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PRATARMĖ: ar kalbėsime apie išmaniąją (intelektinę) ekonomiką ir jos vertinimą 
 

Šeštasis elektroninio leidinio „Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos“ tomas planuotas 

išleisti kaip savotiškas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto (VU EF), Lietuvos turto vertintojų 

asociacijos (LTVA), Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos (LTVVĮA)  konferencijos 

„Šalies turtas ekonominėje politikoje – turto ekonomikos ir vadybos aspektai 2016“ mokslo darbų 

leidinio priedas. Tačiau šio priedo – elektroninio leidinio – rengimas užsitęsė iki 2017 metų. Todėl jame 

publikuojama konferencijoje pristatyta, susidomėjimo sulaukusi ir kai kurių autorių papildomai pateikta 

teorinė, analitinė medžiaga, nauji straipsniai. Šis Apybraižų leidinys aprėpia 2016 ir 2017 m.  teorines ir 

praktines turto ir verslo vertinimo įžvalgas ir aktualijas. 

Kaip jau nekart buvo sakyta ir rašyta, nuo 2009 m. LTVA ir VU EF leidžiamas elektroninis 

recenzuojamas straipsnių rinkinys tapo reikalingas ir akademinei, ypač studijuojančiai, bendruomenei, ir 

turto vertintojams praktikams. Apybraižų elektroniniuose rinkiniuose  publikuojama medžiaga labai 

praverčia siekiantiems turto ar verslo vertintojų kvalifikacinių kategorijų. Todėl pristatome Apybraižų 

ankstesnio rinkinio ir 2016 m. leidinio Šalies turtas ekonominėje politikoje – turto ekonomikos ir vadybos 

aspektai 2016 turinio akcentus ir kreipiame žvilgsnį į ateitį. 

2014–2015 m. Apybraižų tome Lietuvos turto vertinimo sistema, ypač nekilnojamojo turto masinio 

vertinimo sistema, buvo apžvelgta tarptautinio eksperto iš JAV žvilgsniu ir tekstu – publikuota Richardo 

(Ričardo) Almy apžvalga, parengta 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). 2016 m. konferencijoje ir leidinyje 

Šalies turtas ekonominėje politikoje – turto ekonomikos ir vadybos aspektai 2016 Lietuvos turto ir verslo 

vertinimo sistemą apžvelgė Kęstutis Kristinaitis, vienas iš jos kūrėjų ir ilgamečių organizatorių.  

LTVA ilgametis narys Vytautas Černius dar 2014–2015 m. Apybraižų rinkinyje ėmėsi analizuoti 

verslo vertinimo problematiką – verslo vertės ir jos nustatymo datos sąsajas. Verslo vertinimo 

problematikos analizė  pratęsta dviem straipsniais konferencijos leidinyje – apie diskonto normos ir 

specifinės rizikos premijos nustatymo vertinant verslą Lietuvoje problemą (V. Černius) ir apie verslo 

vertinimo ypatumus silpnai išsivysčiusiose kapitalo rinkose (prof. dr. Arvydas Paškevičius, Natalija 

Kupreščenkaitė). Iš dalies verslo vertinimo temai skirtas ir prof. dr. Marijos Kučinskienės bei doc. dr. 

Astos Fominienės straipsnis minėtame konferencijos leidinyje. Prof. dr. Birutė Galinienė su 

bendraautorėmis tiek ankstesniame, tiek šiame Apybraižų rinkinyje tęsia rizikos veiksnių versle, jų 

klasifikavimo ir atspindėjimo vertinant verslą analizę.   

Konferencijose, ekonomikos spaudos puslapiuose vis dažniau prakalbama apie žinių ekonomiką, 

išmaniąją ekonomiką, uždaro ciklo ekonomiką, jos vertės sandus. Tikimės paskatinti elektroninio 

leidinio turto vertinimo teorijos ir praktikos klausimais ateities autorius, ypač akademinį sparną ir 

praktikus, pasisakyti šiais klausimais, pasiūlyti naujų temų, įžvalgų, pristatyti savo tyrimų ir praktinės 

veiklos medžiagą.  

O kol kas turime savų iššūkių ir analizės temų. Vieną jų – viešojo sektoriaus subjektų valdomos 

informacijos pakartotinio naudojimo ir atviros duomenų erdvės kūrimo temą – išsamiai gvildena 

teisininkė doc. dr. Danguolė Bublienė. Kita tema – įmonių (bendrovių) finansinių ataskaitų kokybės 

klausimai. Šia tema Apybraižų rinkinyje publikuojami Aistės Kisielienės su bendraautoriais ir doc. dr. 

Šviesos Leitonienės parengti straipsniai. Poleminių straipsnių skyriuje diskutuojama turto ir verslo 

vertintojo profesijos įgijimo klausimu – pateikiami argumentai ir motyvai, kodėl siūloma (buvo siūloma) 

keisti įstatymo nuostatas. Publikuojama Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo 

tarnybos rekomendacija „Dėl ekspertinio vertinimo būdo taikymo“ (2016-10-15), kiti tekstai.  

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 ir praktinis pritaikomumas dėl to nenukentėjo. Elektroninės nuorodos yra aktyvios, 

galima skaityti ir pirminius šaltinius. Elektroninė leidinio forma sudaro galimybę tekstus kopijuoti ir 

spausdintis (aišku, gerbiant autorių teises) atskirais segmentais.  

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

metų, o bendrų leidinių skaičius peržengė dešimtį. Prie šio dueto noriai jungiasi ir kiti socialiniai ir 

akademiniai partneriai. 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 



5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Saulėtekio slėnis, Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras, © VU 

 

S T R A I P S N I A I    

 



6 
 

Viešojo sektoriaus subjektų valdoma informacija –  

ar sukurta tinkama teisinė aplinka pakartotiniam informacijos naudojimui 
 

Danguolė Bublienė 
Vilniaus universitetas Teisės fakultetas  

Privatinės teisės katedros docentė 

Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222 Vilnius 

Tel. 2366170; el. paštas Danguole.Bubliene@tf.vu.lt 

 
Santrauka  

Straipsnyje analizuojamos teisės į valstybės valdomos informacijos pakartotinį naudojimą reguliavimo 

tendencijos Europos Sąjungoje ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO). Taip 

pat tiriamas ir Lietuvos teisės į pakartotinį naudojimą teisinis reguliavimas. Siekiama atsakyti į klausimą, 

ar Lietuvos teisės į pakartotinį naudojimą teisinis reguliavimas užtikrina teisinį tikrumą ir sudaro sąlygas 

efektyviai ir pažangiai pakartotinio naudojimo kultūros plėtrai.    

Reikšminiai žodžiai:viešojo sektoriaus informacija (VSI), teisė gauti informaciją, teisė į VSI pakartotinį 

naudojimą, atvirų duomenų erdvė, viešoji užduotis. 

 

Summary 

The article analyses the tendencies of the regulation of the right to re-use in the European Union and in 

the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The article examines the 

Lithuanian legal regulation of the right to re-use. The article aims to answer whether Lithuanian 

regulation of the right to re-use ensures legal certainty and creates the conditions for the effective and 

progressive development of the re - use culture.    

Key words: public sector information (PSI), right to access to information, right to re-use PSI, open data 

space, public task. 

 

Įvadas 
 

Atsiradus skaitmeninei rinkai, informacija, o ypač viešojo sektoriaus valdoma informacija 

(toliau – VSI), tapo reikšmingu teisinių santykių objektu. Popieriniai valstybės institucijų 

archyvai anksčiau buvo mažai naudojami rinkoje, nes dėl savo nepatogumo naudotis jie 

daugiausiai buvo reikalingi tik pačioms institucijoms, politikams ir geriausiu atveju 

mokslininkams. Atsiradus skaitmeninėms viešojo sektoriaus subjektų duomenų bazėms, VSI 

tapo lengvai prieinama visuomenei ir todėl pasidarė reikšminga įvairiose visuomenės veiklos 

srityse. Šiandien skaitmenizuota VSI neabejotinai yra vertinga prekė ir pripažinta kaip vertingas 

pajamų šaltinis. VSI duomenų bazės, tokios kaip nekilnojamojo turto registras ir kadastras, 

juridinių asmenų registras, meteorologinės informacija, yra vertingos, kadangi yra daug 

suinteresuotų VSI pirkėjų, jeigu informacija yra tiksli, aktuali ir lengvai prieinama
1
. Tai, kad 

VSI yra neabejotinai vertinga informacija, galinti sukurti didelę pridėtinę vertę, įrodė jau ne 

vienas atliktas tyrimas, pvz., 2006 m. Europos Komisija (toliau – EK) atliko studiją
2
, kurioje 

nustatė, kad metinė VSI rinkos apyvarta siekia 30 milijardų eurų
3
. 

Nors Lietuvoje apskritai informacija buvo ir yra pripažįstama teisinių santykių objektu 

(pvz., 2000 m. priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.97 str. 1 d. numatyta, kad tarp 

                                                 
1
 LUNDQVIST, Bjorn. Turning Government Data Into Gold: The Interface Between EU Competition Law and the 

Public Sector Information Directive - With Some Comments on the Compass Case. Max Planck Institute for 

Intellectual Property and Competition Law. Munich, 2013, p. 80.  
2
 MEPSIR (Measuring European Public Sector Information Resources), Final report of study on exploitation of 

public sector information – benchmarking of EU framework conditions. Executive summary.  
3
 Taip pat kitos studijos: Commercial exploitation of Europe’s public sector information. Pira International Ltd., 

University of East Anglia and Knowledge View Ltd., 2000. Prieiga per internetą: 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/2000_1558_en.pdf Taip pat tokios analizės buvo atliktos ir EBPO 

valstybių rėmuose, žr. OECD (2015), „Assessing government initiatives on public sector information: A review of 

the OECD Council Recommendation“, OECD Digital Economy Papers No 248, OECD Publishing, Paris. Prieiga 

per internetą: http://dx.doi.org/10.1787/5js04dr9l47j-en  

mailto:Danguole.Bbubliene@tf.vu.lt
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/2000_1558_en.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5js04dr9l47j-en
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kitų civilinių teisių objektų, tokiu objektu yra ir informacija), tačiau iš esmės daugiausia 

doktrina ir reguliavimas siejamas su komercinės (gamybinės) paslapties ir profesinės paslapties 

(ar kitos paslapties pagal viešąją teisę) apsauga. Santykiai, susiję su viešojo sektoriaus valdoma 

informacija, buvo reguliuojami tiek, kiek reikėjo užtikrinti asmens konstitucinę teisę į teisę gauti 

informaciją
4
 (angl. right to access to information). Šios teisės reguliavimas ir iki šiol yra susijęs 

su demokratinės valstybės siekiu užtikrinti valdžios atskaitomybę, viešumą ir atvirumą
5
.  

