp?ID=675 (accessed 26 January 

2010). 

Bagdonavičius, A., and Deveikis, S. 2011. “Mass Appraisal – the Method and an Experience in Lithuania”. 

Proceedings of the FIG Working Week, 2011, 18-22 May 2011, Marrakech, Morocco,  

http://fig.net/pub/fig2011/papers/ts06i/ts06i bagdonavicius deveikis 4890.pdf (accessed 1 March 

2015). 

Bagdonavicius, A., and Ramanauskas, R. 2004. “Introducing a Computerized Market Value- Based Mass 

Appraisal System for Real Property Taxation in Lithuania”. FIG Working Week 2004, 22-27 May 

2004, Athens Greece. 

Connolly, K., and Bell. M.  2009. “Financing Urban Government in Transition Countries: Assessment 

Uniformity and the Property Tax.” Environment and Planning C: Government and Policy, 28(6): 

978-991. http://www.envplan.com/abstract.cgi?id=cl076b 

Deveikis, S. 2002. “National Report by Lithuanian Association of Property Valuers.” A paper presented at the 

FIG XXII International Congress, Washington, D.C. USA, 19-26 April 2002. 

https://www.fig.net/pub/fig 2002/NS2/NS2 deveikis.pdf (accessed 30 December 2014) 

Deveikis, S., Deveikyte, S., Galiniene, B., and Lizunaite, L. 2013. “Real Estate Market Data & Value 

Spreadsheets Boom in Lithuania”,  http://www.ltva.lt/wp- content/uploads/2014/03/re marketdata 

accessibility lithuania.pdf (accessed 15 April 2015);  

 or in Proceedings of the Baltic Valuation Conference 2013, Reykjavik, Harpa Center, Iceland. 

http://www.skra.is/library/Samnyttar-skrar-

/Markadsfrettir/BVC/1_RE_marketData_accessibility_Lithuania.pdf  (paper) 

  and: http://www.skra.is/library/Samnyttar-skrar-

/Markadsfrettir/BVC/1_Deveikis_DeveikyteLT_REmarketData_accessibility_BVC2013.ppt  

(presentation)  

 Dillinger, W., Draugelis, G., and Doty. P. 2002. “Lithuania: Issues in Municipal Finance.” World Bank 

Report No. 2371 6-LT.  http://www- 

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/07/16/00009 4946 

0206060401402/Rendered/PDF/multi0page.pdf   (accessed 17 February 2015). 

Kangur, Alvar, Alvaro Piris, Jacques Miniane, and Jerome Vacher. 2010. “Republic of Lithuania: Selected 

Issues.” IMF Country Report No. 10/202, July, 2010. 

Kasperavicius, R. 2001. “Reform of the Land Cadastre in Lithuania.” 

https://www.fig.net/pub/proceedings/korea/full- papers/pdf/sessionl6/kasperavicius.pdf (accessed 18 

February 2015) 

Lithuania, Republic of. 2005. Law on Immovable Property Tax. 7 June 2005 No. X-233. Vilnius. 

Mikesell, J., and C.K. Zorn. “Data Challenges in Implementing a Market Value Property Tax: Market and 

Market-Informed Valuation in Russia, Ukraine, and the Baltic States.” In Making the Property Tax 

Work: Experiences in Developing and Transitional Countries. Bahl, R., J. Martinez-Vazquez, and J. 

Youngman, J., eds. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy (LILP) 

Sabaliauskas, Kestutis, and Aleksiene, Albina. 2002. “Progress Toward Value-Based Taxation of Real 

Property in Lithuania.” Land Lines (October 2002): 11-13. 

Sobczyk, M. 2013. “In Lithuania, the Tax Man Cometh Right After the Google Car Passeth.” Wall Street 

Journal, May 30, 2013. 

Statistics Lithuania. 2014. Statistical Yearbook of Lithuania: 2014. Via Internet: http://osp.stat.gov.lt/services-

portlet/pub-edition-file?id=2910 (accessed 23February 2015) 

Survila, Romualdas. 1996. “Land Reform and Ownership Reform - Registration of Ownership.” A paper 

presented at the conference on Property Tax Reform and Local Government Finance, Jurmala, 

Latvia, 21-23 October 1996. 

United Nations. Economic Commission for Europe. Committee on Human Settlements. Working Party on 

Land Administration. 2005. “Land (Real Property) Administration Review.” 

Valleta, Bill. 2000. “Lithuania is ready to complete land restitution and land reform.” Report prepared for the 

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

World Bank. Europe and Central Asia Region. Country Department IV. Housing and Municipal Services 

Division. 1995. “Lithuania: Municipal Finance Report.” 

 

 

http://www.oicrf.org/document.asp?ID=675
http://fig.net/pub/fig2011/papers/ts06i/ts06i_bagdonavicius_deveikis_4890.pdf
http://www.envplan.com/abstract.cgi?id=cl076b
https://www.fig.net/pub/fig_2002/NS2/NS2_deveikis.pdf
http://www.ltva.lt/wp-content/uploads/2014/03/re_marketdata_accessibility_lithuania.pdf
http://www.ltva.lt/wp-content/uploads/2014/03/re_marketdata_accessibility_lithuania.pdf
http://www.skra.is/library/Samnyttar-skrar-/Markadsfrettir/BVC/1_RE_marketData_accessibility_Lithuania.pdf
http://www.skra.is/library/Samnyttar-skrar-/Markadsfrettir/BVC/1_RE_marketData_accessibility_Lithuania.pdf
http://www.skra.is/library/Samnyttar-skrar-/Markadsfrettir/BVC/1_Deveikis_DeveikyteLT_REmarketData_accessibility_BVC2013.ppt
http://www.skra.is/library/Samnyttar-skrar-/Markadsfrettir/BVC/1_Deveikis_DeveikyteLT_REmarketData_accessibility_BVC2013.ppt
https://www.fig.net/pub/proceedings/korea/full-papers/pdf/sessionl6/kasperavicius.pdf
http://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-file?id=2910
http://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-file?id=2910


30 
 

Rizikos rūšių klasifikavimas ir įtaka verslo vertei 
 

Birutė Galinienė, Asta Zaveckaitė 

Vilniaus universitetas Ekonomikos fakultetas 

Santrauka 

Straipsnyje nagrinėjama rizikos ir verslo vertinimo bei vertės nustatymo sąsaja.  Straipsnio tikslas 

– pateikti galimus rizikos klasifikavimo būdus ir aptarti rizikos įtaką vertinamo verslo vertei, jos 

nustatymo metodus ir principus. Straipsnyje pateikiamas skirtingų rizikos sampratų spektras. Nors 

egzistuoja daugybė būdų apibrėžti riziką, verslo vertinimo kontekstu rizika labiau siejama su įmonės 

gebėjimu generuoti pinigų srautus. Vyrauja požiūris, kad rizika turi neigiamą tiesioginę įtaką verslo 

vertei - didėjant rizikai, mažėja tikimybė gauti tokias pajamas, kaip tikėtasi, taigi atitinkamai mažėja ir 

verslo vertė. Yra daugybė būdų, kaip galima klasifikuoti rizikos rūšis. Verslo vertinimo kontekstu 

priimta riziką skirti į sisteminę ir nesisteminę riziką. Nors sisteminės rizikos įmonės kontroliuoti negali, 

yra būdų, kaip verslas galėtų prisitaikyti ir valdyti ne tik nesisteminę, bet ir sisteminę riziką. Rizikos 

įtaka verslo vertei matuojama daugeliu kiekybinių ir kokybinių rizikos vertinimo būdų, kuriems 

straipsnyje skirta atitinkamas dėmesys. Straipsnyje naudoti tyrimo metodai yra mokslinės literatūros 

analizė, jos sisteminimas ir apibendrinimas. 

Raktiniai žodžiai: rizika, verslo vertė, rizikos rūšys, sisteminė ir nesisteminė rizika 

Summary 

The article analyzes the linkage between risk and business valuation, or business value 

determination. The problem of this article is formulated as how to evaluate the impact of risk on business 

value? The object of research is the classification and role of risk in the context of business valuation. 

The purpose of the article is to provide possible ways to classify risk and overview of the impact of risk 

on the business being valued, the methods and principles to determine it. The article is based on systemic 

analysis and synthesis of academic literature. There are many different ways to define the concept of 

risk; in the context of business valuation, risk mainly relates to company’s ability to generate cash flow. 

Risk is negatively associated with business value. When business risk increases, there is more 

uncertainty as to whether the business will be able to generate the expected revenues; consequently, the 

business value drops. There is a variety of risk classification methods; in the context of business 

valuation, systemic and non-systemic risks are usually distinguished. Companies may utilize a number of 

measures to mitigate not only non-systemic but also systemic risks and therefore increase and maintain 

business value. Both quantitative and qualitative risk valuation methods are developed to reflect risk in 

business valuation. Quantitative methods (e.g., cash flow adaptations or discount rate) help assign 

numerical values to reflect the level of risks affecting the business; however, they require sufficient 

knowledge and experience. Qualitative methods are easier to adapt and allow to evaluate a general 

linkage between business value and the impact of risk. It is recommended to combine different risk 

reflection methods while determining business value because it allows to obtain a more detailed view on 

the level of business risk. One should strive to not only evaluate business objectively but also to 

determine the areas of and methods how to increase and maintain business value. 

Įvadas 

Rizikos valdymas yra integrali, didelę reikšmę įmonės gyvybingumui turinti veiklos sritis. 

Rizikos valdymas turi ne tik tiesioginę įtaką įmonės operacijų efektyvumui, bet ir verslo vertei. 

Kuo didesnė vertinamo verslo rizika, tuo mažesne verte gali būti įvertintas verslas. Jei rizika turi 

neigiamą įtaką verslo vertei, o rizikai valdyti ir mažinti galima pasitelkti tam tikrus būdus, tai 

valdant riziką galima apsaugoti, išlaikyti ar netgi padidinti įmonės vertę. Dėl to rizikos valdymas 

įgyja strateginę reikšmę įmonės kasdienėje veikloje. Vertinga panagrinėti, su kokiomis 

rizikomis susiduria verslas, kaip galima jas klasifikuoti ir įvertinti, kaip galima kiekybiškai ir 

kokybiškai atspindėti rizikos įtaką vertinant verslą ir nustatant jo vertę.  

Mokslinėje literatūroje siūloma daugybė rizikos klasifikavimo būdų. Rizikas galima 

skirstyti pagal jų poveikį verslui, pagal atsiradimo vietą, pagal paveikiamą įmonės veiklos sritį. 

Skirtingi autoriai pateikia skirtingą rizikos rūšių grupavimą. Tampa aišku, kad rizikos samprata, 

rizikos rūšių klasifikavimas ir rizikos įtaka verslo vertei yra nepakankamai aiškiai apibrėžti. 
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Rizikos samprata 

Tradicinė rizikos samprata labiausiai siejama su tikimybėmis ir tikimybių teorija. Rizika 

gali būti suvokiama kaip laukiama vertė (Aven, 2012); kaip tikimybė, kad tam tikras įvykis 

įvyks arba ne; kaip rodiklis, rodantis (neigiamo) įvykio įvykimo tikimybę ir jo pasekmių lygį. 

Pastaruoju metu tyrėjai yra linkę praplėsti tokį rizikos suvokimą ir siūlo naudoti neapibrėžtumų 

sąvoką. Rizikos samprata turi neapsiriboti vien tikimybėmis, neapibrėžtumus vertinti reikėtų iš 

įvairių perspektyvų.  

Dėl universalaus rizikos apibrėžimo vieningų išvadų nėra, taigi bendrąja prasme rizika 

pripažįstama kaip sudėtingas ir kompleksiškas, daug aspektų apimantis reiškinys. Dažniausiai 

rizika vertinama iš negatyvios pusės, pabrėžiant galimą nežinomų, neapibrėžtų įvykių žalą ar 

neigiamą poveikį verslui ir jo dalyviams. Pačios sąvokos – neapibrėžtumas, nežinomybė – 

sukelia ganėtinai negatyvias asociacijas. Tradiciškai rizika vertinama kaip objektas, kurio reikia 

išvengti ar sušvelninti (kaip mini Woon et al., 2011). Iš tikimybinės pusės taip pat dažniausiai 

pabrėžiamas neigiamų įvykių galimumas įvykti, arba galimų įvykti įvykių neigiamas efektas 

(Aven, 2012).   

Abstrakčiau riziką galima įvardinti kaip galimybę. Rizika gali būti laikomi bet kokie 

įvykiai, kurie turės įtakos (vengiant nurodyti jos kryptį) tikslams ir jų pasiekimui. Logiška 

manyti, kad nenuspėjami įvykiai turėtų apimti ir pozityvių rezultatų galimybę. Pati rizika gali 

būti įvardijama iš negatyvios pusės, arba kaip neapibrėžtumas ir nežinomybė, tačiau kalbant 

apie rizikos valdymą, neretai pabrėžiama, kad  tinkamai ją valdant, galima iš nenuspėjamų 

įvykių gauti naudos. Kiti traktuoja galimybes ne kaip rizikos teigiamą pusę, bet kaip atskirą 

fenomeną, tačiau teigia, kad efektyvus rizikos valdymas turi integruoti abu galimus rezultatus ir 

panaudoti juos siekiant verslo konkurencinio pranašumo (kaip cituoja Woon et al., 2011). 

Dualiai galima vertinti ne pačius rizikos veiksnius ir neapibrėžtumus, kurie gali sumenkinti 

organizacijos pajėgumą siekti užsibrėžtų tikslų, bet šio susidūrimo rezultatus, kurie gali būti tiek 

teigiami, tiek neigiami (Ingley ir van der Walt, 2008). Kompanijos turėtų siekti sumažinti 

neigiamus galimus padarinius, tuo pačiu metu stengiantis maksimizuoti galimus teigiamus 

rezultatus (Zou et al., 2010). Taigi galimas ir rizikos dualumo požiūris, kai patys rizikos 

veiksniai apima teigiamus ir neigiamus galimus įvykius, ir rizikos valdymo dualumo požiūris, 

kai tinkamai valdant riziką galima pasiekti tiek teigiamų, tiek sumažinti neigiamas rizikingų 

veiksnių pasekmes. 

Verslo vertinimo kontekstu, rizika gali būti apibrėžiama kaip veiksniai ar įvykiai, kurie 

gali turėti neigiamos įtakos verslo vertei. Rizika gali būti laikoma pagrindiniu arba vienu iš 

pagrindinių verslo vertės determinantų.  

Rizikos įtaka verslo vertei 

Rizikos ir verslo vertės ryšys yra tiesioginis – kuo daugiau rizikos, tuo mažesnė turėtų būti 

vertinamo verslo vertė. Rizika mažina verslo vertę, nes rizikos veiksniai yra asocijuojami su 

nežinomybe ir neužtikrintumu dėl verslo padėties ateityje (McDaniel, 2013) – dėl to, koks bus 

jos finansinis stabilumas, konkurencingumas rinkoje, produktų paklausa, galimi gauti pinigų 

srautai. Įmonės vertė tiesiogiai priklauso nuo pelno ir laukiamo pinigų srauto augimo pokyčių, 

kurie yra neigiamai susiję su verslo rizikos pokyčiais (Kazlauskienė ir Christauskas, 2007). Jei 

verslas vertinamas kaip tam tikras investicinis projektas, riziką  galima sieti su investicijos 

grąžos variacija (Kazlauskienė ir Christauskas, 2007): jei verslo rizika labai didelė, tai laukiama 

grąža iš investicijos būtų labai didelė, tačiau labai didelė būtų ir labai mažos grąžos arba 

nuostolio galimybė. Taigi rizika verslo vertinimo atveju gali būti apibrėžiama kaip tikimybė, 

kad verslas negeneruos tokio pinigų srauto, kaip tikimasi. Tokios tikimybės dydis sietųsi su 

atitinkamu verslo vertės mažėjimu. Tokiu atveju rizika verslo vertinimo kontekstu gali būti 

išreikšta daugeliu veiksnių, kurie vienokiu ar kitokiu būdu daro įtaką įmonės gebėjimui 

generuoti pajamas. 
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Turint omenyje rizikos reikšmę verslo vertei, galima riziką valdyti siekiant sumažinti 

rizikos atsiradimą. Įmonės vadovai turi galimybę sumažinti rizikos įtaką ir taip padidinti įmonės 

vertę. Galima išskirti kelias sritis, į kurias reiktų atkreipti dėmesį, siekiant apsaugoti įmonės 

vertę nuo neigiamo rizikos veiksnių poveikio. Šešios sritys, kurias McDaniel (2013) išskiria 

kaip pagrindines rizikos įmonėje sritis, yra susijusios tiek su vidinėmis įmonės 

charakteristikomis, tiek su išorinėmis rinkos tendencijomis. Jei įmonės veikla yra per daug 

priklausoma nuo vieno ar kelių „raktinių darbuotojų“, toks įmonės specifikos elementas gali būti 

asocijuojamas su didesniu rizikos priedėliu, vertinant verslo rizikingumą ir atitinkamai vertę. 

Taip pat įmonė gali būti per daug priklausoma ir nuo vieno ar kelių pagrindinių pirkėjų. 

Sumažinti tokios rizikos įtaką verslo vertei būtų galima pasirašant ilgalaikes sutartis su 

pagrindiniais pirkėjais, padidinant savo produkto unikalumą ir išskirtinumą rinkoje (kad klientui 

būtų sunkiau vieną įmonę pakeisti kita, nes siūlomas produktas nėra lengvai dubliuojamas 

rinkoje), stiprinant pirkėjo ryšius ir gerus santykius su įmonės darbuotojais, nuolat stebint 

pagrindinių pirkėjų finansinę padėtį ir stabilumą (siekiant užtikrinti, kad klientai turės pajamų 

sumokėti už perkamas prekes/paslaugas ir bus pajėgūs padaryti tą laiku).  

Jei įėjimo į rinką barjerai yra žemi, arba kitaip tariant – jei konkurentai gali pradėti 

prekiauti tokia pačia ar panašia kaip įmonės siūloma produkcija ar paslaugomis be didelių 

pastangų ir investicijų, tokiu atveju įmonės rizika yra didesnė. Įmonei patartina kurti dirbtinius 

įėjimo į rinką barjerus, taip apsaugant ir didinant savo įmonės vertę: padidinti siūlomos 

produkcijos ar teikiamų paslaugų išskirtinumą, kaupti žinių kapitalą, kurti investicijų 

reikalaujančias, pažangias technologijas. Technologinis progresas siekiant apsaugoti įmonės 

vertę yra labai svarbus. Jei produkto ar paslaugos specifikacijos greitai sensta technologiškai, 

arba įmonės siūlomas produktas yra brandos ar smukimo fazėje, egzistuoja didesnė rizika 

uždirbti mažiau pajamų, nei tikimasi. Esant nepastoviems finansiniams rezultatams, įmonė bus 

vertinama mažesne verte. Reikėtų siekti subalansuoti įmonės finansus ir nedaryti drastiškų 

investicinių ar plėtros sprendimų, jei yra tik menka tikimybė jiems pasiteisinti. Galiausiai, 

teisinių reikalavimų laikymasis gali padėti išsaugoti įmonės vertę. Jei įmonė vykdo savo veiklą 

pagal jos rinką ir sektorių apibrėžiančius įstatymus ir teisės pagrindus, moka reikiamus 

mokesčius, skiria tinkamą dėmesį aplinkosaugai, darbuotojų teisėms, teisingų santykių su 

pirkėjais užtikrinimui, sutarčių su klientais ir tiekėjais laikymuisi, draudimui nuo nelaimingų 

atsitikimų ir profesinio aplaidumo, galima tikėtis, kad įmonė bus įvertinta kaip mažiau rizikinga 

(McDaniel, 2013). Apibendrinant galima teigti, kad elgiantis apgalvotai ir aktyviai, įmanoma 

sušvelninti ne tik vidinių, bet ir išorinių rizikos veiksnių įtaką įmonės vertei. 

Rizikos klasifikavimas procesiniu požiūriu 

Rizikos valdymas įmonėje yra visuotinai pripažintas kaip svarbi įmonės veiksmingam ir 

efektyviam funkcionavimui bei klestėjimui užtikrinti veikla (Zhao et al., 2013; Motiejūnaitė ir 

Startienė, 2003). Pastaruoju metu ypač palaikomas integruoto rizikos valdymo konceptas, kuris 

turėtų pagerinti rizikos valdymą įmonėje ir padėti verslui laiku identifikuoti ir tinkamai kovoti 

su kasdienėmis rizikomis (Kaleininkaitė ir Trumpaitė, 2007; Woon et al., 2011). Integruoto 

rizikos valdymo atveju visi įmonės procesai vertinami holistiškai, o rizikos valdymas susiejamas 

su bendrąja įmonės strategija ir organizacinių tikslų siekimu (Woon et al., 2011). Integruotas 

rizikos valdymas reikalauja rizikos valdymą pradėti strateginiame lygmenyje ir, identifikavus 

tikslinius procesus įmonės veikloje, analizuoti rizikas, kurios kiekviename iš jų yra svarbiausios 

ir reikšmingiausios (Motiejūnaitė ir Startienė, 2003; Kaleininkaitė ir Trumpaitė, 2007). Kadangi 

įmonės ištekliai yra riboti, identifikuotos rizikos turi būti klasifikuojamos pagal reikšmę ir 

galimo nuostolio lygį – didelę įtaką įmonės veiklai ir gyvybingumui turinčios rizikos turi būti 

prioritetizuotos. Pagal integruoto rizikos valdymo požiūrį, kai rizikos veiksniai nagrinėjami iš 

įmonės procesų perspektyvos, rizika skirstoma į aplinkos, procesų ir informacijos riziką 

(Kaleininkaitė ir Trumpaitė, 2007). 
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Aplinkos rizika yra išorinė, nuo įmonės veiklos tiesiogiai nepriklausanti rizika. Šios 

grupės rizikos siejamos su esminėmis įmonės veiklos prielaidomis. Aplinkos rizika gali paveikti 

įmonės organizacinių tikslų siekimą, įmonės strategiją ar gyvybingumą. Tokios rizikos dažnai 

siejamos su vartotojų, konkurentų ir tiekėjų veiksmais (pasikeitęs vartotojų požiūris į įmonės 

siūlomą produkciją ar teikiamas paslaugas, netinkama ar pavėluota reakcija į konkurentų 

veiksmus, per didelė priklausomybė nuo (nepatikimų) tiekėjų ir kt.).  

Procesų rizika siejama su netinkamai sukurtais ar blogai valdomais įmonės procesais, 

kurie neužtikrina organizacinių tikslų siekimo ir strategijos realizavimo. Atitinkamai 

skirtingiems įmonės procesams, procesų rizika skirstoma į keletą porūšių. Veiklos rizika siejama 

su priemonėmis, naudojamomis įmonės strategijai realizuoti: netinkamais žmogiškaisiais 

ištekliais, žinių kapitalo trūkumu, neefektyviu produktų kūrimo ir tobulinimo procesu. Dėl 

netinkamai parinktų priemonių ir būdų strategijai įgyvendinti, įmonės veikla gali netenkinti 

klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikių. Kita procesų rizikos rūšis yra įgaliojimų rizika. Ji 

siejama su netinkamai priimtais, neefektyviais sprendimais, kurie gali turėti įtaką įmonės 

kasdienėms operacijoms. Šios rizikos šaltinis – neaiškios, netinkamai paskirstytos, apibrėžtos ir 

suformuluotos atsakomybės bei įgaliojimai įmonėje, dėl kurių gali būti priimami 

nekompetetingi sprendimai. Informacijos vientisumo rizika siejama su įmonės informacinių 

techologijų veikla ir informacijos apdorojimu. Jei įmonės technologijos veikia nepatikimai, 

dažnai genda, neužtikrina informacijos saugumo ir pasiekiamumo, jei informacijos sklaida 

įmonėje vyksta pavėluotai, rizikuojama sutrikdyti įmonės veiklą, priimti pasenusia informacija 

grindžiamus sprendimus. Finansinė rizika siejasi su finansų planavimo ir valdymo procesais 

įmonėje. Finansinė rizika gali kilti priimant netinkamus biudžeto planavimo, investicinius, 

kredito prisiėmimo ir grąžinimo sprendimus (Kaleininkaitė ir Trumpaitė, 2007).  

Informacijos rizika įmonėje siejama su informacijos, naudojamos sprendimams priimti, 

kokybe ir atitinkamai priimtų sprendimų rezultatų kokybe. Rizikuojama priimti netinkamus ir 

nepagrįstus strateginius, taktinius ir finansinius sprendimus, jei informacija įmonėje yra 

pasenusi, iškreipta, neobjektyvi, nepatikima. Strateginiu lygmeniu informacijos rizika gali kilti 

priimant sprendimus apie verslo modelio ir strategijos formavimą, išteklių skirstymą, įmonės 

organizacinę struktūrą. Taktiniu lygmeniu informacijos rizika gali kilti formuojant tam tikrų 

vartotojų segmentų pritraukimo būdus, samdant darbuotojus, valdant įmonės administracinius 

procesus. Priimant finansinius sprendimus, ši rizika gali kilti planuojant įmonės biudžetą, 

vertinant investicinius sprendimus, prognozuojant įmonės finansinį stabilumą (Kaleininkaitė ir 

Trumpaitė, 2007). 

Pagrindinės rizikos grupės, jų prielaidos ir rizikos tipai pateikti 1 lentelėje. 

1 LENTELĖ. Rizikos rūšių klasifikavimas pagal integruoto rizikos valdymo modelį 

Rizikos rūšis Prielaidos Rizikos tipai 

Aplinkos 

Gali pakeisti esmines 

prielaidas, grindžiančias 

įmonės veiklą ir gyvavimą 

Nesugebėjimas suprasti vartotojų poreikių 

Nesugebėjimas reaguoti į konkurentų veiksmus 

Per didelis priklausymas nuo lengvai pažeidžiamų 

tiekėjų 

Procesų 

Neužtikrinama, kad įmonės 

tikslai bus pasiekti 

Kyla iš netinkamai sukurtų, 

blogai valdomų procesų 

Veiklos rizika (strategija, ŽI, žinios, produktai, 

ciklas...) 

Įgaliojimų rizika (atsakomybė ir atskaitomybė) 

Vientisumo rizika (IT, duomenų gavimas, turto 

apsauga...) 

Finansinė rizika (kainos, likvidumas, kreditas...) 

Informacijos 
Informacijos sprendimams 

priimti kokybė 

Strateginis lygmuo (verslo modelis, aplinkos įtaka, 

išteklių skirstymas...) 

Taktinis lygmuo (atskiri procesai) 

Finansinis lygmuo (būsimų rezultatų planavimas, 

biudžeto sudarymas, investicijų vertinimas...) 
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Apibendrinant galima teigti, kad integruotas rizikos valdymas suteikia pagrindą 

procesiniam rizikos rūšių klasifikavimui.  

Galimi rizikos klasifikavimo būdai 

 Nors yra vieningai sutariama dėl rizikos valdymo poreikio ir rizikos įtakos verslo vertei, 

nėra sutariama dėl vieningo rizikos rūšių klasifikavimo. Aukščiau pateiktą integruotą rizikos 

valdymo konceptą papildantį procesinį rizikos klasifikavimą galima papildyti daugybe kitų 

būdų, kaip rizikos gali būti skirstomos. Mackevičius (2005) apžvelgia kelis skirtingus požiūrius. 

Rizikos gali būti labai apibendrintai skiriamos į verslo ir finansinę rizikas. Verslo rizika šiuo 

atveju sietųsi su pavojumi, kad įmonė nesugebės generuoti pakankamai pajamų, kad galėtų 

padengti savo gamybinės veiklos išlaidas. Finansinė rizika apibrėžiama kaip rizika, kad įmonė 

neužtikrins finansinio stabilumo ir nebus pajėgi padengti finansavimo išlaidų. Mackevičius 

(2005) pateikia ir detalesnį įmonių veiklos rizikų klasifikavimą, tačiau lieka neaišku, ar 

„veiklos“ rizikos įvardijamos kaip atskira rizikų rūšis, ar toks apibūdinimas vartojamas be jokio 

specifinio tikslo.  

Įmonių veiklos rizikos klasifikuojamos pagal tam tikrus požymius (Galinienė, 2015). 

Pagal atsiradimo priežastį, arba šaltinį, rizikos skiriamos į ekonominę (kai rizikos atsiradimo 

priežastis yra ekonominės rinkos situacijos pokyčiai, pavyzdžiui, nedarbingumo padidėjimas ar 

finansinis nuosmukis) ir politinę rizikas (kai rizikos atsiradimo priežastis yra politinio stabilumo 

ir politinės santvarkos pasikeitimas šalyje, naujų politinių struktūrų kūrimas, įstatymų pokyčiai). 

Pagal poveikį rizikos skiriamos į vidines ir išorines, nors tikslingiau jų skiriamąjį požymį būtų 

įvardinti kaip rizikos lokaciją. Vidinės rizikos kyla išskirtinai įmonės viduje ir tiesiogiai 

priklauso nuo įmonės veiklos, operacijų, priimamų sprendimų, vadovybės kompetencijos ir kitų 

subjektyvių veiksnių. Išorinės rizikos kyla įmonę supančioje aplinkoje ir yra objektyvios, 

įmonės nekontroliuojamos. Išorines rizikas sukelti gali visus rinkos dalyvius veikiantys faktoriai 

– ekonominiai, socialiniai ar teisiniai pokyčiai.  

Rizikos gali būti skirstomos pagal įmonės veiklos sritis. Tokiu atveju rizikos būtų 

įvardijamos kaip ūkinės, gamybinės, komercinės, finansinės ar investicinės. Rizikų atsiradimo 

priežastis būtų atitinkamoje įmonės veiklos sferoje daromi sprendimai ir veiksmai, vykstantys 

pokyčiai. Laiko požiūriu rizikos skiriamos į retrospektyvines, einamąsias ir perspektyvines. 

Kitaip tariant, praeityje kilusios ir dabartyje atsirandančios rizikos turi būti vertinamos ir 

analizuojamos, kad būtų galima identifikuoti potencialiai ateityje galinčias kilti rizikas. Kaip 

buvo minėta straipsnio pradžioje, pastaruoju metu rizikos vertinamos ne tik iš neigiamos pusės, 

bet ir iš teigiamos pusės, kaip galimybės, kurias tinkamai valdant galima panaudoti įmonės 

organizacinių tikslų vykdymui. Tokią koncepciją paremia ir rizikų skirstymas pagal rezultato 

pobūdį: grynoji rizika kyla tada, kai rizika gali sukelti tik nuostolį, o spekuliatyvinė rizika kyla 

tada, kai egzistuoja galimybė iš rizikos įvykio gauti tiek neigiamą, tiek teigiamą rezultatą 

(Mackevičius, 2005). 

Apibendrinant rizikų klasifikavimą pagal tam tikrus požymius galima teigti, kad tos pačios 

rizikos rūšys gali būti vertinamos iš kelių skirtingų perspektyvų ir klasifikuojamos pagal 

skirtingus požymius. 

Rizikos klasifikavimas verslo vertinimo kontekstu 

Rizikos gali būti skirstomos hierarchiškai į makro (šalies), mezo (industrijos) ir mikro 

(įmonės) rizikas pagal aplinkos įmonę supančius aplinkos sluoksnius, kuriuose rizika atsiranda. 

Verslo vertinimo kontekste, šie rizikos hierarchiniai lygiai padalijami į sisteminę ir nesisteminę 

rizikas. Sisteminė rizika apima šalies ir industrijos lygius, o nesisteminė rizika apima 

kiekybinius ir kokybinius veiksnius, kurie sukelia riziką išskirtinai įmonės viduje (Kazlauskienė 

ir Christauskas, 2007; Galinienė, 2015). Pagrindiniai skirtumai tarp sisteminės ir nesisteminės 

rizikų yra įmonės ir rizikos tarpusavio priklausomybė. Sisteminės rizikos atveju, įmonė yra 
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nepajėgi suvaldyti riziką, rizika kyla dėl išorinės aplinkos sukeliamų veiksnių ir nepriklauso nuo 

įmonės veiklos. Sisteminė rizika yra bendroji rizika, kuri paveikia visus arba didžiąją dalį rinkos 

ir finansinių transakcijų dalyvių. Kita vertus, nesisteminė rizika tiesiogiai priklauso nuo įmonės 

veiklos ir operacijų. Riziką sukelia vidinės įmonės aplinkos veiksniai, taigi riziką įmonė pajėgi 

valdyti ir gali nuo jos apsisaugoti pasitelkiant diversifikavimo strategiją.  

Sisteminė rizika 

Pagrindiniai veiksniai, nustatantys sisteminę šalies (makro aplinkos) riziką, yra 

ekonominiai, teisiniai-politiniai ir technologiniai. Ekonominių veiksnių grupei galima priskirti 

šalies ekonominio augimo greitį, palūkanų normos ir valiutų kurso pokyčius, mokesčių politikos 

specifiką, infliacijos lygį. Pagrindiniai politiniai-teisiniai veiksniai, kurie skatina sisteminės 

rizikos atsiradimą, daro įtaką verslo vertei, vertinimo procesui ir vertinimo rezultatų 

patikimumui, apima išorinę politinę situaciją, politinio stabilumo šalyje lygį ir teisinį 

reguliavimą. Technologiniai veiksniai nagrinėja mokslinio-technologinio progreso ir tyrimų 

vystymo šalyje įtaką verslo vertei ir vertinimui. 

Pagrindiniai veiksniai, skatinantys sisteminės industrinės (mezo aplinkos) rizikos 

atsiradimą, siejami su vartotojais, konkurentais ir tiekėjais. Analizuoti, vertinti ir stebėti įmonę 

supančia rinką be galo svarbu, nes įmonės funkcionavimo rinkoje sąlygų pasikeitimai gali turėti 

didelę įtaką įmonės veiklos rezultatams. Verslo vertei įtaką daro veiksniai, susiję su įmonės 

pajėgumu generuoti pajamas, o šį pajėgumą gali neigiamai paveikti konkurencinės sąlygos, 

vartojimo rinkos ir tendencijos, galimos pateikti rinkai produkcijos kiekis.  

Konkurentų keliama rizika svarbi ne tik tuo, kad įmonės yra tarpusavyje susijusios 

svarbiais konkurenciniais ryšiais rinkoje, bet ir dėl to, kad konkurencija padidina įmonės veiklos 

neužtikrintumą. Įmonės konkurentų daromi veiksmai gali turėti tiesioginę įtaką įmonės 

finansinei būklei ir parduodamos produkcijos kiekiui. Įmonė turi reaguoti laiku ir tinkamai į 

varžovų vykdomus manevrus, nes kitu atveju gali prarasti konkurencinį pranašumą. Būtent 

konkurencinis pranašumas ir apskritai nuolatinis varžovų stebėjimas ir savęs lyginimas su jais 

turėtų padėti įmonei užtikrinti sėkmingą veiklą ir padėtį rinkoje. Pagrindiniai konkurentų rizikos 

veiksniai yra varžovų skaičiaus kitimas ir alternatyvių produktų atsiradimas. 

Vartotojų įtaka įmonės verslo vertei yra labai didelė, nes vartotojų charakteristikos 

tiesiogiai apsprendžia įmonės gebėjimą generuoti pajamas. Santykių su klientais trukmė yra 

vienas iš vartotojų rizikos veiksnių. Jei įmonės ir jos klientų ryšys yra trumpalaikis ir silpnas, 

kyla rizika, kad įmonė nesugebės užtikrinti stabilaus pajamų srauto. Taip pat įmonė laikoma 

labiau rizikinga, jei pajamų dalis, tenkanti vienam įmonės klientui, yra didelė. Tokiu atveju 

įmonės priklausomybė nuo vieno ar kelių klientų tampa labai didelė. Atsiranda rizika, kad 

klientui išėjus pas konkurentą įmonės pajamos nukris, bus destabilizuotos. Paklausos svyravimai 

taip pat turi įtakos įmonės pajamų srautui ir finansiniams rezultatams. Jei paklausa įmonės 

produkcijai ar teikiamoms paslaugoms labai svyruoja, jai būdingas sezoniškumas, įmonė tampa 

labiau rizikinga. 

Trečioji sisteminės industrinės rizikos veiksnių grupė siejasi su tiekėjų ir įmonės 

santykiais. Tiekėjų charakteristikos ir teisinis pagrindas, apibrėžiantis įmonės ir tiekėjų 

bendradarbiavimą, yra svarbūs įmonės rizikos vertinimui. Pavyzdžiui, jei įmonės priklausomybė 

nuo vieno ar kelių tiekėjų yra labai didelė, atsiranda rizika, kad įmonė nesugebės tinkamai 

tenkinti klientų poreikių. Tokią pačią riziką kelia ir tiekiamų žaliavų kokybės svyravimai, 

žaliavų ir transportavimo kainų kilimas ar vėluojantis pristatymas.  

Nesisteminė rizika 

Nesisteminė įmonės rizika gali būti identifikuojama analizuojant vidinius įmonės 

dokumentus ir informaciją, nes nesisteminė rizika nagrinėja įmonės viduje kylančius ir nuo 



36 
 

įmonės veiklos priklausančius rizikos veiksnius. Nesisteminę riziką galima skirti į kiekybinius ir 

kokybinius veiksnius. Kiekybiniai veiksniai apima apskaičiuojamus finansinius įmonės 

rodiklius, kuriuos galima pasitelkti siekiant įvertinti įmonės būklę ir situaciją. Finansinį įmonės 

stabilumą parodo likvidumo rodikliai, arba įmonės gebėjimas padengti įsipareigojimus. Jei 

likvidumo rodikliai mažėja, įmonės finansinis stabilumas gali būti nepakankamas užtikrinti 

efektyviai įmonės veiklai. Finansinės struktūros veiksnys siejamas su įmonės skolos ir bendro 

kapitalo santykiu. Jei skolos dalis didėja arba yra didesnė nei būdinga kitoms panašaus tipo 

įmonėms rinkoje, tai rodo didėjančią įmonės riziką ir automatiškai – mažesnę verslo vertę. 

Pelningumo rodiklis parodo įmonės gebėjimą generuoti pelną ir gali būti išreiškiamas turto 

pelningumu ar pardavimų pelningumu. Jei įmonės pelningumo rodikliai mažėja, vadinasi, įmonė 

nesugeba efektyviai transformuoti gaunamų pajamų į grynąjį pelną. Apyvarta yra dar vienas 

rizikos veiksnys, kuris rodo įmonės efektyvumą ir leidžia įvertinti, kiek efektyviai įmonė 

naudoja kapitalą, inventorių, surenka įsiskolinimus iš klientų ir susimoka savo įsipareigojimus. 

Tokie vidiniai finansiniai duomenys gali būti naudojami įmonės rizikai atspindėti siekiant 

įvertinti jo vertę. 

Kokybiniai nesisteminės rizikos veiksniai dažnai apima įmonės personalą ir 

diversifikavimo strategiją, tačiau priklausomai nuo įmonės gali apimti ir daugiau įvairių 

veiksnių. Įmonės darbuotojai ir vadovaujančio personalo kompetencija gali turėti įtakos įmonės 

valdymui ir finansiniams rezultatams. Vadovaujančio personalo žinios ir patirtis nulemia 

priimamų sprendimų kokybę, kuri savo ruožtu gali lemti verslo klestėjimą arba žlugimą. 

Diversifikavimas laikomas pagrindine įmonės strategija, kaip sumažinti verslo riziką ir užtikrinti 

didesnę įmonės vertę. Nepakankamas produkcijos diversifikavimas kelia riziką, kad pasikeitus 

įmonės teikiamos produkcijos paklausai ar gamybiniams pajėgumams, įmonė nesugebės greitai 

ir be didelių pastangų pereiti prie kitos produkcijos ar paslaugų teikimo. Tokia rizika savo 

ruožtu turėtų įtaką įmonės pajamoms ir finansiniam stabilumui. Rinka, kurioje įmonė siūlo savo 

produkciją ar paslaugas, taip pat turi didelę įtaką. Jei įmonė yra priklausoma nuo vienos rinkos 

ar regiono, atsiranda rizika netekti pajamų: pasikeitus rinkos ekonominei situacijai, politiniam 

stabilumui ar konkurenciniam lygiui, įmonė gali netekti savo rinkos dalies. Dėl tos pačios 

priežasties reikėtų vengti ir didelės priklausomybės nuo vartotojų. Tokią riziką galima būtų 

sumažinti diversifikuojant vartotojų bazę ir didinant vartotojų segmentų skaičių. 

Apibendrinant galima teigti, kad rizikos klasifikavimas į sisteminę ir nesisteminę rizikas 

yra gerai išvystytas ir daugelį veiksnių apimantis rizikos klasifikavimo modelis.    

 Rizikos įvertinimas vertinant verslą 

Nėra universaliai priimto metodo, kaip reikėtų atspindėti verslo rizikingumo lygį, 

vertinant jo vertę. Bandant įvertinti verslo riziką, galima vadovautis tam tikrais principais. 

Analizuojant verslo situaciją ir būklę, potencialių rizikų patartina ieškoti tose įmonės veiklos 

srityse, kur verslo procesai nėra deramai suformuoti. Jei verslo procesai nėra aiškiai apibrėžti ir 

menkai siejasi su įmonės strategija ir organizaciniais tikslais, yra tikimybė atsirasti įvairiai 

rizikai. Ypač didelės rizikos verslo funkcionavimui gali kilti, jei įmonės veikla netenkina klientų 

poreikių, verslo procesai neprideda vertės įmonės turtui arba verslo procesai netinkamai ir 

neapgalvotai skirsto įmonės išteklius ir valdo jų naudojimą (Mackevičius, 2005). Vertinant 

verslo rizikingumą, reiktų atsižvelgti ir į verslo turimo turto kompoziciją. Turto rizikingumas 

gali būti skirtingo lygio, tačiau įmonei privalu turėti turto, kuris bet kokioje situacijoje 

generuotų bent minimalias pajamas ir įgalintų įmonę padengti savo įsipareigojimus. 

Įvertinti verslą kaip labiau vertingą leistų įmonės vykdomos rizikos valdymo praktikos. 

Verslo rizika turėtų būti mažesnė, jei įmonėje vykdomas rizikos veiksnių stebėjimas, vertinimas 

ir kontrolė. Užkirsti kelią rizikų atsiradimui turėtų ir nuolatinis verslo aplinkos stebėjimas: 

ekonomikos situacijos, pramonės šakos, konkurentų veiksmų analizė. Verslo valdytojai turi 

nustatyti ir pastoviai stebėti pagrindines, būdingiausias verslui rizikų rūšis. Atsakas į rizikos 
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veiksnius turėtų priklausyti nuo įmonės apsibrėžto rizikos apetito, arba toleruotino rizikos lygio, 

kurį įmonė yra pasiryžusi priimti siekiant įgyvendinti organizacinius tikslus (Mackevičius, 

2005). Tokiu būdu būtų žinomos ribos, kokio lygio riziką įmonė gali prisiimti ir nerizikuoti 

daugiau nei leidžia įmonės padėtis. Įmonės vadovybės vaidmuo siekiant sumažinti verslo 

rizikingumą yra labai svarbus. Padidinti arba apsaugoti verslo vertę galima tik tuo atveju, jei 

įmonės vadovybė žino ir supranta pagrindinių rizikos rūšių įtaką verslo procesams, veiklos 

rezultatams ir tęstinumui bei galimų rizikos rezultatų reikšmę įmonės esamai ir būsimai veiklai. 

Paprasčiausiu atveju galima įvertinti bendrinį verslo rizikos lygį apžvelgiant kelis 

esminius verslo aspektus. Reiktų įvertinti verslo pajamų augimo greitį ir palyginti su kitomis 

panašaus dydžio ir charakteristikų sektoriaus įmonių rodikliais (Business Valuation Center, 

2014). Bendram įmonės rizikingumo lygiui įvertinti reiktų atkreipti dėmesį į kasdienių įmonės 

operacijų rizikos lygį. Jei verslo efektyvumui ir funkcionalumui užtikrinti reikia didelių 

investicijų ir daug laiko, verslo rizikos lygis gali būti didesnis. Tokia pati logika galioja ir 

kasmetiniam pelnui, kurį uždirba įmonė. Jei įmonės pajamingumas ir pelningumas nestabilus ir 

svyruojantis, verslo vertė bus mažesnė. Verslo produkcijos, pardavimo rinkos ir vartotojų 

segmento diversifikavimo lygis atvirkščiai siejasi su verslo rizikingumu. Tokį patį ryšį su verslo 

verte turi ir konkurencingumo lygis ir konkurencinės aplinkos pokyčiai. Dar vienas klausimas, 

kurį verslo vertintojas turėtų užduoti apžvelgdamas verslo rizikingumo įtaką jo vertei, siejasi su 

įmonės personalu: jei įmonės personalas dažnai keičiasi, yra nekompetetingas ar nesugeba dirbti 

komandoje, derėtų atidžiau panagrinėti šioje srityje kylančias rizikas. Apžvelgiant tokias verslo 

veiklos sritis, galima susidaryti bendrinį vaizdą apie įmonės rizikos lygį ir nusistatyti kryptis, 

kurioms reikėtų skirti pagrindinį dėmesį.  

Kiekybiniai rizikos įvertinimo būdai verslo vertinime 

Nėra vieningo būdo, kaip reikėtų atspindėti rizikos įtaką verslo vertės vertinime. Vieni 

autoriai siūlo rizikos elementą įtraukti skaičiuojant pinigų srautus (Kazlauskienė ir Christauskas, 

2007), kuomet verslo rizikos lygis turėtų būti atspindėtas atitinkamai koreguojant laukiamus 

pinigų srautus. Toks būdas padeda geriau suprasti procesą - kaip iš tiesų kuriama vertė įmonėje. 

Pinigų srautų koregavimas tariamai tinkamesnis metodas vertinti riziką, nes atspindi ir 

diversifikuotą verslo riziką, priešingai nei diskonto norma, kuri įvertina tik nediversifikuotą 

riziką. Tačiau praktikoje diskonto normos koregavimas, siekiant atspindėti specifinę verslo 

riziką, sutinkamas dažniau. Papildyti vieno metodo kitu nerekomenduojama, nes tokiu atveju 

galima gauti padvigubintą rizikos įtakos verslo vertei reikšmę. Rizika įskaičiuojama į svertinio 

kapitalo kaštų vidurkio reikšmę, kuri naudojama diskontuoti laisvuosius pinigų srautus. 

Diskonto normą bendriniu atveju galima vadinti ir kaip kapitalo norma, arba laukiamos grąžos 

norma, kurios apima tiek laiko, tiek verslo rizikos elementus. Specifinės verslo rizikos įtakos 

diskonto normai nustatymas yra sudėtingas ir kompleksinis įmonės uždavinys. 

Įmonės rizikos įtaką tam tikriems finansiniams veiklos rodikliams, pavyzdžiui, grynajam 

pelnui, galima vertinti ir tikimybiniais skirstiniais (Kaleininkaitė ir Trumpaitė, 2007). Toks 

būdas leidžia įvertinti, kaip sąveikauja rezultatus veikiantys kintamieji, bei tiksliau numatyti 

galimus rezultatus. Tikimybiniu skirstiniu išreikštas rezultatas pateikia kelis galimus ateities 

scenarijus ir leidžia įvertinti, kokia egzistuoja tikimybė pasiekti geresnius arba prastesnius 

rezultatus nei laukiama. Taip pat tikimybiniu skirstiniu paremtas metodas leidžia varijuoti rizika 

ir stebėti, kaip kinta rezultatai. Rizika šio metodo atveju yra išreiškiama vidutiniu kvadratiniu 

nuokrypiu, taigi keičiant jo vertę, galima stebėti, kaip kinta ateities įvykių rizikos lygis ir 

rezultatai.  

Tikimybiniam skirstiniui formuoti reikia remtis informacija iš vidinių įmonės dokumentų. 

Nagrinėjant finansinius rodiklius, galima naudoti informaciją iš įmonės pelno (nuostolio) 

ataskaitos, balanso ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos. Pavyzdžiui, norint patikrinti, kaip 

įmonės teikiamo produkto kaina veikia įmonės grynąjį pelną ir kokią kainą saugiausia ir 
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pelningiausia nustatyti, galima nagrinėti vieneto kainos, veiklos pajamų ir grynojo pelno 

tikimybinius skirstinius. Keičiant vieneto kainos standartinį nuokrypį, arba kainos riziką, galima 

stebėti, kokia yra tikimybė gauti didesnį nei labiausiai tikėtina grynąjį pelną. Toks metodas 

padeda įmonėms priimti taktinius sprendimus, ar taikyti vidutinę kainą, ar rizikuoti taikant 

didesnės rizikos kainą ir tikėtis didesnio nei laukiama pelno. Tačiau tokiu atveju tektų įvertinti ir 

didesnę riziką sulaukti nuostolių. 

Kokybiniai rizikos įvertinimo būdai verslo vertinime 

Siekiant susidaryti bendresnį vaizdą apie verslo rizikos lygį, galima taikyti kokybinius 

metodus. Tokie metodai suteikia abstrakčių žinių apie įmonės rizikos situaciją, o metodo 

taikymo rezultatai yra labiau kokybinė informacija, nei kiekybiniai rodikliai ir skaičiavimai. 

Kokybiniai metodai remiasi loginiu situacijų modeliavimu (Girdžiūtė ir Slavickienė, 2011) ir 

įvairių galimų scenarijų nagrinėjimu. Vienas iš kokybinių metodų yra „Kas, jeigu?“ scenarijų 

kūrimas. Jį galima pritaikyti labai įvairiems kontekstams ir panaudoti skirtingose verslo 

situacijose. Verslo rizikos įtakos vertei nustatymo atveju, „Kas, jeigu?“ padeda modeliuoti 

įvairius variantus, kurie galėtų susiklostyti, jei pasireikštų tam tikros verslui būdingos rizikos. 

Kuriant įvairius ateities scenarijus, galima įvertinti, kokią įtaką rizikos įvykis turėtų verslo 

veiklai, rezultatams ir gyvybingumui, bei apskaičiuoti galimų nuostolių tikimybę ir mastą. 

Klaidų, įvykių, arba bendresniu atveju tiesiog rizikos medis (žr. 1 pav.) yra kitas kokybinis 

metodas verslo rizikingumo lygiui įvertinti. Tiek klaidų, tiek įvykių medžiai grindžiami tam 

tikrų elementų, struktūrų ir sistemų tarpusavio susiejimu. Vadovaujantis loginiais ryšiais, 

bandoma sumodeliuoti, kokiu atveju galėtų kilti tam tikras rizikos įvykis, arba kokios įmonės 

veikloje daromos klaidos galėtų padaryti įtaką tam tikros rizikos atsiradimui. Taip pat galima 

sumodeliuoti scenarijus, kokios grąžos galima tikėtis, priimant vienokio ar kitokio rizikingumo 

lygio strateginius ir taktinius sprendimus. Tokio kokybinio metodo pasirinkimas ir 

panaudojamumo lygis priklauso nuo problemos, su kuria susiduria įmonė, ir įmonės turimos 

informacijos. 

 

 

1 pav. Rizikos medis (PWC, 2009) 

 

Siekiant įvertinti holistinį vaizdą apie verslui būdingiausias rizikas, jų įvykimo tikimybę ir 

nuostolio dydį, galima kurti rizikos žemėlapį (žr. 2 pav.).  
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2 pav. Rizikos žemėlapis (PWC, 2009) 

 

Rizikos medžio ir rizikos žemėlapio pagalba galima identifikuoti verslui būdingiausias 

rizikas ir suskirstyti jas į prioritetines sritis pagal rizikos tikimybės ir įtakos dimensijas (PWC, 

2009). Atitinkamai kiekviena iš rizikos grupių yra siejamos su tam tikrais veiksmais, kuriuos 

reikėtų pasitelkti valdant riziką. Rizikų žemėlapis leidžia įvertinti rizikų tarpusavio sąsajas. 

Naudojantis rizikos žemėlapiu, galima nustatyti ne tik poveikį, kurį viena ar kita rizika gali 

turėti verslui, bet ir pastebėti galimas kompleksines rizikas, kurios veikdamos kartu gali turėti 

kritinę reikšmę įmonei. Jei tokie žemėlapiai kuriami reguliariai, galima stebėti, kaip keičiasi 

rizikų tikimybė ir poveikis įmonėje: jei tam tikros rizikas pagal vieną ar abi dimensijas stiprėja, 

reiktų prioritetizuoti tokias rizikas ir pritaikyti atitinkamus atsako būdus, taip siekiant sumažinti 

bendrą įmonės rizikingumo lygį ir išsaugoti verslo vertę.  

Visų kokybinių metodų verslo rizikingumui vertinti taikymas ir rezultatų kokybė priklauso 

nuo naudojamos informacijos patikimumo. Kadangi remiamasi subjektyvia, ekspertų arba 

asmenine nuomone, nereikėtų įmonės veiksmų ir sprendimų grįsti vien kokybinio metodo 

rezultatais. Vertėtų kokybinius metodus naudoti kaip papildymą kiekybiniams metodams. 

Kokybiniai metodai galėtų būti pradinis etapas vertinant rizikos įtaką verslo vertei, siekiant 

susidaryti bendrą verslo rizikingumo vaizdą ir tolesnes analizės kryptis. 

Išvados 

1. Rizika dažniausiai suvokiama kaip tikimybė įvykti tam tikriems neigiamą poveikį 

turintiems įvykiams. Pastaruoju metu stengiamasi praplėsti rizikos sampratą ir įtraukti galimą 

teigiamą rizikos rezultatą, o pačias rizikas traktuoti ir kaip galimybes. Dėl to rizikoms apibrėžti 

dažniausiai vartojamas terminas neapibrėžtumai, kuris atskleidžia rizikos įvykių prigimtį ir 

netiesiogiai – rizikos įtaką verslo vertei. 

2. Rizika galima laikyti bet kokius veiksnius, kurie turi įtakos rizikos gebėjimui generuoti 

pinigų srautus. Rizika kaip neapibrėžti, nežinomi įvykiai didina įmonės veiklos neužtikrintumą. 

Dėl to rizika mažina įmonės vertę ir kuo didesnis verslo rizikingumo lygis, tuo mažesnė gali būti 

verslo vertė. 

3. Riziką galima vertinti iš integruoto rizikos valdymo perspektyvos, kuri remiasi rizikos 

ir organizacinės strategijos susiejimu. Tokiu atveju reiktų rizikas vertinti tikslinių įmonės 

procesų atžvilgiu ir identifikuoti procesines rizikas, turinčias didžiausią reikšmę įmonės veiklai. 

Rizikos veiksniai skirstomi į aplinkos, procesų ir informacijos rizikas.  
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4. Egzistuoja daugybė kitų rizikos klasifikavimo būdų. Nepaisant to, koks rizikos 

skirstymo pagrindas būtų pasirinktas, tuos pačius rizikos veiksius galima klasifikuoti pagal 

skirtingus požymius. 

5. Verslo vertinimo kontekstu, įprasta riziką skirstyti į sisteminę ir nesisteminę pagal 

veiksnių, sukeliančių riziką, prigimtį. Toks rizikos klasifikavimas nubrėžia kryptį, kaip įmonėms 

atlikti detalią verslui būdingų rizikų analizę. Svarbu pastoviai vertinti rizikas visuose trijuose 

hierarchiniuose lygiuose. Kadangi nesisteminę riziką įmonės gali kontroliuoti, svarbu atkreipti 

dėmesį į rizikas įmonės viduje. Jei verslo diversifikacijos lygis pakankamai aukštas, įmonės yra 

geriau pasiruošusios susidoroti su sisteminėmis rizikomis.   

6. Nėra vieningo būdo, kaip įvertinti rizikos poveikį verslo vertei. Vykdant verslo 

vertinimą, galima vadovautis tam tikrais principais. Didžiausia tikimybė rizikai kilti yra tose 

verslo srityse, kur įmonės procesai yra bloga suprojektuoti ir valdomi. Įmonės rizikingumas 

turėtų būti didesnis, jei nėra formalaus rizikos valdymo proceso, o įmonės vadovybė 

nepripažįsta rizikos valdymo svarbos įmonės gyvybingumui. 

7. Kiekybiškai, rizika dažniausiai atspindima skaičiuojant diskonto normą, naudojama 

diskontuoti grynuosius pinigų srautus. Nors diskonto normos skaičiavimo loginė seka yra 

išvystyta, verslo vertintojams tai išlieka sudėtingas ir pastangų reikalaujantis uždavinys. 

8. Kokybiniai rizikos įvertinimo būdai yra lengviau taikomi, tačiau jų rezultatai yra 

mažiau patikimi ir specifiniai. „Kas, jeigu?“ scenarijų modeliavimą, rizikos žemėlapius, rizikos 

medį reikėtų naudoti bendram vaizdui apie įmonės rizikingumą susidaryti. Identifikavus 

prioritetines rizikų sritis, kokybinius rizikos vertinimo metodus rekomenduojama papildyti 

daugiau objektyvumo turinčiais kiekybiniais metodais.   
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Vytautas Černius 

Verslo vertintojas, V. Černiaus  turto vertinimo paslaugų  įmonė 

 

 
SUMMARY 

In the article „Business Value and the Valuation Date“, there are: 

 presented the  practical  and  theoretical problems in business valuation practice relating to date 

of  business valuation;  

 presented  the requirements of „Property and business valuation law“,  passed by R L SEIMAS, 

and property and  business valuation methodics, approved by the LR Finance Ministry, the  

international valuation standards, in case of the business valuation date;  

 discovered the  influence of a  company's financial accounting, business valuation process  on 

business valuation date and  selection this  date in agreement with the Costumer; 

 assessed income business valuation method and calculation methods, models features (specifics), 

and opportunities to conduct business under evaluation for a specific date;  

 analysed the changes in the value of a business, depending on the valuation date using the 

discounted free cash flow calculation method.  

 

Įvadas 

 

Verslo vertinimo  datos  nustatymo praktinis  aktualumas. Verslo vertinimo praktika  

rodo, kad užsakovai  dažnai pageidauja  nustatyti tam  tikros  dienos, kuri dažniausiai  

nesutampa su metų pradžios diena, verslo ar  nuosavo kapitalo vertę. Kartais  teismas paprašo 

nustatyti  konkrečių metų  mėnesio  tam tikros  dienos, nesutampančios su mėnesio  pabaiga, 

pvz., balandžio 18 d., įmonės  akcijų  paketo vertę. Be to, užsakovai, dažniausiai  teismai, 

neretai prašo nustatyti verslo ar nuosavo kapitalo vertę praeityje ir  nebūtinai  metų  pradžioje ar 

pabaigoje, bet nurodytų  metų tam tikro mėnesio tam tikros  dienos, pvz., įvykusio pirkimo 

pardavimo  sandorio  dieną. 

Verslo vertinimo pajamų metodu ypatumas yra tai, kad pinigų  srautai prognozuojami 

metams ir  paprastai apskaičiuojama metų pradžios, t. y. tam tikrų metų sausio 1  dienos verslo  

ar nuosavo kapitalo vertė. Iškyla  klausimas,  ar visada yra teisinga nustatyti metų pradžios 

verslo ar nuosavo kapitalo vertę, jei pvz.,  užsakovas  prašo nustatyti  ne metų pradžios, o, pvz., 

lapkričio 30 dienos vertę. Be to, vertinant nepiniginį (turtinį) įnašą ir jį registruojant Juridinių 

asmenų registre, VĮ Registrų  centras  reikalauja, kad vertinimas būtų atliktas ne anksčiau kaip 

prieš šešis  mėnesius. 

Keliami uždaviniai ir klausimai. Paprastai vertinant nekilnojamąjį  ar  kilnojamąjį  

daiktą, išskyrus  retrospektyvinį  vertinimą ir  atvejus, kai  užsakovas specialiai nenurodo  

konkrečios  vertinimo  datos, vertinimo  data  yra  laikoma  daikto  apžiūros  data, pvz.,  2015 m. 

rugpjūčio 20 d. Ar galima  ir įmonės verslo ar nuosavo  kapitalo vertės nustatymo data laikyti jo  

apžiūros  datą – rugpjūčio 20 d.? 

Norint atsakyti į šį klausimą tikslinga: 

1) įvertinti, kokie  yra  Lietuvos Respublikos  turto ir  verslo  vertinimo pagrindų  įstatymo,  

Turto ir verslo vertinimo metodikos, Tarptautinių  vertinimo standartų, Europos  

vertinimo standartų reikalavimai   dėl verslo vertinimo datos; 

2) įvertinti verslo vertinimui  būtinos  informacijos gavimo datos (laiko), įmonės finansinės 

apskaitos rengimo datos (periodo) įtaką  verslo vertinimo datai; 

3) įvertinti taikomų verslo vertinimo metodų ir verslo vertės skaičiavimo  būdų ypatumus  

(specifiką) ir galimybes atlikti verslo vertinimą  konkrečią datą; 

4) įvertinti verslo vertės dydžio  kitimą priklausomai nuo vertės nustatymo  datos. 
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Teorinė ir praktinė dalis 

Atsakymo į šį įvado daugianarį klausimą pagrindai. Verslo vertintojas, vertindamas  

verslą turi vadovautis  Lietuvos Respublikos  turto ir  verslo  vertinimo pagrindų įstatymu, Turto 

ir  verslo vertinimo metodika, Europos vertinimo standartais, Tarptautiniais  vertinimo 

standartais,  tarptautinėje  praktikoje  taikomais  vertės skaičiavimo  būdais.  

Lietuvos Respublikos  turto ir  verslo  vertinimo pagrindų  įstatymo  22 straipsnio Turto 

arba verslo vertinimo ataskaita  4 punkto, kuriame nurodoma, kas turto arba verslo vertinimo 

ataskaitoje turi būti nurodyta, 14 papunktyje nurodyta: „ išvada dėl turto arba verslo vertės, 

pasirašyta išvadą surašiusio turto arba verslo vertintojo (vardas, pavardė, parašas), nurodant, 

ar ji parengta dėl to, kad tarp užsakovo ir turto arba verslo vertinimo įmonės ar kitų asmenų 

iškilo ginčas dėl turto arba verslo vertės nustatymo, ir turto arba verslo vertės nustatymo 

diena“. 

Daugiau įstatyme  dėl vertės nustatymo  dienos (datos)  nieko  nesakoma. Turto ir  verslo 

vertinimo metodikoje (2012) apie vertinimo datą taip pat nieko nesakoma, išskyrus III skyrių 

,,Retrospektyvinis  vertinimas“, kur 43 punkte nurodoma: 

„43. Atliekant retrospektyvinį vertinimą: 

43.1. galima remtis sąlygomis ir aplinkybėmis, turinčiomis įtakos vertinamo turto arba verslo 

vertei, egzistavusiomis nurodytą vertės nustatymo dieną (praeityje); 

43.2. galima remtis tik tomis sąlygomis ir aplinkybėmis, turinčiomis įtakos vertinamo turto arba 

verslo vertei, kurios buvo iki nurodytos turto arba verslo vertės nustatymo dienos (praeityje); 

43.3. turi būti vadovaujamasi tais teisės aktais ir dokumentais, kurie galiojo iki ir nurodytą turto 

arba verslo vertės nustatymo dieną (praeityje)“. 

Europos  vertinimo standartai (2012) apskritai  nenagrinėja  verslo vertinimo. Tarptautinių  

vertinimo standartų (2013) sudėtinė  dalis  yra verslo vertinimo  standartas, todėl  tikslinga 

vadovautis reikalavimais  dėl vertinimo  datos, kurie  yra  pateikiami  Tarptautiniuose vertinimo 

standartuose. 

Pagal  Tarptautinius  vertinimo  standartus  (2013) vertės nustatymo diena – diena, kurią 

galioja nustatyta vertinamo turto vertė. Vertės nustatymo diena taip pat gali apimti tik dienos 

dalį, kada ji taikoma, jei turto vertė reikšmingai pasikeičia ir per dieną (TVS 2013 apibrėžtys). 

Be to, Tarptautiniuose vertinimo standartuose (2013) nurodoma:  

„vertės nustatymo diena  gali  skirtis nuo  dienos,  kurią turi būti pateikta vertinimo 

ataskaita, arba nuo dienos, kurią turi būti pradėtas ar baigtas tyrimas. Kur reikia, šios 

datos turi būti aiškiai atskirtos“ (101-asis TVS. Darbo apimtis, 103-iasis TVS. 

Vertinimo ataskaita);  

„šis reikalavimas (vertės nustatymo  data) netaikomas vertinimo patikrai, išskyrus atvejį, 

kai asmuo, tikrinantis vertinimą, privalo pakomentuoti tikrinamoje ataskaitoje nurodytą 

vertės nustatymo dieną“  (103-iasis TVS. Vertinimo ataskaita); 

„Vertinimo ataskaitos data. Nurodoma ataskaitos pateikimo data. Ši data gali skirtis 

nuo vertės nustatymo dienos“ (103-iasis TVS. Vertinimo ataskaita). 

Išanalizavus  norminius  dokumentus pažymėtina, kad  ataskaitose pateikiama vertinimo 

data  nepriklauso nuo vertinamo turto  tipo, t. y. reikalavimai vertinimo  datos  požiūriu tiek 

nekilnojamojo  turto, tiek kilnojamojo turto, tiek verslo  vertinimui  ir vertinimo  ataskaitoms 

yra vienodi. 

Dažniausiai nekilnojamojo  turto, kilnojamojo  turto vertės nustatymo data, jei nėra 

kitokio  užsakovo  reikalavimo,  sutampa  su  turto  apžiūros  data. Tačiau verslo vertinimo 

atveju verslo vertės nustatymo data, jei nėra kitokio užsakovo reikalavimo, nebūtinai  sutampa 

su apžiūros data. Tai priklauso nuo   verslo vertintojo taikomų vertinimo metodų ir vertės  

skaičiavimo  būdų, taip pat ir nuo verslo vertinimo  ypatumų (verslo vertinimo procesas  trunka  
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apie  mėnesį ar net  ilgiau, ne  vieną dieną užima verslo, taip pat ir jo finansinė  analize ir  

įmonės  apžiūra). 

Informacijos gavimo įtaka verslo vertinimui ir vertinimo datai. Verslo vertinimo 

specifika yra tokia, kad naujausia informacija, reikalinga  vertinimui atlikti, yra gaunama  

pavėluotai, pvz.,  norint nustatyti vertę metų pradžioje  ar tam tikro mėnesio pabaigoje, tai 

finansinės ataskaitos su faktiniais  einamųjų  metų duomenimis gaunama  žymiai  vėliau:  

metinė  finansinė atskaitomybe  geriausiu  atveju  būna parengta po kelių  mėnesių ar net vėliau, 

o mėnesinė  atskaitomybe  ne anksčiau kaip po kelių  savaičių,  įmonėje  uždarius  einamojo  

mėnesio sąskaitas.  O tai  reiškia, kad verslo vertintojas  verslo vertę metų  pabaigoje  (metų  

pradžioje) gali tik prognozuoti.  Remdamasis  audituotomis finansinėmis  ataskaitomis 

vertintojas galėtų nustatyti vertę  tik praėjus keliems mėnesiams nuo metų  pradžios. Dažnai 

verslo vertinimo data, išskyrus retrospektyvinį vertinimą, yra  ankstesnė, nei  verslo vertinimo 

sutarties sudarymo  data. Savaime  suprantama, kad dėl to ir  turto  apžiūros  aktas  yra 

surašomas  vėlia, nei  vertės nustatymo  data. 

Kartais  teismai prašo nustatyti tam tikros dienos, pvz., 2011 m. spalio 14 d.,  įmonės 

akcijų  paketo vertę (retrospektyvinis  vertinimas).  Pagal nusistovėjusią verslo vertinimo 

praktiką vertintojas tokiu  atveju  vertės nustatymo  datą  pasirenka artimiausio mėnesio  

pabaigą, kai jau  yra parengtos pelno  (nuostolių)  ataskaitos, pvz., 2011 m.  spalio 1 d., spalio 

31 d. ar rugsėjo 30 d. (metų  trečio ketvirčio pabaiga). Ypatingais  atvejais, ypač  taikant  turto 

požiūrio metodų derinį, įmonės gali specialiai   parengti  pelno (nuostolių), balanso ataskaitas  ir  

ne  pagal paskutinę mėnesio  dieną, tačiau tai  reikalauja daug darbo  ir galimi netikslumai, o 

atliekant retrospektyvinį  vertinimą tai padaryti  dėl informacijos  trūkumo praktiškai 

neįmanoma. 

Dažnai  teismai prašo nustatyti verslo (akcijų  paketų) vertę konkrečią  datą, kai  buvo 

sudarytas pirkimo–pardavimo  sandoris. Jei yra ginčijamas  pirkimo–pardavimo  sandoris,  

atkreipiamas dėmesys į tai, kad verslo vertintojas teismo  ekspertas,  atlikdamas teismo  

užsakymu retrospektyvinį  vertinimą,  turi  atsižvelgti  į  tai, kad verslo vertinimo data   turėtų  

būti  ankstesnė, nei  pirkimo–pardavimo sandorio sudarymo data  dėl  to, kad verslo vertinimo 

procesas trunka  apie  vieną  mėnesį,  be to,  reikia  vertinimo datą  priartinti bent  prie  mėnesio  

pabaigos  datos.  Jei verslo vertinimas buvo   atliktas vienos iš pirkimo–pardavimo šalies  

užsakymu, reikia dar atsižvelgti į laikotarpį, kai  po vertinimo ataskaitos  pateikimo šaliai 

pirkimo–pardavimo  derybos ir  sandorio  sudarymas užtrunka  dar kažkiek laiko. Darytina  

išvada,  kad  atliekant retrospektyvinį verslo vertinimą vertės nustatymo  data geriausiu  atveju 

turėtų  būti bent 1–1,5 mėnesio iki pirkimo sandorio sudarymo datos. Taip daryti  

rekomenduotina, jei  artimu pirkimo–pardavimo  datai laikotarpiu nebuvo jokių  ypatingų  

aplinkybių, kurios galėjo  turėti  reikšmingos įtakos  akcijų  paketo pirkimo–pardavimo  

sandorio dydžiui.   

Verslo vertės skaičiavimo būdų ypatumai priklausomai nuo vertės nustatymo datos. 

Vertinant verslą dažniausia taikomas pajamų metodas ir kapitalizacijos bei  diskontuotų  pinigų  

srautų  skaičiavimo  būdai.  Dėl to tikslinga išnagrinėti šio metodo ir  šių skaičiavimo  būdų 

ypatumus vertinimo datos  požiūriu. 

Taikant diskontuotų  pinigų  srautų  skaičiavimų būdą verslo vertės  skaičiavimo pagrindas 

yra prognozuojami metiniai laisvieji pinigų  srautai ir  jų  diskontavimas į laikotarpio  (pirmųjų 

metų) pradžią, o  taikant  kapitalizacijos  skaičiavimo  būdą skaičiavimo pagrindas yra  vienų 

prognozuojamų metų (einančių po  einamųjų  metų) kapitalizacija, t, y. apskaičiuojama 

prognozuojamų metų  pradžios verslo vertė.   

Jei  vertinimo data  yra, pvz.,  lapkričio 30 d., ar visada galima  tvirtinti, kad tiesiogiai 

taikydami kapitalizacijos ar  diskontuotų  pinigų  srautų  skaičiavimo  būdą (pagal  juos 

apskaičiuojama verslo  vertė  metų pradžioje)  apskaičiuota  verslo  vertė  tikrai atitiktų  

lapkričio 30 d. vertę. 
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Verslo vertinimo teorijoje ir  tam skirtoje literatūroje  verslo vertės nustatymo  datai  nėra 

kreipiamas  pakankamas  dėmesys.  Beveik  visoje verslo vertinimo literatūroje yra  

nagrinėjamas  verslo vertinimas  pajamų metodu, kai skaičiuojama metų  pradžios verslo vertė. 

Tai  gali  būti  paaiškinama tuo, kad verslo vertinimo teorija, o  tuo pačiu ir  praktika kūrėsi  

JAV, kur  milžiniška  verslo rinka ir  verslo  (įmonių  akcijų)  paketų pirkimo–pardavimo  

sandorių derybos  trunka   ne  vieną  mėnesį ir  pirkimo–pardavimo  sandorių  derybų pagrindas 

yra nustatyta metų pradžios verslo vertė. Be to,  vertinant verslą laisvųjų  pinigų  srautų  

prognozės remiasi faktinėmis metinėmis  finansinėmis ataskaitomis, kurios  dažniausiai  

audituotos, tuo tarpu   ketvirtinės ir mėnesinės ataskaitos neaudituojamos. 