Kita vertus, viešojo sektoriaus informacijai kaip turtui buvo rodomas dėmesys ir 1998 m. 

priimtame Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatyme
6
. Jame apibrėžiant valstybės turto sandarą buvo nurodyta, kad 

valstybės nematerialusis turtas yra, be kita ko, valstybės valdoma informacija, kurios naudojimą 

reglamentuoja specialūs įstatymai (įstatymo 3 str. 3 d. 5 p.) (nors analogiška nuostata nebuvo 

numatyta apibrėžiant savivaldybės turto sandarą). Taigi, jau tuo metu buvo suprasta, kad 

valstybės valdoma informacija yra turtas. Tačiau didžiausias postūmis šioje srityje įvyko 

pradėjus reguliuoti  teisę į VSI pakartotinį naudojimą (angl. right to re-use PSI).  

Kaip minėta, šiandien nėra jokių abejonių, kad viešojo sektoriaus subjektų valdoma 

informacija yra turtas, kuris gali sukurti didelę pridėtinę vertę. Tačiau ar Lietuvoje jau yra 

sukurta ir bus toliau plėtojama perkeliant Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės nuostatas tokia 

teisinio reguliavimo aplinka, kuri sudarytų postūmį aktyviam VSI pakartotiniam naudojimui ir 

atvirai duomenų erdvei plėtotis
7
? Ar teisinis reguliavimas užtikrina teisinį tikrumą ir sudaro 

sąlygas teisės į VSI pakartotinį naudojimą pažangiai ir efektyviai pakartotinio naudojimo 

kultūros plėtrai? Šiuo straipsniu ir siekiama atsakyti į šį klausimą. Atsižvelgiant į tai, kad 

Lietuva yra ES valstybė narė (toliau – ES VN) bei ketina stoti į Tarptautinės ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau – EBPO), straipsnio 1-oje dalyje analizuojamos 

teisės į pakartotinį naudojimą teisinio reguliavimo tendencijos ES ir EPBO ir kartu ES teisės 

įtaka Lietuvos teisei bei ES teisės perkėlimo į Lietuvos teisę bendroji problematika. Straipsnio 

antroje dalyje pateikiama kai kurių teisės į pakartotinį naudojimą teisinio reguliavimo problemų 

analizė: (i) teisės gauti informaciją ir pakartotinio naudojimo teisės atskyrimas; (ii) viešosios 

užduoties išgryninimas; (iii) VSI ir asmens duomenų apsaugos santykis; (iv) užmokesčio už VSI 

pakartotinį naudojimą aspektai; (v) instituciniai arba teisių gynimo aspektai. Šie klausimai yra 

kertiniai, kuriuos tinkamai sureguliavus ir išsprendus, galima būtų tikėtis teigiamo pokyčio 

atvirų duomenų erdvei sukurti.  

Žinoma, svarbūs yra ir kiti aspektai, pvz., viešojo sektoriaus subjekto ir VSI apibrėžimai, 

konkurencijos teisės, išimtinių teisių suteikimo reguliavimas ir kiti. Tačiau išsami ir visapusiška 

teisės į pakartotinį naudojimą analizė (įskaitant ir ekonominiu bei informaciniu technologiniu 

aspektais) yra atskiro tyrimo dalykas. Pagrindinis šaltinis nurodytų aspektų analizei yra šiuo 

metu galiojantys Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų įstatymas (toliau – Teisės gauti informaciją įstatymas) ir Lietuvos 

Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
 
(toliau VIIVĮ)

8
 bei jų pakeitimo 

projektai
9
 (toliau Teisės gauti informaciją pakeitimo projektas ir VIIVĮ pakeitimo projektas). 

                                                 
4
 Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 

2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008). Būtent tokius aspektus ir reguliavo 2000 m. priimta įstatymo redakcija. 
5
 Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Teisė gauti informaciją Lietuvoje iššūkiai ir galimybės. Apžvalga, 2014 m. 

Prieiga per internetą https://www.hrmi.lt/uploaded/Documents/Teise_gauti_informacija_ZTSI_2014.pdf  
6
 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 

1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; TAR, 2014-04-03, Nr. 2014-04025). 
7
 Šis straipsnis analizuoja teisės į VSI pakartotinį naudojimą aspektas, laikant, kad ši teisė yra labai svarbi atviros 

duomenų erdvės dalis. 
8
 Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7739). 

9
 Straipsnio parengimo dieną – 2016 m. kovo 15 d. įstatymų pakeitimo projektai – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją 

iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo įstatymo projektas (prieiga per internetą: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8ae6e100c5b411e5a141fecd4d43d786?jfwid=fhhu5mlfw)  ir Lietuvos Respublikos 

valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1,2,10,11,18, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39 straipsnių 

pakeitimo, 37 straipsnio ir įstatymo priedo pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (prieiga per internetą: https://e-

https://www.hrmi.lt/uploaded/Documents/Teise_gauti_informacija_ZTSI_2014.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8ae6e100c5b411e5a141fecd4d43d786?jfwid=fhhu5mlfw
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5f31a670c5b511e5a141fecd4d43d786?jfwid=fhhu5mlfw
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Teisės į pakartotonį naudojimą tema nėra labai populiari Lietuvos teisės doktrinoje. Kai kuriuos 

šios temos aspektus yra analizavę G. Makauskaitė
10

, N. Selskaitė ir R. Petrauskas
11

. 

 

1. Bendroji teisės į VSI pakartotinį naudojimą teisinio reguliavimo apžvalga ES teisėje 

ir kituose dokumentuose ir Lietuvoje 

 

Pirmas žingsnis link atvirų duomenų erdvės ir VSI pakartotinio naudojimo klausimų 

reguliavimo Europos Sąjungoje buvo dar 1989 m. EK parengtos Viešojo ir privataus sektorių 

sinergijos informacijos rinkoje tobulinimo gairės
12

. Nors šios Gairės ir nedavė jokių (arba labai 

jau menką) rezultatų
13

, jau jose buvo įtvirtinta principinė nuostata, kad viešieji subjektai turėtų 

leisti informaciją naudoti privačiam sektoriui ir informacijos industrijai teikiant elektronines 

paslaugas
14

. Nuo 1996 m. VSI pakartotinio naudojimo tema sulaukė vis daugiau dėmesio ES 

institucijose
15

, kol galiausiai 2002 m. EK parengė direktyvos pasiūlymą dėl VSI pakartotinio 

naudojimo
16

 atsižvelgiant į 1999 m. EK priimtą Žaliąją knygą „Dėl viešojo sektoriaus 

informacijos informacinėje visuomenėje“
17

 ir dėl jos kilusias diskusijas ir suinteresuotų asmenų 

pateiktas nuomones. 2003 m. buvo priimta Direktyva 2003/98/EB
18

, kulminuojanti daugumą 

pasiūlymų ir ataskaitų, susijusių su VSI naudojimo kliūtimis
19

. Direktyva 2003/98/EB siekta iš 

esmės trijų tarpusavyje susijusių tikslų: 

1. Sukurti bendrą Europos informacijos paslaugų rinką, pakartotinai naudojant VSI. Kartu 

Direktyva siekta skatinti tarpvalstybinį pakartotinį VSI naudojimą siekiant sukurti pridėtinės 

vertės produktus ir paslaugas. Užtikrinant VSI pakartotinio naudojimo rinką, sukuriama nauda 

verslui ir piliečiams. Visų pirma, VSI yra svarbi demokratiniam ir pilietiniam gyvenimui, taip 

pat siekiant viešojo administravimo sektoriaus veiklos skaidrumo. Antra, VSI yra svarbus 

ekonominės veiklos ir vidaus rinkos šaltinis. Todėl Direktyva siekiama padaryti prieinamą VSI 

komerciniams ir nekomerciniams tikslams siekiant skatinti inovacijas.  

2. Panaikinti konkurencijos iškraipymus – panaikinti monopolines rinkas ir diskriminacinę 

rinką VSI pakartotinio naudojimo srityje. Kaip teigia B. Lundqvist, Direktyva 2003/98/EB 

nustato sąlygas, kurioms esant viešojo sektoriaus institucijos turi padaryti savo duomenų bazes 

prieinamas „konkurentams“ (kurie pakartotinai teiks informaciją rinkoje) visais informacijos 

                                                                                                                                                            
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5f31a670c5b511e5a141fecd4d43d786?jfwid=fhhu5mlfw) buvo pateikti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei.    
10

 MAKAUSKAITĖ, Gintarė. Teisė į viešojo sektoriaus informaciją Europos Sąjungos teisėje. Teisė, 2011, Nr. 80. 
11

 SELSKAITĖ, Natalija; PETRAUSKAS, Rimantas. Viešojo sektoriaus informacijos naudojimas – situacija 

Lietuvoje. Viešasis administravimas, 2009, 3–4, (23-24). 
12

 Commission of European Communities. Guidelines for improving the synergy between the public and private 

sectors in the information market, 1989. Prieiga internetu: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/guidelines-

improving-synergy-between-public-and-private-sectors-information-market\ (toliau – Gairės).  
13

 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use and commercial exploitation 

of public sector documents, 2002. Prieiga per internetą: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0207:EN:HTML  
14

 Direktyvos 2003/98/EB preambulės 1–8 paragrafai.  
15

 Plačiau apie tai: FOIS, Elisa. PENNAZIO, Rossana. Enhancing re-use of public sector information in the 

European Union: Overview of practices evolved in the Member States, p. 5–8. Prieiga per internetą:   

http://www.evpsi.org/evpsifiles/ENHANCING_RE-USE_OF_PUBLIC_SECTOR_INFORMATION.pdf  
16

 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use and commercial exploitation 

of public sector documents, 2002. Prieiga per internetą: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0207:EN:HTML 
17

 Green Paper on Public Sector Information in the Information Society, 1998. Prieiga per internetą: 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/gp_en.pdf, p. 6. 
18

 Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. lapkričio 17 d. direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos 

pakartotinio naudojimo (OJ L 345).  
19

 FOIS, Elisa. PENNAZIO, Rossana. Enhancing re-use of public sector informatikon in the European Union: 

Overview of practices evolved in the Member States, p. 8. Prieiga per internetą:   

http://www.evpsi.org/evpsifiles/ENHANCING_RE-USE_OF_PUBLIC_SECTOR_INFORMATION.pdf  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5f31a670c5b511e5a141fecd4d43d786?jfwid=fhhu5mlfw
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/guidelines-improving-synergy-between-public-and-private-sectors-information-market/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/guidelines-improving-synergy-between-public-and-private-sectors-information-market/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0207:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0207:EN:HTML
http://www.evpsi.org/evpsifiles/ENHANCING_RE-USE_OF_PUBLIC_SECTOR_INFORMATION.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0207:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0207:EN:HTML
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/gp_en.pdf
http://www.evpsi.org/evpsifiles/ENHANCING_RE-USE_OF_PUBLIC_SECTOR_INFORMATION.pdf
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pardavimų lygmenimis
20

. Direktyva iš esmės reguliuoja sąlygas, kurioms esant privatūs 

asmenys konkuruoja su viešojo sektoriaus institucijomis, naudodami VSI. Šios sąlygos turi 

atitikti FRAND (angl. fair, reasonable and non-discriminatory) principus, kurie kartu yra ir 

konkurencijos teisės principai. 