Verslo vertinimo teorijoje yra  ir  verslo vertės metų  viduryje nustatymo pavyzdžių (žr. 

literatūros sąrašo 4 ir 5 pozicijos). Pvz., taikant kapitalizacijos skaičiavimo būdą prognozuojami 

100 tūkst. eurų metiniai laisvieji pinigų  srautai, kapitalizacijos norma 10 proc. Tuomet verslo 

vertė bus  1 mln. (1000  tūkst.) eurų (100/0,1), ir  ši vertė laikytina  prognozuojamų metų  

pradžios, t. y. sausio 10 d. verte. Pagal  Gordono modelį apskaičiuota verslo vertė, kai 

prognozuojami metiniai laisvieji pinigų  srautai kitiems metams po vertinimo datos metų  

viduryje 100 tūkst. Eur, kapitalizacijos norma 10 proc., ilgalaikis  augimas (prieaugis) 2 proc., 

būtų 13110 tūkst.  Eur (100*((1+10 proc.)^0.5) / (10 proc. -2 proc.)). Šio verslo vertę metų 

viduryje galima apskaičiuoti ir taip: 1000*(1+10 proc.) ^0.5)= 13110 tūkst.  eurų.  

Pagal verslo vertinimo  teoriją verslo vertė paprastai nustatoma metų  pradžioje, nes 

laisvieji  pinigų  srautai (dividendai)  paprastai  apskaičiuojami ir  gali  būti mokami 

savininkams pasibaigus  metams  (kitų  metų  pradžioje).  Pateiktas  vertės  metų viduryje 

nustatymo pavyzdys rodo  situaciją, kuriai esant   būtų galimybė savininkams paskirstyti 

laisvuosius  pinigų  srautus (dividendus)  per visus metus (kas mėnesį) ir mėnesiniai laisvieji 

pinigų  srautai  sudarytų 1/12 metinių  laisvųjų  pinigų  srautų, kurie  būtų  diskontuojami  pagal 

metų  pradžios datą.  Tai  reiškia,    kad tokiu  būdu apskaičiuota  metų  vidurio verslo vertė yra 

metų pradžios verslo vertė, apskaičiuota taikant  kapitalizacijos skaičiavimo  būdą ir esant  

sąlygai, kad  laisvieji pinigų  srautai  yra  kuriami ir  mokami savininkams per visus metus. 

Atkreiptinas  dėmesys į tai, kad  toks  skaičiavimo būdas arba modelis (vertės metų  viduryje 

nustatymas) užsienio  šalių, ypač JAV,  vertinimo  praktikoje praktiškai netaikomas ir  yra  

labiau  teorinis. 

Vertinimo  datą parenka verslo vertintojas  užsakovo pageidavimu  arba savarankiškai ir 

verslo vertės skaičiavimo būdai arba modeliai, kai skaičiuojama metų  pradžios vertė, ne  visada 

tinka, kai vertintojas  pasirenka kitą verslo vertės nustatymo  datą.  

Įsivaizduokime  situaciją, kai  nustatoma  verslo vertė metų  pradžioje taikant  diskontuotų  

pinigų  srautų skaičiavimo  būdą (vertinimo procesas ir  vertės nustatymo  data  yra  metų 

pradžioje) ir kai skaičiuojama, pvz., lapkričio 30 d. vertė, o prognozuojami laisvieji pinigų  

srautai pagrįsti  informacija, kuri buvo  žinoma  laikotarpio (metų) pradžioje.  Tokiu  būdu  

abiem  atvejais laisvųjų  pinigų  srautų  prognozės  būtų  tokios pačios ir  verslo vertė būtų ta  

pati. Tačiau  apskaičiuota vertė labiau  atspindėtų verslo vertę  metų  pradžioje  (t. y. būtų sausio 

10 d.  verslo vertė) nei  lapkričio 30 d. ir  būtų neteisinga   šią  vertę tapatinti su  lapkričio 30 d. 

verte.  

Norint nustatyti  lapkričio 30 d.  verslo vertę, manyčiau, būtina  laisvųjų  pinigų  srautų  

prognozę ir  vertę   pagrįsti  papildoma informacija, kuri  gali  būti  žinoma  metų  pabaigoje.  

Tai  reiškia, kad einamųjų  metų  prognozės yra  rengiamos  vadovaujantis jau  turima  

informacija  apie   įmonės   finansinius rezultatus iki vertinimo  dienos  (lapkričio 30 d.) ir  pagal 

tai  prognozuojamos ir  kitų prognozuojamo laikotarpio metų laisvųjų  pinigų  srautų  

dedamosios dalys arba  informacija  joms apskaičiuoti  (prognozuojami metiniai pelnas, 

balansas, pinigų  srautų  ataskaitos).  

Tačiau  norint  atsakyti, ar  aukščiau  suformuluota būtina  sąlyga  yra  kartu ir pakankama 

sąlyga, vertinant verslą pajamų metodų konkrečiai  datai,  tikslinga detaliau panagrinėti laisvųjų  

pinigų  srautų skaičiavimo ir  verslo vertės skaičiavimo ypatumus konkrečiai  datai.  
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Verslo vertės dydžio priklausomybės nuo vertės nustatymo  datos, taikant 

diskontuotų  pinigų  srautų  skaičiavimo būdą  tyrimas. Tyrimui taikysime  verslo vertinimo 

metodo – pajamų metodo – diskontuotų  pinigų  srautų  skaičiavimo būdą. Tyrimo  tikslas – 

nustatyti, kokią  įtaką  vertės nustatymo  data  turi verslo  vertės  dydžiui.  Iš  pradžių 

apskaičiuosime verslo vertę  metų pradžiai, o po  to taikydami ir kitus  skaičiavimo modelius,  ir  

skaičiavimo  rezultatus  palyginsime. 

Verslo vertės skaičiuotė, kai vertinimo  data yra metų metų pradžia (1 variantas)  

Verslo vertės  skaičiavimas, kai vertinimo data – metų  pradžia,  remiasi prognozuojamųjų 

laisvųjų  pinigų  srautų perskaičiavimu   į dabartinę  vertę – einamųjų  metų sausio 1 d. data.   

Atlikdami verslo vertės  skaičiavimus, paprastumo  dėlei nepateikiame verslo vertinimo 

prognozių prielaidų, tik pateikiame laisvųjų  pinigų  srautų  ir jų  dedamųjų  prognozes. Visiems  

skaičiavimo variantams  priimame tokias  pat  prognozes. Kadangi  tiriame  tik verslo vertę 

pagal  diskontuotų  laisvųjų  pinigų  srautų skaičiavimo modelį, tai nepriimame  dėmesin 

grynųjų pinigų. Skaičiavimai pateikti 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Verslo vertės skaičiuotė (1 modelis) 

Eil. Nr.  Pavadinimas 1 2 3 4 5 

          

1 EBIT*(1-M) 330 348,48 371,35 395,31 420,34 

2 Investicijos  į ilgalaikį  

turtą minus  nusidėvėjimas 

-100 -110 -121 -133,1 -146,41 

3 Investicijos  į apyvartinį 

kapitalą 

-45 -49,5 -54,45 -59,9 -65,88 

 4 Laisvieji pinigų  srautai 

(LPS) 

185 188,98 195,9 202,31 208,05 

 5 Diskonto norma 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 

 6 Daliklis 1,120 1,254 1,405 1,574 1,762 

 7 Diskontuoti LPS 165,18 150,65 139,44 128,57 118,05 

 8 Augimo proc.     2,0  

 9 Tęstinė vertė     1204,14 

 10 Vertė metų  pradžioje 1906,04        

 

Apskaičiuota verslo vertė (1906,4 tūkst. EUR) yra verslo vertė metų  pradžioje (sausio 

1 d.). Ši verslo vertė gauta  įprastai taikant  diskontuotų  pinigų  srautų  skaičiavimo būdą, kai 

laisvieji  pinigų  srautai perskaičiuojami į metų  pradžią.   

 

Verslo vertės skaičiuotė, kai vertinimo data yra einamųjų metų kovo 31 d. (2 variantas) 

Verslo vertės  skaičiavimas  einamųjų metų kovo 31 d.  datai atliekamas: 

 diskontuojant laisvuosius  pinigų  srautus į vertinimo  datos  dieną (kovo 31 d.). 

Pirmiems  prognozuojamiems metams diskontavimo laipsnis 0,75 ((12-3) mėn./12 

mėn.) atspindi laikotarpį nuo vertinimo  datos  iki metų  pabaigos,  antriems 

prognozuojamiems   metams  atitinkamai 1,75 (0,75+1),  tretiesiems  metams  2,75 

(1,75+1) ir  t.t.; 
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 pradiniai  duomenys: laisvieji pinigų  srautai ir  jų  dedamosios  prognozuojamu 

laikotarpiu,  diskonto norma  ir  užprognostinio laikotarpio prieaugio  tempas toks pat, 

kaip  ir  1 lentelėje. Tokios  pat ir  kitos  prielaidos  kaip ir aiškinimuose  prie 1 lentelės.  

Verslo vertės šio varianto skaičiuotė  pateikiama 2 lentelėje.  

2 lentelė. Verslo vertės  skaičiuotė, kai vertinimo data yra einamųjų  metų kovo 31 d. (2 variantas) 

 Eil. Nr.  Pavadinimas 0,75 1,75 2,75 3,75 4,75 

          

1 EBIT*(1-M) 330 348,48 371,35 395,31 420,34 

2 Investicijos  į ilgalaikį  

turtą minus  

nusidėvėjimas 

-100 -110 -121 -133,1 -146,41 

3 Investicijos  į 

apyvartinį kapitalą 

-45 -49.5 -54,45 -59,9 -65,88 

 4 LPS 185 188,98 195,9 202,31 208,05 

 5 Diskonto norma 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 

 6 Daliklis 1,0887 1,2194 1,3657 1,5296 1,7131 

 7 Diskontuoti LPS 169,93 154,98 143,44 132,27 121,45 

 8 Augimo proc.     2,0 

 9 Tęstinė vertė     1238,75  

 10 Vertė 1960,81         

 

Šiuo modeliu apskaičiuota verslo vertė yra 1960,08 tūkst. eurų. 

Verslo vertė einamųjų metų kovo 31 d.  datą  gali būti apskaičiuojama, diskontuojant 

verslo vertę, apskaičiuotą  metų  pradžiai (1 lentelė) į  einamųjų metų kovo 31 d. datą: 

1906,04*(1+12 proc.)^(0.25)=1960.81 tūkst.  EUR. 

Palyginus  su  verslo verte metų pradžiai,  verslo vertė kovo 31 d.  padidėjo 2,87 proc. 

Padidėjimo pokytis  nežymus, tačiau tas  nežymus  pokytis  priklauso nuo  diskonto normos 

dydžio, nuo laikotarpio nuo metų pradžios dydžio (skirtumo  tarp  vertinimo  datos  ir metų 

pradžios  datos).  

Tačiau yra  svarbi kita  aplinkybė:  ar vertinimo  teorijos požiūriu tai tikrai  atspindi  verslo 

vertę vertinimo  datai, t.y. einamųjų  metų kovo 31 d.; gal tai būsimoji verslo vertė (einamųjų 

metų kovo 31 d.), „atramine“ vertinimo  data laikant einamųjų  metų pradžios datą. 

Iš  tikrųjų, jei mes vertiname verslą  einamųjų  metų pradžiai, t.y.  sausio 1 d., tai mūsų 

pavyzdyje apskaičiuota  vertė yra  1906,04 tūkst.  EUR. Verslo vertės perskaičiavimas iš  metų  

pradžios  į  kovo 31 d.  datą, taikant diskonto normą,  finansų  teorijos  požiūriu  tikrai  atitiktų 

būsimąją  verslo vertę kovo 31 d.  

Nustatant, ar vertinimo  teorijos požiūriu tai tikrai  atspindi  verslo vertę vertinimo  datai, 

t.y. einamųjų  metų kovo 31 d.  datai, reikėtų  atkreipti  dėmesį  į kelias  aplinkybes: 

 verslo vertinimo taikant  pajamų metodą  esmę:  verslo vertė taikant  pajamų  metodą  

yra  būsimųjų  pinigų srautų  dabartinė  vertė. Vadinasi, taikant  pajamų metodą, reikėtų 

remtis tik prognozuojamais  laisvaisiais pinigų  srautais; 

 kovo 31 d. datai pinigų  srautai,  tenkantys  pirmajam metų  ketvirčiui yra galimi  

faktiniai, o ne prognozuojami.  Gal būtų  tikslinga  koreguoti pirmųjų  metų metines 

prognozės, išeinant iš  pirmojo ketvirčio  faktinių rezultatų; 
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 kadangi vertinimo  data yra  kovo 31 d., tai pinigų  srautai, tenkantys  pirmajam  

ketvirčiui  yra ankstesni kovo 31 d. požiūriu, o  verslo vertinimas  turi remtis  

prognozuojamais  pinigų  srautais, o ne  srautais iki vertinimo  datos,  ir  į verslo  

skaičiavimą  neturi  įeiti  praėjusiam laikotarpiui  (nuo  metų pradžios iki kovo 31 d. ) 

tenkantys  pinigų  srautai. 

Darytina  išvada arba prielaida, kad verslo vertės kovo 31 d. datai skaičiavimas, 

diskontuojant apskaičiuotą  verslo vertę metų  pradžioje į vertinimo  datą (kovo 31 d.) vertinimo  

teorijos  požiūriu yra netikslus. Teisingiau būtų skaičiuojant  verslo vertę kovo 31 d. 

progmozuoti ir  priimti pirmųjų  metų  pinigų  srautus  nuo kovo 31 d. iki metų pabaigos.   

 

Verslo vertės skaičiuotė, kai vertinimo  data yra einamųjų  metų kovo 31 d., pirmųjų  

metų  pinigų  srautus skaičiuojant nuo vertinimo  datos  iki metų pabaigos (3 variantas) 

Tikslesnis verslo vertės  skaičiavimas  einamųjų metų kovo 31 d. datai atliekamas: 

 diskontuojant laisvuosius  pinigų  srautus į vertinimo  datos  dieną. Pirmiems  

prognozuojamiems metams diskontavimo laipsnis 0,75 ((12-3) mėn./12 mėn.) atspindi 

laikotarpį nuo vertinimo  datos  iki metų  pabaigos,  antriems prognozuojamiems   

metams  atitinkamai 1,75 (0,75+1),  tretiesiems  metams  2,75 (1,75+1) ir  t.t.; 

 laisvųjų  pinigų  srautų, taip pat ir laisvųjų  pinigų  srautų sudedamuosius  elementus, 

pirmiesiems  metams apskaičiuojant laikotarpiui nuo vertinimo datos  (kovo 31 d.)  iki 

metų pabaigos. Jei  yra  turimi vertinimo datos (kovo 31 d.)  faktiniai duomenys  (pelno 

(nuostolių)  ataskaita, balansas), tai laisvieji  pinigų  srautai  apskaičiuojami 

atsižvelgiant į faktinius duomenis  kovo 31 d.  datai ir pirmųjų  prognozuojamų metų 

pabaigos  pelno (nuostolių)  ataskaitą, balansą. Jei  priimsime  prielaidą, kad  įmonės  

laisvieji pinigų  srautai kinta  pirmaisiais  prognozuojamais metais kas mėnesį  tolydžiai, 

tai galime laisvuosius pinigų  srautus  pirmiesiems metams  vertinimo  datai kovo 31 d.  

apskaičiuoti metinius  prognozuojamus  pinigų  srautus pirmiesiems metams dauginant 

iš  koeficiento, įvertinančio pirmųjų  prognozuojamų metų dalį nuo vertinimo  datos  iki 

metų pabaigos. Verslo vertės  skaičiavimuose  pirmiesiems  metams  EBIT*(1-M)  yra 

apskaičiuojama 330*((12-3)/12)=247.5 tūkst.  EUR. Atitinkamai  apskaičiuojami ir  kiti 

laisvųjų  pinigų  srautų  dedamieji dydžiai; 

 pradiniai  duomenys: laisvieji pinigų  srautai antriesiems – penktiesiems metams ir  jų  

dedamosios  prognozuojamų laikotarpiu,  diskonto norma  ir  užprognostinio laikotarpio 

prieaugio  tempas tokie pat, kaip  ir  1 lentelėje. Tokios  pat kaip ir aiškinimuose  prie 1 

lentelės ir  kitos  prielaidos. 

Verslo vertės  skaičiuotė  pateikiama 3 lentelėje.  

 

3 lentelė. Verslo vertės  skaičiuotė, kai vertinimo  data yra einamųjų  metų kovo 31 d., pirmųjų  

metų  pinigų  srautus skaičiuojant nuo vertinimo  datos  iki metų pabaigos (3 variantas) 

 Eil.  Nr.  Pavadinimas 0,75 1,75 2,75 3,75 4,75 

1 EBIT*(1-M) 247,5 348,48 371,35 395,31 420,34 

2 Investicijos  į ilgalaikį  

turtą minus  

nusidėvėjimas 

-75 -110 -121 -133,1 -146,41 

3 Investicijos  į 

apyvartinį kapitalą 

-33,75 -49,5 -54,45 -59,9 -65,88 

4 LPS 138,75 188,98 195,9 202,31 208,05 

 5 Diskonto norma 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 
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 6 Daliklis 1,0887 1,2194 1,3657 1,5296 1,7131 

 7 Diskontuoti LPS 127,44 154,98 143,44 132,27 121,45 

 8 Augimo proc.     2,0  

 9 Tęstinė vertė     1238,75  

 10 Vertė 1918,33         

 

Šiuo modeliu (variantu) apskaičiuota verslo vertė yra 1918,33 tūkst.  eurų. 

Palyginus su  verslo verte metų pradžiai,  verslo vertė kovo 31 d.  datai padidėjo 0,64 proc. 

Padidėjimo pokytis  nežymus, tačiau tas  nežymus  pokytis    priklauso nuo  diskonto normos 

dydžio, nuo laikotarpio nuo metų pradžios dydžio (skirtumo  tarp  vertinimo  datos  ir metų 

pradžios  datos).  

Palyginus  su  verslo verte pagal 2-ą variantą (2 lentelė), verslo vertė kovo 31 d.  sumažėjo 

2,17 proc. Sumažėjimo pokytis  nežymus, tačiau tas  nežymus  pokytis    priklauso nuo  diskonto 

normos dydžio, nuo laikotarpio  nuo metų pradžios dydžio (skirtumo  tarp  vertinimo  datos  ir 

metų pradžios  datos).  

 

Verslo vertės skaičiuotė, kai vertinimo  data yra einamųjų  metų kovo 31 d., pinigų  

srautus  perskaičiavus sąlyginiams metams, kai metai skaičiuojami nuo einamųjų metų 

kovo 31 d. iki kitų metų kovo 31 d. (4 variantas) 

Verslo vertės  skaičiuotė, taikant  perskaičiuotus  sąlyginius  metus, kai  sąlyginių  metų 

pradžia  – vertinimo  dienos  data,  atliekama: 

 perskaičiuojant laisvuosius  pinigų  srautus, tame  skaičiuje  ir  laisvųjų  pinigų  srautų  

dedamąsias taip: pirmiesiems  sąlyginiams metams  srautai  apskaičiuojami kaip  suma  

prognozuojamų pirmųjų  metų prognostinės dalies  (nuo vertės  datos  iki metų  

pabaigos) ir   dalies antrųjų  prognozuojamųjų  metų (nuo metų  pradžios  iki vertinimo 

mėn.  datos). Verslo vertės vertinimo atveju   pirmiesiems  sąlyginiams  metams laisvieji 

pinigų  srautai  apskaičiuojami  taip: 185*((12-3)/12) + 188,98* ((12-9)/12)=186.00 

tūkst.  EUR. Sekantiems  sąlyginiams  metams  apskaičiuojami analogiškai. 

Paskutiniams  sąlyginiams metams  apskaičiuojami laisvieji pinigų  srautai, 

prognozuojant  pirmiesiems  po  penkių  metų  prognozavimo laikotarpio metams  

laisvuosius  pinigų  srautus, įvertinant ilgalaikius užprognostinio laikotarpio prieaugio 

tempus  (čia  2 proc.) (208,05*1,02)=212.22 tūkst.  EUR. Ir  laisvieji pinigų  srautai 

penktiems  sąlyginiams metams apskaičiuojami  (208,05*(12-3)/12 + 2012,22*(12-

9/12)= 209.09 tūkst. EUR; 

 laisvieji pinigų  srautai (4 lentelė, 1 eilutė),  diskonto norma  ir  užprognostinio 

laikotarpio prieaugio  tempas tokie pat, kaip  ir  1 lentelėje. Taip pat  tokios  pat ir  kitos  

prielaidos  kaip ir aiškinimuose  prie 1 lentelės.  

Verslo vertės  skaičiuotė  pateikiama 4 lentelėje.  

4 lentelė. Verslo vertė  skaičiuotė, kai vertinimo  data - einamųjų  metų kovo 31 d., pinigų  srautus  

perskaičiavus sąlyginiams metams, kai metai skaičiuojami nuo einamųjų metų kovo 31 iki kitų  

metų kovo 31 d. (4 variantas) 

 Eil. Nr.  Pavadinimas 1 2 3 4 5 

         

1 LPS metų pabaigai 185   188,98 195,9 202,31 208,05 

2 LPS 186,00 190,71 197,50 203,75 209,09 

3 Diskonto norma 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 
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4 Daliklis 1,120 1,254 1,405 1,574 1,762 

5 Diskontuoti LPS 166,07 152,03 140,58 129,48 118,64 

6 Augimo proc.     2,0 

7 Tęstinė vertė      1 210,16 

8 Vertė 1 916,97         

 

Šiuo modeliu (variantu) apskaičiuota verslo vertė yra 1916,97 tūkst.  eurų. 

Palyginus  su  verslo verte metų pradžiai,  verslo vertė kovo 31 d.  padidėjo 0,6 proc. 

Padidėjimo pokytis  nežymus, tačiau tas   pokytis  priklauso nuo  diskonto normos dydžio, nuo 

laikotarpio  nuo metų pradžios dydžio (skirtumo  tarp  vertinimo  datos  ir metų pradžios  datos).  

Palyginus  su  verslo verte pagal antrąjį variantą (2 lentelė),  verslo vertė kovo 31 d. 

sumažėjo 2,23 proc. Sumažėjimo pokytis  nežymus, tačiau kaip minėta šis  pokytis  priklauso 

nuo diskonto normos dydžio, nuo laikotarpio nuo metų pradžios dydžio (skirtumo  tarp  

vertinimo  datos  ir metų pradžios  datos).   

Palyginus  su  verslo verte pagal trečiąjį variantą (3 lentelė),  verslo vertė kovo 31 d. 

sumažėjo 0,07 proc. Sumažėjimo pokytis yra visiškai nežymus, tačiau kaip sakyta, tas  nežymus  

pokytis  priklauso nuo  diskonto normos dydžio, nuo laikotarpio nuo metų pradžios dydžio 

(skirtumo  tarp  vertinimo  datos  ir metų pradžios  datos). 

Straipsnio  autorius  verslo vertės   skaičiavimus atliko taip pat ir  einamųjų metų rugsėjo 

30 d.  datai pagal  aukščiau pateiktus skaičiavimo modelius. Vertės skaičiavimo rezultatų 

palyginimas  pagal aukščiau pateiktus  skaičiavimo modelius pateikiami 5 lentelėje.  

 

5 lentelė.  Vertės  skaičiavimo palyginimai 

Eil. 

Nr. 
Skaičiavimo modeliai 

Vertinimo 

data:   

sausio 1 d.  

Vertinimo 

data:   

kovo 31d. 

Kovo 31 d. 

palyginus  

su sausio 

1d. , proc. 

Vertinimo 

data: 

 rugsėjo 30 d. 

Rugsėjo 30 d. 

palyginus  su 

sausio 1d. ,  

proc. 

       

1 Vertinimas  metų pradžiai 1906,04     

2 Vertinimas  pagal 2 variantą  1960,81 102,87 % 2264,66 118,81 % 

3 Vertinimas pagal 3 variantą  1918,33 100,64 % 2129,78 111,74 % 

4 Vertinimas pagal  4 variantą  1916,97 100,57 % 2128,58 111,68 % 

 

Verslo vertės skaičiavimo  rezultatų analizė: verslo vertės  skaičiavimo  rezultatų pagal 

šiuos  modelius, palyginus  su  sausio  1 d.  verte skirtumai nėra dideli.  2 modelis verslo 

vertinimui konkrečiai  datai netaikytinas (paaiškinimus  žr.  pastabose  prie 2 lentelės). Verslo  

datos  požiūriu  tiksliausia verslo vertę  konkrečiai vertinimo  datai  atspindi verslo vertė, 

apskaičiuota  pagal 3 ir 4 modelius. Pastebėtina, kad verslo vertės  dydis  priklauso nuo 

vertinimo datos:  kuo vertinimo  data  artimesnė  einamųjų metų pabaigai, tuo verslo vertės 

pokytis  palyginus  su verte metų  pradžiai  didesnis. 

Straipsnio  autorius nuomone, verslo vertintojas pats  apsisprendžia,  kokį  skaičiavimo 

modelį  pasirinkti, atliekant vertinimą,  kai vertinimo  data  yra  ne   metų  pradžioje.  Tačiau  

būtina  atkreipti  dėmesį, kad  paprastai  taikant  diskontuojamųjų laisvųjų  pinigų  srautų  

skaičiavimo būdą  verslo vertė  apskaičiuojama metų  pradžiai ir  ši vertė nebūtinai atitinka  

verslo vertę  konkrečiai vertinimo  datai, pvz.,  einamųjų metų  lapkričio 30 d. Verslo vertė, 
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apskaičiuota, taikant 3 ar 4 modelius, straipsnio autoriaus nuomone, tiksliau atspindėtų verslo 

vertę vėlesnę data negu metų pradžia.   

 

Apibendrinimas 

Verslo vertintojas  verslo  (įmonės nuosavo kapitalo) vertinimo  datą parenka,  

atsižvelgdamas  į  Užsakovo pageidavimą, vertinimo  laiko požiūriu tipą  (vertinimas  dabartiniu 

laikotarpiu  ar  retrospektyvinis vertinimas), verslo vertinimo proceso ir finansinės informacijos  

gavimo ypatumus (verslo vertinimo procesas ilgai  trunkantis, įmonės  finansinės apskaitos  

dokumentai  rengiami metų pabaigai, ketvirčio  ir  rečiau mėnesio  pabaigai, tokių dokumentų  

rengimas objektyviai vėluoja  nuo finaliniuose  dokumentuose užfiksuotos  datos), verslo 

vertinimo metodų  ir  skaičiavimo  būdų  ypatumus.  

Dažniausia verslo vertės nustatymo  data  yra  „pritraukiama“  prie  finansinės apskaitos 

datų  (metų pradžia ar pabaiga, mėnesio pradžia ar pabaiga), ir  vertinant  einamuoju  laikotarpiu  

yra  ankstesnė už  apžiūros  datą, dažnai net  už  vertinimo sutarties sudarymo  datą. Pajamų 

metodo  skaičiavimo būdai yra orientuoti į verslo vertės  skaičiavimą  laikotarpio  (metų) 

pradžiai, tačiau  tarptautinėje  praktikoje  yra  pateikiami ir vertės skaičiavimo modeliai  verslo 

vertei  nustatyti tam  tikrai datai metų intervale,  dažniausia einamųjų  metų mėnesio  pabaigai. 

 Straipsnyje yra pateikti įvairūs vertės skaičiavimo variantai (modeliai) vertinant  verslą  

konkrečiai vertinimo datai, taikant  diskontuotų pinigų  srautų  skaičiavimo  būdą. Skaičiavimo 

rezultatai  leidžia  teigti, kad taikant įvairius  skaičiavimo modelius, skirtingoms  einamųjų metų  

datoms  apskaičiuotų  verslo verčių skirtumai, palyginus  su verslo verte,  apskaičiuota  metų 

pradžiai, skiriasi nuo kelių iki keliolikos  procentų, blogiausiu  atveju iki keliasdešimt  procentų, 

priklausomai nuo vertinimo  datos, diskonto normos, laisvųjų  pinigų  srautų kasmetinio augimo 

tempų prognostiniame  laikotarpyje.  

Straipsnio  autoriaus  nuomone, verslo vertinimo  taikant  pajamų metodą metodologijos  

požiūriu (verslo vertė yra  būsimosios piniginės naudos dabartinė  išraiška) tiksliausiai verslo 

vertės dydį konkrečiai vertės nustatymo  datai atspindi verslo vertė, apskaičiuota  pagal 

prognozuojamus laisvuosius pinigų  srautus, diskontuojamus  į vertės nustatymo  dienos  datą, ir 

pirmiesiems  metams prognozuojamus  laisvuosius pinigų  srautus  apskaičiuojant nuo vertinimo  

datos  iki metų pabaigos. Taip pat  taikytinas kitas  modelis, kai prognozuojami laisvieji pinigų  

srautai perskaičiuojami  į taip  vadinamus  sąlyginius metus nuo  vienų  metų vertinimo datos  

iki kitų  metų  vertinimo datos, ir   šiuos  srautus  diskontuojant  į sąlyginių  metų pradžią. 
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Nekilnojamas turtas atlieka svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Didelis nekilnojamojo turto 

vaidmuo siejamas su kitomis sritimis, kurios glaudžiai siejasi su visos šalies ūkio raida. Teisingas 

nekilnojamojo turto vertės nustatymas yra labai aktualus bankininkystės sektoriui, draudimo ir lizingo 

bendrovėms, taip pat statybos sektoriui, turtą parduodančioms agentūroms, nekilnojamojo turto registrą 

tvarkančioms įstaigoms, taip pat nereikėtų pamiršti ir žmonių, perkančių bei parduodančių nuosavą 

nekilnojamą turtą.  

Lyginamasis metodas yra vienas iš plačiausiai taikomų metodų vertinant nekilnojamą turtą. Šis 

metodas, daugeliu atvejų objektyviausiai atspindi nekilnojamo turto rinkos vertę. Turto vertinimo 

metodikoje apibrėžiama, kad lyginamojo metodo esmė – vertinamo turto palyginimas su analogišku arba 

panašiu turtu, kurių sandorių kainos yra žinomos turto vertintojui. Dažniausiai tarp vertinamo objekto ir 

lyginamojo objekto yra nemažai skirtumų, kurie lemia vertinamo objekto rinkos vertę. Atlikdamas tokį 

vertinimą, vertintojas turi išskirti ir pabrėžti visus skirtumus, kurie yra identifikuojami tarp vertinamo 

objekto ir pasirinktų lyginamųjų objektų. Vertinamo objekto vertė apskaičiuojama įvertinus visus šiuos 

patikslinimus. Kriterijai, kuriais vertintojas turi kliautis, spręsdamas ar vertinamas objektas yra panašus-

nepanašus į lyginamąjį objektą, paliekama turto vertintojo kompetencijai, tačiau vertintojai, skirtingai 

interpretuodami tų pačių kriterijų svorius, gali gauti skirtingas to pačio objekto vertes. Atsižvelgiant į 

siekiamą vertinimo skaidrumą, objektyvumą, besikeičiančias aplinkybes ir naujus reikalavimus, kurie yra 

keliami vertinimo sistemos dalyviams, vertės nustatymo sistema, kuri apima ir, tuo pačiu, įvertina 

vertinamam objektui taikytinus pataisos kriterijus (ir subkriterijus), yra labai svarbi. Atsižvelgiant į šiuos 

reikalavimus ir praktikoje iškylančias problemas dėl pataisos kriterijų nustatymo, atsiranda poreikis 

atlikti tyrimą, kurio rezultatai atspindėtų turto vertintojų bendruomenės nuomonę apie pataisos kriterijų 

sudėtį bei jų svorį, vertinant nekilnojamąjį turtą ir darant (jeigu būtina) analogiško arba panašaus turto 

sandorių kainų pataisas.  

Tyrimo objektas. Pataisų kriterijai lyginamajame metode, kai vertinamas gyvenamosios paskirties 

nekilnojamas turtas. 

Tyrimo tikslas. Išanalizavus lyginamojo metodo taikymo ypatybes ir pataisos kriterijų 

pasirinkimo galimybes, įvertinti pataisos subkriterijų svorį tiek jų kriterijaus klasėje, tiek viso kriterijaus 

svorį viso reitingavimo mastu. 

Tyrimo problema. Kaip vertintojai ir vertintojų asistentai vertina pataisų kriterijų bei subkriterijų 

svorį? 

Tikslui pasiekti buvo išsikelti šie uždaviniai: 

1. Išanalizuoti literatūroje pateikiamus galimus pataisos kriterijus (bei jų subkriterijus), 

naudojamus patikslinimų dydžių apskaičiavimui. 

2. Išanalizuoti turto vertintojų/asistentų nuomonę apie reikšmes, kurias jie suteikia kiekvienam 

kriterijui (bei jo subkriterijui). 

Tyrimo metodika. Šiame tyrime buvo atliekama mokslinės literatūros analizė ir žvalgomasis 

(pilotinis) tyrimas. Tyrimui įvykdyti buvo pasirinktas apklausos metodas. Apklausai atlikti buvo 

naudojama anketavimo forma. Šiame tyrime dalyvavo 51 respondentas, šiuos respondentus sudarė 

vertintojai ir vertintojų asistentai. Atlikus apklausą gauti tyrimo duomenys buvo apdoroti kiekybinės 

analizės metodais. Kiekybinė analizė buvo pasirinkta, atsižvelgiant į tai, kad šios analizės esmė yra 

bandymas suvesti sąvokas į skaičius, klasifikuoti jas, matuoti ir, naudojant statistinės analizės 

procedūras, analizuoti. 

Tyrimo apribojimai. Tyrime surinkta informacija atspindi tik apklausos metu pateiktą 

respondentų nuomonę. Keičiantis nekilnojamojo turto rinkos situacijai, veikiant kitiems išorės 

veiksniams, respondentų vertinimai gali kisti. Išvados taikytinos tik gyvenamosios paskirties turtui ir 

netaikytinos kitokios paskirties turtui.  
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LYGINAMASIS METODAS IR JO YPATUMAI 

 

Lyginamosios vertės metodas yra paprastas ir pagrįstas nesudėtingais skaičiavimais, tačiau 

reikalauja gero rinkos sąlygų pažinimo, didelės ir patikimos įvairiausių turto objektų pirkimo – 

pardavimo kainų duomenų bazės ir detalios ekonominės analizės. Kitaip tariant, lyginamosios 

vertės metodas tiesiogiai priklauso nuo turimos informacijos gausumo ir patikimumo 

(Galinienė, 1999).  

Vertinamo turto palyginimas su rinkos sandoriais yra vienas iš plačiausiai naudojamų 

vertinimo metodų. Daroma prielaida, kad nustatoma turto rinkos vertė  yra glaudžiai susijusi su 

panašaus turto, toje pačioje rinkos srityje, pardavimo kainomis (Agourtzi, Assimakopoulos et 

al., 2003). Ekonomis šio metodo pagrindimas yra tai, kad neinformuoti investuotojai, pirkėjai 

neturėtų mokėti už turtą daugiau, nei kiti investuotojai mokėjo už panašias savybes turintį turtą 

ir tokiomis pačiomis bendromis rinkos sąlygomis. Jei rinkos sąlygos pasikeitė, tada 

investuotojas tikisi mokėti panašią kainą, pakoreguotą pagal bendrą turto kainų lygį (Schulz, 

2003). 

Lyginamasis metodas yra taikomas tada, kai yra panašių savybių tarp palyginamųjų ir 

objekto savybių (Alias, Hanapi, 2010). Lyginamojo metodo taikymą galima suskaidyti į keturis 

pagrindinius etapus (Raslanas, Šliogerienė, 2012):  

 rinkos analizė,  

 tinkamų palyginimui vienetų išskyrimas ir lyginamosios analizės atlikimas,  

 vertinamo objekto lyginimas su analogu ir pardavimo kainos koregavimas,  

 vertinamo objekto rinkos vertės arba jos diapazono nustatymas.  

Atsižvelgiant į atliekamą tyrimą, analizuojamas etapas, kuomet vertinamas objektas yra 

lyginamas su analogu ir koreguojama pardavimo kaina.  

Turto ir verslo vertinimo metodika (2012) pažymi, kad įvertinami vertinamo turto ir 

analogiško arba panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, skirtumai ir daromos 

(jeigu būtina) analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisos laiko, vietos, kitų sąlygų, 

išreiškiančių vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto skirtumus, požiūriu. Kitaip 

tariant, nustatant turto vertę rinkoje, palyginamos panašių turto objektų sandorių kainos, 

atsižvelgiant į vertinamo ir lyginamųjų objektų skirtumus (Aleknavičius, 2008).  