3. Panaikinti teisinio reguliavimo fragmentiškumą ES pakartotinio VSI naudojimo srityje, 

nes ES valstybėse narėse (VN) yra dideli taisyklių ir praktikos, susijusios su VAI naudojimu, 

skirtumai.  

Direktyva 2003/98/EB pirmiau nurodytų tikslų siekta suderinant kai kuriuos VSI 

pakartotinio naudojimo aspektus: taisykles dėl VSI pakartotinio naudojimo sąlygų – prašymo 

procedūrų, skaidrumo (VSI pakartotinio naudojimo sąlygos turi būti aiškios ir viešai žinomos, 

t.y. turi būti užtikrinta, kad visi žinotų ir galėtų tinkamai suprasti, kokie duomenys yra vieši ir 

kokios yra keliamos pakartotinio jų naudojimo sąlygos), VSI pakartotinio naudojimo 

licencijavimo sąlygų
21

 (jei viešojo sektoriaus institucijos licencijuoja pakartotinį dokumentų 

naudojimą, licencijos sąlygos turėtų būti sąžiningos ir skaidrios. ES VN skatinamos sukurti 

standartines licencijas (Direktyvos 2003/98/EB preambulės 17 paragrafas)), taisykles dėl 

išimtinių susitarimų draudimo ir nediskriminavimo principo (viešojo sektoriaus institucijos 

turėtų laikytis konkurencijos taisyklių, kiek įmanoma vengdamos išskirtinių susitarimų su 

privačiais partneriais. Direktyva 2003/98/EB leidžia išimtį iš nurodytos taisyklės tuo atveju, 

jeigu tai yra būtina teikiant bendrą ekonominio intereso paslaugą (angl. general economic 

interest) (Direktyvos 2003/98/EB preambulės 20 paragrafas ir 11 straipsnis), nustatydama 

atlyginimo už VSI pakartotinį naudojimą bei pateikimo būdo principus (Direktyvoje 

2003/98/EB nustatytas bendras prieinamumo principas nereglamentuojant konkrečiai VSI 

pateikimo formato, tačiau šis principas neįpareigoja ES VN parengti VSI pagal specialų 

prašymą pateikusio asmens nurodomą formatą), kartu nustatydama bendrą ES VN pareigą imtis 

praktinio pobūdžio priemonių, palengvinančių VSI skirtos pakartotiniam naudojimui paiešką. 

Nors Direktyva 2003/98/EB siekiama panaikinti teisinio reguliavimo fragmentiškumą, 

tačiau jau iš anksto buvo užprogramuoti jo įgyvendinimo sunkumai ypač atsižvelgiant į 

Direktyvos 2003/98/EB minimalaus derinimo savybę bei į tai, kad ji nederino nei teisės gauti 

informaciją, nei teisės į pakartotinį jos naudojimą
22

. Minimalaus derinimo principas reiškia tai, 

kad ES VN negali nustatyti didesnių arba kitokių ribojimo taisyklių teisei į pakartotinį VSI 

naudojimą įgyvendinti, tačiau ES VN gali nustatyti kitokias taisykles, leisdama platesnį 

pakartotinį naudojimą (Direktyva 2003/98/EB preambulės 8 paragrafas, 1 straipsnio 1 dalis). 

Taigi nuo ES VN priklauso, ar ji pasiryžusi plėtoti aktyvią VSI pakartotinio naudojimo politiką 

ir praktiką. Šis aspektas svarbus vertinant ir Lietuvos teisės į VSI pakartotinį naudojimą teisinį 

reguliavimą. Direktyvos 2003/98/EB perkėlimas į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimas 

akivaizdžiai kėlė rūpesčių ES VN neatsižvelgiant į tai, kad ja siekiama iš tiesų kilnaus ir 

svarbaus tikslo visai visuomenei - valdžios atvirumo visuomenei įgyvendinimo. Direktyva 

2003/98/EB turėjo būti perkelta į ES VN nacionalinę teisę iki 2005 m. liepos 1 d., tačiau 

pakankamai daug ES VN laiku neįvykdė šio reikalavimo, todėl prieš jas Europos Komisija (EK) 

pradėjo pažeidimo procedūrą. Tik 2008 m. gegužės mėn. visos 27 ES VN buvo pranešusios EK 

apie Direktyvos 2003/98/EB perkėlimą
23

. Vis dėlto tokia situacija nėra keista, nes Direktyva 

2003/98/EB yra kompleksinis su kitomis sritimis glaudžiai susijęs dokumentas. Nors Direktyva 

2003/98/EB nereglamentavo teisės į informaciją ir teisės į pakartotinį naudojimą, jos nuostatų 

                                                 
20

 LUNDQVIST, Bjorn. Turning Government Data Into Gold: The Interface Between EU Competition Law and the 

Public Sector Information Directive - With Some Comments on the Compass Case. Max Planck Institute for 

Intellectual Property and Competition Law. Munich, 2013, p. 80. 
21

 Direktyvos 2003/98/EB kontekste licencija (licencijavimas) suprantama kaip teisės teikti VSI tretiesiems 

asmenims (galutiniam vartotojui) suteikimas tam tikromis sąlygomis arba nenustatant specialiųjų sąlygų. 
22

 Iš esmės, kaip šiame straipsnyje nurodyta toliau, tai ir buvo nustatyta atlikus Direktyvos 2003/98/EB poveikio 

vertinimą. 
23

 FOIS, Elisa. PENNAZIO, Rossana. Enhancing re-use of public sector information in the European Union: 

Overview of practices evolved in the Member States, p. 18. Prieiga per internetą: 

http://www.evpsi.org/evpsifiles/ENHANCING_RE-USE_OF_PUBLIC_SECTOR_INFORMATION.pdf   

http://www.evpsi.org/evpsifiles/ENHANCING_RE-USE_OF_PUBLIC_SECTOR_INFORMATION.pdf
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perkėlimas ir įgyvendinimas yra susijęs su šiomis teisėmis. Maža to, susipina ir daugiau jos 

reguliuojamų sričių – konkurencijos teisė, elektroninių ryšių teisė, intelektinės nuosavybės teisė, 

asmens duomenų apsauga
24

. 

Direktyva 2003/98/EB ES VN buvo įgyvendinta nevienodai: 12 ES VN sukūrė specialų 

VSI pakartotinio naudojimo reguliavimą (tarp jų Švedija), 3 ES VN priėmė ir naujus teisės aktus 

ir kartu pakeitė esamą reguliavimą, galiojusį iki direktyvos priėmimo, 8 ES VN (tarp jų Lietuva) 

nusprendė įgyvendinti direktyvą pakeičiant teisės normas reguliuojančias prieigą prie 

dokumentų ir informacijos, papildant šias nuostatas teise į pakartotinį naudojimą, 4 ES VN 

informavo Europos Komisiją, kad joms papildomų priemonių priimti nereikėjo
25

. Nevienodas 

Direktyvos 2003/98/EB nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę pasireiškė ne tik formos, bet ir 

turinio atžvilgiu: ES VN padarė nevienodą pažangą
26

. 

Netrukus po Direktyvos 2003/98/EB priėmimo ir EBPO pradėjo diskusijas apie geresnę 

duomenų prieigą ir 2008 m. EBPO Taryba patvirtino rekomendacijas dėl geresnės prieigos prie 

viešojo sektoriaus informacijos ir efektyvesnio jos naudojimo
27

. EBPO minėtose 

rekomendacijose pateikė viešojo sektoriaus informacijos naudojimo principus, kurie sudaro 

bendrą teisinį pagrindą plačiau ir efektyviau naudoti informaciją. Pagal šiuos principus atvirumo 

prezumpcija turi tapti pagrindine taisykle ir turi būti skiriamas dėmesio aiškiai paskelbti 

informacijos sąrašą ir nustatyti pakartotinio naudojimo sąlygas Kartu šie pricipai numatė ir 

praktinių veiksmų būtinybę.  

Atsižvelgdama į Direktyvos 2003/98/EB 13 straipsnio 1 dalį, EK 2009 metais pateikė 

pranešimą apie Direktyvos 2003//EB peržiūrą
28

, pabrėždama, kad nors ir jaučiamas direktyvos 

poveikis, ES VN vis dar neišnaudoja visų galimybių ir teikia dėmesį ne naudai visos 

ekonomikos mastu, o sąnaudoms susigrąžinti per trumpą laiką
29

. Kartu suinteresuotų asmenų 

apklausa parodė, kad reikia detalesnio reguliavimo, įskaitant ir teisės į pakartotinį naudojimą 

suderinimo. Tačiau įvertinus, kad Direktyvos 2003/98/EB nuostatų perkėlimas ES VN užtruko 

ir iš esmės buvo baigtas tik 2008 metais, EK buvo tos nuomonės, kad Direktyvos 2003/98/EB 

pakeitimo inicijavimas tuo metu būtų buvęs per ankstyvas.     

2010 m. VSI pakartotinio naudojimo užtikrinimas tapo priimtos Europos skaitmeninės 

darbotvarkės
30

 dalimi ir Direktyvos 2003/98/EB persvarstymas, visų pirma jos taikymo srities 

bei prieigos ir naudojimosi apmokestinimo principų peržiūra
31

 tapo vienu iš esminių 

                                                 
24

 Direktyvos kompleksiškumą pabrėžia ne tik Europos Komisija, bet ir daugelis autorių, pvz.,   LUNDQVIST, 

Bjorn, de VRIES, Marc, LINKLATER, Emma, MALMGREN, Liisa Rajala. Business Activity and Exclusive Right 

in the Swedish PSI Act. Stockholm, 2011. Prieiga per internetą: 

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/publications-and-decisions/business-activity-and-exclusive-

right-in-the-swedish-psi-act.pdf . 
25

 Implementation of the Public Sector Information Directive. Prieiga per internetą: https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/implementation-public-sector-information-directive-member-states; FOIS, Elisa. PENNAZIO, Rossana. 

Enhancing re-use of public sector information in the European Union: Overview of practices evolved in the 

Member States, p. 8. Prieiga per internetą: http://www.evpsi.org/evpsifiles/ENHANCING_RE-

USE_OF_PUBLIC_SECTOR_INFORMATION.pdf  
26

 Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių reikalų komitetui ir 

Regionų komitetui. Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas. Direktyvos 2003/98/EB peržiūra. 

KOM (2009) 212 galutinis, p. 11. 
27

 OECD Recommendation of the Council for Enhanced Access and more Effective Use of Public Sector 

Information, 2008. Prieiga per internetą: http://www.oecd.org/sti/44384673.pdf  
28

 Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių reikalų komitetui ir 

Regionų komitetui. Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas. Direktyvos 2003/98/EB peržiūra. 

KOM (2009) 212 galutinis. 
29

 Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių reikalų komitetui ir 

Regionų komitetui. Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas. Direktyvos 2003/98/EB peržiūra. 

KOM (2009) 212 galutinis, p. 3. 
30

 EK Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių reikalų komitetui ir Regionų 

komitetui – Europos skaitmeninė darbotvarkė, 2010. Prieiga internetu: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:LT:PDF  
31

EK Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių reikalų komitetui ir Regionų 

komitetui — Europos skaitmeninė darbotvarkė, 2010, p. 10. 
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darbotvarkės veiksmų. Šios darbotvarkės strateginės nuostatos atspindėjo ir minėtas EBPO 

Tarybos rekomendacijas dėl geresnės prieigos prie viešojo sektoriaus informacijos ir 

efektyvesnio jos naudojimo
32

. Taigi, tiek EK, tiek ir EBPO pradėjo vienareikšmiškai skatinti 

valstybes nares atverti VSI prieigai ir pakartotinai naudoti. Dar daugiau, VSI pakartotinis 

naudojimas ir Direktyvos 2003/98/EB tikslai tampa horizontalios politikos tikslais ir yra 

inkorporuojami ir į kitas ES politikas
33

.   

2010 m. EK inicijavo viešąsias konsultacijas dėl Direktyvos 2003/98/EB peržiūros, kurios 

metu 95 proc. respondentų parėmė tolesnius EK veiksmus siekiant supaprastinti duomenų 

panaudojimą, atverti kelią naujų paslaugų vystymuisi ir inovacijoms
34

. Atsižvelgdama į šias 

konsultacijas 2011 m. pabaigoje EK pateikė pasiūlymą dėl Direktyvos 2003/98/EB pakeitimo
35

. 

Nors ir buvo pabrėžta, kad Direktyva 2003/98/EB padarė poveikį bendrai VSI pakartotinio 

naudojimo rinkai sukurti, vis dėlto nustatyta ir likusių kliūčių: (i) nepakankamas aiškumas ir 

skaidrumas, įskaitant ir praktines problemas; (ii) „užrakinti“ resursai; (iii) nepakankamas 

pakartotinio naudojimo nuostatų įgyvendinimas; (iv) nevieningas ES VN požiūris. Beveik po 

pusantrų metų buvo priimta Direktyva 2013/37/ES
36

. Ši direktyva suderino kelis esminius 

aspektus.  

Visų pirma, Direktyva 2013/37/ES įvedė (suderino ES lygiu) teisės į VSI pakartotinį 

naudojimą principą. Kaip minėta, Direktyvoje 2003/98/EB nebuvo nustatyta pareiga leisti 

pakartotinį VSI naudojimą ar neleisti ir ES valstybės narės pačios turėjo diskrecijos teisę 

nuspręsti dėl šios teisės apimties. Kitaip tariant, jei pagal nacionalinę teisę VSI nėra vieša ir nėra 

suteikta pakartotinio naudojimo teisė, Direktyva 2003/98/EB nebuvo taikoma. Šis bendrasis 

principas, skatinantis skirtingą ES VN praktiką dėl VSI pakartotinio naudojimo suteikimo, tapo 

ekonomikos vystymosi kliūtimi ir pagrindu formuotis skirtingoms praktikoms ES VN
37

. Šis 

principas iš esmės tapo kliūtimi tinkamai pritaikyti ir kitas Direktyvos 2003/98/EB normas. Tai 

pagrindžia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) sprendimas Compass byloje, 

kur teismas nusprendė, kad Austrijos įmonių registras (Firmenbuch) neprivalo suteikti duomenų 

pakartotiniam naudojimui, nes taip yra numatyta Austrijos nacionalinėje teisėje, kuri leidžia tik 

susipažinti su duomenims, bet nenumato galimybės naudoti duomenis pakartotinai
38

.  

Direktyva 2013/37/ES įvesdama VSI pakartotinio naudojimo teisės principą į ES teisę, 

kartu atspindėdama Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslus, aiškiai pabrėžė, kad atvirųjų 

duomenų politika lemia, jog turi būti užtikrintas platus VSI prieinamumas ir pakartotinis 

naudojimas taikant tik būtiniausius teisinius, techninius arba finansinius apribojimus arba visai 

jų netaikant (Direktyvos 2013/37/ES preambulės 3 paragrafas). Ši idėja bus labai reikšminga ir 

taikant Direktyvos 2013/37/ES nuostatas praktiškai ir aiškinant ją ESTT praktikoje. Ypač ji gali 

turėti įtakos sprendžiant klausimą dėl VSI pakartotinio naudojimo apimties (netgi jei ESTT ir 

                                                 
32

 OECD Recommendation of the Council for Enhanced Access and more Effective Use of Public Sector 

Information, 2008. Prieiga per internetą: http://www.oecd.org/sti/44384673.pdf  
33

 Commission staff working paper – Impact Assessment. Accompanying the document Proposal for a Directive of 

the European Parliament and of the Council amending European Parliament and Council Directive 2003/98/EC on 

the re-use of public sector information, COM/2011/877; p. 25-28. 
34

 Commission staff working paper – Impact Assessment. Accompanying the document Proposal for a Directive of 

the European Parliament and of the Council amending European Parliament and Council Directive 2003/98/EC on 

the re-use of public sector information, COM/2011/877, p. 45. 
35

 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending European Parliament and 

Council Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector informatikon. COM (2011) 877 final.  
36

 Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. birželio 26 d. direktyva 2013/37/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 

2003/98/EB, dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (OJ L 175). Šiame straipsnyje, kai 

referuojama į konsoliduotą Direktyvos 2003/98/EB ir Direktyvos 2013/37/ES versija naudojamas sutrumpinimas 

Direktyva. 
37

 Commission staff working paper – Impact Assessment. Accompanying the document Proposal for a Directive of 

the European Parliament and of the Council amending European Parliament and Council Directive 2003/98/EC on 

the re-use of public sector information, COM/2011/877. 
38

 ESTT 2012 m. liepos 12 d. sprendimas 2012-07-12, Compass-Datenbank GmbH prieš Austrijos Respubliką 

byloje Nr. C-138/11. 

http://www.oecd.org/sti/44384673.pdf
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toliau laikysis siaurosios direktyvos aiškinimo pozicijos), jos naudojimo sąlygų.  

Nors VSI pakartotinio naudojimo teisės principo įvedimas labai reikšmingas žingsnis 

tobulinant teisės į VSI pakartotinį naudojimą teisinį reguliavimą ir siekiant sukurti palankią 

aplinką plėtotis VSI pakartotinio naudojimo kultūrai, vis dėlto Direktyva 2013/37/ES nežengtas 

žingsnis iki galo, ir yra pagrindo manyti, kad ateityje vėl gali būti padaryta išvada, jog 

Direktyvai 2013/37/ES taip pat nepavyko pašalinti kliūčių vieningai VSI pakartotinio naudojimo 

rinkai sukurti
39

. Paminėtina keletas naujos direktyvos aspektų ir nuostatų.  

Pirma, kaip ir Direktyvoje 2003/98/EB, teisė į informaciją liko ES VN diskrecijoje 

(Direktyvos 2013/37/ES preambulės 8 paragrafas). VSI pakartotinio naudojimo teisės 

įgyvendinimas yra labai glaudžiai susijęs su teise gauti informacija. Teisės gauti informaciją 

nebuvimas atitinkamai lemia ir teisę į pakartotinį naudojimą. Tai reiškia, kad jeigu nacionalinė 

teisė nesuteikia teisės į informaciją, tai atitinkamai tretieji asmenys neturės galimybių 

pakartotinai naudoti informacijos.  

Antra, Direktyva 2013/37/ES įvedė keletą nuostatų patikslinančių direktyvos taikymo sritį, 

įskaitant ir šios direktyvos ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų santykį. 

Šis aspektas plačiau atskleidžiamas šio straipsnio antroje dalyje. 

Trečia, Direktyva 2013/37/ES įvedė ribinių sąnaudų (angl. marginal costs) principą kaip 

pagrindinę taisyklę. ES VN praktikoje didžiausi pakartotinio naudojimo taikomi ribojimai buvo 

susiję su per didelės kainos už duomenis nustatymu, remiantis „sąnaudų padengimo“ (angl. cost 

recovery) atlyginimo skaičiavimo metodika. Kainos galėjo būti tokios didelės, kad jos sudarė 

sąlygas išimtiniams susitarimams (mažosios bendrovės negalėjo įpirkti visos duomenų bazės, 

nes jos kaina galėjo būti skaičiuojama sudedant kainas už vieną įrašą). Atitinkamai, Direktyvos 

2013/37/ES 6 straipsnyje (numatant tam tikrus išimtinius atvejus) nustatyti „ribinių sąnaudų“ 

skaičiavimo principai, t. y. mokesčio suma negali viršyti patiriamų sąnaudų dokumentus 

dauginant, teikiant ir platinant. Šis aspektas plačiau bus atskleistas straipsnio antroje dalyje. 

Ketvirta, Direktyva 2013/37/ES įvedė VSI pakartotinio naudojimo supaprastinimo 

principą, t. y. nustatė minimalius VSI pateikimo pakartotinai naudoti formato standartus – jei tik 

įmanoma, dokumentai pateikiami atviruoju ir elektroniniu formatu kartu su metaduomenimis 

taip, kad būtų užtikrintas sąveikumas (Direktyvos 2013/37/ES preambulės 20 paragrafas, 

5 straipsnis). Kita vertus, Direktyva 2013/37/ES iš esmės paliko tą patį principą, kuris buvo 

įtvirtintas ir Direktyvoje 2003/98/EB, t. y. principą, kad ES valstybės narės neturi specialiai 

rengti ar pritaikyti dokumentus nurodytu formatu, jei dėl to reikia neproporcingai didelių 

pastangų, neapsiribojančių paprasta operacija. Vis dėlto reikia manyti, kad Direktyva 

2013/37/ES įvestas VSI pakartotinio naudojimo supaprastinimo principas sąlygos ES VN 

ryžtingesnius sprendimus dėl duomenų pateikimo formato.  

Penkta, Direktyva 2013/37/ES išplėtė reguliavimą kultūros įstaigų atžvilgiu. 

Taigi akivaizdu, kad siekiant sukurti tarpvalstybinę pakartotinio naudojimo paslaugų 

rinką, teisės į pakartotinį naudojimą ES teisinis reguliavimas linkęs suderinti vis daugiau 

aspektų. Kita vertus, teisės doktrinoje pasiūlymas dėl Direktyvos 2013/37/ES buvo 

kritikuojamas kaip nepakankamai suderinantis klausimus, kad būtų sudarytos sąlygos sukurti 

bendrą pakartotinio naudojimo paslaugų rinką. Buvo laikomasi nuomonės, kad direktyva 

neišsprendė esminių klausimų, tokių kaip antai teisės gauti informaciją suderinimo, aktyvios 

pareigos ES VN teikti informaciją nustatymo, išimčių iš ribinių sąnaudų principo nustatymo ir 

kt.
40

 Manytina, kad ši kritika turi pagrindo, ir tikėtina, jog teisės į pakartotinį naudojimą teisinis 

reguliavimas dar sulauks dėmesio ES lygiu.  