Vertinant šiuo metodu analizuojami vertinamo ir lyginamųjų objektų panašumai ir 

skirtumai, turintys įtakos vertei (skirtingos teisės į turtą, finansavimo sąlygos, rinkos sąlygos, 

pardavimo laikas, fizinės objektų savybės ir pan.) (Aleknavicius, 2008). Pirmiausiai vertintojas 

nustato kelis panašius objektus, rinkdamasis juos iš visų neseniai įvykusių sandorių (Agourtzi, 

Assimakopoulos et al., 2003). Siekiant nustatyti rinkos vertę, turtas turi būti palyginamas su 

atitinkamu skaičiumi panašumų arba skirtumų turinčiais objektais (Alias, Hanapi, 2010). 

Pasirinktų objektų turėtų būti 3 - 5, atsižvelgiant į tai, kad didesnis skaičius palyginamųjų 

garantuoja didesnį rezultato patikimumą (Dudek – Dyduch, 2011). Kitaip tariant, kuo daugiau 

objektų vertintojas įtraukia į palyginimų lentelę, tuo rinkos padėtis gali pasidaryti aiškesnė ir 

individualių pataisų vertė gali būti nustatyta tiksliau (Raslanas, Tupėnaitė, 2005). Kadangi du 

objektai negali būti identiški, vertintojas turi koreguoti kiekvieno palyginamojo objekto 

pardavimo kainas, kad įvertintų skirtumus tarp vertinamo turto ir palyginamųjų objektų. Surinkti 

lyginamieji objektai lyginami su vertinamu objektu pagal lyginamuosius elementus. Šios 

lyginamosios analizės tikslas – priderinti lyginamųjų objektų savybes prie vertinamo objekto 

savybių, pataisant jų pardavimo kainą (Aleknavičius, 2008).  

 

Pataisos kriterijai ir subkriterijai 

 

Naudojant lyginamąjį metodą ir koreguojant lyginamų objektų pardavimo kainas, daromos 

lyginamo objekto pataisos, orientuojantis į vertinamą objektą, todėl vertinamo objekto rinkos 

vertė apskaičiuojama kaip lyginamo objekto pardavimo kainos ir patikslinimų vertės suma. 
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Jeigu lyginamo objekto vertės elementas yra geresnis nei vertinamo, atliekamos pataisos 

mažėjimo linkme, ir atvirkščiai – jei vertinamo objekto charakteristikos geresnės, lyginamo 

objekto kaina didinama (Raslanas,  Šliogerienė, 2012). Kitaip tariant, kuo daugiau lyginamasis 

objektas turi skirtumų – tuo daugiau pataisų. Pataisų kiekis gali nulemti vertinamo objekto 

vertės tikslumą, kadangi kuo mažiau pataisų reikia lyginamiesiems objektams, tuo jie panašesni 

į vertinamą objektą ir tuo tikslesnė bus nustatyta vertė (Aleknavičius, 2008). 

Turto ir verslo vertinimo metodikos (2012) 58.2 punkte nurodoma, jog turi būti daromos 

(jeigu būtina) analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisos laiko, vietos, kitų sąlygų, 

išreiškiančių vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto skirtumus, požiūriu. Literatūroje 

randami laiko pataisos, vietovės, finansavimo sąlygų, perleidžiamų teisių į nekilnojamąjį turtą, 

pardavimo sąlygų, iš karto po turto pirkimo patirtų išlaidų, rinkos sąlygų, turto fizinių 

charakteristikų, turto ekonominių charakteristikų, turto naudojimo ypatumų, kitų su 

nekilnojamuoju turtu susijusių komponentų pataisos koeficientai naudojami apskaičiuojant 

pataisų dydžius (Raslanas, Šliogerienė, 2012; Aleknavičius, 2008). 

Dažniausiai, aukščiau paminėti lyginamieji elementai apima visas reikalingas pataisas, 

tačiau kartais, norint nustatyti tikslesnes pataisas, šiuos elementus galima suskaidyti smulkiau. 

Šis smulkesnis pataisų suskaidymas priklauso nuo konkrečios vertinamo turto rūšies. Žemiau 

pateikiami gyvenamosios paskirties turto tipo (butų ir namų valdų) vertei įtakos turintys 

veiksniai (Aleknavičius, 2008).  
 

1 lentelė. Gyvenamosios paskirties turto vertei įtakos turintys veiksniai 

Veiksniai Veiksnio apibūdinimas 

 

 

Butų vertei įtakos turintys veiksniai 

 

Vietovės patrauklumas; 

Buto išplanavimo ypatumai ir dizainas; 

Namo ir buto inžinerinė įranga 

Panaudotos įrangos medžiagos ir kokybė 

Individualūs patobulinimai 

Kiti veiksniai 

 

 

 

 

Gyvenamųjų namų vertei įtakos turintys 

veiksniai 

 

Vietovės patrauklumas; 

Sienų medžiaga ir konstrukciniai sprendimai; 

Namo dydis ir amžius 

Namo išplanavimo ypatumai, stilius ir dizainas 

Aplinkos infrastruktūra, želdiniai, privažiuojamieji 

keliai,  jų dangos; 

Inžinerinės įrangos autonomiškumas 

Termoizoliacinės savybės ir šildymo šaltiniai 

Apdailos bei kitų elementų medžiagos ir jų kokybė 

Namų valdos žemės sklypo savybės 

Kitoks individualus namo ir jo aplinkos 

pagerinimas 
Šaltinis: sukurta autorių (pagal  Aleknavičius, 2008) 

 

Kiekvienas iš šių kriterijų yra skirstomas į subkriterijus. Kriterijams (ir jų sudedamosioms 

dalims) yra suteikiami koeficientai, pagrįsti atsižvelgiant į jų santykinę svarbą darant įtaką 

vidutinės trukmės turto paklausai rinkoje. Europos vertinimo standartuose (2012) pabrėžiama, 

kad subkriterijų svorį lemia jų įtaka individualaus turto, esančio susijusioje rinkoje, pardavimo 

perspektyvoms vidutiniu laikotarpiu. Svarbu paminėti, kad turto vertintojas turi pažymėti visas 

nepanašias (skirtingas) vertinamo ir lyginamojo objektų savybes ir apskaičiuoti vertinamo 

objekto vertę, įvertindamas patikslinimus. Visų svarbiausia, kad spręsti, kokiais kriterijais 

remiantis vertinamas objektas yra panašus į lyginamuosius objektus, paliekama turto vertintojo 

kompetencijai (Galinienė, 2004), o vertinamo objekto ir palyginamųjų objektų charakteristikos 

bei skirtumai turi būti aiškiai ir suprantamai apibūdinti, o taikomų koeficientų reikšmių ir kiti 

skaičiavimai parodomi turto vertinimo ataskaitoje (Galinienė, 1999). 
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Vertintojas, atlikdamas nekilnojamojo turto vertinimą, turi kelti klausimą kokius ypatingus 

veiksnius reikia išryškinti konkrečiame vertinime. Vertintojas turi vengti nereikalingų pataisų, o 

tai reiškia, kad turi būti atliktos tik tos pataisos, kurios yra svarbios (Raslanas, Tupėnaitė, 2005). 

Dažnu atveju vertintojai, vertindami turtą, ekspertiškai nustato skirtumų pataisas. 

Ekspertinis būdas galėtų būti taikytinas nustatant skirtumų pataisas, koeficientus tais atvejais, 

kai atskirų skirtumų įtakai apskaičiuoti trūksta rinkos duomenų (nėra pardavimų su 

analogiškomis charakteristikomis), pataisos dydis ir ženklas natūraliai paaiškinamas bendromis 

turto vertės didėjimo (mažėjimo) tendencijomis, nesudaro didžiausios įtakos kitų pataisų 

požiūriu. Panaudojus ekspertinį būdą ataskaitoje būtina nurodyti jo taikymo aplinkybes, 

paaiškinti, kokia patirtimi ar vertinimo atvejais vadovautasi priimant sprendimus dėl pataisų 

būtinumo ir dydžio (Tumelionis, 2013). 
 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES TURTO PATAISOS KRITERIJŲ IR SUBKRITERIJŲ 

ĮVERTINIMO REZULTATAI 
 

Esminiai kriterijai, įtakojantys turto vertę, ekspertų apklausų metu, buvo klasifikuojami į 

penkias kriterijų grupes.  

Šios kriterijų grupės buvo sudarytos remiantis Europos vertinimo standartuose (2012) 

skyriuje “Europos turto ir rinkos reitingavimas: gairės vertintojui”, punktuose Nr. 3, 4, 5 (turto 

reitingavimo rekomendacijos) pateikiamomis rekomendacijomis, turto vertinimo metodika bei 

ankstesniuose skyriuose aptartais, mokslinėje literatūroje pateikiamais kriterijais, bei jų 

subkriterijais. Žemiau pateikiamos sudarytos kriterijų grupės, kurios buvo naudojamos apklausų 

metu: 

1. Vieta; 

2. Būklė; 

3. Plotų skirtumas; 

4. Inžineriniai sprendimai; 

5. Kita. 

Šios, aukščiau išvardintos, kriterijų grupės buvo skaidomos į atskirus subkriterijus 

priklausančius kiekvienai iš grupių, o respondentai apklausos metų turėjo įvertinti kiekvieno 

subkriterijaus svorį tiek jo kriterijaus klasėje, tiek viso reitingavimo mastu.  

Respondentams buvo nurodyta, kad visų subkriterijų svorių suma kriterijaus klasėje turi 

būti lygi 100%, o taip pat ir pačių kriterijų reikšmingumų suma turi būti lygi 100%.   

Žemiau pateikiami gyvenamosios paskirties turto tipo pataisos kriterijų susisteminti 

tyrimo rezultatai, rezultatai yra suapvalinti iki dešimtųjų dalių po kablelio. Intervalai buvo 

sudaryti naudojanti „ taisyklės“  metodą su 95% tikimybe. 

 Pirmasis - vietos pataisos koeficientas, šis koeficientas nustatomas tada, kai lyginamieji 

analogai yra kitoje vietovėje nei vertinamas objektas. Šis koeficientas parodo vietovių rinkų 

skirtumus. 

 
 

2 lentelė. Vietos pataisos kriterijus ir jo subkriterijų reikšmės 

Eil. Nr. 
Kriterijus ir jo subkriterijai vertės 

skaičiavimui 

Subkriterijaus 

reikšmingumas, % 

Viso kriterijaus 

reikšmingumas, 

% 

Butas 

1. Vieta:    

1.1 Miestas, savivaldybė, gyvenvietė, rajonas 32,9 - 42,1 

33,7 - 38,8 

1.2. Landšaftas, vietovės įvaizdis 15,5 - 18,3 

1.3. Susisiekimas 13,8 - 16,6 

1.4. Būsimoji plėtra 6,0 – 9,3 

 Socialinė aplinka 8,9 - 13,1 

1.6. Kiti 7,9 - 12,2 
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Namų valda 

2. Vieta:    

2.1. Miestas, savivaldybė, gyvenvietė, rajonas 30,4 - 38,9 

33,7 - 39,3 

2.2. Landšaftas, vietovės įvaizdis 17,0 - 21,1 

2.3. Susisiekimas 14,3 - 17,4 

2.4. Būsimoji plėtra 8,5 – 11,9 

2.5. Socialinė aplinka 9,9 - 13,7 

2.6. Kiti 6,6 - 10,0 
Šaltinis: sukurta autorių 

 

Iš apklausos rezultatų matyti, kad vietos pataisos kriterijaus svorio intervalas tiek butams, 

tiek namų valdoms suteiktas beveik vienodas, t.y. atitinkamai tarp 33,7 % ir 33,8 % ir tarp 

33,7 % ir 39,3 %. Iš susistemintų rezultatų taip pat matyti, kad vietos pataisos koeficientui 

suteikiamas didžiausias svoris, iš to galima daryti išvadą, kad vieta yra esminis faktorius 

lemiantis gyvenamosios paskirties turto vertę. Subkriterijų svorius apklaustieji taip pat įvertino 

labai panašiai tiek butams, tiek namų valdoms, didžiausią reikšmingumą suteikiant „Miestas, 

savivaldybė, gyvenvietė ir rajonas“ subkriterijui. 

Kitas apklausoje pateiktas pataisos kriterijus – būklės. Šis pataisos kriterijus naudojamas 

tada, kai analizuojant lyginamuosius ir vertinamąjį objektą nustatomos jų fizinės 

charakteristikos ir skirtumai.  
 

3 lentelė. Būklės pataisos kriterijus ir jo subkriterijų reikšmės 

Eil. Nr. 
Kriterijus ir jo subkriterijai vertės 

skaičiavimui 

Subkriterijaus 

reikšmingumas, % 

Viso kriterijaus 

reikšmingumas, 

% 

Butas 

1. Būklė:    

1.1. Statybos metai 20,7 - 27,2 

26,6 - 29,8 

 

1.2. Sienos 13,9 - 18,7 

1.3. Grindys 8,0 - 11,2 

1.4. Langai 8,2 - 11,4 

1.5. Durys 5,7 - 8,1 

1.6. Santechnika 8,5 - 11,2 

1.7. Balkonas 8,2 - 11,1 

1.8. Laiptinė 5,6 - 8,4 

1.9. Kita  4,2 - 8,2 

Namų valda 

2. Būklė:    

2.1. Statybos pradžia/ pabaiga/ rekonstrukcija 20,7 - 27,0 

24,9 - 28,1 

 

2.2. Sienos 13,0 - 18,2 

2.3. Grindys 8,3 - 11,3 

2.4. Langai 7,2 - 9,2 

2.5. Durys 5,4 - 7,4 

2.6. Santechnika 9,8 - 13,2 

2.7. Bendras namo stovis 15,7 - 22,6 

2.8. Kita 3,7 – 7,0 
Šaltinis: sukurta autorių 

 

Būklės kriterijaus pataisai apklaustieji suteikė šiek tiek mažesnį svorį, jų nuomone, būklės 

kriterijaus svorio ribos butams yra tarp 26,6 % ir 29,8 %, o namų valdų vertinimo atveju, tarp 

24,8 % ir 28,1 %. Šis pataisos kriterijus, apklaustųjų nuomone, yra antras pagal svarbą, vertinant 

gyvenamosios paskirties tipo turtą. 

Kitas apklausoje pateiktas pataisos kriterijus tai ploto skirtumų. Šis koeficientas 

skaičiuojamas tada, kai, analizuojant lyginamuosius ir vertinamą objektą, nustatomi jų plotų 

skirtumai.  
 

 

 



57 
 

4 lentelė. Ploto skirtumo pataisos kriterijus ir jo subkriterijų reikšmės 

Eil. 

Nr. 

Kriterijus ir jo subkriterijai vertės 

skaičiavimui 

Subkriterijaus 

reikšmingumas, % 

Viso kriterijaus 

reikšmingumas, 

% 

Butas 

1. 
Buto ploto skirtumo pataisų reikšmė, 

atsižvelgiant į skirtumo dydį: 
 

 

1.1. iki 5%  0 – 1,2 

12,8 – 16,1 
1.2. 5-10% 16,1 – 22,8 

1.3. 10-20% 39,9 – 51,3 

1.4. virš 20% 65,6 – 84,1 

    

Namų valda 

2. 
Namo ploto skirtumo pataisų reikšmė, 

atsižvelgiant į skirtumo dydį: 
 

 

2.1. iki 5%  0 – 1,3 

12,9 – 16,3 
2.2. 5-10% 22,8 – 28,0 

2.3. 10-20% 46,2 – 56,0 

2.4. virš 20% 75,3 – 92,6 
Šaltinis: sukurta autorių 

 

Ploto skirtumo pataisos kriterijui apklaustieji suteikė beveik vienodą svorį vertinant tiek 

butus, tiek namų valdas. Šio pataisos koeficiento svorio ribos pasiskirstė tarp 12,8 % ir 16,1 %, 

vertinant butus, ir tarp 12,9 % ir 16,3 % vertinant namų valdas. Apžvelgiant subkriterijus 

pastebima, kad didžiausia pataisa daroma tuomet, kai vertinamo ir lyginamųjų objektų plotai 

skiriasi daugiau, nei 20%. 
 

5 lentelė. Inžinerinių sprendinių pataisos kriterijus ir jo subkriterijų reikšmės 

Eil. Nr. 
Kriterijus ir jo subkriterijai vertės 

skaičiavimui 

Subkriterijaus 

reikšmingumas, % 

Viso kriterijaus 

reikšmingumas, 

% 

Butas 

1. Inžineriniai sprendiniai   

1.1. Konstruktyvas 15,4 - 21,1 

11,2 - 14,0 

1.2. Šildymo būdas 16,7 - 21,3 

1.3. Vandentiekis 7,0 - 9,4 

1.4. Kanalizacija 7,1 - 9,4 

1.5. Vėdinimas/kondicionavimas 5,2 - 7,2 

1.6. Išmanus valdymas 5,4 - 8,4 

1.7. Atsinaujinantys energijos šaltiniai 6,7 - 10,3 

1.8. Renovacija 15,2 - 19,3 

1.9. Kita 4,3 - 6,8 

Namų valda 

2. Inžineriniai sprendiniai   

2.1. Konstruktyvas 18,9 - 26,1 

12,2 - 15,6 

2.2. Šildymo būdas 17,2 - 22,1 

2.3. Vandentiekis  7,9 - 10,5 

2.4. Kanalizacija 8,1 - 10,9 

2.5. Vėdinimas/kondicionavimas 6,1 - 8,3 

2.6. Išmanus valdymas 8,1 - 11,5 

2.7. Atsinaujinantys šaltiniai 9,4 - 13,7 

2.8. Kita 6,0 - 9,5 
Šaltinis: sukurta autorių 

 

Inžinerinių sprendinių pataisos kriterijui suteiktas svoris tarp 11,2 % ir 14,0 %, vertinant 

butus, ir tarp 12,2 % ir 15,6 %, vertinant namų valdas. Vertinant butus ir namų valdas, 

didžiausios subkriterijų pataisos taikomos konstruktyvo ir šildymo būdo skirtumams įvertinti. 
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Pastebima, kad renovacijos subkriterijus taip pat turi didelės įtakos vertinant butus, šio 

subkriterijaus reikšmingumas svyruoja tarp 15,2 % ir 19,3 %.  
 

6 lentelė. Kita pataisos kriterijus ir jo subkriterijų reikšmės 

Eil. Nr. 
Kriterijus ir jo subkriterijai vertės 

skaičiavimui 

Subkriterijaus 

reikšmingumas, % 

Viso kriterijaus 

reikšmingumas, % 

Butas 

1. Kita    

1.1. Aukštų skaičius 12,8 - 16,9 

7,4 - 9,8 

1.2. Aukštas 24,3 - 30,4 

1.3. Rūsys 7,74 - 10,3 

1.4. Parkavimo vieta 21,5 - 26,8 

1.5. Sklypas 12,0 - 17,2 

1.6. Kiti 6,7 - 12,1 

Namų valda 

2. Kita    

2.1. Aukštų skaičius 12,3 - 19,6 

6,9 - 10,4 

2.2. Sklypo gerovė 22,3 - 27,4 

2.3. Sklypo plotas 25,8 - 31,3 

2.4. Pagalbiniai pastatai 16,3 - 22,8 

2.5. Kiti 8,5 - 13,4 
Šaltinis: sukurta autorių 

 

Be pagrindinių  pataisos kriterijų buvo išskirta grupė subkriterijų, kurie buvo įvardinti kaip 

kriterijus „kita“. Šis pataisos kriterijus apsprendžia papildomus, tačiau ne mažiau svarbius 

pataisos subkriterijus. Šio kriterijaus svorio ribas apklaustieji įvertinto tarp 7,4 % ir 9,8 %, 

vertinant butus, ir tarp 6,9% ir 10,4%, vertinant namų valdas. Šio kriterijaus reikšmingumas 

apklaustųjų nuomone mažiausias iš visų pateiktų kriterijų.    
 

IŠVADOS 

 

1. Išanalizavus literatūrą randami laiko, vietovės, finansavimo sąlygų, perleidžiamų teisių į 

nekilnojamąjį turtą, pardavimo sąlygų, iš karto po turto pirkimo patirtų išlaidų, rinkos sąlygų, 

turto fizinių charakteristikų, turto ekonominių charakteristikų, turto naudojimo ypatumų ir kitų, 

su nekilnojamuoju turtu susijusių, komponentų pataisos kriterijai, kurie yra naudojami 

apskaičiuojant pataisų dydžius. Dažniausiai aukščiau paminėti lyginamieji elementai apima 

visas reikalingas pataisas, tačiau kartais, norint nustatyti tikslesnes pataisas, šiuos elementus 

galima suskaidyti į dar smulkesnius elementus. Šis smulkesnis pataisų suskaidymas priklauso 

nuo konkrečios vertinamo turto rūšies, nes veiksniai, turintys įtakos turto vertei, skirtingos 

rūšies nekilnojamajam turtui yra nevienodi.  

2.  Šiuo žvalgomuoju (pilotiniu) tyrimu buvo siekiama nustatyti visų apibrėžtų pataisos 

kriterijų bei subkriterijų svorių intervalus ir pateikti susistemintus rezultatus. Gauti rezultatai 

parodė kokią įtaką, turto vertintojų ir vertintojų - asistentų nuomone, turi kiekvienas pateiktas 

pataisos kriterijus bei subkriterijus. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad vietos pataisos 

koeficientui suteikiamas didžiausias svoris (tarp 33,7 % ir 33,8 % vertinant butus  ir tarp 33,7 ir 

39,3 % vertinant namų valdas) iš to galima daryti išvadą, kad vieta yra esminis faktorius 

lemiantis gyvenamosios paskirties turto vertę. Būklės kriterijaus pataisai apklaustieji suteikė 

šiek tiek mažesnį svorį. Apklaustųjų nuomone, šis pataisos kriterijus yra antras pagal svarbą 

vertinant gyvenamosios paskirties tipo turtą. Ploto skirtumo pataisos kriterijaus svorio ribos 

pasiskirstė tarp 12,76% ir 16,06% vertinant butus ir tarp 12,9 % ir 16,3 % vertinant namų 

valdas. Apžvelgiant subkriterijus pastebima, kad didžiausia pataisa daroma tuomet, kai 

vertinamo ir lyginamųjų objektų plotai skiriasi daugiau, nei 20%. Inžinerinių sprendinių pataisos 

kriterijui suteiktas svoris tarp 11,2 % ir 14,0 % vertinant butus ir tarp 12,2 % ir 15,6 % vertinant 

namų valdas. Apklaustųjų nuomone, didžiausios šių subkriterijų pataisos turėtų būti taikomos 

konstruktyvo ir šildymo skirtumams įvertinti. Pastebima, kad renovacijos subkriterijus taip pat 
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turi didelės įtakos vertinant butus, jo subkriterijaus reikšmingumas svyruoja tarp 15,2 % ir 

19,3 %. Paskutinis pataisos kriterijus įvardintas kaip „kita“. Šis pataisos kriterijus apsprendžia 

papildomus, tačiau ne mažiau svarbius pataisos subkriterijus. Šio kriterijaus svorio ribas 

apklaustieji įvertinto tarp 7,4 % ir 9,8 %, vertinant butus, ir tarp 6,9 % ir 10,4 %, vertinant namų 

valdas. Šio kriterijaus reikšmingumas apklaustųjų nuomone mažiausias iš visų pateiktų kriterijų.    
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SUMMARY 
 

Comparative approach is the most applicable method used for real estate appraisal. Generally, this approach 

when using it for individual types of assets could reflect the most objective values prevailing at the real estate 

market. The essence of the comparative approach is to compare the assets under appraisal with the analogous or 

similar assets at the transaction price known to the appraiser. Usually major differences between the appraised 

object and the compared one predetermining market value of the object appear. When appraising such assets the 

appraiser shall identify and define all differences between the appraised object and the compared one which could 

exist. Value of the appraised object shall be calculated on the basis of evaluated correction mentioned herein. 

Criteria to be based on during the appraisal or assessment of the object and its analogy with the comparable object 

shall be determined by the appraiser; still, appraisers could differ in their interpretations of the same criteria/sub-

criteria weight and could receive different values of the same object.  

The purpose of the article is to assess weights of correction sub-criteria within their own class and the weight 

of the entire criteria within the entire rating on the basis of the results gained during the analysis of comparative 

approach application peculiarities and correction criteria selection opportunities. This article covers theory about 

existing correction criteria (and their sub-criteria) for calculation of correction values provided in literature sources. 

Practical part of the article deals with data gained during the interviews of appraisers/assistants on values that are 

assigned to each criterion (and its sub-criterion).  
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Žemė yra pagrindinis bazinis nekilnojamojo turto objektas, kuris pirmiausiai vertinamas 

kaip ūkininkavimo objektas. Lietuvos Respublikos įstatymai griežtai reglamentuoja ir prižiūri 

žemės ūkio paskirties žemės sklypų disponavimo tvarką. Bankų ir kitų finansinių įstaigų 

teikiamų paskolų grąžinimas dažnai užtikrinamas užstatu – skolininko teisėmis į nekilnojamąjį 

turtą (TVS, 2013, p. 91). Atliekant žemės ūkio paskirties sklypų vertinimą kreditorių 

reikalavimams užtikrinti, apskaičiuojama naudojimo vertė, kapitalizuojant likutines žemės 

pajamas bei darant specialiąją prielaidą, kad siūlomas projektas bus įgyvendintas vertės 

nustatymo dieną.  

Vertinant nekilnojamąjį turtą pajamų metodu skaičiavimui būdinga tai, kad vertė yra 

grindžiama faktinėmis arba apskaičiuotomis pajamomis, kurias teisių turėtojas gauna ar galėtų 

gauti. Savininko naudojamo sklypo vertė nustatyta remiantis prielaida, kad sklype įveista 

energetinių augalų plantacija (Salix viminalis: faktinis biokuro tūris, Vp-

210t/erdm/apskaičiuotas biokuro kiekis, Vn-84 ktme/žalioji masė, Bn-49t/ha/derlius – 0,356 

GJ*ha
-1

,
 
priežiūros sąnaudos – 0,178 GJ*ha

-1, 
(+įveisimo sąnaudos – 0,2 GJ*ha

-1
) per 4m. 

rotaciją iš 1 ha ploto ). Analizė atliekama naudojant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo 

būdą, kur projekto išlaidos (investicijos, veiklos sąnaudos, paskola ir palūkanos) suprantamos 

kaip neigiami pinigų srautai, o projekto įplaukos (ES finansavimas, likutinė vertė, veiklos 

pajamos) – kaip teigiami pinigų srautai.  

Projektai kredituojami atsižvelgiant į projekto generuojamus pinigų srautus, kaip į 

pagrindinį paskolos sugrąžinimo šaltinį. Pajamų lygis, kurio tikisi kreditoriai, svyruoja 

priklausomai nuo pokyčių rinkoje ir pajamų, kurias siūlo alternatyvios investicijos. Agrarinės 

paskolos terminas –10 m., palūkanų norma – 6 proc., grąžinimo metodas – linijinis, grąžinimo 

periodiškumas – kas pusmetį. Paskola sudaro 80 proc. planuojamo įsigyti sklypo pardavimo 

kainos. Objektas pasirinktas atsižvelgiant į apskaičiuotų vidutinių rinkos verčių teigiamą 

procentinį santykį su pardavimo kaina. Orientuojantis į paskolos galiojimo terminą, nustatyta 

nominali vidutinė svertinė kapitalo kaina (angl. WACC) yra 6 proc. (2015 m.), remiantis 

Tarptautinės vertinimo standartų tarybos (toliau – TVST) Techninių informacinių dokumentų 

(toliau – TID) rekomendacijomis. Remiantis 310-ojo TVS N10 dalimi daroma prielaida, kad 

perleidžiamam turtui nebus taikomi jokie suvaržymai dėl to, kad juo naudojasi savininkas t.y. 

pirkėjas įgis nuosavybės teisę į turtą ir jo teisinę kontrolę. Vertės nustatymo pagrindas, kuris turi 

būti nurodytas pagal 101-ojo TVS 2 dalies e punkto reikalavimus yra rinkos vertė. Vertinimas 

atliekamas remiantis TVST 2013 m. liepos 1d. Patvirtintais Tarptautinių vertinimo standartų 

(toliau – TVS) struktūriniais pagrindais, Bendraisiais standartais ir taikymo tvarka. Nustatyta 

vertė galioja tik vertės nustatymo dieną ir gali keistis ateityje, kai nebus vykdomi 

įsipareigojimai, pasikeis rinkos ar pardavimo sąlygos.  

Norint nustatyti su turtu susijusius rizikos veiksnius per paskolos galiojimo laikotarpį 

aptariama tikėtina turto paklausa ir galimybės jį parduoti per paskolos galiojimo laikotarpį. 

Žemės ūkio rinka nagrinėjama pagal nuosavybės pelningumą ir likvidumą. Nekilnojamojo turto 

rinkos pasiūla ir paklausa yra pagrindiniai veiksniai, kurių rezultatas yra rinkos kaina. 

Nuosavybės, kurias galima palyginti pagal dydį ir kokybę, turi būti parduodamos už panašią 

kainą. Turto pardavimų, geriausiai sutampančių su vertinamu turtu, kainos sudarys intervalą, į 

kurį turėtų patekti vertinamo turto vertė. TVS struktūriniuose pagrinduose pateikti vertinimo 
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metodai, taikomi rinkos vertei nustatyti kreditorių reikalavimams užtikrinti. Turint pakankamai 

duomenų taikomas lyginamasis arba pajamų metodas. Atlikto vertinimo metu tirti duomenys 

aprašomi remiantis 101- ojo TVS reikalavimu (TVS, 2013). 

Žemės ūkio paskirties žemės sklypų rinkos vertė priklauso nuo buvimo vietos, sklypo 

dydžio, formos, reljefo, susisiekimo patogumo, infrastruktūros išvystymo ir kitų veiksnių, taip 

pat nuo dirvožemio derlingumo, kurį apibūdina žemės našumo balas. Didesnio našumo balo 

žemėje, taikant standartines agrotechnines priemones, išauginami didesni derliai, tokios žemės 

savininkai gauna didesnę naudą. Šalies teritorijoje žemės našumas kinta nuo 10 iki 70 balų. 

Rinkos dalyviai, pirkdami sklypus žemės ūkio veiklai, atsižvelgia į žemės našumo balą, todėl 

aukšto derlingumo šalies teritorijose fiksuojamos aukštesnės sandorių rinkos kainos, lyginant su 

teritorijomis, kuriose žemės našumo balas žemesnis (2011 m. lapkričio 22 d. Nr. 1P-(1.3.)-277 

4.9 skyrius). 

Vertintojo sukaupta patirtis padeda priimti teisingus sprendimus parenkant pataisų 

apskaičiavimo būdus turint pakankamai patikimų rinkos duomenų arba kai pardavimo kainos 

yra prieštaringos (nenuoseklios) turto charakteristikų kaitos požiūriu ar nėra sandorių su 

vertinamo objekto išskirtines charakteristikas atkartojančiais lyginamaisiais objektais, nėra 

lyginamųjų su tarpinėmis kokybinėmis arba kiekybinėmis charakteristikomis. Tai ypač aktualu 

vertinant nekilnojamąjį turtą, kuris dėl vietos, teritorijos išvystymo ir patrauklumo, kadastrinių ir 

kitų charakteristikų įvairovės priskiriamas netobulos rinkos grupei, jo vertei nustatyti paprastai 

naudojami skirtingomis charakteristikomis ir pardavimo kainomis pasižymintys lyginamieji 

objektai (Tumelionis, 2013). 

Kai yra neidentiški objektai, nustatant vertinamojo objekto kapitalizacijos normą, 

vykdoma kiekvieno lyginamojo objekto analizė, tiriamas jo ir vertinamojo objekto panašumo 

lygis. Šiame etape iškyla duomenų trūkumo ir patikimumo problema. Nustatydami 

kapitalizacijos normą, vertintojai gali remtis tik įvykusiais, VĮ Registrų centras (toliau VĮ RC) 

užfiksuotais sandoriais, tačiau Lietuvoje nėra sukurto mechanizmo kuris garantuotų teisingų, 

finansiškai pagrįstų, atitinkančių rinkos tendencijas duomenų registravimą. 

Vengdami mokėti mokesčius (GPM, PVM ir pan.) ar sąlygojami kitų individualių 

interesų, nuomotojai nesudarinėja nuomos sutarčių ir jų neregistruoja VĮ RC arba nuomos 

sutartyse nurodo neteisingą, dirbtinai sumažintą/padidintą kainą. Tokie patys duomenų 

iškraipymai atsiranda ir pirkimo–pardavimo sutartyse: vengiant mokėti mokesčius sandorio 

sumos mažinamos, siekiant pasiskolinti pinigų iš banko keliamos (Zajančkauskaitė, 2011). 

Iš čia kyla bendras tikslas pritaikyti pajamų metodo rezultatus kapitalizacijos normai 

nustatyti esant duomenų stygiui rinkoje ir nustatyti laisvos žemės ūkio paskirties žemės 

savikainą. Skaičiavimuose projekto veiklos grynosios metinės pajamos prilyginamos rinkoje 

generuojamoms pajamoms tiesioginės kapitalizacijos normai nustatyti.  Apskaičiuotos vertės 

pagrindu pasiekiamas pagrindinis tikslas - rinkos vertė, kuri kiekvienam objektui tikslinama 

individualiai, taikant lyginamąjį metodą, bei baigiamojo darbo eigoje apskaičiuotus skirtumų 

pataisų koeficientus ir jų skaičiavimo techniką.  

Naujai interpretuota informacija leidžia vertintojui pasirinkti lyginamuosius objektus bet 

kurioje jį dominančioje verčių zonoje. Labai svarbi naujovė yra tai, kad sklypai vertinami dar 

neįvykus sandoriui- atliekama į rinką pateiktų objektų lyginamoji analizė, nežinant galutinės 

sandorio kainos. Atliekant turto vertinimą, kapitalizacijos norma tikslinama kiekvienos 

savivaldybės verčių zonai atskirai. Šiuo metu Lietuvoje yra 60 savivaldybių.  

Analizės metu surinkti duomenys apie esamus ir numatomus pelningumo laipsnius bei 

konkurencingumo poziciją žemės ūkio rinkoje pritaikyti likvidumo intervalui nustatyti  per 

paskolos galiojimo terminą. Naudojimo pajamų metodu apskaičiuotos grynosios pajamos, 

gautos taikant kapitalizavimo būdo skaičiavimo schemą (Raslanas, Šliogerienė, 2012, p. 110) 

yra tapačios turto naudojimo pajamų vertei, kuri lygi diskontuotų ateities pajamų ir diskontuotos 



62 
 

likutinės vertės sumai (Aleknavičius, 2007 p. 22–30). Naudojimo pajamų vertė apskaičiuota 

taikant Bendrųjų pajamų koeficiento metodą. Gauta kapitalizacijos norma tikslinama kiekvienai 

savivaldybės verčių zonai atskirai. Autorės sukurta matrica naudojama individualiai vidutinės 

kapitalizacijos normos korektūrai, taikant individualių fizinių savybių pataisos koeficientą vietoj  

γi – lyginamojo objekto svorio koeficiento (Zajančkauskaitė, 2011, p. 29 ). 

Per ilgą laiko tarpą neparduoti objektai rodo, kad kaina galėjo būti sumažinta iki 

apskaičiuoto intervalo verčių, atsižvelgiant į rinkos paklausą arba jos nebuvimą. Remiantis 

spaudoje ir internete teikiama informacija, žemės kainą galima patikrinti, lyginant ją su 

pateiktais žemės nuomos ir paklausos kainomis priklausomai nuo derlingumo. Investicinės 

vertės nustatymas skirtas ūkininkams ir kreditoriams, todėl turėtų atitikti jų lūkesčius. Žemės 

sklypų, kurių našumo balas yra mažesnis nei 40 balų,  rinkos pasiūlos vertės intervalas 2300-

4300 Eur/ha, tuo tarpu nuomos paklausa siekia 30-60 Eur/ha per metus. Žemės sklypų, kurių 

našumo balas yra aukštesnis nei 40 balų, rinkos pasiūlos vertės intervalas 4300-5800 Eur/ha, o 

nuomos paklausa siekia 100 Eur/ha. Aplinkosaugos reglamentai, planavimo įsakymai, pirkimo 

ir pardavimo apribojimai, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos gali padidinti arba 

sumažinti žemės sklypo nuosavybės naudingumą ir vertę. 