                                                 
39

 JANSSEN, Katleen; HUGELIER, Sara. Open Data as the standart for Europe? A critical analysis of the European 

Commission‘s proposal to amend the PSI Directive. European Journal of Law and Technology, 2013,Vol. 4, No 3. 
40

 JANSSEN, Katleen; HUGELIER, Sara. Open Data as the standart for Europe? A critical analysis of the European 

Commission‘s proposal to amend the PSI Directive. European Journal of Law and Technology, Vol. 4, No 3, 2013; 

RUIZ, Javier. Analysis of proposed changes to the EU PSI Directive. Open Rights Group. Prieiga per internetą: 

https://www.openrightsgroup.org/assets/files/pdfs/ORG%20Analysis%20of%20EU%20PSI%20review.pdf  

https://www.openrightsgroup.org/assets/files/pdfs/ORG%20Analysis%20of%20EU%20PSI%20review.pdf
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Direktyvos 2013/37/ES nuostatos turėjo būti perkeltos į ES VN nacionalinę teisę iki 

2015 m. liepos 18 d. Tačiau 2015 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje EK pradėjo pažeidimų 

procedūras 17 ES valstybių narių
41

. Lietuva dar ir šiandien nėra įgyvendinusi šios 

Direktyvos. Šie duomenys leidžia daryti išvadą, kad ir Direktyvos 2013/37/ES įgyvendinimas 

sunkiai skinasi kelią valstybėse narėse. Lietuvoje teisės į pakartotinį naudojimą teisiniam 

reguliavimui turėjo įtakos išimtinai ES teisė ir jis atsirado praktiškai copy – paste principu 

perkėlus Direktyvos 2003/98/EB nuostatas į nacionalinę teisę. Direktyva 2003/98/EB Lietuvoje 

buvo perkelta į du teisės aktus – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą (VIIVĮ) ir 

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą, iš esmės juose 

sukuriant pasikartojančias nuostatas.  

Atitinkamai perkeliant Direktyvos 2013/37/ES nuostatas siūlomas kitoks direktyvos 

perkėlimo teisėkūros būdas, kai direktyvų nuostatos bus perkeliamos į Teisės gauti informaciją 

įstatymą, o VIIVĮ įstatyme atitinkamos pakartotinio naudojimo nuostatos bus išbrauktos
42

. Kita 

vertus, VIIVĮ bus vienas iš aktualiausių teisės aktų pakartotinio naudojimo srityje, ypač 

atsižvelgiant į tai, kad valstybės registruose ir informacinėse sistemose kaupiami duomenys ir 

dokumentai yra vieni svarbiausių VSI pakartotinio naudojimo objektų ir kad būtent šis įstatymas 

reguliuoja prieigos klausimus. Teisės gauti informaciją įstatymo projekte praktiškai pažodžiui 

perkeliamos Direktyvos nuostatos, iš esmės nenumatant palankesnių teisinio reguliavimo 

nuostatų. Būtent toks požiūris akivaizdžiai atsispindi ir Aiškinamajame rašte, kuriame įvardijant 

įstatymo pakeitimo tikslą yra nurodomas Direktyvos nuostatų perkėlimas
43

. Aiškinamajame 

rašte nėra numatyta, jog Teisės gauti informaciją įstatymo projektu yra siekiama įgyvendinti 

efektyvią atvirų duomenų politiką ir kad tam tikras siūlomas reguliavimas (identifikuojant 

konkrečias normas) padės tą politiką įgyvendinti. Vis dėlto keletą pozityvių nuostatų, kurios gali 

prisidėti užtikrinant teisę į pakartotinį naudojimą ir kurti atvirą duomenų erdvę, būtų galima 

paminėti. Pvz., įstatymo projekte numatoma suteikti atitinkamas kompetencijas pakartotinio 

naudojimo srityje Susisiekimo ministerijai ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie 

Susisiekimo ministerijos. Kitaip tariant, projekte siekiama identifikuoti pakartotinio naudojimo 

politikos savininką. Kita vertus, institucijų apibrėžtos kompetencijos yra pernelyg abstrakčios ir 

institucijoms trūksta įrankių, kurie padėtų formuoti ryžtingą atvirų duomenų politiką.  

Taip pat kaip teigiamą nuostatą būtų galima paminėti Teisės gauti informaciją įstatymo 

projekto 18 straipsnio 1 dalį, kurioje numatoma viešojo sektoriaus subjektų pareigą pritaikyti 

VSI turinį ir (arba) formatą pagal pasikeitusius pareiškėjų poreikius, kai pareiškėjai nuolat 

kreipiasi dėl tų pačių duomenų. Kita vertus, šios nuostatos teigiama vertė sumenksta ir ji 

praktiniu požiūriu gali būti sunkiai įgyvendinama, nes to paties straipsnio 2 dalyje atkartojant 

Direktyvos nuostatą nustatyta, kad viešojo sektoriaus subjektas neprivalo parengti dokumentų 

arba jų specialiai parengti pagal pareiškėjo poreikius, jeigu tai susiję su neproporcingai 

didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis ir kad iš institucijos negali būti reikalaujama tvarkyti 

dokumentus vien tam, kad pareiškėjas galėtų juos pakartotinai naudoti. Kitaip tariant, šioje 

normoje nustatyti vertinamieji kriterijai gali sudaryti pagrindą atsisakyti pritaikyti VSI turinį ir 

formatą pagal pasikeitusius pareiškėjo poreikius. Teisių gynimo sistema tokia, kokia egzistuoja 

ir kokią siūloma numatyti ateityje, kaip bus nurodyta toliau, labai abejotina ar užtikrins tinkamą 

                                                 
41

 Open Data: Commission launches infringement cases due to the late transposition of the revised PSI directive in 

17 EU Member States. Prieiga per internetą: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/open-data-commission-

launches-infringement-cases-due-late-transposition-revised-psi-directive  2015 m. gruodžio mėnesį apie Direktyvos 

2013/37/ES nuostatų perkėlimą buvo notifikavusios 17 ES valstybių narių (iš kurių 4 ES valstybės narės notifikavo 

tik dalinį perkėlimą). Prieiga per internetą: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/presentation-eu-actions-

open-data-and-revised-psi-directive-transposition-update-and-reporting      
42

 Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-

1524 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 

1,2,10,11,18, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39 straipsnių pakeitimo, 37 straipsnio ir įstatymo priedo pripažinimo 

netekusiais galios įstatymo projekto aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą:  www.e-tar.lt (toliau – Aiškinamasis 

raštas) .  
43

 Aiškinamasis raštas.  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/open-data-commission-launches-infringement-cases-due-late-transposition-revised-psi-directive
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/open-data-commission-launches-infringement-cases-due-late-transposition-revised-psi-directive
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/presentation-eu-actions-open-data-and-revised-psi-directive-transposition-update-and-reporting
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/presentation-eu-actions-open-data-and-revised-psi-directive-transposition-update-and-reporting
http://www.e-tar.lt/
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šios nuostatos įgyvendinimą. Šiuo atveju pasigendama aktyvios viešojo sektoriaus subjekto 

pareigos surasti inovatyvią išeitį dėl dokumentų pateikimo pagal pareiškėjo poreikius. Maža to, 

ši nuostata ir galimybė yra ir pagal dabartinį reguliavimą, tačiau visiškai nėra aišku, ar de facto 

institucijos šią normą taikė ir ar ji buvo taikoma geranoriškai.  

Kaip pozityvų aspektą būtų galima nurodyti ir dokumentų rinkinių sudarymo pareigą ir jų 

portalo įsteigimą. Kita vertus, jei nebus aiškios ir ryžtingos teisės į informaciją užtikrinimo 

politikos ir efektyvios teisės į pakartotinį naudojimą stebėsenos, praktinis dokumentų rinkinių 

sudarymo realizavimas gali būti daugiau teorinis, o ne praktinis instrumentas. Taigi, nors 

įstatymo projekte yra ir pozityvių nuostatų, bendrai jame nustatytas mechanizmas, jame esančios 

sisteminės ir kitos klaidos ir neaiškumai gali apsunkinti įstatymo taikymą ir užkirsti kelią 

efektyviai atvirai duomenų erdvei sukurti. Tam tikri įstatymo projekto trūkumai papildomai bus 

aptarti šio straipsnio 2-oje dalyje, nagrinėjant teisės į pakartotinį naudojimą reguliavimo 

problemas.  

VSI pakartotinio naudojimo skatinimo idėja atsispindi ir patvirtintuose strateginiuose 

dokumentuose skaitmeninės darbotvarkės ir viešojo valdymo srityse. Kitaip tariant, Lietuva 

nerengė atskiros VSI pakartotinio naudojimo plėtros programos, bet atitinkamus tikslus numatė 

atskirose skaitmeninės darbotvarkės ir viešojo valdymo srities programose
44

. 2014 m. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė patvirtintoje Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų 

programoje „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ tarp kitų tikslų numatė skatinti 

naudoti informacinių ryšių technologijas verslui plėtoti45. Šiam tikslui pasiekti Vyriausybė 

numatė sudaryti ūkio subjektams sąlygas naudoti valstybės institucijų tvarkomą informaciją ir 

skatinti juos kurti naujus elektroninius produktus ir paslaugas (Programos „Lietuvos 

Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ 7.8.3 p.). Tačiau šiame dokumente Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė, iš esmės tik perkeldama ES skaitmeninės darbotvarkės tikslus, nesuformulavo 

ambicingų specialių nacionalinių tikslų pakartotinio naudojimo srityse. Šiame dokumente 

akcentuojant prieigos problematiką, tik fragmentiškai paliečiami pakartotinio naudojimo 

aspektai. Nors Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programoje
46

 Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė ir iškėlė ambicingesnius tikslus, susijusius su skelbiamos informacijos 

forma ir turiniu, kurie galėtų sudaryti prielaidas VSI pakartotiniam naudojimui plėtotis
47

, vis 

dėlto šiems tikslams trūksta išbaigtumo ir sisteminės politikos požiūrio. Kaip ir minėtame 

strateginiame dokumente, nėra aiškiai atskiriama teisė gauti informaciją ir teisės į pakartotinį 

naudojimą užtikrinimas. Įgyvendinant minėtą programą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministras priėmė Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–

                                                 
44

 Kaip nurodė EBPO, beveik visos EBPO valstybės narės VSI pakartotinio naudojimo politiką apibrėžė 

strateginiuose dokumentuose, tik tai darė skirtingai: vienos numatė specialiuose strateginiuose dokumentuose, 

kituose atitinkamus tikslus numatė platesnėje strateginėje politikoje (OECD (2015), „Assessing government 

initiatives on public sector information: A review of the OECD Council Recommendation“, OECD Digital 

Economy Papers No 248, OECD Publishing, Paris, p. 20, 21).    
45

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 

2014—2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“. 
46

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 171 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 

2012—2020 metų programos patvirtinimo“. 
47

 „Nustatyti skelbiamos informacijos formą ir turinį. Kad visuomenei būtų prieinama visa su viešuoju interesu 

susijusi viešojo valdymo institucijų turima informacija, būtina nustatyti neviešinamos informacijos apimtį, 

priežastis, kodėl ji neviešinama, ir atitinkamai tobulinti šios srities teisinį reglamentavimą. Tikslinga nustatyti tam 

tikrų viešojo valdymo sektorių (visuomenės saugumo, sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo, kultūros ir kitų) 

informacijos svarbą visuomenei ir užtikrinti, kad tokia informacija visuomenei būtų teikiama laikantis bendrų 

standartų. Turėtų būti nustatyta, kokios visuomenei reikėtų viešojo valdymo institucijų informacijos, kurią būtų 

galima naudoti komerciniais ar nekomerciniais tikslais, t. y. pakartotinai naudoti, ir užtikrintas tinkamas šios srities 

teisinis reglamentavimas. Visuomenei turi būti skelbiama atsižvelgiant į turinį apibendrinta ir atitinkamai 

susisteminta informacija. Ji būtų teikiama visuomenei priimtiniausiu ir suprantamiausiu būdu ir forma“. (Viešojo 

valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 9.1.1 p.). 
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2015 metų veiksmų planą
48

, kuriame yra numatytas uždavinys užtikrinti viešojo valdymo 

institucijų veiklos skaidrumą ir viešosios informacijos prieinamumą visuomenei ir iki 2013 m. 

IV ketvirčio parengti viešojo valdymo institucijų turimos informacijos viešinimo visuomenei 

politikos koncepciją. Ši koncepcija kol kas nėra parengta. Be šios priemonės numatyta ir kita 

priemonė – peržiūrėti reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto 

svetainėms ir numatyti reikalavimus ministerijų interneto svetainių šablonui, taip pat 

reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms jų interneto svetainėse skelbti 

apibendrintą ir visuomenei aktualią informaciją apie joms pavaldžias įstaigas ir jų veiklą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 metų veiklos prioritetų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 931 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 metų veiklos prioritetų“, įgyvendinimo pažangos lentelės 4.3.6 priemonė  

numatė atvirų duomenų (Open Data) teikimo modelio sukūrimą
49

. Šį modelį planuojama 

įgyvendinti priėmus Direktyvą 2013/37/ES perkeliančius teisės aktus
50

. 

Pateikta strateginių dokumentų ir numatytų jų įgyvendinimo priemonių analizė rodo, kad 

trūksta sisteminio, nuoseklaus, aiškaus ir galutinio požiūrio į VSI pakartotinį naudojimą, aiškiai 

išskiriančio specifines priemones teisei į pakartotinį naudojimą įgyvendinti. Be to, priemonės 

vis dar yra skirtos rengti strateginius dokumentus, o ne atlikti konkrečius praktinius veiksmus. 

Maža to, parengti įstatymų projektai, perkeliantys Direktyvos 2013/37/ES nuostatas, yra 

nukreipti tik į formalųjį ES teisės perkėlimo aspektą ir neatspindi nurodytų strateginių 

dokumentų tikslų.   

 

2. Tam tikros teisės į pakartotinį naudojimą teisinio reguliavimo problemos 

 

2.1. Teisės gauti informaciją ir pakartotinio naudojimo teisės atskyrimo problematika. 

EK kaip vieną iš tinkamo Direktyvos 2003/98/EB įgyvendinimo problemų  nurodė pasimetimą 

tarp dviejų koncepcijų – teisės gauti informaciją ir teisės į VSI pakartotinį naudojimą
51

. 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuva pasirinko Direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę metodą – 

integruoti Direktyvos nuostatas į galiojančią nacionalinę teisę, skirtą teisei į informaciją 

užtikrinti (atvirajai prieigai) – teisės gauti informaciją ir teisės į pakartotinį naudojimą aiškus 

reguliavimo atskyrimas tampa dar labiau aktualus. Nors teisės gauti informaciją reguliavimas 

neabejotinai turi įtakos teisei į pakartotinį naudojimą ir tose valstybėse, kuriose yra skiriamas 

didelis dėmesys teisei į informaciją, jos yra pasiekusios pažangą ir teisės į pakartotinį naudojimą 

srityje
52

, vis dėlto tai yra dvi atskiros teisinės kategorijos.  

Direktyvoje pakartotinis naudojimas nėra suprantamas kaip prieiga prie duomenų
53

, bet 

kaip duomenų teikimas tokiems tikslams, kurie nėra pirminiai duomenų teikimo tikslai, t.y. 

duomenų teikimas naudoti pakartotinai arba duomenų teikimas tarpininkui, kuris perduos tuos 

duomenis galutiniam vartotojui. Pakartotinio naudojimo tikslas – sukurti pridėtinę vertę  

teikiančias paslaugas arba produktus, kitaip tariant jo tikslas yra ekonominė nauda. Nors teisės į 

                                                 
48

 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 1V-438 „Dėl Viešojo valdymo 

tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2013-2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“. 
49

 „Siekiant didinti valstybės institucijų tvarkomų informacijos rinkmenų duomenų prieinamumą ir pakartotinį 

naudojimą, atlikti reikiamą analizę, parengti ir pateikti Vyriausybei atvirų duomenų (Open Data) teikimo modelį“. 
50

 Aiškinamasis raštas. 
51

 Commission staff working paper – Impact Assessment. Accompanying the document Proposal for a Directive of 

the European Parliament and of the Council amending European Parliament and Council Directive 2003/98/EC on 

the re-use of public sector information, COM/2011/877; p. 6.  
52

 Išsamiau apie šių dviejų teisinių kategorijų sąsajas ir teisės gauti informaciją įtaką teisei į pakartotinį naudojimą 

realizuoti žr. LAPSI 2.0 Thematic Network. D2.1 – Good practices collection on Access to data, 11 July 2014. 

Prieiga per internet: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/legal-aspects-public-sector-information-

lapsi-thematic-network-outputs  
53

„Pakartotinis naudojimas – tai fizinių ar juridinių asmenų naudojimasis viešojo sektoriaus institucijų 

disponuojamais dokumentais komerciniams arba nekomerciniams tikslams, išskyrus pirminį tikslą pagal viešąją 

užduotį, kuriai dokumentai buvo parengti. Keitimasis dokumentais tarp viešojo sektoriaus institucijų vien tik 

atliekant savo viešąsias užduotis nėra laikomas pakartotiniu naudojimu“ (Direktyvos 2 str. 4 p.). 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/legal-aspects-public-sector-information-lapsi-thematic-network-outputs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/legal-aspects-public-sector-information-lapsi-thematic-network-outputs
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pakartotinį naudojimą užtikrinimu siekiama ir skaidrumo ir atvirumo visuomenei, vis dėlto 

pirminis tikslas yra ekonominė nauda. O teisės gauti informaciją tikslas – susipažinti visuomenę 

su VSI arba, kitaip tariant, šios teisės užtikrinimo tikslas yra atvirumas ir skaidrumas. Taigi šių 

dviejų institutų tikslai skiriasi, jie atitinkamai nulemia (turi nulemti) ir skirtingas politikos 

formavimo priemones ir teisinį reguliavimą bei priemones teisinio reguliavimo tikslams 

pasiekti, pvz., teisei į pakartotinį naudojimą įgyvendinti yra svarbūs konkurencijos teisės 

aspektai, o teisei gauti informaciją šie aspektai nėra svarbūs (svarbūs bendri konstituciniai 

principai, pvz., lygiateisiškumo, nediskriminavimo principai). Siekiant užtikrinti tinkamą teisės į 

pakartotinį naudojimą įgyvendinimą neužtenka vien tik užtikrinti prieigą prie informacijos. Pati 

savaime prieiga prie informacijos ir jos sąlygų užtikrinimas, nors ir yra labai svarbi prielaida 

teisei į pakartotinį naudojimą plėtoti, neužtikrins efektyvaus, veiksmingo teisės į pakartotinį 

naudojimą įgyvendinimo.  

Šiuo aspektu akivaizdžiai neaiškumų palieka ir Teisės gauti informaciją įstatymas ir jo 

pakeitimo projektas pradedant nuo jo pavadinimo ir baigiant sisteminiais reguliavimo 

trūkumais. Visų pirma pabrėžtina, kad pats pirminis Teisės gauti informaciją įstatymo tikslas 

buvo užtikrinti konstitucinę teisę gauti informaciją
54

. Į šį įstatymą perkėlus Direktyvos 

2003/98/EB nuostatas, įstatymas turėjo būti atitinkamai adaptuotas (arba kitaip tariant, iš esmės 

peržiūrėtas siekiant juo įgyvendinti ir pakartotinio naudojimo reguliavimo tikslą). Jau pačiame 

įstatyme suponuojamas siaurasis įstatymo tikslas – įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 

šis įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių 

institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims.  

Dar daugiau painiavos įneša ir įstatymo 1 straipsnio 2 dalis (teigiama, kad šis įstatymas 

sudaro palankias sąlygas asmenims gauti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerciniams ar nekomerciniams tikslams), joje dar 

labiau supainiojami teisės gauti informaciją ir teisės į pakartotinį naudojimą institutai. Nors ir 

pakoreguota, tačiau iš esmės ta pati nuostata išliko ir projekto 1 straipsnio 1 dalyje
55

. Nors 

įstatymo projekto 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šis įstatymas, be kita ko, nustato 

dokumentų pakartotinio naudojimo sąlygas, tačiau įstatymo tikslas teisę į pakartotinį naudojimą 

iš esmės sutapatina su teise gauti informaciją. Antra, neaiškumų kelia ir pati įstatymo struktūra, 

kuri aiškiai neatskiria kokios įstatymo nuostatos taikomos teisei gauti informaciją, o kokios 

teisei į pakartotinį jos naudojimą. Trečia, institucinė kompetencija taip pat kelia neaiškumų, 

pvz., ar įstatymo projekte numatyta Vyriausybės kompetencija apims ir kompetenciją plėtoti 

politiką teisei gauti informaciją užtikrinti, ar kompetencija „tvirtinti atlyginimo už institucijų 

dokumentų teikimą dydžio apskaičiavimo tvarką“ apims ir kompetenciją nustatyti atlyginimo 

dydį už dokumentų teikimą pakartotinai naudoti? Arba pvz., Informacinės visuomenės plėtros 

komiteto prie Susisiekimo ministerijos kompetencija apims ir kompetenciją teisės gauti 

informaciją politikos formavimo srityje? Ketvirta, visiškai lieka neaiškus santykis tarp įstatymo 

projekte nustatyto reguliavimo, susijusio su leidimu ir jo sąlygomis
56

 ir prašymo pateikimo 

procedūra dokumentams gauti. Akivaizdu, kad prašymo pateikimo procedūra yra likusi iš 

ankstesnio reglamentavimo ir iš esmės skirta teisei gauti informaciją įgyvendinti ir remiasi 