Rinkos vertė, paveikta finansavimo, apskaičiuota remiantis skolų ir nuosavo kapitalo 

santykiu, atspindi grynųjų pinigų ekvivalento kainą. Gautą kainą galima apibūdinti kaip 

sandorio kainą, kuri tenkina tiek pirkėją tiek pardavėją, neatsižvelgiant į geriausią nuosavybės 

panaudojimą. Naudojimo vertė ir rinkos vertė gali skirtis. Pajamų metodu apskaičiuota 

investicinė vertė yra pagrindas nustatant individualią rinkos vertę (intervalo pusiausvyros kainą 

tarp naudojimo ir rinkos vertės).  

Praktikoje iškyla problemų dėl lyginamojo metodo pataisos kriterijų nustatymo ir pagrindimo. 

Atsižvelgiant į tyrimo duomenis, kurių apžvalga pateikiama elektronininiame leidinyje 

“Lyginamojo metodo pataisos kriterijų įtaka nekilnojamojo turto vertei” (ISSN 2424-3809), 

parinkti objektų skirtumų pataisos kriterijai ir jų paaiškinimai. Šio leidinio tyrimo rezultatai 

atspindi turto vertintojų bendruomenės nuomonę apie pataisos kriterijų sudėtį ir jų svorius 

vertinant nekilnojamąjį turtą ir darant analogiško ar panašaus turto sandorių kainų pataisas. 

Žemės ūkio paskirties žemės sklypus vertinimui tikslinga būtų lyginti ir vertinti pataisas 

vieno hektaro kainai, nes tyrimo medžiaga lyginama vadovaujantis mažo ūkio 

charakteristikomis. Palyginamoji vertė nustatoma porinio lyginimo būdu atliekant kiekybinę 

analizę.  

Naudojant porinio lyginimo būdą, surandami keli palyginamieji objektai, kurie skiriasi tik 

vienu, reikalingu pataisyti, veiksniu. Apskaičiavus skirtumų pataisas koeficientais, pardavimo 

kainos koreguojamos komponentus sudauginant pagal formulę:  

RV = PK * Klaik * Kp,        (1) 

čia RV – vertinamojo objekto rinkos vertė, PK – lyginamojo objekto pardavimo kaina,  Klaik – 

laiko įtakos pataisos koeficientas,  Kp – patikslinimų koeficientas (Tumelionis, 2013, p. 41). 

Nustatytas pataisos koeficientas rodo kaip daug lyginamasis objektas skiriasi nuo 

vertinamojo objekto. Koeficientų taikymas efektyvesnis, kai lyginamųjų objektų kainos skirtumas 

yra didesnis. Koreguojant kainą koeficientu ji sumažinama/padidinama proporcingai jos dydžiui, 

kad būtų išlaikytas kainų nuoseklumas. Koeficientui skaičiuoti taikoma formulė:  

 

K = PKanalogiško/PKskirtingo,                                                            (2) 

 

čia K – skirtumų pataisos koeficientas, PKanalogiško – lyginamojo objekto, kurio charakteristika 

yra analogiška vertinamo objekto charakteristikai, kaina, PKskirtingo – lyginamojo objekto, kurio 

kaina koreguojama dėl charakteristikos skirtumo, kaina (Tumelionis, 2013, p. 41). 
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Skaičiuojant pataisas patikslinimai daromi su „+1“ , jei vertinamas objektas turi tam tikrą 

veiksnį, kuris jam suteikia aukštesnę vertę, o palyginamasis objektas neturi šio veiksnio, 

reikšmė bus didesnė už vienetą ir atvirkščiai. 

Duomenų analizės metu atrenkama ir apdorojama informacija, reikalinga lyginamų 

objektų skirtumų pataisoms įvertinti. 

Pirmiausiai taikomi Vietovės pataisos kriterijai. Žemės vertei svarbus veiksnys – vieta, 

įvertinama sudarant žemės verčių zonų žemėlapius. Žemės mokesčio įstatyme žemės verčių 

zonų žemėlapis ir žemės verčių zonos apibrėžiamos taip: žemės verčių zonų žemėlapis – 

žemėlapis, kuriame, atlikus masinį žemės vertinimą, pažymėtos skirtingą vidutinę vertę turinčios 

zonos (teritorijos), zonų žemės vertės rodikliai ir duomenys, reikalingi atskirų žemės sklypų 

vidutinei rinkos vertei apskaičiuoti. Žemės verčių zona – atliekant sisteminę analizę nustatoma ir 

ekonominiais veiksniais bei rinkos sandorių duomenimis grindžiama panašių kainų lygio 

teritorija, atvaizduojama žemės verčių zonų žemėlapyje (Žin. 2013, Nr.76-3828). 

Atsižvelgiant į tiesioginio palyginimo reikalavimą dėl vienintelio skirtumo tarp 

lyginamųjų objektų, priimama, kad masinio vertinimo būdu paskaičiuota žemės vidutinė rinkos 

vertė (toliau – VRV_RP1) ir patikslinimų vertė, neįtraukiant rekreacinio koeficiento, yra vietą 

apibūdinantis veiksnys, pasireiškiantis kainų skirtumu. Masinio vertinimo dokumentai atitinka 

Metodikos 29 punkto nuostatas, todėl juose pateikiama informacija apie turto vertes, veiksnių 

reikšmingumus gali būti naudojama individualiame vertinime. Šių dokumentų naudojimas 

pateisinamas darant loginę išvadą iš Metodikos 61 punkto nuostatos, kurioje nurodoma, kad jeigu 

nėra informacijos apie <...> sandorių kainas, naudojama informacija apie analogiško arba 

panašaus turto pasiūlos kainas, turto vertinimo ataskaitoje nurodant naudojamos informacijos 

šaltinius (Tumelionis, 2013, p. 52). 

Remiantis VRV_RP1 reikšme taisoma neadekvati rinkos kaina.   

Vidutinei (čia-bazinei) rinkos kainai skaičiuoti taikoma formulė: 

VRV_RP1 = Vbaz1+NBP-NP-MP,                                               (3)             

čia VRV_RP1 – žemės sklypo 1 ha vertė su NBP, NP ir MP pataisomis; NBP – žemės našumo 

balo pataisa, NP – nenaudojamos žemės, pelkės ir pažeistos žemės pataisos, MP – miško žemės 

pataisos apskaičiavimas,Vbaz – bazinė sklypo vertė nustatoma iš vidutinės sklypo vertės 

modelio formulės pasirinktai seniūnijai (kiekviena seniūnija turi unikalų vertinimo modelį), 

atmetus pataisos koeficientus, kurių skaičiavimo tvarka nurodyta faile „Verčių pataisos ir 

rekreaciniai koeficientai“.  

Vbaz = (ŽBpl_SKF^(koefic.) x Zona_SKL^(koefic.) x (koefic.) ^ Pask_BIN x ( zonos vertė 

Eur/ha x ŽBpl_RKS ) x (1-(Želektr.lin/ŽBpl)x(1-koefic.)),                                         (4) 

čia, ŽBpl_SKF – žemės sklypo ploto skaliariniai dydžiai, išreikšti funkcijos pagalba, Zona_SKL 

–Verčių zonos koeficientas, Pask_BIN – paskirties laipsnio rodiklis, ŽBpl_RKS – žemės ūkio 

žemės sklypo plotas ha, ŽBpl  – žemės sklypo dalis arba visas plotas, kuriam taikomas 

Želektr.lin  – elektros oro linijos apsaugos zonos žemės naudojimo apribojimas. 

Masinis objektų vertinimas atliktas pagal 2015 m. Sudarytus savivaldybių masinio žemės 

vertinimo modelius, verčių žemėlapius, įvertintos charakteristikos su jų įtaka turto vertei. 

Duomenys prieinami viešai VĮ Registrų centro (toliau – VĮ RC) interneto puslapyje 

http://www.registrucentras.lt/ntr/vertinimas/masinis/masvert.php?src=1&sav=63&ver=25.  

Apskaičiavus VRV_RP1 ir turint rinkos kainą bei žinant skypo ypatumus pradedamas 

kainų koregavimas. Procentinis kainų pokytis tarp lyginamųjų objektų skaičiuojamas taip: 

Kproc.= (PKkoreguojama-PKlyginama)/PKkoreguojama,                        (5) 

http://www.registrucentras.lt/ntr/vertinimas/masinis/masvert.php?src=1&sav=63&ver=25
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čia, PKkoreguojama  yra pardavimo kaina (žr. 1 lentelės II skiltis), kurią norima patikslinti, 

atmetus pašalinius veiksnius, iškreipiančius rinkos kainą, PKlyginama  yra pardavimo kaina, 

pagal kurią lygimas objektas. Šita vertė tikrinama, atsižvelgiant į rajono verčių zonos VRV_RP1 

panašumus/skirtumus (žr. 1 lentelės III skiltį).  

Analizuojami Kauno apskrityje esantys nuo 5 iki 10 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės 

sklypai. Pagrindinis kokybinis parametras yra nuolatos ariama ir prižiūrima žemė. Kauno rajono 

savivaldybė sudaryta iš 29 verčių zonų, šiame tyrime analizuojamos dvi zonos: 16.22 ir 16.29. 

Zonos tarpusavyje nesijungia, zonose nekilnojamasis turtas nepasižymi paklausa, vietovės 

nutolusios nuo Kauno, turi prastai išvystytą infrastruktūrą, kainos šiose zonose yra mažiausios 

Kauno rajono savivaldybėje, todėl ši teritorija apibrėžta atskiromis vienodo kainų lygio verčių 

zonomis. Nustačius žemės ūkio paskirties žemės sklypo zonos numerį, pagal vertinamo žemės 

sklypo paskirtį (būdą), nustatoma vertinamo žemės sklypo žemės grupė – žemės ūkio žemės 

grupės vertinimo modelis Nr. 11547. Pagal modelį apskaičiuojama verčių zonoje žemės ūkio 

paskirties žemės sklypų, esančių ne rekreacinėse teritorijose, 1 ha vidutinė rinkos vertė.  

Kai rinkoje nėra pastaruoju metu įvykusių analogiško arba panašaus turto sandorių arba 

kai analogiško arba panašaus turto sandorių kainos reikšmingai svyruoja, taip pat jei nėra 

informacijos apie analogiško arba panašaus turto pasiūlos kainas, Taisyklės nurodo turto 

vertinimą atlikti taikant žemės rinkos modeliavimo arba žemės sklypų ekspertinį vertinimo 

būdus (TAR, 2015-01-07, Nr. 218). 

Jeigu lyginama VRV_RP1 vertė, prie 5 formulės pridedamas 1, taip gaunamas verčių 

zonos pataisos koeficientas, skirtas rinkos kainai tikslinti. Skaičiavimo pavyzdys pateikiamas 

1 lentelėje. 

1 lentelė. Vietovės pataisų taikymas pardavimo kainai tikslinti 

Verčių 

zona 

Pardavimo 

kaina, 

Eur/ha 

VRV_ 

RP1, 

Eur/ha 

Turto 

naudoji- 

mo 

ypatumai 

Skirtumo 

pataisos koefic. 

K 

Pataisytų 

kainų 

vertės, 

Eur/ha 

Pataisos 

kriterijaus 

aprašymas 

Skirtumo 

vertė, 

Eur/ha 

(2) 

Lygina-

mieji 

objektai 

I II III IV V VI=II-VIII VII VIII IX 

Vertinamas objektas, žemės ūkio paskirties sklypas  

16.29  499 P,M 1  - - 0 

Dėl vietovės skirtumų pataisos lyginamųjų objektų kainos  

Kainų skirtumo dėl vietovės pataisų skaičiavimas kai VRV_RP1 vertės panašios  

16.29 5525 

496 

Pa,M,U,

MI 

K=(5525-2608)/ 

5525=0,53 

5525-

2917= 

2608 

PKkoreguojama 2917 

(0,47) 

16 

16.29 2608 499 P,M 1 2608 PKlyginama 0 20 

Kainų skirtumo dėl vietovės pataisų skaičiavimas kai VRV_RP1 vertės skiriasi, nustatomas skirtumas  

16.29 4055 
432 

Pa,E,M (581-

432)/581+1=1,26 

4055 PKlyginama 0 8 

16.22 7240  

581 

E,M,U,M

I 

7240*0,53=3837

*1,26=4835 

7240-

4835= 

2405 

PKkoreguojama 4835 

(0,33) 

15 

Ekologinio žemės ūkio priedo už derlingumą įvertinimas  

16.29 2608 

499 
P,M (562-

499)/562+1=1,11 

 

2608 PKlyginama 0 20 

16.29 4367 

562 

P,M,MI, 

eko 

4367-

2608=1759* 

1,11=1472 

4367-

1472=2895 

PKkoreguojama 1472 

(0,66) 

21 

PASTABA: P- privažiavimas, Pa-asfaltuotas privažiavimas, M-melioracija, E- elektra, MI-pamiškė, U-upė. 

Turto naudojimo ypatumų pataisos apima infrastruktūrą – kelio servitutą, melioracijos 

įrenginius, elektrą sklype.  

Vietovės pataisų duomenys surašomi į 2 lentelės I-III skiltis. Iš 1 lentelės IV skilties 
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atimami ypatumai, dėl kurių, galimai buvo iškreipta žemės ūkio paskirties žemės vertė.  

Analizuojant likusius Kauno rajono savivaldybės lyginamųjų sklypų duomenis matyti, kad 

pagrindinis lyginamasis objektas, kuris yra panašus su vertinamu objektu (objektas randasi 

16.29 verčių zonoje, atstumas iki seniūnijos 10 km, iki miesto centro 20–30 km, priklausomai 

nuo pasirinkto maršruto, sklype įrengta melioracija, našumo balas  – 50, privažiavimas 

žvyrkeliu, išnuomotas sklypas pastoviai ariamas, plotas – 10 ha) yra 8 objektas. Objekto fizinė 

būklė yra įvertinta 100 proc. = P+E+M. Pataisos apskaičiuojamos porinio lyginimo būdu, 

rezultatą pateikiant procentais arba koeficientu, taikant bendrą formulę: 

P = (PKanalogiško – PKskirtingo)/ PKanalogiško* 100 proc.                          (6) 

čia P – skirtumo pataisa, PKanalogiško – lyginamojo objekto, kurio charakteristika yra 

analogiška vertinamo objekto charakteristikai, kaina, PKskirtingo – lyginamojo objekto, kurio 

kaina koreguojama dėl charakteristikos skirtumo, kaina. 

Turto naudojimo ypatumų dėl elektros vertė skaičiuojama (taikoma (2) formulė) iš 

analogiško vertinamam skypui 8 objekto atimama skirtingo 21 objekto pataisyta kaina, 

apskaičiuojama procentinė skirtumo vertė. 

Turto naudojimo ypatumų pataisa dėl privažiavimo (nepriklausanti nuo kelio dangos) 

vertė skaičiuojama iš analogiško vertinamam sklypui 8 objekto atimama skirtingo 15 objekto 

pataisyta kaina, apskaičiuojama procentinė skirtumo vertė. 

 

2 lentelė.Turto naudojimo ypatumų pataisų apskaičiavimas procentais 1 ha kainai 

Objeto 

Nr. 

Pataisyta 

kaina 

kaina, 

Eur/ha 

Turto 

naudojimo 

ypatumai 

Lyginamieji 

objektai 

Vertinami 

turto 

naudojimo 

ypatumai 

Turto naudojimo 

ypatumų pataisos koefic. 

kainai už 1 ha 

Fizinės būklės 

pataisos 

koeficientas, 

procentais  

VI skirsnis*100 

proc 

I II III IV V VI VII 

8 4055 Pa,E,M 8 E (4055-2895)/4055=0,29 29 

15 2405 E,M 21 

16 2608 Pa,M 8 Pa (4055-2405)/4055=0,40 40 

20 2608 P,M 15 

21 2895 Pa,M 8 M 1-0,29-0,40=0,31 31 

 

Tolimesniam skirtumų pataisų skaičiavimui naudojami VI skilties duomenys. Visa sklypo 

pardavimo kaina yra prilyginama 100 proc. Turto naudojimo ypatumų pataisos paskirstomos 

sekančiai: 29 proc pardavimo kainos įtakoja elektra sklype, 31 proc. sudaro melioracijos 

įrenginiai, o likusi 40 proc dalis atitenka privažiavimui prie sklypo. Remiantis skaičiavimo 

duomenimis buvo sudaryta matrica (3 lentelė), kuri taikoma individualiam žemės ūkio paskirties 

sklypų vertinimui ir kurios pagrindu skaičiuojami turto naudojimo ypatumų koeficientai. 

3 lentelė. Procentinė turto naudojimo ypatumų pataisos matrica  

Turto ypatumai Elektra Melioracija Privažiavimas 

Elektra 29 60 69 

Melioracija 60 31 71 

Privažiavimas 69 71 40 
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Matricos duomenys taikomi kapitalizacijos normos γi – lyginamojo objekto svorio 

(panašumo) koeficientui nustatytas pagal sklypo ypatumus, kur: 

γi = procentinė turto naudojimo ypatumų pataisa/ 100 proc.                                 (7) 

Šios pataisos taikomos individualiam palyginimui, darant prielaidą, kad į pardavimo kainą 

įtraukta privažiavimo vertė, neatsižvelgiant į kelio dangą. Masinio vertinimo žemės sklypų 

vidutinės rinkos vertės nustatymo modeliuose neatsižvelgiama į žemės vertės padidėjimą ar 

sumažėjimą dėl šių veiksnių įtakos: žemės sklype esančių naudingų iškasenų; žemės sklype 

esančių statinių ar sodinių; disponavimo žemės sklypais suvaržymų dėl įsiskolinimo ar kitų 

priežasčių; vertinamo žemės sklypo ir greta esančių objektų užterštumo arba skleidžiamos 

taršos, kaimyninių turto vienetų būklės, individualiai įrengtų ar neįrengtų komunikacijų, 

privažiavimo apsunkinimų ar pagerinimų, reljefo ypatumų (Žin. 2012, Nr. 146-7536, 

23 punktas). 

Laiko pataisos kriterijus parodo rinkos vertės 2012-2015 m kitimą laiko atžvilgiu. 

Sandorių laiko analizė neatskiriama nuo nustatytos masinio vertinimo datos ir yra labai svarbi, 

kai naudojami kelerių metų duomenys ir kai nekilnojamojo turto rinka per analizuojamą 

laikotarpį aktyviai kinta. Taisyklėse [Žin. 2005, Nr. 117-4234, II skyrius, 13 p.] nurodoma, kad 

vertinimui naudojant senesnius, nei 1 metų laikotarpyje įvykusius sandorius, pardavimų kainos 

gali būti koreguojamos laiko pataisa.   

Laiko pataisai skaičiuoti pasirinkti 4 lentelės 8 ir 21 objektai, kurių visos charakteristikos 

išskyrus pardavimo mėnesį (IV skirsnis) yra analogiškos vertinamam objektui. Anksčiau 

parduoto objekto kaina laikoma pagrindine, šiuo atveju 8 objektas parduotas prieš 13 mėn, iš jos 

atimama  lyginamojo 21 objekto, parduoto prieš 31 mėn, kaina. Pataisos apskaičiuojamos 

taikant bendrą formulę (2): 

Kaina 18 mėn. = 4044/4367=0,93. 

Apskaičiuota laiko įtakos pataisa 1 mėnesiui P=(0,93-1)/18= -0,005. Svarbu į skaičiavimų 

4 lentelę teisingai surašyti pataisos ženklus, kurie tiksliai perteiks skaičiuojamą vertę. Gauti 

duomenys rodo, kad  per mėnesį sklypo vertė sumažėja 0,005 karto.  

Laiko pataisos koeficientu pakoreguota 1 ha kaina apskaičiuota pagal formulę:  

PK laiko pataisa = PK *(1+ Mėn. sk. * Kmėn.),                                           (8) 

čia, PKlaiko pataisa – lyginamojo objekto pardavimo kaina, pakoreguota laiko skirtumo pataisos 

koeficientu, PK – lyginamojo objekto pardavimo kaina , kurios duomenys pateikiami 4 lentelėje 

X skirsnis, Mėn. sk. – laiko skirtumas mėnesiais , kurio duomenys pateikiami 4 lentelėje 

VII skirsnyje, Kmėn. – 1 mėnesio skirtumo pataisos koeficientas (-)0,005. 

PK laiko pataisa 8 objektui = 4055Eur/ha*(1 + 13 mėn* (-)0,005) = 3770 Eur/ha. 

Analogiškai kainos apskaičiuotos kitiems objektams (Tumelionis, 2013, p. 43–44). 

 

Vertinant objektus netiesioginiu vertinimo būdu neatsižvelgiama į kiekvieno konkretaus 

objekto ypatybes bei aplinkos veiksnių įtaką rinkos vertei nustatyti. Lyginimui pasirinkti Kauno 

rajono savivaldybėje parduodami žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vertinamam žemės 

sklypui prilyginami analogiškų, esančių toje pačioje verčių zonoje, sklypų faktinės lyginamosios 

pardavimo kainos. Apskaičiavus lyginamų sklypų skirtumų pataisas, pardavimo kainos 

koreguojamos komponentus sudauginant pagal (1) formulę, rezultatas pateikiamas 4 lentelės 

IX skiltyje. 
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4 lentelė. Tiesioginis žemės ūkio paskirties žemės sklypų palyginimas 

Objekto 

Nr. 

Zonos Nr. Pardavimo 

kaina, 

Eur/ha 

Turto naudojimo 

ypatumai 

Turto naudojimo 

ypatumų pataisa 

Laikas, 

mėn. 

Laiko 

įtakos 

pataisos 

koefic. 

Vietovės 

pataisa, 

proc. 

Tiesioginio 

palyginimo 

kaina 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Vertinamas objektas, žemės ūkio paskirties sklypas  

0 16.29  P,M 1 0 1 1 2460 

Lyginamieji objektai, žemės ūkio paskirties žemės sklypai 

8 16.29 4055 Pa,E,M 1-0,29=0.71 13 0.93 1 2680 

15 16.22 7240 E,M,U,MI 
1-

0,29+0,40=1,11 
22 0.89 0,33 2360 

16 16.29 5525 Pa,M,U,MI 1 26 0.87 0,47 2260 

20 16.29 2983 P,M 1 30 0.85 1 2535 

21 16.29 4367 Pa,M,MI,e 1 31 0.85 0,66 2450 

 12285/5=2460 

Pastaba dėl fizinės būklės: P- privažiavimas, Pa- asfaltuotas privažiavimas, E-elektra sklype, M- melioracija,U- 

ribojasi upė,MI-pamiškė, e- ekologinis ūkis. 

 

Siūlomas naujas metodas, leidžia supaprastinti skaičiavimą, išsprendžia duomenų 

nepakankamumo ir tikslumo problemą. Nustatant rinkos vertę, paprastai remiamasi įvykusiais, 

VĮ RC užfiksuotais sandoriais, kurių kainos gali būti dirbtinai sumažintos/padidintos vengiant 

mokėti mokesčius arba turto vertei padidinti. Esant duomenų apie parduotus objektus trūkumui, 

lyginami rinkoje esantys neparduoti sklypai, darant prielaidą kad jų kaina atitinka masiniu 

metodu (Žin. 2012, Nr. 146-7536) nustatytą rinkos kainą. 

Pajamų metodas skiriasi nuo kitų metodų vertinimo tikslais, objektais ir rezultatais. Šiuo 

metodu nustatyta turto naudojimo vertė skiriasi nuo lyginamuoju metodu nustatytos rinkos 

vertės. Pajamų metodo kiekybiniai parametrai yra turto sukuriami/būsimieji pinigų srautai. 

Remiantis naudojimo verte nustatomos rinkos ir investicinė vertė. (Raslanas, Šliogerienė, 2012) 

Nustatant kapitalizacijos normą, pagrįstą pajamomis iš žemės ūkio veiklos - energetinės 

plantacijos teikiamų grynųjų pajamų prieš mokesčius, bazinis metinis pajamų lygis 

apskaičiuojamas sekančiai:  deklaruojama rinkos dalyvių grynųjų pajamų suma 260 Eur/ha 

dalinama iš pardavimo kainos skelbimuose (rezultatą įrašau į 5 lentelės VI skiltį). Rezultatas yra 

tiesioginė kapitalizacijos norma, kuri sekančiame etape bus tikslinama taikant kapitalizacijos 

normos koeficientą. 

5 lentelė. Pradiniai duomenys žemės ūkio tiesioginės kapitalizacijos normai nustatyti 

Verčių 

zona 

Sklypo 

plotas, ha 

Lyginamoji 

vertė, PV Eur/ha 

Turto naudojimo 

ypatumai 

Rinkos veiklos 

pajamos per 

metus VP=260 

Eur/ha 

Tiesioginės 

kapitalizacijos 

norma r=VP/PV 

Objekto Nr. 

I II III IV V VI=III/V VII 

Vertinamas objektas, žemės ūkio paskirties sklypas  

16.29 10  P, M 260 - 0 

Lyginamieji objektai, žemės ūkio paskirties sklypai  

16.29 7,81 5525 Pa, M, U, MI 260 0,05 16 

16.29 5,03 2608 P, M 260 0,10 20 

16.29 10,00 4055 Pa, E, M 260 0,06 8 

16.22 8,00 7240 E, M, U, MI 260 0,04 15 

16.29 9,75 4367 Pa, M, MI 260 0,06 21 
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Tiesioginės kapitalizacijos norma tikslinama kiekvienai verčių zonai taikant 

kapitalizacijos normos koeficientą (Zajančkauskaitė, 2011). Vidutinis lyginamųjų kapitalizacijos 

normų dydis nustatomas taikant formulę: 

r = ∑ ri γi / ∑ γi ,          (9) 

čia, r – vidutinė kapitalizacijos norma, ri – i-ojo objekto kapitalizacijos norma, nustatyta pagal 

fiksuotas vidutines rinkos grynąsią pajamas per metus (260 Eur/ha), o γi – lyginamojo objekto 

svorio (panašumo) koeficientas, nustatytas pagal turto naudojimo ypatumų koeficientą, 

naudojant baigiamajame darbe sukurtą matricą (3 lentelė). 

Tolimesniame vertinime matricoje pateikti koeficientai priskiriami sklypams pagal jų 

ypatumus (6 lentelė II skiltis) ir dauginami iš apskaičiuotos (5 lentelė VI skiltis) kapitalizacijos 

normos. Rezultatai susumuojami ir dalinami iš lyginamų objektų svorio koeficientų sumos.  

Skaičiavimo pavyzdys. Vertinimui atrenkami tik panašūs sklypai, kiti sklypai,kuriuose yra 

sodybos, ar kur išduotas leidimas statyti sodybą, neįtraukiami į skaičiavimus 5-6 lentelių 

skaičiavimus. Atsižvelgiant į turto naudojimo ypatumus taikomi 3 lentelės duomenys surašomi į 

6 lentelę: 16 objekto turto naudojimo ypatumai: elektra ir privažiavimas (gražus vaizdas, upė ir 

pan. šiame etape nevertinami). Matricoje (3 lentelė), suvedama eilutė elektra su stulpeliu 

privažiavimas, gautas rezultatas 69 proc dalinamas iš 100 proc, gautas svorio koeficientas 

įrašomas į 6 lentelės IV skiltį. Analogiškai apskaičiuojami likusieji svorio koeficientai. 

6 lentelė. Pradiniai duomenys vidutinės kapitalizacijos normai apskaičiuoti 

Verčių 

zona 

Turto 

naudojimo 

ypatumai 

Tiesioginės 

kapitalizacijos 

norma r 

Svorio 

koeficientas 

γ/100 proc 

Sandauga ri*γi 

Vidutinė 

kapitalizacija 

pagal (8) formulę 

 

Objekto Nr. 

I II III IV V VI VII 

Vertinamas objektas, žemės ūkio paskirties sklypas  

16.29 P,M - 0,71 - 0,067 0 

Lyginamieji objektai, žemės ūkio paskirties sklypai  

16.29 Pa,M,U,MI 0,05 0,71 0,035 0,067 16 

16.29 P,M 0,10 0,71 0,071 0,067 20 

16.29 Pa,E,M 0,06 1,00 0,06 0,067 8 

16.22 E,M,U,MI 0,04 0,60 0,024 0,067 15 

16.29 Pa,M,MI 0,06 0,71 0,06 0,067 21 

Σ 3,73 0,25   

 

Tokiu būdu nustatyta vidutinė kapitalizacijos norma yra skirta tik vidutinei bazinei sklypo 

kainai verčių zonoje arba savivaldybėje nustatyti. Norint grynasias pajamas paversti verte, kuri 

apibūdina ariamos žemės vertę verčių zonoje, baigiamjame darbe apskaičiuotos metinės veiklos 

pajamos - 180 Eur/ha (nominalias, prieš mokesčius) dalinamos iš vidutinės kapitalizacijos 

normos verčių zonoje/savivaldybėje 0,067. Apskaičiuota vertė – 2686 Eur/ha yra intervalo 

pajamų vertė, atitinkanti laisvos žemės ūkio paskirties ariamos žemės savikainą. 

 
7 lentelė  
Laisvos žemės ūkio paskirties rinkos vertės apskaičiavimas taikant vidutinę kapitalizacijos normą 
Verčių 

zona 

Turto 

naudojimo 

ypatumai 

Vidutinė kapitalizacija 

pagal (8) formulę, r 

 

Apskaičiuotos veiklos 

pajamos per metus 

VP=180 Eur/ha 

Pajamų vertė 

NPV=VP/r 

Objekto 

Nr. 

I II III IV V VI 

Vertinamas objektas, žemės ūkio paskirties sklypas  

16.29 P,M 0,067 180 2686 0 

Lyginamieji objektai, žemės ūkio paskirties sklypai  

16.29 Pa,M,U,MI 0,067 180 2686 16 
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16.29 P,M 0,067 180 2686 20 

16.29 Pa,E,M 0,067 180 2686 8 

16.22 E,M,U,MI 0,067 180 2686 15 

16.29 Pa,M,MI 0,067 180 2686 21 

Pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 str. 9, 10 p. turto 

vertinimas gali būti: individualus turto ar verslo (toliau – turto) vertinimas – toks turto 

vertinimo būdas, kai konkretaus turto vertė nustatoma atsižvelgiant į visas individualias to turto 

savybes (Žin. 1999, Nr. 52-1672; 2003, Nr. 38-1673). 

Individualiam objektų vertinimui taikomi žemės ūkio paskirties žemės sklypo vertės 

skaičiavimo kokybiniai parametrai, nustatomi remiantis PATVIRTINTU Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1671 redakcija) „Žemės įvertinimo metodika“ galiojančios 

suvestinės redakcijos (nuo 2015-01-01) 11 priedu. Šiuo atveju taikyti bazinės žemės sklypo 

vertės pataisos koeficientai teritorijos rekreaciniam ir ekologiniam vertingumui nustatyti: 

Koeficientas žemės sklypo išsidėstymui įvertinti (Ki) 1.6. Ir 1.8. punktai. Kelio pataisa taikoma 

tik asfaltuotai kelio dangai, kuri lentelėse pažymėta Pa- asfaltuotas privažiavimas.  

Preliminari turto rinkos vertė, kuomet įvertinamos ypatingosios objekto savybės 

nustatoma papildomai perskaičiuojant turto naudojimo ypatumų pataisas pagal 3 lentelėje 

pateiktas matricos reikšmes. Šiuo atveju 8 lentelės IV skiltyje įvertinama turto naudojimo 

ypatumų vertė, remiantis prielaida, kad į pardavimo kainą įtraukta privažiavimo vertė, 

neatsižvelgiant į kelio dangą (Žin. 2012, Nr. 146-7536, 23 punktas). Kelio dangos pagerinimas -

asfatuota kelio danga, bei gretimai esanti upė priskiriami išdėstymo koeficientui Ki, . Pajamų 

vertė (8 lentelės III skiltis) dauginama iš turto naudojimo ypatumų koeficiento (8 lentelės 

IVskiltis), dauginama iš išdėstymo koeficiento Ki (8 lentelės V sklitis), gautas rezultatas 

(8 lentelės VI skiltis) yra ieškomo intervalo rinkos vertė. 

8 lentelė. Laisvos žemės ūkio paskirties žemės rinkos vertės apskaičiavimas taikant lyginamąjį metodą 

Verčių 

zona 

Turto 

naudojimo 

ypatumai 

Pajamų vertė, 

Eur/ha 

Turto naudojimo 

ypatumų koefic. 

Išdėstymo 

koeficientas

Ki 

Rinkos 

vertė 

Eur/ha 

Objekto 

Nr. 

Pardavimo 

kaina, 

Eur/ha 

I II III IV V VI VII VIII 

Vertinamas objektas, žemės ūkio paskirties sklypas  

16.29 P,M 2686 1,71-0,4=1,31 - 3520 0 3520 

Lyginamieji objektai, žemės ūkio paskirties sklypai  

16.29 Pa,M,U,MI 2686 1,71-0,4=1,31 1,5 5280 16 5525 

16.29 P,M 2686 1,71-0,4=1,31 - 3520 20 2983 

16.29 Pa,E,M 2686 2-0,4=1,60 1,5 6450 8 4055 

16.22 E,M,U,MI 2686 1,6-0,4=1,20 Nemunas 1,5 4830 15 7240 

16.29 Pa,M,MI 2686 1,71-0,4=1,31 1,5 5280 21 4367 

 

Koreguojant lyginamų objektų pardavimo kainas, daromos lyginamų objekto pataisos, 

orientuojantis į analogiškų objektų normatyvines vertes, todėl vertinamų objekto rinkos vertė 

apskaičiuojama kaip lyginamo objekto pardavimo kainos ir patikslinimų vertės suma.  

Kaina priklauso nuo rinkos aktyvumo, todėl galima nustatyti kainų intervalą, kur 

minimumas apskaičiuojamas taikant pajamų metodą, o maksimumas - lyginamuoju metodu 

nustatyta sklypo individuali vertė, taikant  studijų baigiamojo darbu pagrindu sukurtą turto 

naudojimo ypatumų matricą.  

Apibendrinimas 

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima pateikti tokius skaičiavimus pagrindžiančius 
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argumentus: 

1. Palyginamoji vertė nustatoma porinio lyginimo būdu naudojant pataisas, kurių pagrindas yra 

grįstas masinio vertinimo dokumentais. 

2. Turto naudojimo ypatumų pataisoms apskaičuoti naudojamos lyginamosios kainos nustatytos 

atsižvelgiant į masiniu vertinimo būdu perskaičiuotas vertės nustatymo dieną esančias 

pardavimo rinkos sąlygas. 

3. Tiesioginė kapitalizacijos norma nustatoma taikant vidutines energetinių plantacijų 

generuojamas rinkos metines vertes. 

4. Vidutinė kapitalizacijos norma apskaičiuojama atsižvelgiant į turto naudojimo ypatumus. 

5. Pajamų vertė apskaičiuota įvertinant finansines rizikas. 

6. Rinkos vertė apskaičiuota taikant lyginamąjį metodą, kurio pataisos koeficientai pritaikyti 

esamai padėčiai, neatsižvelgiant į geriausią nuosavybės panaudojimą. 

Galimi skaičiavimo trūkumai: 

1. Apskaičiuota žemės sklypo vertė palyginama su planuojamomis investicijomis. Jeigu 

skaičiavimais gauta rinkos vertė yra mažesnė nei pardavimo kaina įsigijimo momentu, tuomet 

ieškomas alternatyvus sklypas, jei tikroji vertė didesnė, tuomet sklypą galima įsigyti.  

2. Pajamų kapitalizavimo norma turėtų būti ne mažesnė nei ES paramos Komisijos siūloma 

orientacinė socialinė diskonto norma – 5,5 %.  
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http://www.registrucentras.lt/apie/veikla/dir_isakymai.php
http://www.ltva.lt/wp-content/uploads/2014/04/turto_vert_teorija_praktika2013.pdf
http://lituka.com/wp-content/uploads/2015/05/ISSN2424-3809.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09a153b08f5411e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09a153b08f5411e4a98a9f2247652cf4
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Didysis Registrų centro nenoras ir jo pasekmės 
 

Tomas Raginis, Vilnius 

 

Didysis Registrų centras išties turi didelių norų ir nenorų – tą problemą nedrąsiai aptarė 

buvęs LTVA prezidentas ir Registrų centro darbuotojas Steponas Deveikis (2014). Registrų 

centras pamažu tampa informacinių sistemų monstru, kuris, vadovaudamasis teisės aktais ir 

įmonės įstatais (2014), tvarko Nekilnojamojo turto kadastrą; Nekilnojamojo turto registrą; 

Adresų registrą; Juridinių asmenų registrą ir juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą; 

Antstolių informacinę sistemą ir duomenis, susijusius su elektroninėmis varžytynėmis ir 

elektroniniais aukcionais; Piniginių lėšų apribojimų (PLA) informacinę sistemą; Elektroninės 

sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros (ESPBI) informacinę sistemą; kuria, 

diegia ir tvarko kitas informacines sistemas, informacines svetaines (pvz., REGIA, regionų 

geoinformacinės aplinkos paslaugų ir informacijos mainų svetainę); generuoja ir administruoja 

elektroninio parašo sertifikatus (turi keletą prekės ženklų, pvz., ipasas.lt; elektroninis.lt); 

atstovauja ir pagal savo kompetenciją koordinuoja registrų kūrimą ir integraciją tarptautiniuose 

projektuose, dalyvauja vykdant šiuos projektus; atlieka kitas funkcijas, tarp kurių numatyta ir 

Registrų centro pinigų leidybos funkcija, „kai įstatymas nenustato, kad pinigų leidybai 

reikalinga licencija“ (Įstatų 9.22 punktas). 