                                                 
54

 Aiškinamasis raštas „Dėl Lietuvos Respublikos teisės gauti  informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų 

įstatymo projekto“. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.56932?jfwid=-

aor8dbt7r   
55

 Joje numatyta, kad „šio įstatymo tikslas – nustatyti asmenų teisės gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų, įmonių ir viešųjų įstaigų, nurodytų šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, dokumentus, kuriais jos disponuoja ar 

(ir) tvarko vykdydamos įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas (toliau – viešoji funkcija), 

įgyvendinimo priemones ir tvarką.“ 
56

 Pvz., įstatymo projekto 8 str. 8 d. nustatyta, kad „Institucija sudaro galimybę pareiškėjui sutikimą su šio 

straipsnio 7 dalyje numatytoje sutartyje nurodytomis specialiosiomis pakartotinio naudojimo sąlygomis patvirtinti 

raštu arba elektroninėmis priemonėmis. Teikiant dokumentų rinkinį, sutikimas su šiomis sąlygomis patvirtinamas 

tik elektroninėmis priemonėmis. Specialiosios pakartotinio naudojimo sąlygos ir dokumentai, kuriems šios sąlygos 

taikomos, skelbiami institucijos interneto svetainėje“. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.56932?jfwid=-aor8dbt7r
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.56932?jfwid=-aor8dbt7r
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pavienio atvejo principu, o leidimo procedūra yra bandymas atsižvelgiant į Direktyvos nuostatas 

ir EK politiką realizuoti atvirosios licencijos modelį.  

Tokia pati painiava išlieka ir VIIVĮ ir jo pakeitimo projekte. Viena vertus, projekte 

reguliuojamo 27 ir 35 straipsnio pakeitimai numato registro ir informacinės sistemos duomenų, 

informacijos ir registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimą ir perdavimą, kita vertus, 

šie straipsniai suponuoja, kad jų reguliavimas susijęs su teisės į informaciją, o ne su teisės į 

pakartotinį naudojimą įgyvendinimu. Maža to, keičiamų 18 straipsnio 3 dalyje ir 30 straipsnio 

3 dalyje numatoma, kad tiek registro, tiek informacinės sistemos nuostatuose turi būti nustatyta 

registro bei atitinkamai informacinės sistemos duomenų, informacijos ir registrui pateiktų 

dokumentų pakartotinio naudojimo tvarka. Kartu 18 straipsnio 1 dalyje suponuojama, kad tokiu 

atveju, jei registras yra steigiamas atskiru įstatymu, tokia pakartotinio naudojimo tvarka turi būti 

numatyta atskirame įstatyme. Taigi, atsižvelgiant į tokį painų ir prieštaraujantį reguliavimą, 

neabejotinai kyla klausimas, ar registro ir informacinės sistemos informacijai bus taikomos 

Teisės gauti informaciją įstatymo nustatytas atvirojo leidimo modelis, ar vis dėlto toks modelis 

bus netaikomas, o informacija apie pakartotinį naudojimą bus nurodoma išimtinai registro ar 

informacinės sistemos nuostatuose
57

. Tokį neaiškumą dar labiau sustiprina Teisės gauti 

informaciją įstatymo projektu keičiamo 2 straipsnio 3 dalies 4 punktas bei 4 dalis, kurios 

suteikia pirmenybę kitų įstatymų nuostatoms. Taigi tokios įstatymų projekto nuostatos niekaip 

neužtikrins teisinio tikrumo ir aiškumo. 

Iš esmės įstatymų projektuose pasigendama specialių nuostatų, užtikrinančių teisę į 

pakartotinį naudojimą, pvz., nuostatų užtikrinančių asmens teisę nuolat gauti tam tikrą 

informaciją, gauti ją atnaujintą arba pvz. nuostatų, kurios sudarytų sąlygas peržiūrėti viešojo 

sektoriaus institucijų (o ypač valstybės registrų ir informacinių sistemų tvarkytojų) funkcijas ir 

aiškiai atskirti viešosios užduoties vykdymą nuo kitos vykdomos veiklos atsižvelgiant į 

Direktyvos 2003/98/EB ir Direktyvos 2013/37/ES keliamą tikslą – panaikinti konkurencijos 

iškraipymus ir kitų nuostatų (apie kai kurias iš jų bus diskutuojama toliau šiame straipsnyje) 

neapibrėžtumus. Prieš tai nurodyti aspektai kelia pagrįstų abejonių dėl teisės į pakartotinį 

naudojimą teisinio reguliavimo tinkamumo ir dar daugiau – netgi ir tinkamo Direktyvos 

įgyvendinimo. Maža to, tokia painiava gali pažeisti ir teisės gauti informaciją įgyvendinimą
58

, 

pvz., labai abejotina, ar teisės gauti informaciją aspektu įstatymas turėtų būti netaikomas 

dokumentams, į kuriuos trečiosios šalys turi intelektinės nuosavybės teises (įstatymo projekto 

3 dalies 2 punktas), o toks apribojimas būtų suprantamas teisės į pakartotinį naudojimą 

kontekste arba, pvz., įstatymo projekto 24 straipsnyje numatyta pareiškėjo teisė apskųsti 

institucijos veiksmus taikoma tik dokumentų pakartotinio naudojimo srityje, bet nėra numatyta 

teisė apskųsti sprendimą, kai pareiškėjas negali įgyvendinti arba netinkamai įgyvendinama jo 

                                                 
57

Registrų nuostatai paprastai pakartotinio naudojimo sąlygų nenustato, o pakartotinis naudojimas remiasi sutartiniu 

pagrindu. Kitaip tariant, registro duomenys ir informacija yra teikiama atskiros sutarties, o ne atvirosios licencijos 

modelio principu, pvz.,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1495 „Dėl 

Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2014-12-30, Nr. 2014-21069) patvirtintų 

Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų 49 p.; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 

d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2014-04-30, Nr. 2014-04930) 

patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų 141 p. Be to, nuostatų formuluotės taip pat kelia abejonių, nes 

pvz., Nekilnojamojo turto registro nuostatų 142 p. nustato, kad sutartyse turi būti nurodytas apibrėžtas Registro 

duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka, teikiamų duomenų apimtis ir 

pasižadėjimas tų duomenų neatskleisti tretiesiems asmenims. Pasižadėjimas duomenų neatskleisti tretiesiems 

asmenims akivaizdžiai prieštarauja pakartotinio naudojimo esmei. 
58

 Tai ypač svarbu, nes pagal Pasaulio teisės į informaciją indeksą Lietuva yra surinkusi tik 64 taškus iš 150 ir yra 

arčiau tų 10 valstybių, kurios yra surinkusios patį žemiausią reitingą, prieiga prie informacijos http://www.rti-

rating.org/methodology. Šis rodiklis rodo, kad Lietuvoje visgi nėra užtikrinama greita ir veiksminga prieiga prie 

informacijos – plačiau apie tai Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Teisė gauti informaciją Lietuvoje iššūkiai ir 

galimybės. Apžvalga, 2014 m. Prieiga per internetą: 

https://www.hrmi.lt/uploaded/Documents/Teise_gauti_informacija_ZTSI_2014.pdf. 

http://www.rti-rating.org/methodology
http://www.rti-rating.org/methodology
https://www.hrmi.lt/uploaded/Documents/Teise_gauti_informacija_ZTSI_2014.pdf
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teisė gauti informaciją. Žinoma, šios teisės yra susipynusios ir nėra lengva jas atskirti. Tai 

akivaizdžiai matoma ir praktiniame gyvenime, ir atliekamuose tyrimuose
59

.  

 

2.2. Viešosios užduoties išgryninimo problematika. Direktyvoje „viešosios užduoties“  

institutas atlieka dvi funkcijas: pirma, jis yra svarbus nustatant Direktyvos taikymo apimtį
60

; 

antra, jis yra lemiamas kriterijus, kai sprendžiama, kuomet pats viešojo sektoriaus subjektas 

laikomas pakartotinai naudojančiu informaciją. Būtent pastarasis aspektas, manytina, turėtų būti 

išsamiau ir detaliau diskutuojamas ir atliekami tyrimai. 

Kaip minėta, vienas iš Direktyvos tikslų yra viešojo sektoriaus subjektų ir pakartotinių 

naudotojų sąžiningos konkurencijos užtikrinimas. Pakartotinis naudojimas apibrėžiamas kaip 

fizinių ar juridinių asmenų naudojimasis viešojo sektoriaus institucijų disponuojamais 

dokumentais komerciniams arba nekomerciniams tikslams neapima dokumentų naudojimo 

pirminiams tikslams pagal viešąją užduotį (angl. public task). Direktyvos preambulės 

9 paragrafe bei Direktyvos 10 straipsnio 2 dalyje ne tik akcentuojamas principas, kad pačios 

institucijos VSI komercinis naudojimas yra pakartotinis naudojimas ir nepatenka į viešųjų 

užduočių sritį, bet ir pateikiamas viešųjų užduočių sričiai priskiriamą pavyzdį. Kitaip tariant, kai 

tik viešojo sektoriaus institucija palieka „viešosios užduoties“ žemę, ji praranda imunitetą nuo 

konkurencijos teisės principų
61

.   