Registrų centro įstatuose (2014; 8 punktas) nurodyti turto vertintojams suprantami ir 

rūpimi kilnūs šios įmonės tikslai: analizuoti nekilnojamojo turto (toliau – NT) rinką ir teisės 

aktų nustatyta tvarka organizuoti  NT vertinimą, rengti duomenis NT apmokestinti, kurti ir 

diegti informacines sistemas, dalyvauti įgyvendinant bendrą teisinės informacijos politiką 

Lietuvoje, teikiant paslaugas vykdyti pelningą veiklą. Detalesnę informaciją apie šios įmonės 

veiklą, teikiamas nepigias (pelningas) paslaugas, pagrindinius registrus ir duomenų bazes, taip 

pat nuorodas į kitas informacines sistemas ir interneto svetaines galima rasti nuolat 

atnaujinamame įmonės tinklalapyje (registrucentras.lt). Galima ir reikia pasidžiaugti regionų, o 

tiksliau savivaldybių, geoinformacinės aplinkos paslauga REGIA, kuri yra galingas ir patogus 

įrankis, sukurtas savivaldybių žmonėms, verslui ir valdžiai keistis informacija, taip pat 

elektroninių dokumentų pasirašymo ir mainų aplinka Gosign.lt, minėtomis elektroninio asmenų 

autentifikavimo ipasas.lt ir skaitmeninių sertifikatų elektroninis.lt sistemomis.    

Tačiau išorės turto vertintojai Registrų centre engiami ir atvirai ignoruojami. Lietuvos 

turto ir verslo vertintojų bendruomenei Registrų centro paslaugos neišvengiamai reikalingos, 

tačiau NT rinkos sandorių duomenų metinių paketų teikimo klausimo nepavyksta išjudinti antai 

jau dveji metai. Valstybės įmonės užsispyrimas ir nenoras bendradarbiauti išties didelis, gal 

netgi arogantiškas ir keistas, keliantis pagrįstą klausimą, ar valstybės įmonė, besinaudojanti 

valstybės kapitalu, gali taip elgtis kaip eilinis prekeivis, savo aroganciją ir monopolines teises 

iškeliantis aukščiau visuomenės interesų.  

Į turto vertintojų, Finansų ministerijos ir kitų įstaigų klausimą, kokia NT rinkos sandorių 

duomenų metinių paketų teikimo paslaugos kaina būtų nenuostolinga ir prisidėtų prie 100 mln. 

litų ar 30 mln. eurų metinės apyvartos augimo, Registrų centras jau dveji metai neranda 

(nesuskaičiuoja) atsakymo. Todėl belieka pacituoti S. Deveikio (2014) apibendrinimą, 

apgailestavimus ir nelinksmą išvadą. Jis rašė, kad valstybės įmonė Registrų centas nemąsto 

valstybiškai ir neprisideda prie Lietuvos verslo visuomenei, bankų sektoriui, finansų sektoriui 

svarbių klausimų sprendimo, siekiant  užtikrinti objektyvų turto – įkeičiamo, apmokestinamo, 

parduodamo – vertinimą. Turėtų būti suvokiama, kad teisės aktais nustatytas Nekilnojamojo 

turto registro ir kadastro duomenų viešumas yra nekilnojamojo turto rinkos skaidrumo sąlyga. 

Prieiga prie šių duomenų skaidrina nekilnojamojo turto rinką, leidžia pastebėti sistemines ydas, 

apgaules, klaidas. Manytina, kad nekilnojamojo turto rinkos sandorių duomenų prieiga leistų 

kokybiškai diskutuoti dėl individualaus ir masinio turto vertinimo, vidutinių rinkos verčių 

patikimumo ir atitikimo rinkos konjunktūrai klausimus.  
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Ar teisinga džiaugtis pasauliniu nekilnojamojo turto kadastro ir  registro sistemos 

tobulumu, kai negalima pasinaudoti to tobulumo rezultatais? Atviroje, skaitmeninių 

informacinių technologijų visuomenėje bet koks informacijos kaupimas (silosavimas) turi būti 

pagrindžiamas ir viešąja nauda, antrinio ar daugiatikslio panaudojimo galimybėmis. Čia tenka 

kalbėti apie viešosios paslaugos, informacijos teikimo paslaugos užtikrinimą. Teisingo 

atlyginimo už teikiamas informacines paslaugas samprata yra sąlygojama ir to fakto, kad pats 

sandorio duomuo, informacija apie sandorį, turto kadastrines savybes yra turto savininko, 

sandorio šalių nuosavybė, o ne juos kaupiančios institucijos ar valstybės įmonės nuosavybė.  

Registrų centras, teigdamas, kad Rinkos sandorių duomenų metinių paketų teikimas yra 

nuostolinga paslauga, nenurodo, kokios pajamos padarytų šią paslaugą nenuostolingą. Verslo 

įmonės, turto vertinimo paslaugos skaidrumu ir patikimumu suinteresuotos institucijos pajėgtų 

šią įplaukų sumą užtikrinti, tačiau į Finansų ministerijos ir TVPT siūlymus iš esmės nekreipiama 

dėmesio. Keista pozicija ir situacija valstybėje, turinčioje puikią, tarptautiniu mastu pripažintą 

ir nuolat pagiriamą nekilnojamojo turto registro ir kadastro sistemą, pagrįstą vieninga susietų  

duomenų bazių informacine ir technologine visuma [...].  

Arogantiškas ir atvirą nenorą bendradarbiauti su turto vertintojų bendruomene 

demonstruojantis Registrų centro požiūris gali iššaukti neigiamas nekilnojamojo turto 

administravimo pasekmes, pagaliau sudaryti ir įtvirtinti neigiamą pačią integralios, tačiau vis 

mažiau viešuosius interesus tenkinančią, vis mažiau informacijos teikiančios nekilnojamojo 

turto administravimo sistemos įvaizdį (Deveikis 2014, p. 89).  

Panašu, kad tarptautiniams ekspertams ir partneriams taip pat neramu dėl Lietuvos 

nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistemos uždarumo (Almy 2015). Žvelkime dar toliau ir 

giliau. Ar Registrų centro nenoro teikti metinius rinkos sandorių duomenų paketus priežastis 

nėra  baimė parodyti savo klaidas, netobulumus, sistemos ydas, arba baimė, kad vertinimo 

paslaugų rinkoje atsiras kitas subjektas, kuris artimiausiu metu galės pasiūlyti nekilnojamojo 

turto masinio vertinimo paslaugą? Kol kas tai stiprus ir išskirtinis Registrų centro veiklos baras, 

tačiau tokia slėpininga Registrų centro duomenų dozavimo pozicija yra pražūtinga tiek 

individualaus, tiek masinio turto vertinimo patikimumo, NT rinkos skaidrumo, finansų 

sektoriaus stiprinimo, verslo aplinkos skaidrinimo ir gerinimo siekiams. 2015 m. birželio mėn. 

Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje pristatyta Slovėnijos masinio vertinimo ir rinkos 

sandorių duomenų sklaidos patirtis (Mitrovič 2015; Žibrik 2015) atskleidė gerokai skaidresnį 

rinkos sandorių duomenų bazės (kai kuriais atvejais ir nemokamą) naudojimą. 

Į šią problemą jau seniai yra atkreipęs dėmesį K. Kristinaitis, vienas iš nepriklausomos 

turto vertinimo sistemos kūrėjų. Jis rašo, kad Registrų centro sprendimas nutraukti prieigą prie 

NT rinkos duomenų paketų atribojo individualaus vertinimo sritį nuo rinkos sandorių analizės 

galimybės. Tokia analizė, pagrįsta ilgesnio laikotarpio duomenimis, ypač reikalinga rinkos 

tendencijų pokyčiams stebėti ir objektyviai, pagal galiojančius griežtus teisinius reikalavimus, 

vertinti turtą. Nuo tikslaus turto vertinimo prasideda ir „burbulų“ prevencija, ir galimybė 

nepermokėti už NT ar valstybei parduoti savo valdomą NT didžiausia įmanoma kaina. Tokie 

Registrų centro sprendimai tiesiogiai anksčiau ar vėliau turės neigiamos įtakos finansų rinkos 

dalyviams ir jų stabiliai veiklai (Kristinaitis 2015). 

Savo metiniame (2015 m.) pranešime Lietuvos Respublikos Prezidentė rado vietos 

paminėti, kad „ekonomikos vystymuisi svarbu modernizuoti ir atpiginti Valstybės turimus 

duomenis. Tačiau kol kas valstybinė įmonė Registrų centras už viešų duomenų teikimą susižeria 

dešimtis milijonų eurų“. Prezidentė sukritikavo ir Susisiekimo ministeriją, kuri tiesiogiai 

atsakinga už prieinamas ir patogias vartojimui duomenų bazes, labiau rūpinasi lėšų įsisavinimu, 

o ne rezultatu (Kristinaitis 2015). Prieiga prie valstybės duomenų, kurie piliečiams plačiąja 

prasme – tiek verslui, tiek gyventojams, turi būti ne tik už savikainą ir protingą pelną, bet ir 

prieinami visais pjūviais. 

Jau dveji metai, kai verda diskusija, ar metinių ir pusmetinių NT rinkos duomenų paketų 

nebeteikimas nuskaidrino turto vertinimo paslaugos rinką, ar, atvirkščiai, prisideda prie 

sumaišties ir individualių vertintojų išvadų nepagrįstumo ir nepatikimumo. Kaip teigia Registrų 
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centro atstovai dėl galimybės manipuliuoti duomenimis, dėl nemažo skaičiaus nusiskundimų iš 

valstybės institucijų ir bankų, pereita prie kitos sistemos: vertintojams sukurti specialūs įrankiai, 

leidžiantys gauti tik konkrečiam vertinimui būtiną informaciją, į Registrų centro valdomą 

informacinę sistemą įvedus vertinamo objekto unikalų numerį (?) ar tokius duomenis kaip 

objektui statyti naudotos medžiagos, statybos metai, pastato ar patalpos plotas, sistema pati 

parenka reikiamus panašaus turto sandorių skaičių (sic!). Visai kaip toje pokario ir 

kolektyvizacijos pradžios metais sukurtoje liaudies dainoje apie mechanizuotą ir automatizuotą 

ūkio tvarkymą, kai viską darys mašinos, ir „pailsės kumelaitė nuo darbų sukudus“. Kažin ar tas 

automatizuotas parinkimas yra tikslesnis už individualią analizę ir skaičiavimais pagrįstą 

vertintojo išvadą?..   

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA), Lietuvos turtą ir verslą 

verinančių įmonių asociacijos ir Lietuvos bankų asociacijos 2015 m. rugsėjo 21 d. organizuotos 

konferencijos „Ar Lietuva užtikrina duomenų prieinamumą ES Būsto paskolų direktyvos 

įgyvendinimui“ pranešėjai K. Kristinaitis, K. Adamonis, S. Kropas, T. Garbaravičius ir kiti 

pabrėžė, kad „nešališkas ir objektyvus turto vertinimas yra tiesiogiai susijęs su garantuojama 

prieiga prie rinkos sandorių duomenų ir tų duomenų apimtimi, kokybe“ (LNTPA, 2015). Turto 

ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (2011) 14 straipsnis numato turto vertintojo teisę „<...> 

naudotis valstybės institucijų ir įmonių informacija, kurios reikia turto ar verslo vertinimui 

atlikti“.  

NT registro ir kadastro duomenų teikimas ir naudojimas nustatytas LR Nekilnojamojo 

turto registro įstatymo (1996, aktuali redakcija) 42 straipsnyje. Šio straipsnio aktuali redakcija 

yra sąlygota ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011-06-09 nutarimo (Žin., 2011, 

Nr. 156-7405). Šiame straipsnyje nustatytas baigtinis sąrašas, kam teikiami NT registro 

duomenys, priklausomai nuo to, kokio pobūdžio informacijos prašoma. Straipsnio redakcija yra 

neišvengiamai svarbi turto vertintojams, todėl pacituosime visą 42 straipsnį (NT registro 

duomenų teikimas ir naudojimas): 
1. Nekilnojamojo turto registro duomenys apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių 

teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir kitas žymas, įregistruotus šiame 

registre, ir su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenys yra vieši, 

išskyrus šio ir kitų įstatymų nustatytus apribojimus. 

2. Nekilnojamojo turto registro archyviniai duomenys apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines 

teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir kitas žymas, 

įregistruotus šiame registre, ir su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų 

duomenys teikiami tik: 

1) jo savininkams; 

2) daiktinių teisių turėtojams; 

3) teismams ir teisėtvarkos institucijoms – valstybės pavestoms funkcijoms atlikti; 

4) savivaldybėms – savivaldybių funkcijoms atlikti; 

5) valstybės institucijoms ir kitiems asmenims – valstybės pavestoms funkcijoms atlikti ar 

įstatymuose nustatytoms teisinėms paslaugoms teikti. 

3. Duomenys apie visą asmens nekilnojamąjį turtą, daiktines teises į jį ir šių teisių turėtojus, 

daiktinių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir kitas žymas, įregistruotus šiame registre, ir su šiais 

suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenys teikiami tik: 

1) jo savininkams; 

2) teismams ir teisėtvarkos institucijoms – valstybės pavestoms funkcijoms atlikti; 

3) juridiniams asmenims, kurie užsiima draudimo verslu, kai duomenys yra būtini 

atitinkamoms draudimo paslaugoms besikreipiantiems asmenims teikti; 

4) juridiniams asmenims, kurie teikia finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu ar 

kreditingumo vertinimu, kai duomenys yra būtini atitinkamoms finansinėms paslaugoms 

besikreipiantiems asmenims teikti; 

5) savivaldybėms – savivaldybių funkcijoms atlikti; 

6) valstybės institucijoms ir kitiems asmenims – valstybės pavestoms funkcijoms atlikti ar 

įstatymuose nustatytoms teisinėms paslaugoms teikti. 
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4. Nekilnojamojo turto registro duomenys teikiami šio įstatymo ir Nekilnojamojo turto-

registro nuostatų nustatyta tvarka pagal duomenų teikimo sutartis arba pagal asmenų prašymus. 

Duomenys, identifikuojantys daiktinių teisių turėtojus ir kitus su daiktinių teisių suvaržymais, 

juridiniais faktais ir žymomis susijusius fizinius asmenis, teikiami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

5. Dokumentų, kuriais remiantis nekilnojamojo turto registre įregistruotas nekilnojamasis 

daiktas, daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai ar kitos žymos, kopijos motyvuotu 

prašymu teikiamos tik: 

1) jo savininkams; 

2) daiktinių teisių turėtojams; 

3) asmenims, turintiems teisę paveldėti mirusio asmens daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą; 

4) teismams ir teisėtvarkos institucijoms; 

5) advokatams (advokatų profesinėms bendrijoms) ir valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos tarnyboms; 

6) notarams; 

7) antstoliams; 

8) mokesčių administratoriams. 

Ar tokia straipsnio redakcija suteikia tvirtą pagrindą reikalauti iš Registrų centro NT 

sandorių duomenų? Gal tekste yra pertekliniai žodžiai „teisinėms paslaugoms“ arba 

„finansinėms paslaugoms“ teikti? Gal reikalingas įrašas „fiziniams ir juridiniams asmenims, 

kurie užsiima turto (NT) vertinimo veikla, kai duomenys yra būtini atitinkamoms vertinimo 

paslaugoms teikti“? Gal susieta griežtesnė nuostata reikalinga Turto ir verslo vertinimo pagrindų 

įstatyme (2011), įsigaliojusiame nuo 2012 m. gegužės 1 d. ir nesuteikusiame jokio 

metodologinio ir teisinio aiškumo duomenų gavimo klausimais. 

Klausimai lieka atviri ir neatsakyti. Jeigu valstybės valdžios (tarp jų ir Finansų ministerija) 

ar finansinės institucijos siekia skaidrumo ir vertinimo paslaugos patikimumo, turi būti siekiama 

užtikrinti turto vertintojams ir prieigą prie viešųjų registrų duomenų, pirmiausia NT rinkos 

sandorių, teisių perleidimo (nuomos, išperkamosios nuomos, sutartinių servitutų, užstatymo 

teisės ir pan.) duomenų.  

Priešingu atveju, nekilnojamojo turto vertintojai yra stūmiami į klaidingą metodinę pašalę.  

Turto ir verslo vertinimo metodikos (2012; toliau – Metodika) 61punktas nustato, kad „jeigu 

nėra informacijos apie šios Metodikos 58.1 punkte nustatytų sandorių kainas, naudojama 

informacija apie analogiško arba panašaus turto pasiūlos kainas, turto vertinimo ataskaitoje 

nurodant naudojamos informacijos šaltinius“. Privalomumo ir pareigos naudoti NT registro 

duomenis  arba jų ten teirautis jokiame teisės akte nėra nustatyta. Priešingai, Metodikos 63 

punktas nustato, kad „kai rinkoje nėra pastaruoju metu įvykusių analogiško arba panašaus turto 

sandorių arba kai analogiško arba panašaus turto sandorių kainos reikšmingai svyruoja, taip pat 

jei nėra informacijos apie analogiško arba panašaus turto pasiūlos kainas, lyginamasis metodas 

netaikomas ir išvada dėl vertinamo turto vertės neformuluojama. Šiais atvejais turto vertinimas 

atliekamas taikant kitą turto vertinimo metodą“. 

Tokia situacija, kai valstybės įmonės noras ar nenoras teikti NT rinkos duomenis turto 

vertintojams tampa aukštesnė teisinė norma negu įstatymas ar kitas teisės aktas yra paradoksali. 

Valstybės valdymo institucijų nenoras ar negeba spręsti šias problemas irgi yra paradoksali 

vadybos ir teisinio reguliavimo problema. Turto vertintojas irgi yra laisvas pasirinkti paradoksą, 

pvz., atsisakyti naudoti Registrų centro duomenis, nes jie yra nepatikimi, neapibrėžti statistiškai, 

pateikiami mažais fragmentais (nematant normaliojo duomenų pasiskirstymo). Kuo toliau, tuo 

labiau negalime teigti, kad Registrų centro duomenys patikimi, kad informacija apie faktinę 

turto būklę yra tinkamai atskeista.  

Pasiūlos duomuo, paprastai yra palydimas turto fizinės būklės vaizdinės informacijos, 

vertintojas turi galimybę lyginamąjį objektą pamatyti, analizuoti. Ar tai nėra gerokai tinkamesnė 

ir patikimesnė  vertinimui reikalingų lyginamųjų objektų ir duomenų bazė? 
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Apibendrinimas 

 

Teisės aktai stiprina turto vertinimo veiklos valstybinę priežiūrą, bet visiškai nesprendžia 

kitų užduočių ir klausimų, nesukūria esminės geros ir objektyvios nekilnojamojo turto vertinimo 

praktikos sąlygos – galimybės ir realios teisės naudotis valstybės institucijų naudotis ir įmonių 

informacija, kurios reikia turto ar verslo vertinimui atlikti, nors tą numato Turto ir verslo 

vertinimo pagrindų įstatymo 14 straipsnis. 

Negaunama, neprieinama visuminė nekilnojamojo turto rinkos informacija braukia 

Lietuvos nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistemos pasiekimus iš apyvartos, padaro ją 

netinkamu „silosu“ arba „pakritomis“. Į skaidrią dieną, skaidrią rinką taip pašerti žirgeliai 

nenuneš. Kur nueisime, kur taip nukeliausime, kur nujosim, kur po ketvirčio amžiaus veiklos 

sustosime, turto vertintojai? 

Jeigu valstybės valdžios (tarp jų ir Finansų ministerija) ar finansinės institucijos siekia 

skaidrumo ir vertinimo paslaugos patikimumo, turi būti siekiama užtikrinti ir  turto vertintojams 

reikalingų duomenų prieigą. Nesant visavertės viešųjų registrų duomenų prieigos, kelti 

vertinimo (tiek individulaus, tiek masinio) paslaugos kokybės uždavinius yra nemoralu. Nesant 

lygiavertės konkurencijos tarp individualaus  ir masinio vertinimo, vertinimo patikimumas – 

pirmiausia masinio vertinimo, mokestinės vertės nustatymo patikimumas – mažta. Ar norim 

šito?   
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Turto arba verslo vertintojų garbės teismo praktikos aspektai 
(susiejant juos su Administracinių bylų teisenos praktika) 

 
Parengė Steponas Deveikis, VU Ekonomikos fakulteto lektorius, LTVA narys 

 

Įžanga 

 

Trejus metus, nuo 2012 m. vasaros, veikiantis turto vertintojų priežiūros teisinis 

mechanizmas ir jo iškiliausioji grandis Turto arba verslo vertintojų garbės teismas (toliau – 

Garbės teismas) kol kas buvo ir tėra plačiau analizuojami tik administracinių teismų bylose. 

Akademinio ir praktinio vertintojų bendruomenės diskurso lygmeniu ši praktika ir patirtis nėra 

plačiau aptarta. Tiesa, kai kurie bandymai jau padaryti. Stepono Deveikio studijoje Vertintojo 

profesijos dvidešimtmetis (2014) Turto arba verslo vertintojų garbės teismo veiklos pradžios 

apžvalga yra pateikta atskiru skyriumi (p. 48–56), čia pateikiama ir pirminė vertintojų drausmės 

bylų statistika. Lietuvos turto vertintojų asociacijos (LTVA) dvidešimtmečio konferencijos 

mokslo darbų leidinyje (2014) turime Remigijaus Rekertos straipsnį apie teisinę pareigą turto ar 

verslo vertinimo ataskaitose pagrįsti nustatytą vertę (p. 204–210). Naujoji prof. Birutės 

Galinienės monografija Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos (2015) pateikia šia 

tema akademinių įžvalgų ir trejų metų Garbės teismo veiklos rezultatų lentelę (p. 119–125). 

Žinoma, Garbės teismo praktika nagrinėtina per administracinių teismų formuojamą 

praktikos prizmę. Turto vertinimo priežiūros tarnybos (toliau – Tarnybos arba TVPT) 

įgaliojimai, teisės ir pareigos  yra nustatyti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – 

TVVPĮ) 2011 m. redakcijos 25–27 straipsniuose ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-

03-26 įsakymu Nr. 1K-116 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir 

turto vertinimo instituto pertvarkymo į biudžetinę įstaigą“ patvirtintuose Tarnybos nuostatuose. 

Vertintojų garbės teismo ir vertintojo drausmė bylos sandai atitinkamai išdėstyti to paties 

įstatymo 28 ir 29 straipsniuose ir finansų ministro 2012-05-17 įsakymu Nr. 1K-192 

patvirtintuose Garbės teismo nuostatuose. Šie teisės aktai yra susieti ir susiję, nors tose sąsajose 

neišvengta ir klaidų – tai nurodė Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, 2013-12-21 

priėmęs sprendimą administracinėje byloje Nr. I-552-22/2013 pripažinti, kad Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba 

verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 34 punktas [...] prieštarauja turto ir verslo vertinimo 

pagrindų įstatymo 28 straipsnio 7 daliai ir šį sprendimą paskelbdamas „Valstybės žiniose“ 

(Deveikis, 2014:48). 

Straipsnyje norime panagrinėti vertintojų Garbės teismo veiklą, susiejant ją su 

administracinių teismų praktika, t. y. Garbės teismo sprendimų vertinimais administracinėje 

teisenoje, neatskleidžiant informacijos, kurią autoriui teko sužinoti būnant vertintojų Garbės 

teismo nariu 2012–2013 m. ar dalyvaujant šio teismo posėdžiuose vėlesniu laikotarpiu.   

Aktualiausia teismų praktika skelbiama TVPT tinklalapyje (2013–2015).  

 

  

1. Turto arba verslo vertintojų garbės teismo veiklos teisinis pagrindas ir principai 

 

Vadovaujantis  TVVPĮ 28 straipsnio 4 dalimi, finansų ministro 2012-05-17 įsakymu 

Nr. 1K-192 patvirtintuose Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatuose nustatyti 

Garbės teismo veiklos principai (1 pav.), darbo organizavimas, turto arba verslo vertintojo 

drausmės bylos nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo procedūros. Garbės teismas ir drausmės 

byla – dvi sąvokos tarsi iš skirtingų loginių grandinių. Apie ką kalbame – drausmę (reikiamą 

uolumą) ar garbę? 

Logiška būtų manyti ir teigti, kad turto ar  verslo vertintojo drausmės bylą turėtų nagrinėti, 

pavyzdžiui, vertintojų drausmės komisija. Taip išvengtume bereikalingų aliuzijų į teismų sritį ar 

vertintojo garbės ir orumo menkinimą. Sutikime, daugeliui kolegų, gavusių vienokią ar kitokią 
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drausminę nuobaudą, kad ir pačią mažiausią – pastabą – liko kartėlis arba kilo noras skųsti 

Garbės teismo sprendimus ar (ir ) TVPT išvadas ar net tarpines išvadas (teikimus Garbės 

teismui). Drausmės bylos nagrinėjimo procedūra (2 pav.) nėra maloni nei vienai šaliai – tuo 

labiau, turto ar verslo vertintojui (Deveikis, 2014:51).   

 

 
1 pav. Garbės teismo veiklos principai 

 

 

 
 

2 pav. Vertintojų drausmės bylos nagrinėjimo eiga 

 

TVVPĮ 28 straipsnis nustato, kad Vertintojų garbės teismą sudaro penki nariai:  

1) tris narius jų sutikimu, turinčius ne žemesnę kaip vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją, 

tarpusavio sutarimu skiria asociacijos, vienijančios tik turto ir (arba) verslo vertintojus ir (arba) 
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turto arba verslo vertinimo įmones, iš tik turto ir (arba) verslo vertintojus vienijančių asociacijų 

narių ir (arba) tik turto arba verslo vertintojų, kurie turto arba verslo vertinimo įmonių asociacijų 

narėse dirba darbo sutarties pagrindais arba kurie yra individualios įmonės savininkai ar ūkinės 

bendrijos tikrieji nariai;  

2) du narius valstybės tarnautojus jų sutikimu, turinčius ne mažesnį kaip trejų metų 

valstybės tarnybos stažą ir turto arba verslo vertinimą reglamentuojančių teisės aktų projektų 

rengimo arba dalyvavimo juos rengiant patirtį, skiria Finansų ministerija.  

Turto arba verslo vertintojų garbės teismo personalinę sudėtį tvirtina ir pirmininką bei jo 

pavaduotoją iš Turto arba verslo vertintojų garbės teismo narių skiria finansų ministras.  

Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nario kadencija – treji metai nuo paskyrimo 

dienos. Tie patys asmenys Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nariais gali būti skiriami ne 

daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Kitai kadencijai Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 

narys skiriamas per 30 dienų nuo kadenciją baigusio teismo nario kadencijos pabaigos. 

Pasibaigus Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nario kadencijai, jis toliau eina teismo 

nario pareigas, iki paskiriamas teismo narys kitai kadencijai. Turto arba verslo vertintojų garbės 

teismo nariui atsistatydinus, jį skyrusi institucija (organizacija) per ne ilgiau kaip 10 dienų skiria 

kitą teismo narį. Turto arba verslo vertintojų garbės teismo narį skyrusi institucija gali jį atšaukti 

nepasibaigus jo kadencijai. 

Tokia situacija pirmosios kadencijos (nuo 2012 m.) Vertintojų garbės teisme ir susiklostė 

– asociacijų skirti nariai keitėsi (atsistatydino), tačiau vertinimo praktikų (bendruomenės) 

atstovų persvara išlieka. Akcentuotina TVVPĮ 28 straipsnio 7 dalis, nustatanti, kad  Turto arba 

verslo vertintojų garbės teismas gali nagrinėti turto arba verslo vertintojų drausmės bylas, jeigu 

posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Turto arba verslo vertintojų garbės teismo narių. Turto 

arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimai priimami visų Turto arba verslo vertintojų 

garbės teismo narių balsų dauguma. Šią įstatymo nuostatą LR finansų ministro 2012 m. 

gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 patvirtinti Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 

nuostatai (34 punktas) traktavo kiek kitaip:  Garbės teismo sprendimas priimamas visų Garbės 

teismo narių, dalyvavusių Garbės teismo posėdyje, balsų dauguma, kiekvienam Garbės teismo 

nariui turint po vieną balsą. Balsavimo teisė negali būti perduota. Balsuojama „už“ arba 

„prieš“, susilaikiusiųjų negali būti. Balsams pasidalijus po lygiai, priimamas tas sprendimas, už 

kurį balsavo Garbės teismo posėdžio pirmininkas. Balsus skaičiuoja ir balsavimo rezultatus 

skelbia Garbės teismo posėdžio pirmininkas. Todėl sulaukta Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo kolegijos nutarties, kuria Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 

sprendimas, priimtas balsams pasiskirsčius po lygiai, o ne visų Turto arba verslo vertintojų 

garbės teismo narių balsų dauguma, buvo panaikintas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad tiek TVPT, tiek Garbės teismas iš pradžių, 2012 m. vasarą ir 

rudenį ėmėsi nagrinėti turto ar verslo vertintojų pažeidimus, padarytus galiojant senajai (iki 

2012 m. gegužės 1 d. galiojusiai) Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakcijai. 

Pažeidimų padarymo ir drausminės atsakomybės taikymo senaties terminai nebuvo ir nėra 

nustatyti  jokiais turto ir verslo vertinimo sritį reglamentuojančiais teisės aktais. Todėl vieni 

pirmųjų ginčų administraciniame teisme buvo ginčas dėl senaties termino nustatymo 

(administracinė byla ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-11-28 nutartis 

administracinėje byloje A-261-1551/2013) ir dėl balsų skaičiaus priimant Garbės teismo 

sprendimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-12-21 sprendimas 

administracinėje byloje Nr. I-552-22/2013).    

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą pagal 

drausmine nuobauda nubausto turto vertintojo skundą, taikė Valstybės tarnybos įstatymo 30 

straipsnio 1 dalyje  nustatytą trejų metų terminą, per kurį gali būti skiriama tarnybinė nuobauda. 

Apeliacinės instancijos teisme – Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme – 

konstatuota, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad teisės aktai, 

reglamentuojantys pareiškėjo atsakomybės atvejį, t. y. Turto ir verslo vertinimo pagrindų 
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įstatymas ir turto arba verslo vertintojų garbės teismo nustatai nenumato drausminės 

atsakomybės taikymo senaties termino.  

Teisėjų kolegija konstatavo, kad negalima tokia situacija, kai asmeniui, galimai 

padariusiam drausminį nusižengimą, neribotą laiką galėtų būti taikoma atsakomybė. 

Operatyvaus veiksmo, galinčio nulemti privataus asmens teises ir pareigas, vykdymas yra 

esminis teisingumo elementas. Procedūrų, kurių metu turi būti išspręsta asmens kaltė, 

operatyvumo reikalavimas yra įtvirtintas ir Žmogaus  teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijos 6 straipsnio1 dalyje, kurios tikslas  – garantuoti teisinį apibrėžtumą. Pažymėtina, 

kad šio ginčo atveju teisinis apibrėžtumas gali būti realizuotas nustačius laikotarpį, per kurį 

gali būti pradėta ir išspręsta teisinė situacija bei nustatytas terminas, kurio pabaiga 

prilyginama sprendimui, po kurio asmens drausminė atsakomybė nebegalima. 

Todėl, nesant specialaus įstatymo, nustatančio turto vertintojo drausminės atsakomybės 

terminą, pirmosios instancijos teismas, remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 

(ABTĮ) straipsnio 6 dalimi, pagrįstai taikė ginčo santykiams panašius santykius reguliuojantį 

teisės aktą –  Valstybės tarnybos įstatymą – ir šio įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi nustatytą trejų 

metų terminą, per kurį gali būti skiriama drausminė nuobauda.  

[Apelianto ir atsakovo] argumentai dėl dešimties metų senaties termino taikymo vertintojo 

atsakomybei, grindžiami viešojo intereso gynimu, yra nepagrįsti, kadangi vertintojo drausminė 

atsakomybė nėra viešojo intereso objektas ir atsakovui teisės aktai nesuteikia įgalinimų ginti 

viešąjį interesą.  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad viešasis 

interesas, taikant ABTĮ turėtų būti suvokiamas, kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, 

reikalinga, vertinga visuomenei  ar jos daliai. Šio ginčo apimtyje minėtų aplinkybių nėra 

(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-11-28 nutartis administracinėje byloje A-

261-1551/2013). Taigi, turime vieną aiškią administracinio teismo praktikos nuostatą – 

vertintojo drausminei atsakomybei taikytinas trejų metų senaties terminas. 

 Kita reikšminga administracinės teisenos praktikos detalė – vertintojų asistentai 

drausminėn atsakomybėn negali būti traukiami. Taip administracinėje byloje Nr. A336-1419 / 

2014 priimtoje 2014-07-15 nutartyje konstatavo ir nutarė Lietuvos vyriausiasis administracinis 

teismas (toliau – LVAT). Šioje nutartyje LVAT konstatavo, kad [turto ir verslo vertinimo 

pagrindų] įstatymo 2 straipsnis apibrėžia pagrindines įstatymo sąvokas. Pagal Įstatymo 

2 straipsnio 17 dalį turto arba verslo vertintojas – Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės 

pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis 

judėjimo valstybėse narėse teisėmis, vertinantis turtą arba verslą. Turto arba verslo vertintojo 

asistento sąvoka 2 straipsnyje bei apskritai visame įstatyme niekur nepateikiama.[...] 

LVAT kolegijai iš Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme išdėstytų nuostatų 

akivaizdu, jog Turto arba verslo vertintojų garbės teismui priskirta nagrinėti turto arba verslo 

vertintojų drausmės bylas. Dėl turto arba verslo vertintojo asistento teisėkūros subjektas 

neužsimena. [...] Apibendrinant galima daryti išvadą, kad įstatymų leidėjas eksplicitiškai 

nepasisakė dėl turto arba verslo vertintojo asistento patraukimo drausminėn atsakomybėn Turto 

arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimu bei nepavedė tai padaryti kitam teisėkūros 

subjektui. LVAT nelaikė (nelaiko) vertintojo asistento drausminio nusižengimo subjektu, tokiu 

būdu nėra ir jo drausminės atsakomybės
13

.    

Remdamasis minėta LVAT nutartimi, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014-

11-17 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-9674-463/2014 panaikino Garbės teismo 

sprendimą, kuriuo kitam vertintojo asistentui buvo skirta drausminė nuobauda, ir konstatavo, 

kad turto vertintojo asistentas yra suprantamas ir vertinamas kaip turto vertintojo padėjėjas, jis 

nėra savarankiškas subjektas, nes įstatymas suteikia jam teisę atlikti vertinimą ne savarankiškai, 

o tik vadovaujant aukštesnę kvalifikaciją turinčiam turto arba verslo vertintojui.   

                                                 
13

 Laikantis tokios logikos ir teisės akto aiškinimo, vertintojas ekspertas irgi nelaikytinas drausminio nusižengimo 

subjektu, o Turto arba verslo vertintojų garbės teismui nėra priskirta nagrinėti vertintojo eksperto drausmės bylų. 

Aišku, kad Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 17 dalies apibrėžtis yra tikslintina, suteikiant 

kiek kitokią bendrinę turto ar verslo vertintojo sampratos ir jos gradacijos pagal kvalifikacijas apibrėžtį.    
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2. Turto arba verslo vertintojų garbės teismo veiklos ir sprendimų apžvalga 

 

Daugelis Turto ar verslo vertintojų garbės teismo bylų vienokiu ar kitokiu būdu yra 

susijusios su netinkamu, nepakankamu turto ar verslo vertintojo uolumu ir vertinimo ataskaitos 

teiginių, skaičiavimų bei išvados (vertinimo rezultato) pagrindimu. Teisinės pareigos turto ar 

verslo vertinimo ataskaitoje pagrįsti nustatytą vertę praktinius aspektus panagrinėjo R. Rekerta 

(2014). Jis apžvelgė ir tuomet dar kuklią administracinių teismų praktiką šiais klausimais.  

Per trejus metus Turto ar verslo vertintojų garbės teismo veikla ir sprendimai tapo  turto ir 

verslo vertintojų rimtų apmąstymų rengiant vertinimo ataskaitas pagrindu. Vertinimo rezultato, 

išvados pagrindimas naujoje Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakcijoje (2011) tapo 

prioritetu visoje turto ar verslo vertintojo veikloje. Minčių ir žodžių apie vertintojo nuomonę 

buvusių senosios (1999) įstatymo redakcijos „turto ar verslo vertinimo“ apibrėžtyje (2 straipsnio 

8 dalis:  nešališkas turto vertės nustatymas taikant šio įstatymo 7 straipsnyje nurodytus turto 

vertės nustatymo metodus ir apimantis vertintojo nuomonę apie turto būklę, jo tinkamumą 

naudoti bei tikėtiną piniginę vertę rinkoje) nebeliko. Naujoji įstatymo redakcija (2011) byloja 

kitaip (2 straipsnio 12 dalis): „Turto arba verslo vertinimas – turto ir (arba) verslo vertės 

nustatymas pagal atitinkamą turto arba verslo vertinimo metodą, kurio taikymo procedūros ir 

tvarka nustatytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje“. Profesinio tobulėjimo gairė – Turto ir 

verslo vertinimo metodikos (2012) reikalavimų išpildymas ir įvykdymas. 

 Dalis drausminę nuobaudą Turto ar verslo vertintojų garbės teisme gavusių asmenų savo 

skunduose kėlė abejonę dėl šio teismo formavimo ir veiklos principų, kai Garbės teismas pats 

kelia drausmės bylą, pats ją nagrinėja ir priima sprendimą. Tai, kad Garbės teisme 

profesionaliąją sritį atstovauja asociacijų atstovai, yra profesijos pozicijos viršenybės išraiška, 

suteikianti Garbės teismui dalykinį, o ne formalųjį pavidalą. Kaip jau sakyta, būtų geriau ir 

nuosekliau šį struktūrinį darinį įvardinti Turto ar verslo vertintojų drausmės komisija. Tokios 

komisijos, o šiuo metu Garbės teismo sprendimai laikytini individualiais viešojo administravimo 

sprendimais, o drausmės bylos nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo procedūra iš esmės nėra 

teismų sistemos, teisminių procedūrų dalis, tai viso labo tėra įstatymu nustatyta ikiteisminio 

nagrinėjimo ir drausminės atsakomybės taikymo procedūra, kuri pradedama Turto vertinimo 

priežiūros tarnybos (TVPT) teikimu ir išvada apie ataskaitos neatitiktį, vertintojo padarytus 

teisęės aktų pažeidimus. TVPT teikimų ir drausmės bylų nagrinėjimo apimtys per trejus (2012–

2015) metus pateikiamos 1 lentelėje.   

 
1 LENTELĖ. Turto ar  verslo vertintojų garbės teismo (GT) veiklos 2012–2015 m. rezultatai 

Eil. 

Nr. 

Kategorija  2012 

(2 pusm.) 

2013 2014 2015 

(1 pusm.) 

Iš viso 

1 TVPT teikimai 28 102 42 19 191 

2 Parengiamieji GT posėdžiai 6 26 13 7 52 

3 Iškelta drausmės bylų 20 94 30 13 157 

4 GT posėdžiai 8 32 21 8 69 

5 Nutrauktos drausmės bylos 3 13 7 1 24 

6 Skirtos nuobaudos vertintojams, 

iš jų: 

12 73 23 8 116 

6a Pastaba  5 48 11 4 68 

6b Papeikimas  4 11 4 2 21 

6c Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo  

sustabdymas ir kvalifikacijos 

patikrinimas 

1 8 2 1 12 

6d Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo  

panaikinimas 

2 6 6 1 15 

7 Nuobauda neskirta dėl senaties - 2 - 1 3 

8 Sprendimas nepriimtas - - - 1 1 

9 Nebaigtos nagrinėti bylos - - - 2 2 

     Šaltinis: Turto vertinimo priežiūros tarnybos (TVPT) informacija, 2015 m. liepa 
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Pakankamai trumpas, tik trejų metų, Garbės teismo veiklos laikotarpis dar neleidžia daryti 

platesnio apibendrinimo, atkreipiant dėmesį į nuobaudų, skirtų vertintojams kiekį ar nuobaudų 

struktūros pokyčius. Manytina, kad Garbės teismo nariai kiekvienais metais turėtų savęs 

paklausti „kaip efektyviai dirbame šiais metais?“, ar turto, verslo vertinimų kokybė pagerėjo, ar 

buvo poveikis ir įtaka vertintojams susimąstyti dėl savo kvalifikacijos?“ (Marčinskas, Galinienė, 

2014). Dalis vertintojų Garbės teismo sprendimų (apie pusę) buvo apskųsti administracinės 

teisenos tvarka.  Dalis, labai nežymi dalis, vertintojų Garbės teismo sprendimų buvo sušvelninti 

ar panaikinti administraciniuose teismuose. Tačiau kaip matome iš 1 lentelės duomenų, per 

trejus metus daugiau nei 150 iškeltų drausmės bylų ir 116 Garbės teismo paskirtų nuobaudų 

vertintojams yra suklusti verčiantys skaičiai.  

Turto ar verslo vertintojai gavę drausminę nuobaudą ir ją skųsdami dažnai kliaujasi  

procedūriniais akcentais ir argumentais. Taip, teismas – tai procedūros, vertinimas – irgi 

procedūra, turto ar verslo vertinimo ataskaitos patikra – irgi procedūra. Gal turto ir verslo 

vertintojams išties trūksta teisinių žinių, gal vienur norima tikslios įstatymo ar kito teisės akto 

raidės, kitur – siekiama laisvės improvizuoti. Tačiau vertinimo išvados pagrindimo reikalavimai 

buvo suformuluoti dar pirmuosiuose Lietuvos teisės aktuose, siejančiuose turto ar verslo 

vertinimo sritį. Teisės aktais nustatyti reikalavimai, vertinimo išvados pagrindimo reikalavimai 

buvo ir lieka vertintojų teisinio išprusimo ir veiklos patikimumo indikatorius.  

Reikšminga administracinių teismų  praktikos (o tuo pačiu ir Garbės teismo praktikos)  

detalė – TVPT išvadų ir teikimo vertintojų garbės teismui bei drausmės bylos iškėlimo fakto 

apskundimo galimybės išaiškinimas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013-08-28 

nutartyje administracinėje byloje Nr. AS438-611/2013  nurodė, kad  

remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, skundas negali būti 

teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama 

parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą. Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011 m. birželio 20 d. nutartyje, priimtoje administracinėje 

byloje Nr. A261-69/2011, pažymėjo, kad vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, 

prieš priimant galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo 

administravimo institucijos dokumentas (pvz., tarnybinis pranešimas, paklausimas, siuntimas, 

teikimas, tarnybinė išvada ar kt.). Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar 

aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami 

baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, 

dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs 

procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu 

ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne 

visada) suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Kai 

skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti 

ginčo administraciniame teisme objektu (2011 m. birželio 20 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 

nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

biuletenis Nr. 21, 2011 m.). Administracinių teismų praktikoje argumentai dėl tarpinių aktų 

pagrįstumo ir teisėtumo paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą dėl galutinio sprendimo, 

kurio tarpiniais dokumentais jie yra (žr., pvz., 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje 

byloje Nr. AS442-555/2010). Kitaip tariant, administracinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl 

tam tikrą administracinę procedūrą užbaigiančio sprendimo, gali nagrinėti ir tarpinių 

(procedūrinių) aktų (sprendimų), kurie atskirai administraciniam teismui neskundžiami, 

teisėtumą ir pagrįstumą bei jų poveikį galutinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. 

Akcentuotina, jog nagrinėjamu atveju, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos 

teismas, tiek Išvada, tiek ir Nutarimas laikytini tarpiniais procedūriniais aktais (sprendimais) 

pagal savo pobūdį nepriskirtinais prie individualių teisės aktų, skųstinų administraciniam 

teismui. Pabrėžtina, jog pareiškėjos nurodomi aktai (sprendimai) tėra tik tarpiniai pareiškėjai 

iškeltos drausmės bylos procedūras fiksuojantys dokumentai, nesukeliantys konkrečių 

materialinių teisinių pasekmių (Išvadoje buvo įvertinti pareiškėjos veiksmai rengiant 
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nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. 12-I-126, o Nutarimu nuspręsta pradėti (iškelti, 

inicijuoti) drausmės bylą pareiškėjai I. K.; b. l. 7–11). Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu 

atveju ginčo objektu galėtų būti tik galutinis sprendimas pareiškėjai iškeltoje drausmės byloje, o 

argumentai dėl šio sprendimo priėmimą sąlygojusių tarpinių administracinių aktų teisėtumo ir 

pagrįstumo bei jų poveikio galutinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui galėtų būti išdėstyti 

būtent skunde dėl drausmės bylos nagrinėjimo administracinę procedūrą užbaigiančio 

sprendimo. 

Įvertinus tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas šios bylos 

aplinkybių kontekste laikytinas pagrįstu ir teisėtu bei paliekamas galioti nepakeistas, o 

pareiškėjo atskirasis skundas yra atmestinas. Neskundžiama Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 

27 d. nutartis palikta nepakeista.  

Tokiu būdu, TVPT vertintojų Garbės teismui teikiami dokumentai (išvada, teikimas, 

paaiškinimai ir pan.) yra svarbi, bet tik tarpinė drausmės bylos dalis, kuri pati savaime nesukelia 

turto ar verslo vertintojui jokių teisinių ar materialinių pasekmių. Administracinio ginčo objektu 

gali būti tik galutinis vertintojų Garbės teismo sprendimas vertintojui iškeltoje drausmės byloje.   

  

3. Turto ir verslo vertintojų Garbės teismo sprendimų vertinimas 

administracinėje teisenoje 

 

Administracinės teisenos praktika vertintojų Garbės teismo sprendimų apskundimo bylose 

yra įvairiopa, tiksliau sakant, vis dar įvairuoja, ir aiškios teisminės doktrinos kai kuriais 

klausimais dar nėra suformuota. Yra priimta turto ar verslo vertintojams palankių ir nepalankių 

sprendimų. 

Įdomu ir simptomiška tai, kad administraciniai teismai – Vilniaus apygardos 

administracinis teismas ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) – kai 

kuriais atvejais sušvelnina, sumažina vertintojų Garbės teismo paskirtą nuobaudą. Pirmąjį tokį 

sprendimą priėmė Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-

2377-142/2013 dėl vertintojų Garbės teismo sprendimo ir paskirtos nuobaudos, ją 

sumažindamas. Savo motyvus apygardos administracinis teismas pagrindė taip:  

Dėl paskirtos drausminės nuobaudos. 

Visų pirma teismas daro išvadą, kad Garbės teismo sprendime netinkamai motyvuotas 

nuobaudos parinkimas. Garbės teismas nuobaudos parinkimą nepagrįstai motyvuoja tuo. kad 

pažeidimai padaryti pareiškėjai vykdant jos profesinę veiklą, kuriai keliami aukštesni 

reikalavimai. Jau pati nuobauda yra skiriama pagal  TVVPĮ,  kuris taikomas tik turto ir verslo 

vertintojams, todėl aišku, kad įstatymo leidėjas atsižvelgė į tai, kokiems asmenims (kokia 

profesine veikla užsiimantiems) bus taikomos TVVPĮ 29 straipsnio 4 dalyje numatytos 

nuobaudos. Dėl to Garbės teismas negalėjo dar pakartotinai laikyti, kad pareiškėjos 

atsakomybė yra didesnė dėl to, kad ji užsiima būtent turto ir verslo vertinimo profesine veikla. 

Antra, Garbės teismas teigia, kad įvertino padarytų pažeidimų pobūdį. Teismas daro 

išvadą, kad ne visi pažeidimai yra nustatyti pagrįstai, dalis pažeidimų konstatuota tik iš dalies. 

Be to, dalis konstatuotų pažeidimų yra pakankamai formalūs. Etikos kodekso normų pažeidimas 

iš viso nenurodytas. 

Trečia. Garbės teismas visai nevertino, kad yra pareiškėjos atsakomybę lengvinančių 

aplinkybių – pareiškėja aktyviai dalyvavo tiriant pažeidimus, teikė dokumentus, teikė 

paaiškinimus telefonu netgi turėdama nedarbingumo pažymėjimą, nors galėjo kategoriškai 

atsisakyti bendradarbiauti su Garbės teismu, nevilkino klausimo galutinio išsprendimo. Tai 

laikytina pareiškėjos atsakomybę lengvinančia aplinkybe. 

Dėl to, kad Garbės teismas iš esmės nemotyvavo sunkesnės nei švelniausia nuobaudos 

paskyrimo, neįrodė dalies pažeidimų (Etikos kodekso ir kt.), skundžiamas sprendimas turi būti 

keičiamas, nurodant, kad pareiškėjai gali būti skiriama drausminė nuobauda – pastaba. 

Atsakovė nepagrįstai aiškina, kad teismas negali keisti nuobaudos. Taip būtų paneigiami bet 
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kokie konstituciniai teisingumo vykdymo principai. Pagal Administracinių bylų teisenos 

įstatymo 4 straipsnio 6 dalies nuostatas, teismas privalo vadovautis bendraisiais įstatymų 

pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Dėl teismų pareigos 

įgyvendinti ne tik teisėtumą, bet ir teisingumą, ne kartą pasisakė ir Konstitucinis Teismas bei 

LVAT. 

Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsniu, 87 straipsniu, 

88 straipsnio 1 ir 2 punktais, 127 straipsniu, teismas nusprendė: 

Pakeisti Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimą 

„Dėl drausminės nuobaudos AK skyrimo“ Nr. GT-14(12)-S ir Turto arba verslo vertintojų 

garbės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo „Dėl drausminės nuobaudos AK skyrimo“ Nr. 

GT-14(12)-S IV rezoliucine dalį išdėstyti taip: „Garbės teismas nutaria: skirti AK Turto ir 

verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytą drausminę 

nuobaudą – pastabą“. Kitą pareiškėjos skundo dalį atmesti. Šis sprendimas buvo apskųstas 

apeliacine tvarka abiejų ginčo pusių. LVAT neskundžiama 2014-04-29 nutartimi 

administracinėje byloje Nr. A756-565/2014 abiejų pusių apeliacinius skundus atmetė ir Vilniaus 

apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimą paliko nepakeistą. 

LVAT šioje byloje konstatavo, kad dėl pareiškėjos padarytų pažeidimų gausos ir 

pobūdžio darytina išvada, jog visi Garbės teismo nustatyti pažeidimai tikrai negalėjo būti 

pripažinti formalaus pobūdžio pažeidimais. Pirmosios instatncijos teismas teisingai konstatavo 

ataskaitų neatitikimus teisės aktų reikalavimams ir pagrįstati pasisakė, kurie iš pažeidimų 

laikytini formaliais. Taip pat pažymėtina, kad AK raštu neinformavo užsakovų apie ataskaitose 

esančias klaidas ir netikslumų nepašalino.  

Teisėjų kolegija akcentuoja, kad aksčiau aptartos TVVPĮ nuostatos yra imperatyvios, jose 

aiškiai, konkrečiai ir suprantamai nurodyta, kokie reikalavimai keliami turto (verslo) vertinimo 

ataskaitoms, kad jos turėtų juridinę galią ir galėtų būti teikiamos tretiesiems asmenims. 

TVVPĮ 23 straipsnyje įtvirtinta, kad turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma 

teisinga, kol Priežiūros įstaiga nėra nustatčiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje (iki 

2012 m. gegužės 1 d. galiojusio įstatymo – 23 straipsnyje) nustatytiems reikalavimams ir (arba) 

kol ji nėra nuginčyta teisme. Iškilę ginčia dėl turto arba verslo vertės sprendžiami šalių 

susitarimu arba teismo  tvarka, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.  

Atsižvelgusi į teisinį reguliavimą teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo 

išvada, kad Tarnyba nagrinėja paklausimus dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties 

TVVPĮ nustatytiems reikalavimams, o Garbės teismas vertina turto vertintojo galimai padarytus 

pažeidimus, t. y. tiria, ar vertinant turtą ir rengiant ataskaitą nebuvo pažeisti TVVPĮ 

29 straipsnio 1 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai. Teisėjų kolegija patvirtino, kad 

procedūrinių nuostatų buvo laikytasi.  

Teisėjų kolegija taip apt konstatuoja, kad Tarnyba turi juridinį subjektyviškumą, todėl gali 

būti šalimi  administracinėje byloje ir naudotis visomis ABTĮ [Administracinių bylų teisenos 

įstatymo] numatytomis proceso šalies teisėmis, tarp jų ir teise teikti apeliacinį skundą.  

[...]Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija [...] tvirtina, jog Garbės teismas vadovavosi 

teisės aktais ir veikė savo kompetencijos ribose, t. y. turėjo teisę skundžiamą sprendimą priimti. 

[...] Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instatncijos teismas teisingai išsprendė 

klausimą dėl nuobaudos adekvatumo.  

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstituciniai teisingumo, teisinės 

valstybės principai suponuoja ir tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio 

priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, turi atitikti siekiamus teisėtus 

ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems 

tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų 

prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra 

(proporcingumas) (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d., 2001 m. spalio 2 d., 2004 m. 

sausio 26 d., 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. lapkričio 10 d., 2008 m. sausio 21 d. nutarimai), 
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kas šiuo atveju, nebeatkartojant pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų, ir buvo 

pasiekta. 

[...] Naikinti skundžiamą sprendimą pareiškėjos ir atsakovo apeliaciniuose skunduose 

išdėstytais ir kitais motyvais nėra teisinio pagrindo. 

LVAT 2013-12-18 nutartimi administracinėje byloje Nr. A556-2434/2013 paliko 

nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo (toliau – VAAT) 2013-06-20 sprendimą 

administracinėje byloje Nr. I-2563-789/2013. VAAT sprendimu buvo patvirtinęs, kad vertintojų 

Garbės teismas turto vertintojui paskyrė padarytiems pažeidimams proporcingą drausminę 

nuobaudą (vertintojo turimų pažymėjimų galiojimo sustabdymą ir kvalifikacijos patikrinimą) ir 

nėra pagrindo ją sušvelninti. Šioje dviejų instancijų nagrinėtoje administracinėje byloje padaryta 

keletas reikšmingų apibendrinimų ir teisminės praktikos formuluočių, pasisakyta dėl  Tarnybos 

ir Garbės teismo kompetencijos bei nustatytų pažeidimų reikšmės, dėl vertinimo klaidų taisymo, 

nuobaudos proporcingumo ir kitais klausimais (TVPT tinklalapio informacija, 2015). 

 LVAT nutartyje teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 

Tarnyba nagrinėja paklausimus dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos 

Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – TVVPĮ) nustatytiems 

reikalavimams, o Garbės teismas vertina turto vertintojo galimai padarytus pažeidimus, t. y. 

tiria, ar, vertinant turtą ir rengiant ataskaitą, nebuvo pažeisti TVVPĮ 29 straipsnio 1 dalyje 

nurodytų teisės aktų reikalavimai. Teisėjų kolegija taip pat patvirtino, kad priimant Garbės 

teismo sprendimą procedūrinių nuostatų buvo laikytasi. 

 VAAT sprendime nurodyta, kad Tarnyba ir Garbės teismas nenustatinėja realios vertinto 

turto vertės, o tiria tik tai, ar vertinant turtą ir rengiant ataskaitą nebuvo pažeisti TVVPĮ 

29 straipsnio 1 dalyje  nurodytų teisės aktų reikalavimai. Šių reikalavimų laikymasis užtikrina 

turto vertinimo veiklos ir turto rinkos vertės nustatymo pagrįstumą. Todėl turto vertinimo veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymasis gali būti pripažintas tik formaliu 

pažeidimu, kai pažeisti neesminiai reikalavimai, kurie neleidžia abejoti atlikto turto vertinimo 

pagrįstumu. Bylos ginčo atveju pareiškėjo padarytų pažeidimų gausa ir pobūdis (ataskaitos 

pavadinimas yra klaidinantis; ataskaitoje, kurioje nustatoma trijų nekilnojamojo turto objektų 

rinkos vertė, pateikiamas tik dviejų iš jų aprašymas; ataskaitoje turto vertė nustatyta taikant tik 

vieną turto vertinimo metodą ir nepateiktos lyginamojo metodo taikymo pagrindimo aplinkybės; 

ataskaitoje nėra nurodomos panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, pasirinkimo 

pagrindimo aplinkybės; ataskaitoje nėra pateiktos atliktų skaičiavimų sekos bei rezultatai; 

apžiūros akte pateikti ne visi privalomi duomenys ir kita) rodo, kad Garbės teismo nustatyti 

pažeidimai negali būti laikomi formalaus pobūdžio, t. y. neesminiais, pažeidimais. LVAT 

nutartyje pažymėta, kad dėl pareiškėjo padarytų pažeidimų gausos ir pobūdžio darytina išvada, 

jog Garbės teismo nustatyti pažeidimai tikrai negalėjo būti pripažinti formalaus pobūdžio 

pažeidimais (TVPT tinklalapio informacija, 2015). 

LVAT išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A556-2434/2013 akcentuojama, kad 

atsižvelgiant į teisinį reguliavimą, laikytina, jog Tarnyba nagrinėja paklausimus dėl turto arba 

verslo vertinimo ataskaitų atitikties Įstatyme nustatytiems reikalavimams, o Garbės teismas 

vertina turto vertintojo galimai padarytus pažeidimus, t. y. tiria, ar vertinant turtą ir rengiant 

ataskaitą, nebuvo pažeisti Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai. 

Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad apelianto teiginiai, kad Garbės teismas, priimdamas 

nagrinėjamoje byloje skundžiamą sprendimą, pažeidė Įstatymo 23 straipsnį, nėra pagrįstas. 

Atskirai pasisakyta ir dėl pažeidimų sukeltų teisinių pasekmių bei paskirtos nuobaudos 

proporcingumo. LVAT 2013-12-18 nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-2434-/2013 

pažymėjo, jog skundo teiginys, esą ataskaita nebuvo ir nebus naudojama sukurti, pakeisti arba 

panaikinti komercinius santykius tarp užsakovo ir trečiųjų asmenų, nėra pakankamas pagrindas 

teigti, kad pažeidimai nepadarė žalos. Bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija sutiko su pirmosios 

instancijos teismo (VAAT) išvada, kad ataskaita sukėlė neigiamas teisines pasekmes, nes 

užsakovas ją pateikė Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje kaip įrodymą.  
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Dėl paskirtos nuobaudos proporcingumo LVAT 2013-12-18 nutartyje administracinėje 

byloje Nr. A556-2434-/2013 palaikė Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą.  

VAAT sprendime nurodyta, kad Garbės teismas pareiškėjui skyrė ne pačią griežčiausią, o antrą 

pagal griežtumą drausminę nuobaudą. Atsižvelgusi į aplinkybių visumą (padarytų pažeidimų 

gausą ir pobūdį, tai, kad ataskaitoje buvo pataisytos tik kelios techninės klaidos, pažeidimų 

pasekmes ir tai, kad pareiškėjas Garbės teismo posėdyje nesugebėjo atsakyti į Garbės teismo 

užduotus klausimus, kurie buvo skirti įvertinti pareiškėjo kvalifikaciją) teisėjų kolegija 

konstatavo, kad Garbės teismas pareiškėjui paskyrė padarytiems pažeidimams proporcingą 

drausminę nuobaudą ir nėra teisinio pagrindo ją sušvelninti.  LVAT nutartyje nurodyta, jog 

apeliacinio skundo teiginiai, kad vertintojui buvo paskirta per griežta poveikio priemonė, nėra 

pagrįsti jokiais įrodymais; apsiribojama abstrakčiais teiginiais, todėl apeliacinės instancijos 

teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė klausimą dėl nuobaudos 

adekvatumo (TVPT tinklalapio informacija, 2015).  

Dėl klaidų ir netikslumų taisymo turto vertinimo ataskaitoje administraciniai teismai 

suformavo praktiką vadovaudamiesi turto ar verslo vertinimo sritį siejančiais ir 

reglamentuojančiais teisės aktais. LVAT 2015-05-18 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-

80-624/2015 konstatavo, kad  Turto ir verslo vertinimo metodikos (toliau – Metodika) 50–53 

punktų prasme klaida ar netikslumu, kurie vėliau gali būti tikslinami, galėtų būti dėl apsirikimo 

turto vertinimo ataskaitoje padarytos klaidos ar netikslumai, tačiau, kaip numato Metodikos 51 

punktas, klaida ar netikslumu nėra laikoma vertinimo ataskaitos neatitiktis Lietuvos Respublikos 

turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir šios Metodikos reikalavimams (TVPT tinklalapio 

informacija, 2015). 

Dar LVAT 2014-12-03 nutartimi administracinėje byloje Nr. A624-1876/2014 buvo 

konstatuota, kad pagal Metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-04-

27 d. įsakymu Nr. 1K-159, 50–53 punktus klaida ar netikslumu, kurie vėliau gali būti tikslinami, 

galėtų būti dėl neatidumo turto vertinimo ataskaitoje padaromi spaudos, rašybos, korektūros 

nukrypimai (atskiruose ataskaitos puslapiuose skirtingai nurodomas vertinamo turto 

pavadinimas, vertinamo turto buvimo vieta, apibrėžiama ūkio subjekto vykdoma veikla 

(atliekant verslo vertinimą), užsakovo duomenys ir pan.). Teismas pabrėžė, kad pagal Metodikos 

51 punktą klaida ar netikslumu nėra laikoma vertinimo ataskaitos neatitiktis Lietuvos 

Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir Metodikos reikalavimams. 

Patikslintoje ataskaitoje buvo skaičiavimais ir formulėmis pagrįsta nustatyta turto vertė bei turto 

vertės nustatyme naudojamas koeficientas daromoms pataisoms, t. y. įvykdyti Įstatymo 

22 straipsnio 4 dalies 13 punkto bei Metodikos 62.4 punkto reikalavimai, todėl konstatuota, jog 

tokia pataisa klaidos ištaisymu negali būti laikoma. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas taip pat nekart nurodė, kad ataskaitos 

tikslinimas, kai pateikiami papildomi skaičiavimai ir skaičiavimų sekos po ataskaitos 

parengimo, laikytinas neatitinkančiu Metodikos 51 punkte nustatyto vertinimo ataskaitų 

tikslinimo principo, nes gali būti taisomos ir tikslinamos tik techninio pobūdžio klaidos, o ne 

pateikiamas vertės nustatymo pagrindimas (TVPT tinklalapio informacija, 2015). 

Dėl vertinamo turto rinkos konjunktūros, finansavimo sąlygų bei plėtros galimybių ir 

(arba) alternatyvaus turto panaudojimo aptarimo turto vertinimo ataskaitoje gana plačiai yra 

išdėstyta LVAT 2015-05-18 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-80-624/2015. Šioje byloje 

LVAT pažymėjo, kad Metodikos 28.2 bei 28.4 punktais nustatyta, kad vertintojas vertindamas 

atsižvelgia į vertinimo sritį bei tikslą ir surenka duomenis apie vertinamo turto arba verslo 

rinkos konjunktūrą ir finansavimo sąlygas bei turto arba verslo plėtros galimybes ir (arba) 

alternatyvų panaudojimą. Pareiškėjas apeliaciniame skunde neteigia, kad šiuos reikalavimus 

buvo įgyvendinęs, tačiau mano, kad jų įgyvendinti apskritai nebuvo įmanoma. Sutikti su 

pareiškėju, kad tokia informacija yra komercinė paslaptis, nes ją sudaro savininko ir banko 

santykiai, nėra pagrindo, kadangi šiais punktais nereikalaujama nurodyti išsamių ir konkrečių 

banko finansavimo sąlygų (kaip kad iš esmės teigia pareiškėjas), todėl nėra pagrindo nesutikti, 

kad šiuo atveju Garbės teismas pagrįstai konstatavo Metodikos 28.2 bei 28.4 punktų 
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reikalavimų pažeidimą Ataskaitoje I ir Ataskaitoje II. Kita vertus, nenurodydamas tokių 

duomenų, pareiškėjas vertinimo ataskaitoje turėtų pagrįsti, kodėl konkrečiu atveju nėra 

pateikiami Metodikoje numatyti duomenys (TVPT tinklalapio informacija, 2015). 

Dėl Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodekso taikymo. LVAT 2014-12-03 

nutartyje administracinėje byloje Nr. A624-1876/2014 nurodė, kad pagal Turto ir verslo 

vertinimo pagrindų įstatymo 29 straipsnio 1 dalį, drausminė nuobauda gali būti skiriama už šio 

įstatymo, Tarptautinių vertinimo standartų, Europos vertinimo standartų, Turto ir verslo 

vertinimo metodikos, Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodekso pažeidimus, t. y. 

drausminė nuobauda gali būti skiriama ne tik už Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos 

kodekso pažeidimus. Atsižvelgiant į tai, aplinkybė, kad nebuvo pažeistos Turto arba verslo 

vertintojų profesinės etikos kodekso normos, nereiškia, kad nebuvo pagrindo taikyti drausminę 

nuobaudą, kadangi šiuo atveju tai buvo padaryta dėl kitų aktų – Įstatymo bei  Metodikos – 

pažeidimų (TVPT tinklalapio informacija, 2015). 

TVPT tinklalapyje skyrelyje „Teisinė informacija“ publikuojamas glaustas 

administracinių teismų sprendimų ir nutarčių sąvadas, kuriame iki 2015 m. rugsėjo mėn. yra 

aptarta  20 atvejų (TVPT tinklalapio informacija, 2015). Ši informacija yra segmentuota (3 pav.) 

pagal atskiras bylas ir reikšminius žodžius (sprendinius, sąvokas).  

 

 
 

3 pav. Administracinių bylų sprendimų sąvadas TVPT tinklalapyje 

 

 

Apibendrinimas ir išvados 

 

Turto ar verslo vertintojų drausmės bylos formavimo ir nagrinėjimo procedūra yra labai 

ištęsta, biurokratizuota ir formalizuota. Paklausimų, paaiškinimų, pasiaiškinimų, faktinių 

aplinkybių patikrinimo, įvairių dokumentų kopijų teikimo procedūra yra imli laiko ir kitų 

išteklių visoms pusėms – ir Turto vertinimo priežiūros tarnybai, ir turto ar verslo vertintojui, ir 

turtą vertinusiai įmonei, ir Garbės teismui.  

Tenka apgailestauti, kad Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (2011) neišlaikytas 

nuoseklus šios procedūros reglamentavimas. Tokios sąvokos kaip „garbės teismas“, „drausmės 
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byla“ ar proceso įvardijimas garbės teismu, nagrinėjančiu drausmės bylą, dar labiau didina 

teisinę ir administracinę painiavą, sukuria turto ir verslo vertintojų veiklos priežiūros proceso 

valdymo problemų. Logiška būtų teisės aktuose kalbėti apie drausminę atsakomybę, drausmės 

bylą ir drausmės komisiją kaip vientisą ir nuoseklią turto ar verslo vertintojų veiklos priežiūros 

grandinę (Deveikis, 2014). 

Drausminę nuobaudą gavę turto ar verslo vertintojai aktyviai ir ryžtingai skundžia šias 

nuobaudas, Garbės teismo sprendimus ar TVPT išvadas, todėl administracinės teisenos praktika 

šioje srityje formuojama gana sparčiai. Kai kurie LVAT sprendimai kelia abejonių, tačiau 

didžiąja dalimi administracinės teisenos praktika turto ir verslo vertinimo ataskaitų atitikties ir 

vertintojų Garbės teismo sprendimų klausimais yra aiški ir nuosekli.  

Nuolat akcentuojama, kad turto vertintojams teisės aktuose yra nustatytos pareigos ir 

keliami profesionalumo reikalavimai. Turto vertinimas turi būti atliktas pagal šiai profesinei 

veiklai keliamus reikalavimus. Tokio asmens, kuriam suteikta teisė verstis turto arba verslo 

vertinimo veikla, parengta turto vertinimo ataskaita turi atitikti imperatyvius reikalavimus, 

keliamus tokiam dokumentui, kad jis turėtų juridinę galią (LVAT 2015-06-16 nutartis 

administracinėje byloje Nr. A-530-602/2015). Teismai pažymi, kad Turto ir verslo vertinimo 

pagrindų įstatymo nuostatos, kuriose nurodyta, kokie reikalavimai keliami turto ar verslo 

vertinimo ataskaitoms, kad jos turėtų juridinę galią ir galėtų būti teikiamos tretiesiems 

asmenims, yra imperatyvios, reikalavimai jose išdėstyti aiškiai, konkrečiai ir suprantamai. 

LVAT nekart nurodė, kad Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio 

4 dalies 13 punkte nurodyti skaičiavimai turi būti pakankami, kad tiek turto vertinimo 

užsakovas, tiek tretieji asmenys galėtų įsitikinti turto vertės nustatymo pagrįstumu. Vertinimo 

ataskaitoje turi būti nurodytas vertinamo objekto vertės nustatymo pagrindimas, kartu 

ataskaitoje nurodant ir pritaikytas formules, atliktų skaičiavimų seką bei galutinius rezultatus 

(LVAT 2014 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr.  A552-1589/2014; LVAT 

2015-05-18 nutartis administracinėje byloje Nr. A-80-624/2015). Ataskaitoje pateiktas turto 

vertės nustatymo pagrindimas turi būti aiškus ne tik pačiam turto vertintojui, bet ir asmenims, 

kuriems ši Ataskaita skirta. Nuolat pažymima, jog Ataskaitoje turi būti pateikti tikslūs ir aiškūs 

skaičiavimai, kad siekiant nustatyti, ar teisingai buvo apskaičiuotos pataisos, būtų galima 

patikrinti duomenis, kurių pagrindu skaičiavimai atlikti. Išsamaus turto vertės nustatymo 

pagrindimo nepateikimas leidžia abejoti pateiktų duomenų pagrįstumu ir objektyvumu (pvz., 

LVAT 2014 m. gruodžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A124-1876/2014; LVAT 

2015-05-18 nutartis administracinėje byloje Nr. A-80-624/2015). 

Teismai pripažįsta, kad vertinimo ataskaitoje turi būti suformuluotas ir įvardintas 

konkretus vertinimo tikslas, nes jis yra svarbus ir reikšmingas. Pagal teisės aktus, 

reglamentuojančius vertės nustatymą, vertintojas privalo atsižvelgti į vertinimo tikslą, nes nuo 

vertinimo tikslo priklauso turto vertės nustatymo pagrindimas konkrečiam tikslui. Konkretaus 

tikslo nenurodymas suponuoja Turto ir verslo vertinimo metodikos 28 punkto pažeidimą, kas 

lemia Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 13 punkto reikalavimo 

pagrįsti turto vertę nesilaikymą (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-10-08 

sprendimas administracinėje byloje Nr. I-4163-331/2014 ir LVAT 2015-03-16 nutartis 

administracinėje byloje Nr. A-1004-502/2015). 

LVAT 2014-10-14 nutartimi administracinėje byloje Nr. A552-1589/2014 paliko 

nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-01-28 sprendimą, kuriuo buvo 

atmestas vertintojo skundas dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo priimto sprendimo 

taikyti vertintojui drausminę nuobaudą – vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo 

sustabdymą ir kvalifikacijos patikrinimą. Vertintojui viena griežčiausių drausminių nuobaudų 

buvo skirta nustačius, kad jo parengtose turto vertinimo ataskaitose nepateiktas vertės nustatymo 

pagrindimas. Išnagrinėjęs administracinę bylą, LVAT konstatavo, kad Lietuvos Respublikos 

turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio 4 dalis detaliai nurodo reikalavimus 

turto vertinimo ataskaitos turiniui, be kita ko numatydama, kad ataskaitoje turi būti turto arba 

verslo vertės nustatymo pagrindimas, pateikiant turto arba verslo vertės skaičiavimus. Tokie 
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skaičiavimai turi būti pakankami, kad tiek turto vertinimo užsakovas, tiek tretieji asmenys galėtų 

įsitikinti turto vertės nustatymo pagrįstumu. 

LVAT 2014-07-17 nutartyje administracinėje byloje Nr. A662-1328/2014 nurodyta, kad 

Garbės teismas turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Įstatyme nustatytiems 

reikalavimams nevertina, Garbės teismas vertina turto vertintojo galimai padarytus pažeidimus, 

t. y. tiria, ar vertinant turtą ir rengiant ataskaitą nebuvo pažeisti Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje 

nurodytų teisės aktų reikalavimai, o Tarnyba nagrinėja paklausimus dėl turto arba verslo 

vertinimo ataskaitų atitikties Įstatyme nustatytiems reikalavimams. Įvertinęs tai, kas išdėstyta, 

LVAT nurodė, kad nėra pagrindo teigti, jog Tarnybos Paklausimų dėl turto arba verslo 

vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 

22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių 14 punktas prieštarauja 

Įstatymo 23 straipsnio 1 daliai. 

Administracinių teismų praktikos – priimtų sprendimų ir nutarčių vertinant vertintojų 

Garbės teismo sprendimus – apibendrinimai yra publikuojami TVPT tinklalapyje „Teisinės 

informacijos“ skyriaus „Teismo sprendimų“ skiltyje (3 pav.; TVPT tinklalapio informacija, 

2015). Tai sudaro palankias sąlygas visiems – turto ar verslo vertintojams, jų užsakovams, 

priežiūros įstaigai ir valdžios institucijoms – gauti svarbiausią informaciją, siejančią turto ir 

verslo vertinimo sritį, veiklos procedūras. 
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Prof. dr. Birutės Galinienės ilgametė mokslinė-teorinė, 

pedagoginė ir praktinė veikla turto ir verslo vertinimo srityje 

neleidžia suabejoti jos patirtimi ir atliktos analizės gilumu, 

temos aktualumo pajautimu. Monografijos autorė nuolat buvo 

aktyvi turto ir verslo vertinimo sistemos formavimo proceso 

dalyvė. Ji – ilgametė Lietuvos turto vertintojų asociacijos 

valdybos narė, asociacijos Švietimo (taigi, vertintojų tęstinio 

profesinio ugdymo) komisijos pirmininkė, vertintojų 

egzaminų komisijos narė ir pirmininkė, kursų ir seminarų 

lektorė ir vadovė – galėjo tiesiogiai apibendrinti turto ir verslo 

vertinimo sistemos formavimo patirtį ir aptarti problemų 

sprendimo būdus.  

Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistema atkurtoje Lietuvos valstybėje per ketvirtį 

amžiaus išgyveno formavimosi ir transformacijų etapus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu 

aspektu. Ši raida – gana sudėtinga, tačiau įdomi mokslinio pažinimo sritis, kelianti poreikius 

atskleisti ir nuolat tirti daugialypius ir dažnai prieštaringus reiškinius turto ir verslo vertinimo 

sistemoje, jų priežastinius ryšius, suvokti naujas tendencijas, atskleisti aktualias problemas ir 

rasti jų sprendimo kryptis ir būdus. Pateikiama skaitytojui monografija yra dvidešimties metų 

autorės mokslinės ir praktinės veiklos turto ir verslo vertinimo sistemos formavimo ir pokyčių 

apibendrinimas. 

Naujoji monografija turėtų būti suvoktina kaip tęstinė, pratęsianti  2004 m. autorės 

išleistos ir 2005 m. pakartotos monografijos „Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir 

plėtros koncepcija“ analizę ir skirta būtent pastaruoju dešimtmečiu išryškėjusioms turto ir verslo 

vertinimo sistemos problemoms ir aktualijoms. Turto ir verslo vertinimo sistemos 

formavimas(is) ir jos tobulinimas yra neatsiejamas nuo bendros ūkio ir ekonominės politikos 

raidos. Europos Sąjungos ekonominė erdvė reikalauja ūkinių subjektų naujos veiklos kokybės, 

esminių kokybinių pokyčių, suvokiant, kad būtina sąlyga įgyvendinti daugialypius visuomenės 

gerovės lūkesčius yra pačios visuomenės (ar konkrečios grupės, šiuo atveju – turto ir verslo 

vertintojų) gebėjimai inicijuoti ir kryptingai vykdyti esmines kokybinio pobūdžio permainas. 

Globalizacija ir kapitalo judėjimas kuria sąlygas, poreikį ir vis didesnius reikalavimus turto ir 

verslo vertinimo paslaugai. 

Kaip rašo autorė, ši monografija yra skirta apibendrinti ir kritiškai įvertinti per dvidešimt 

metų  susiformavusią turto ir verslo vertinimo sistemos, pačios vertintojų bendruomenės brandą, 

naujų vertybių ir naujų prioritetų atsiradimą, sklaidą ir įgyvendinimą, ir žinoma, sistemos 

transformavimo galimybes, kryptis ir įveikiamas ar neįveikiamas kliūtis. Monografijoje 

pateikiama autorės atliktų mokslinių tyrimų ir kitų jos darbų medžiaga, skirta turto ir verslo 

vertinimo sistemos kūrimo ir plėtojimo raidai ir aktualijoms, kritiniam vertinimui ir 

perspektyvoms. Prioritetinis dėmesys teikiamas toms aplinkybėms, kurios atspindi 

globalizacijos bei turto ir verslo vertinimo sistemos triados „turtas – vertinimas – vertintojai“ 

išplėstinę sampratą, aplinkybių, atspindinčių poreikį iš esmės didinti triados sudedamųjų dalių ir 

visos sistemos valdymo ir funkcionavimo efektyvumą. 

Monografija akcentuoja ir demonstruoja sisteminį analizės požiūrį, aptariant minėtą triadą, 

turto ir verslo vertinimo sistemos sampratą ir struktūrinius elementus, esminius pokyčius, 
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institucinę sąrangą ir tarptautinę aplinką. Monografiją sudaro 5 skyriai (ar dalys). Žavi 

nuoseklus medžiagos pateikimas, atskirų turinio sandų išgryninimas, struktūrinis atskyrimas ir 

jungimas. Svarbi vieta tenka susiformavusios turto ir verslo vertinimo praktikos ir ankstesnių 

empirinių tyrimų interpretavimui, informacijos lyginimui ir sisteminimui. Autorė pateikia 

naujausią informaciją ir aktualius apibendrinimus. Monografijoje išanalizuoti užsienio šalių ir 

Lietuvos mokslininkų reikšmingesni darbai, taip pat remtasi turto ir verslo analitikų ir vertintojų 

praktikų patirtimi.  

Pirmasis monografijos skyrius atskleidžia sisteminius pokyčius turto ir verslo vertinimo 

srityje. Šiame skyriuje naujai pažvelgta į turto ir verslo vertinimo sistemos sandus arba 

elementus (minėtą triadą), daug dėmesio skiriama rinkos tyrimo, stebėsenos metodologijai. 

Turto ir verslo vertinimo specialistų ugdymo, intelektinių išteklių potencialo problematika 

nagrinėjama su ilgametės pedagogės patirtimi ir atida. Profesorės įžvalgos čia labai taiklios ir 

informatyvios. Pateikiama ir susistemintos valstybinės Turto vertinimo priežiūros tarnybos 

informacijos.  

 Antrajame skyriuje nagrinėjama turto ir verslo vertinimo sistemos teisinis 

reglamentavimas, atskleidžiama Lietuvos turto ir verslo vertinimo teisinės bazės formavimo 

pagrindai, vertinama teisinės bazės formavimo raida, įvertinama teisinio reglamentavimo 

naujausi pokyčiai, Lietuvos teisinės bazės sąsajos su tarptautine ir Europos Sąjungos teisinėmis 

sistemomis. Detaliai aptariami turto ir verslo nuosavybės, valdymo, naudojimo, disponavimo 

klausimai, pristatomos šių procesų transformacijų kryptys. Turto ir verslo vertinimo teisinis 

reglamentavimas neatsiejamas nuo vertinimo teorinio ir metodologinio pagrindimo. Logiška, 

kad šiame skyriuje pateikiama turto ir verslo vertės ir kitų sąvokų interpretavimo įvairiuose 

mokslinės literatūros šaltiniuose, nacionaliniuose teisės aktuose, Tarptautiniuose ir Europos 

vertinimo standartuose lyginamoji analizė.  

Trečiasis skyrius skiriamas specifinei, tačiau ypač svarbiai turto ir verslo (ypač verslo) 

vertinimo proceso sričiai  – finansinės veiklos analizei, kuri didele dalimi lemia turto arba verslo 

vertės nustatymo objektyvumą, vertės pagrindimo patikimumą. Vertinimo sąsajos su finansinės 

atskaitomybės sritimi yra glaudžios ir abipusės. Monografijos autorės atlikti tyrimai ir įžvalgos, 

manau, yra reikšmingos ne tik vertinimo, bet ir finansinio audito, finansų apskaitos 

specialistams. 

Ketvirtajame skyriuje atskleidžiami verslo vertinimo ypatumai atskirose turto ir verslo 

vertinimo srityse: nematerialiojo turto vertinimo, vertybinių popierių vertinimo, vertinimo 

investicijoms, nuomos interesų vertinimo. Čia pateikiama klasikinių verslo vertinimo metodų 

taikymo specifika, pabrėžiami jų privalumai ir trūkumai, taikymo Lietuvos verslo vertintojų 

praktikoje galimybės ir problemos. Ypač akcentuojama verslo rizikos įvertinimo reikšmė ir 

metodologija. 

Penktasis monografijos skyrius nagrinėja turto ir verslo vertinimo paslaugų kokybės, 

vertintojų profesinės etikos, vertintojų profesinio brendimo procesą. Pateikiami susisteminti 

vertinimo paslaugų kokybę formuojantys veiksniai, pristatoma atliktų tyrimų, susijusių su 

vertintojų paslaugų kokybe, analizė, aptariama universalių indikatorių sistema, leidžianti matyti 

profesinės brandos pokyčius Europos kontekste. Aptariama turto ir verslo vertintojų profesinė 

atsakomybė, profesinės etikos normų laikymosi poveikis vertinimo paslaugos kokybei, 

pateikiama lyginamoji analizė šalies ir tarptautiniu lygiu. 

Turto ir verslo vertinimo sistema yra dinamiška, nuolat kintanti – tą atspindi ir Europos bei 

Tarptautinių vertinimo standartų atnaujinamos laidos, šalies teisinės bazės pokyčiai, pati 

vertintojų bendruomenės elgsena ir auganti paslaugų kokybė. Kinta ir institucinė sąranga. Todėl 

monografijos autorė labai atidžiai analizuodama ir vertindama šiuos pokyčius ir transformacijas, 

parengė išties reikšmingą, aktualią, akademinei bendruomenei ir turto ar verslo vertintojų 

bendruomenei reikalingą tekstą, kuris yra laukiamas ir godotinas leidinys. Teorinis ir praktinis 

monografijos pritaikomumas yra neabejotinas, įžvalgos metodiškai brandžios, leidinio teorinė ir 

praktinė vertė – tiesiog didelė. 
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Finansų rinkų įžvalgos 
 

 

Turto ir verslo vertinimo kasdienybės darbų sūkuryje liko 

nepastebėta Mykolo Romerio universiteto autorių kolektyvo (net 

17 autorių) parengta ir išleista solidi mokslo studija apie finansų 

rinkas, dar tik pirmoji įžvalgų dalis
14

, sudaryta iš 15 skyrių. 

Studijos temų ir autorių įvairovė turėtų sudominti ne tik akademinį 

jaunimą ar profesūrą, bet ir turto, o ypač verslo, vertintojus. 

Kaip teigia leidinio bendraautorė ir atsakingoji redaktorė 

prof. dr. Irena Mačerinskienė, finansų sektorius yra svarbi šalies 

ekonomikos dalis. Šio sektoriaus pagrindinė pareiga – surinkti ir 

tinkamai panaudoti finansinius išteklius, investuoti į kitus ūkio 

sektorius, taip pat skatinti ekonomikos augimą. Daugumoje šalių, 

kuriose labiau išsivysčiusi finansų rinka, ekonomikos plėtros 

rezultatai yra ženklesni. 

Mokslo studija „Finansų rinkų įžvalgos“ skirta mokslininkams, tiriantiems finansų rinkų ir 

jose vykstančių procesų pokyčius, ekonomikos ir finansų doktorantūros ir magistrantūros 

studentams, finansinių institucijų darbuotojams bei investuotojams praktikams. Ras joje daug 

sau naudingo ir turto ar verslo vertintojai. Analizuojama tematika yra aktuali įvairaus turto, ne 

tik finansinio, vertintojams. Nes spartėjantys globalizacijos ir internacionalizacijos procesai 

finansų rinkose atveria ne vien galimybes, bet ir kelia iššūkius. Šie procesai ne tik užtikrina šalių 

ekonomikos plėtrą, bet ir dažnai būna finansinių krizių priežastis. Finansų rinkų teoriniai ir 

empiriniai tyrimai yra aktualūs ekonomikos plėtrai šalies, Europos Sąjungos ir pasaulio mastu. 

Mokslo studija „Finansų rinkų įžvalgos“ pirmiausia yra skirta finansų rinkoms ir 

investiciniams procesams jose atskleisti. Mokslo studijoje pateikiama finansinio tarpininkavimo 

teorija, analizuojama investuotojų elgsena finansų rinkose ir investavimo procesų ypatumai, 

pagrindžiama finansų rinkų sistemos palankumo verslui vertinimo metodologija, analizuojama 

klientų aptarnavimo kokybė bankinių paslaugų sektoriuje bei alternatyvios elektroninių 

atsiskaitymų sistemos, aiškinama globalizacijos, internacionalizacijos ir integracijos raiška 

finansų rinkose, nagrinėjami atskirų finansinių priemonių rinkų pokyčiai, finansinių krizių 

priežastys.  

Finansų krizių teoriją pristato ir aptaria turto vertintojams iš jubiliejinės konferencijos 

(2014) ir seminarų pažįstamas lektorius dr. Vytautas Azbainis (8 skyrius, p. 401–450). Daug 

vietos studijoje skiriama investicijų portfelių modeliavimui ir analizei (prof. habil. dr. 

Aleksandras Vytautas Rutkauskas, 9 skyrius, p. 451–532), akcijų rinkų kintamumo 

problematikai (doc. dr. Deimantė Teresienė, 11 skyrius, p. 555–612).  

10-asis knygos skyrius skirtas Lietuvos turto ir verslo vertintojams mažai žinomai temai – 

finansinėms priemonėms aptarti (autorius lektorius Povilas Vaičiulis). Lietuvos Respublikos 

finansinių priemonių rinkų įstatymas (2007) ir Tarptautinių vertinimo standartų (2013) 250-asis 

TVS „Finansinės priemonės“ kartu su šios knygos tekstu, ypač pateikiama finansinių priemonių 

Lietuvoje klasifikacija (p. 536), turėtų „praskleisti paslapties šydą“ ir suteikti turto ir verslo 

vertintojams naujų žinių, taip reikalingų praktinėje veikloje. 

   Gyventojų būsto kreditavimo teoriniai ir praktiniai aspektai (prof. dr. Daiva Jurevičienė 

ir Erika Milerytė, 13 skyrius, p. 691–738) ir draudimo rinkos plėtros tendencijos (dr. Audrius 

Linartas, 14 skyrius, p. 739–794) turto ir verslo vertintojams yra svarbūs dalykai ir pažinimo 

horizontas čia platus. Kaip beje, svarbus ir įdomus yra 80 puslapių skyrius apie emocinį turtą ir 

investicijų į jį tendencijas (prof. dr. Daiva Jurevičienė ir Gintarė Garanžienė, 12 skyrius, p. 613–

692). Čia kalbama apie investicijas į vertingus daiktus: brangiuosius metalus, brangakmenius, 

meno (dailės) kūrinius, antikvarinius dirbinius (pvz., baldus, laikrodžius, ginklus, knygas), kitą 

                                                 
14

 Mačerinskienė I. ir kt., 2013. Finansų rinkų įžvalgos. I dalis: mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas, 836 p. ISBN 978-9955-19-514-6 
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kolekcinį turtą (pvz., monetas, kolekcinius vynus, pašto ženklus ir pan.).  Šis turtas galėtų tapti 

turto vertintojų dėmesio objektu (ir vertinimo objektu) tik turint pakankamai žinių ir 

kolekcininko potraukių. Tačiau tema įdomi, perspektyvi ir, netgi, svarbi Lietuvos valstybei. 

 2015 m. pradžioje kultūros ministro Šarūno Biručio įsakymu patvirtinta šalies muziejuose 

saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodika ir muziejai įpareigoti 

iki 2020 m. pabaigos įvertinti visus eksponatus. Spaudoje jau guodžiamasi, kad vertės 

nustatymas – didžiulių laiko sąnaudų reikalaujantis darbas, juk kiekvieną eksponatą reikia 

ištraukti iš stalčiuko ar lentynos, pačiupinėti, apžiūrėti – vertinti urmu neišeina (Kauno diena, 

2015-03-23). Ten pat konstatuojama, kad Lietuvoje neturime profesionalių vertintojų ekspertų, 

kurie įprasti turtingose Vakarų valstybėse su išplėtota meno rinka. Kainos nustatymas yra visai 

kas kita nei menotyrinis vertinimas. Neturint ekspertų objektyviai nustatyti vertės neįmanoma. O 

rinkos vertė, kuria dažnai tenka kliautis, nėra pastovi, – rašoma spaudoje.    

Latvijos turto vertintojų bendruomenėje jau sutiksime tokių ekspertų. Užaugs jų gal ir 

Lietuvoje. Lietuvos turto vertintojų bendruomenei kol kas pažįstama tema yra pašto ženklų 

kolekcijos. Turime savo gretose kolekcininką ir tarptautinių filatelijos parodų medalininką turto 

vertintoją Juozą Urboną, dar vieną kitą kolekcionierių. Tačiau kolekcinio, emocinio, meninę 

vertę turinčio turto vertintojų kvalifikacijos ir patirties ugdymas yra (būtų) ilgas procesas. 

Pirmosios metodinės vertinimo ir tokio turto sampratos  gairės yra aptartos profesionaliai.   

Pašto ženklų kaip alternatyvios kaupimo ir investavimo priemonės temą Lietuvos turto 

vertintojų asociacijos dvidešimtmečiui skirtoje konferencijoje (2014) ir konferencijos mokslo 

darbų leidinyje nagrinėjo VU Ekonomikos fakulteto magistrantė Elena Kurlavičiūtė. Pasak jos, 

daugelis kolekcininkų pašto ženklų kolekcijas suvokia kaip investiciją ilgalaikėje perspektyvoje, 

dėl to perka pašto ženklus. [...] Ekspertinis kolekcininkų tyrimas taip pat atskleidė, kad nors 

dauguma kolekcininkų turi lietuviškų pašto ženklų, Lietuvos pašto ženklai vertinami vidutiniškai 

dėl lūkesčių neatitikties [...]. Filatelinės organizacijos ir tarptautiniai renginiai gali turėti 

svarią įtaką pašto ženklų paklausai ir investicinei grąžai didinti, kartu prisidėti prie pašto 

ženklų leidybos tobulinimo. 

Grįžtant prie gyventojų būsto kreditavimo teorinių ir praktinių aspektų apžvalgos, galime 

pasidžiaugti, kad leidinio 13 skyriaus autorės apibendrino daugelio ankstesnių publikacijų, tarp 

jų ir turto vertintojų bendruomenės narių dr. I. Kvedaravičienės, prof. dr. B. Galinienės, prof. dr. 

S. Raslano ir kt., medžiagą ir įžvalgas, tuo pačiu formuluodamos individualias įžvalgas, 

atspindinčias aktualią, pokrizinę, nekilnojamojo turto (būsto) rinkos ir kreditavimo situaciją.  

15-asis mokslo studijos skyrius nagrinėja alternatyvius elektroninius atsiskaitymus 

(autorius Marius Laurinaitis, p. 796–832). Tai nauja, aktuali tema. Sparti elektroninių 

atsiskaitymų santykių plėtra, naujos bankų naudojamos technologijos, leidžiančios mokėjimus ir 

atsiskaitymus inicijuoti ir vykdyti nematerialiu pavidalu, lemia teisinio reguliavimo poreikį. 

Galima paminėti, kad JAV laikomasi idėjos, kad ir ne bankai gali tapti elektroninių pinigų 

emitentais, ir siūlo tokių substitutų (pakaitalų) leidimą, o Europos Sąjunga šiuos procesus 

reglamentavo griežtai, siūlydama pasitelkti specialias institucijas reguliuoti ir kontroliuoti tokių 

emitentų veiklą.   

Istoriškai pinigų supratimas buvo grindžiamas ekonominėmis, o ne teisinėmis sąvokomis 

ar kategorijomis. Ekonomikos mokslas pinigus iš esmės apibūdina pagal jų funkcijas, 

teigdamas, jog pinigai yra visa tai, kas gali būti panaudota atlikti, turi vertę (t. y. tam tikros 

vertės matas), yra mokėjimo priemonė, taip pat gali būti likvidi kaupimo priemonė. Leidinio 

skyriaus tekste analizuojama elektroninių atsiskaitymų (pinigų) samprata, reikalavimų tokiems 

pinigams apimtys ir elektroninių pinigų taikymo ypatumai. Apžvelgiamos alternatyvių 

elektroninių atsiskaitymų Lietuvoje tendencijos, nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojusio LR 

Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (2011) taikymo aplinkybės. 

Tad naujas leidinys ne tik kvepia naujais dažais, bet ir teikia naujas įžvalgas, aktualias 

turto ir verslo vertintojams. 

 

Jurgita Banytė, Steponas Deveikis, LTVA 
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Penki mitai apie e. mokymąsi ir jo perspektyvos 

 
Dr. Povilas Abarius, dr. Saulius Preidys  

VU Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras 

 
Leidėjų pastaba 

Straipsnis publikuotas laikraštyje „Universitas Vilnensis“ (2015 m. birželis, Nr. 4); taip pat  

VU naujienų portale (2015 m. liepa). Autoriams ir VU naujienų leidėjams  sutikus, straipsnis  

perspausdinamas ir mūsų leidinyje.   

Šiuo metu (2015) tik trijuose VU fakultetuose – Ekonomikos, Komunikacijos ir Teisės – visi  

studentai naudoja virtualią mokymosi aplinką (VMA). 

Gal ši mokymosi forma yra tiek pat aktuali dirbantiems turto ir verslo vertintojams? 

Gal tokia forma vertėtų vykdyti teisės aktais reikalaujamą  turto ir verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimą, 

mokymosi visą gyvenimą programą? 

 
 

Beveik 100 procentų aukštojo mokslo institucijų dabar turi virtualią mokymosi aplinką 

(VMA). Daugelio aukštųjų mokyklų programų visų dalykų e. mokymosi medžiaga yra 

skelbiama VMA. Tačiau šiuo metu tik trijuose Vilniaus universiteto fakultetuose (Ekonomikos, 

Komunikacijos ir Teisės) visi studentai naudoja VMA. 61 proc. VU studentų, kurie savo studijų 

procese naudoja VMA – tai labai mažai. Šį skaičių galima padidinti tik keliant dėstytojų 

susidomėjimą ir norą taikyti šią studentų mokymosi formą savo veikloje. 

Kodėl VMA taip sunkiai skinasi kelią mūsų universitete? Vertindami e. mokymosi 

pranašumus ir trūkumus daugelis dėstytojų dar vadovaujasi senais stereotipais. Todėl bandysime 

juos išsklaidyti. 

 Pagrindinis e. mokymosi pranašumas – laisvai pasirenkama mokymosi vieta ir 

laikas.  

Taip, tai patogu daugeliui studentų, tačiau kur kas svarbiau mokymosi efektyvumas ir 

mokymosi sparta. Studentas mokosi jam priimtina sparta. Šis privalumas negali būti 

pervertintas: kai mokomasi auditorijoje, sparta yra parenkama pagal lėčiausiąjį. Jei sparta yra 

parenkama ne pagal lėčiausiąjį, tai lėčiau besimokantieji lieka neįsisavinę dėstomo dalyko. 

E. mokymosi atveju studentai mokosi tai, ką nori, tada, kada nori, ir sau priimtina sparta. 

Mokymasis vyksta mažais paketais. Jie skiriami vienam įgūdžiui įgyti ar tikslui pasiekti. 

Besimokantysis gali pasitikrinti įgūdžio ar tikslo įsisavinimo kokybę. 

Galimybė pakartoti. Auditorijos aplinkoje, jei studentas nesuprato temos idėjos ar 

koncepcijos, ji gali būti paaiškinta dar kartą kitų klausytojų laiko sąskaita. E. mokymosi 

aplinkoje galima kartoti temą kiek norima kartų, greičiau ar lėčiau, kol tema bus suprasta. 

Galimybė pavaizduoti informaciją taip, kad būtų lengviau suprasti temos esmę. Tos 

galimybės yra plačios: pradedant daugialypės terpės naudojimu, baigiant kompiuteriniu 

imitaciniu modeliavimu (simuliavimu). 

 E. mokymosi metu trūksta bendravimo tarp dėstytojo ir studentų ir tarp pačių 

studentų. 

Bendravimui e. mokymosi medžiagoje naudojamas interaktyvumas ir kitos komunikacijos 

priemonės. Sąveika ar interaktyvumas atlieka įvairias funkcijas mokymosi transakcijose 

(komunikavime). Tarp šių funkcijų yra besimokančiųjų kontrolė ir stebėsena, palengvinanti 

programos įsisavinimą pagal  besimokančiųjų įvedamą informaciją (pvz., savikontrolės 

sprendimus), įvairių formų dalyvavimą ir bendravimą mokymosi procese. Interaktyvumas 

padeda padaryti lengviau suprantamą mokymosi dalyką. Be to, interaktyvumas yra būtinas 

kuriant mokymosi bendruomenes. Studento–dėstytojo ir studento–studento sąveika (taip pat ir 

interneto komunikacijos priemonėmis arba VMA komunikacijos priemonėmis) pakankamai 
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aiški, o e. mokymosi medžiagai būdinga specifinė studento–turinio sąveika, skirtinga nuo 

tradicinės pasyvesnės studento–turinio sąveikos, kai studentai skaitė knygas ar naudojo 

konspektus, derinamus su tradicinėmis paskaitomis. 

VMA suteikia naujų papildomų galimybių: perėjimus į mikroaplinkas, pratimus 

virtualiose laboratorijose, automatinio konsultavimo ir instruktavimo paslaugas, interaktyvaus 

turinio, kuris reaguoja į studentų žinias, elgseną ir požymius (vadinamuosius studentų 

modelius), kūrimą. 

Be to, bendravimui tikslinga naudoti ir dalį tradicinių paskaitų. Pasaulyje tokia praktika 

vadinama mišriu mokymusi. Kelintą kartą pasaulyje plintant atviriems nemokamiems 

e. mokymosi kursams (tą darė UNESCO, Pasaulio bankas ir kitos organizacijos), dabar 

vadinamiems masiniais atviraisiais internetiniais kursais, vėl pradėta naudoti daugiau vaizdo 

konferencijų (VK) ir jų įrašų, skelbiamų internete. VK dažniausiai rekomenduojamos trumpam 

kursų ar jų dalių pristatymui. Anksčiau bandytos naudoti ištisos VK paskaitos nelabai 

pasiteisino. Nėra nieko blogiau už nuobodžiai iš ekrano kalbančią galvą. Tačiau naudodamas 

vaizdo įrašus studentas gali prasukti jam neįdomias vietas, pagreitinti ar sulėtinti dėstymo 

tempą. VK yra reikalingos ir socialinei aplinkai, ir studentų motyvacijai gerinti. 

 E. mokymasis leidžia taupyti lėšas. 

Daugelis nori naudoti e. mokymąsi tikėdamiesi sumažinti sąnaudas. Ne visada tai 

įmanoma pasiekti. Tačiau esama esminių e. mokymosi pranašumų, leidžiančių padaryti 

mokymąsi daug geresnį. 

E. mokymosi išteklių kūrimo ir jų naudojimo motyvacija iki šiol buvo nepakankama. 

Reikšmingiems pasikeitimams sudaro sąlygas naujos Švietimo ir mokslo ministerijos 

rekomendacijos dėl aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko trukmės ir krūvio sandaros (2011). 

Jose nurodoma, kad kontakto su studentais valandos, studentų konsultavimas (taip pat ir 

nuotoliniu būdu) įskaitomas į darbo laiką. Dalis Lietuvos aukštųjų mokyklų jau apskaito 

kontaktinį dėstytojų dalyvavimo e. mokymosi procese darbo laiką. 

Tačiau e. mokymosi išteklių kūrimas prilygintas metodinės mokymosi medžiagos kūrimui 

ir vertinamas mažiau negu vadovėlio rengimas. Tai nemotyvuoja dėstytojų rengti sudėtingų, 

interaktyvių e. modulių. Kita motyvavimo galimybė – darbo sutartyje užfiksuota būtinybė kurti 

ir teikti naudoti e. modulius. Tokios ir kitos skatinimo formos lėmė spartesnį kai kurių aukštųjų 

mokyklų e. mokymosi išteklių kūrimą ir naudojimą. 

Ne visada kuriami e. moduliai atitinka aukštus kokybės reikalavimus. Daugelis aukštųjų 

mokyklų yra nusistačiusios minimalius e. moduliams keliamus reikalavimus ir periodiškai juos 

atestuoja. Deja, atsirandant naujoms galimybėms tie reikalavimai greitai sensta. Visi pirmojo 

pasaulio šimtuko universitetai turi padalinius, tiriančius inovatyvius mokymosi metodus, nuolat 

tobulina e. mokymosi strategijas ir joms įgyvendinti kuria naujus e. mokymosi išteklius. 

Vienintelis dalykas, kuris tikrai mažina dėstytojų darbo apimtis, yra elektroninis 

egzaminavimas. Nors jis tėra maža studentų e. mokymosi stebėsenos dalis, leidžia gerinti 

vertinimo objektyvumą. Tačiau kai testai parengiami atmestinai, neatsižvelgiant į mokslines 

rekomendacijas (ypač sociologijos ir pedagogikos), elektroninio egzaminavimo metodas yra 

diskredituojamas. 

 Jauni, jau išmokę kompiuterinio raštingumo pagrindus dėstytojai sukurs daug 

naujų e. mokymosi kursų. 

Deja, praktika rodo, kad ne visai jauni, bet  pramokę kompiuterinio raštingumo dėstytojai 

universitete sukūrė daugiausia kursų. 

E. mokymosi kursų autorius turi puikiai išmanyti dalyko, pedagogikos pagrindus, turėti 

žinių apie e. mokymosi medžiagos projektavimą, taip pat apie tikslines grupes, kurioms 

rengiami e. mokymosi kursai: ką studentai moka, ką jiems išmokti yra sunkiau, kokios klaidos 

būdingos mokantis dalyko ar atskirų jo objektų. Reikalingas nemažas patyrimas dėstant 
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konkretų dalyką tam tikrai studentų grupei. Taip pat supratimas apie VMA, o kartais ir kitų 

specifiniam dalykui labiau tinkančių mokymosi sistemų galimybes. 

Kiek reikia kompiuterinio raštingumo žinių? Užtektų tik ECDL pagrindų ir sugebėjimo 

įsidiegti įvairias VMA nepalaikomas papildomas mokymosi priemones. Žinoma, įdiegti kai 

kurias sudėtingesnes (pvz., Secondlife) ar reikalaujančias sugaišti daugiau laiko gali tekti 

paprašyti padalinių ar centrų kompiuterių specialistų. 

 Lietuvoje sudarytos geros sąlygos e. mokymuisi plėtoti. 

Universitetai gaudami studentų krepšelius gerina infrastruktūrą (techninę ir programinę 

įrangą).Pagrindinė VMA infrastruktūra yra nemokamas Moodle, kuris universitetuose ir 

kolegijose tobulinamas pagal jų poreikius ir galimybes. 

Švietimo ir mokslo ministerija ne tik nesirūpina e. mokymosi strategija, turinio kūrimu, 

bet sukūrus iš dalies visuomeninį LieDM konsorciumą paliko jį be paramos mokymosi 

objektams ir jų saugykloms kurti. Yra kitų išoriškai svarbesnių dalykų: informacinė sistema, 

informaciniai ištekliai. Mokymosi išteklius kiekvienas universitetas tekuria atskirai. Mūsų 

universitetai e. mokymosi išteklių kūrimu taip pat nesirūpina. 

Vyriausybinės švietimo organizacijos kitose šalyse (pvz., JK, JAV) numato strateginį 

požiūrį į būsimą IKT plėtrą visuose švietimo sektoriuose, teikia idėjas, kaip padidinti motyvaciją 

gerinant švietimo rezultatus, pasirinkimo ir paramos „personalizavimą“, didesnį efektyvumą ir 

administravimą, vertinimo metodų kūrimą, bendradarbiavimo skatinimą tarp organizacijų, t. y. 

„mokymosi patirčių transformavimą“. 1997 m. JAV gynybos departamento iniciatyva pradėtas 

ADL (angl. Advanced Distributed Learning) projektas. Per pastaruosius 15 metų ADL 

iniciatyva išplito. Geriausiai ji plėtojama anglakalbėse šalyse, nes didelei rinkai kurti aukštos 

kokybės objektus apsimoka. Lietuvoje tūkstančiais mokymosi objektų jau naudojasi vidurinių 

mokyklų mokytojai, pateikdami mokymosi medžiagą moksleiviams. 

Pagrindinės pokyčių varomosios jėgos apima vis didesnius studentų lūkesčius naudoti IT, 

kurios suteikia daugiau lankstumo, leidžia pagerinti mokymosi ir mokymo veiksmingumą ir 

didina konkurenciją tiek šalies, tiek pasauliniu mastu. Yra daug priežasčių, kad būtų naudojamos 

esamos ir naujos technologijos: tai didėjantys studentų lūkesčiai, studentų mokymosi patirties 

plėtra, mokymosi programų plėtra ir tobulinimas, turiningos daugialypės mokymosi aplinkos ir 

įvairesnių, geresnės kokybės mokymosi išteklių teikimas, jų teikimas iš įvairių mokymosi 

įstaigų, įvairių teikimo būdų ir platesnės prieigos galimybė, aukštos kokybės paslaugų 

studentams su negalia teikimas, gerėjanti parama studentų mokymuisi, įskaitant mokymosi būdo 

pasirinkimą, patogesnio mokymosi turinio tobulinimą,  komunikacijos gerinimas. 

Pirmojo šimtuko universitetų patirtis rodo, kad sėkmingam e. mokymosi plėtojimui reikia 

strateginio požiūrio į institucines sistemas ir politiką. E. mokymosi kultūros kaitoje sunkiausias 

yra įgyvendinimo aspektas. Tam reikalingas institucinis vadovavimas, instituciniai 

įsipareigojimai ir e. mokymosi strategija. Norėtųsi tikėtis, kad bus prisiminti 2000 m. planai 

steigti Nuotolinių studijų fondą mokymosi turinio kūrimui finansuoti, vykdyti nuolatinę 

e. mokymosi stebėseną ir tobulinti strategiją. 

Universitetas turi suteikti ir palaikyti tam tikras „pagrindines technologijas“ ir procesus, 

pavyzdžiui, VMA administravimą ir personalo mokymus. Jis taip pat turi padėti padaliniams 

įvertinti, išbandyti ir diegti kitas centralizuotai neteikiamas e. mokymosi technologijas. 

Universitetas turi gerai parinkti bazines integruojamas ir palaikomas mokymosi technologijas, 

leidžiančias stabilią efektyvaus mokymosi veiklų platformą. Kadangi atsiranda vis naujesnės 

technologijos, jos turi būti tiriamos, bandomos ir diegiamos, o paskui pritaikomos atitinkamuose 

padaliniuose. Svarbu išvengti technologijų dubliavimo, pvz., viena VMA, integruota 

informacinėje universiteto sistemoje, viena prisijungimo sistema, viena e. mokymosi medžiagos 

kokybės vertinimo sistema. 
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Serialiniame leidinyje spausdinami recenzuoti moksliniai ir apžvalginiai straipsniai. Šiame  leidinio tome 

tarptautinio eksperto (JAV) žvilgsniu ir tekstu apžvelgiama Lietuvos turto vertinimo sistema, ypač 

nekilnojamojo turto masinio vertinimo sistema, spausdinami straipsniai apie verslo vertinimą,  

lyginamojo metodo pataisų kriterijus ir jų įtaką gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vertei, 

žemės ūkio paskirties sklypų vertinimo ypatumus. Apžvelgiami Turto arba verslo vertintojų  garbės 

teismo ir administracinės teisenos praktikos aspektai, vertintojams reikalingų rinkos duomenų bazės 

nepakankamumo klausimai. Atskirame skyriuje – keletas anotacijų ir monografijos Turto ir verslo 

vertinimo sistemos transformacijos (2015) recenzija.  

        
 