EK kaip vieną iš svarbesnių Direktyvos 2003/98/EB  įgyvendinimo problemų nurodė, kad 

nėra aiškios ribos tarp viešojo sektoriaus subjektų vykdomų viešųjų uždavinių ir jų veiklos 

rinkoje, todėl gali susidaryti palankios kryžminio subsidijavimo sąlygos, kai viešojo sektoriaus 

subjektai savo „neapdorotą“ informaciją toliau naudoja pridėtinės vertės paslaugoms plėtoti 

palankesnėmis nei konkurentams siūlomomis sąlygomis
62

. Nors, kaip minėta, viešosios 
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 2007 m. Informacinės visuomenės plėtros komitetas užsakė tyrimą „Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio 

panaudojimo poreikio ir prieigos galimybių įvertinimo tyrimas“, kuriame iš esmės ištyrė tik prieigos galimybes 

(Baltijos tyrimai. Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo poreikio ir prieigos galimybių 

įvertinimo tyrimas (atliktas Informacinės visuomenės plėtros komiteto užsakymu), 2007. Prieiga per internetą: 

http://ivpk.lrv.lt/uploads/ivpk/documents/files/Veikla/Veiklos_sritys/Informacijos_pakartotinis_naudojimas/2007A

pibendrinimas.doc). Minėtame tyrime yra pateiktos įmonių apklausos pagrindinės išvados ir vienoje iš jų teigiama, 

kad daugiau nei pusė VSI gavusių įmonių ją naudoja tik įmonės vidiniams poreikiams tenkinti. Tokių abejonių 

kelia ir 2015 m. PricewaterhouseCoopers atliktas tyrimas (PWC.Galimybių tyrimo, skirto apibrėžti atvirų duomenų 

iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje architektūros modelį, ataskaita, 2015. Prieiga per internetą: 

http://ivpk.lrv.lt/uploads/ivpk/documents/files/IVPK_leidiniai/Galimybi%C5%B3%20tyrimo%20ataskaita_atviri%

20duomenys%202015.pdf.), kuriame kalbama apie prieigą prie informacijos ir nėra aiškiai atskirta teisės į 

pakartotinį naudojimą realizavimas. Pvz., šiame tyrime nurodoma, jog juridinių asmenų registro duomenų 

prieinamumas nėra ribojamas teisės aktais (p.38). Tačiau Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų 

patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 107-4810; TAR, 2015-12-17, Nr. 2015-19870), 241 ir 242 p. numatyta, kad duomenų 

gavėjai Registro duomenis (taip pat ir pakartotinai) gali naudoti tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, 

kokie nurodyti juos gaunant bei duomenų gavėjai neturi teisės naudoti gautų duomenų ar informacijos kitam tikslui 

negu nustatyta juos perduodant, taip pat perduoti tretiesiems asmenims pakeistų ar patikslintų duomenų ar 

informacijos, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Tuo tarpu Teisės gauti informaciją įstatymo projekte apibrėžiama, 

kad pareiškėjas be atskiro institucijos sutikimo gali gautus duomenis, be kita ko, adaptuoti, apdoroti ar kitaip 

perdirbti. Taigi, akivaizdu, kad minėtos Juridinių asmenų registro nuostatos riboja asmenų teises pakartotinai 

naudoti duomenis. 
60
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užduoties institutas yra labai svarbus Direktyvai taikyti (ir ši sąvoka yra ne kartą minima 

Direktyvoje), Direktyva sąmoningai šios sąvokos nederino, o jos apibrėžimą, detalizavimą 

paliko nacionalinei teisei
63

. Kita vertus, manytina, kad tai nereiškia, kad ESTT neaiškins šios 

sąvokos atsižvelgdamas į tai, kad Direktyva 2013/37/ES suderino teisę į pakartotinį naudojimą. 

Tuo labiau, kad, kaip minėta, jau Direktyvos preambulės 9 paragrafe nustatytas pavyzdinis 

atvejis, kai situacija turi būti interpretuojama kaip pakartotinis naudojimas. Manytina, kad šiai 

problematikai būtina skirti dėmesio (o ypač valstybės registrų bei informacinių sistemų 

tvarkytojų funkcijoms išgryninti) ir ne dėl to, kad gali kilti ES teisės netinkamo įgyvendinimo 

klausimų, bet siekiant užtikrinti skaidrumą ir atvirumą bei pasiekti kuo didesnę ekonominę 

naudą valstybės mastu. Be to, akivaizdu, kad šios sąvokos aiškumas ir ribų nustatymas nulems ir 

tinkamą teisės į pakartotinį naudojimą reguliavimo taikymą ir užtikrins teisinį tikrumą.  

Tačiau Teisės gauti informaciją įstatyme ir jo pakeitimo projekte neįtvirtinama ir neatrodo, 

kad būtų siekiama įtvirtinti aiškaus reguliavimo šiuo aspektu. Visų pirma, įstatymo projekto 

3 straipsnio 5 dalyje dokumento pakartotinis naudojimas apibrėžiamas kaip pareiškėjų ir (ar) jų 

atstovų naudojimasis dokumentais komerciniais ar nekomerciniais tikslais (iš esmės analogiškas 

apibrėžimas įtvirtintas ir šiuo metu galiojančiame įstatyme). Kitaip tariant, skirtingai nei 

Direktyva, įstatymo projektas aiškiai neatskiria pačių viešojo sektoriaus institucijų pakartotinio 

naudojimo aspektų. Maža to, apibrėžiant įstatymo taikymo sritį įstatyme yra vartojama viešųjų 

funkcijų sąvoka kuri suprantama kaip „įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatytos 

funkcijos“. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme skiriamos viešojo 

administravimo ir viešosios paslaugos sąvokos. Kitaip tariant, akivaizdžiai yra užprogramuotas 

neaiškumas, ar viešųjų funkcijų sąvoka apims tiek viešojo administravimo, tiek viešųjų paslaugų 

sąvoką ir ar šiuo atveju turėtų būti interpretuojama, kad visa viešojo sektoriaus subjekto veikla, 

kuri išplaukia iš įstatymų ir kitų teisės aktų (o viešojo sektoriaus subjekto atžvilgiu iš esmės 

kitaip ir negali būti, nes remiantis bendruoju principu jo veikla turi remtis teisės aktais), yra 

laikoma viešąja užduotimi, ar vis dėl to tik tokia, kuri siejama su valdingų įgalinimų suteikimu. 

Nors neabejotina, kad tik pastarojo interpretavimo turėtų būti laikomasi siekiant tinkamai 

įgyvendinti Direktyvą, vis dėl to manytina, kad neaiškus reguliavimas gali nulemti labai 

skirtingą praktiką, įskaitant ir teismų praktiką.  

Dar daugiau neaiškumų kyla įvertinus VIIVĮ nuostatas. Šio įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje 

registro tvarkytojas apibrėžiamas kaip juridinis asmuo, kuris pagal registro nuostatus įgaliotas 

registruoti registro objektą, tvarkyti registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktus 

dokumentus ir (arba) jų kopijas ir atsakyti už registro duomenų ir registro informacijos saugą 

(atitinkamai 2 straipsnio 16 dalyje valstybės informacinės sistemos tvarkytojas apibrėžiamas 

kaip juridinis asmuo, pagal valstybės informacinės sistemos nuostatus įgaliotas tvarkyti 

informacinės sistemos duomenis ir atsakyti už jų saugą), kartu šiame įstatyme apibrėžiamos  

tvarkytojų teisės ir pareigos. Viena iš registro tvarkytojų teisių yra teikti pagal registro duomenis 

ir registro informaciją parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją (27 str. 

2 d. 3 punktas). Taigi kyla klausimas, ar pvz., duomenų ir (arba) informacijos teikimas (o tuo 

labiau parengtos, apibendrintos informacijos teikimas) tretiesiems asmenims yra viešoji užduotis 

ar ūkinė komercinė veikla. Ir šiuo atveju vertintini keli aspektai.  

Pirma, ar duomenų teikimas yra įstatymais nustatyta viešoji užduotis, ar vis dėlto ji 

vykdoma konkretaus viešojo sektoriaus subjekto diskrecijos teise. Jei tai yra pastarasis atvejis, 

tada akivaizdu, kad ši veikla nepatenka į viešosios užduoties sampratą. Aukščiau nurodytu 

pavyzdžiu, kai VIIVĮ nustato registrų tvarkytojo teisę teikti susistemintą informaciją, negalima 

                                                                                                                                                            
kėlė ir atskiros ES valstybės narės, žr. pvz.,   LUNDQVIST, Bjorn, de VRIES, Marc, LINKLATER, Emma, 

MALMGREN, Liisa Rajala. Business Activity and Exclusive Right in the Swedish PSI Act. Stockholm, 2011. 

Prieiga per  internetą: http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/publications-and-decisions/business-

activity-and-exclusive-right-in-the-swedish-psi-act.pdf 
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 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use and commercial exploitation 

of public sector documents, 2002, p. 8. Prieiga internetu: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0207:EN:HTML.  
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daryti vienprasmiškos išvados, ar tokia veikla patektų į viešosios užduoties sampratą. Manytina, 

jog daugiau būtų argumentų teigti, jog tokia teisė (nors ir sureguliuota įstatyme) patektų ne į 

viešosios užduoties rėmus, bet į registro tvarkytojo diskreciją. Be to, net jei ši veikla patenka į 

įstatymų patikėtą viešąją užduotį, reikėtų vertinti, ar tokia viešoji užduotis neturėtų būti 

peržiūrėta ir atitinkamai siaurinama. Šio kausimo nepadeda išspręsti ir VIIVĮ 26 straipsnio 

6 dalis, kurioje numatoma, kad „siekiant išvengti nesąžiningos konkurencijos, registrų 

tvarkytojai ir šio įstatymo 41 straipsnyje numatyti paslaugų teikėjai, kurie teisės aktuose 

nustatyta tvarka verčiasi komercine veikla, kuriai vykdyti teisėtai naudojami registro duomenys, 

registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos, tvarkomo ir susijusio 

registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas gauna 

tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti gavėjai.“  

Kaip minėta, Compass byloje ESTT pripažino, kad viešojo subjekto veikla duomenų 

bazėje išsaugant duomenis, kuriuos įmonės privalo pateikti remdamosi teisės aktuose 

numatytais įpareigojimais, leidžiant suinteresuotiems asmenims susipažinti su šiais duomenimis 

ir gauti jų kopijas, nėra ekonominė veikla, todėl ši viešosios valdžios institucija neturėtų būti 

laikoma įmone. Šis sprendimas doktrinoje
64

 yra kritikuojamas tiek konkurencijos teisės (kaip 

nukrypstantis nuo ankstesnės teismo praktikos konkurencijos teisės atžvilgiu), tiek ir Direktyvos 

požiūriu ir laikomasi pozicijos, kad reikėtų iš esmės atkirti viešojo administravimo funkciją 

(public task) nuo ekonominės veiklos ir tokius atvejus, kai institucija vykdo duomenų 

perdavimo funkciją, laikyti ekonomine veikla, o ne viešojo administravimo funkcija. Kaip 

nurodo B. Londqvist
65

, interpretuojant viešosios užduoties atskyrimo nuo ekonominės veiklos 

atvejus konkurencijos teisės požiūriu, galima būtų remtis Direktyva ir VSI sukūrimą, rinkimą ir 

galutinį perdavimą (skleidimą) aiškinti kaip atskiras veiklas taikant trijų žingsnių testą 

analizuojant (i) dalyvių pasrovinėje rinkoje (angl. downstream actors) veiklą ir elgesį vertinant, 

ar jie vykdo ekonominę veiklą, (ii) ar duomenų perdavimas šiems subjektams valstybę taip pat 

paverstų ekonominiu subjektu, (iii) ar iš tiesų šios veiklos nėra objektyviai atskiriamos nuo 

viešųjų įgalinimų ir yra būtinai reikalingos viešiesiems įgalinimams vykdyti. Šioje byloje ESTT 

iš esmės nenagrinėjo Direktyvos 2003/98/EB  taikymo aspektų remiantis ta idėja, kad Direktyva 

2003/98/EB  nederino teisės į pakartotinį naudojimą
66

. Priėmus Direktyvą 2013/37/ES yra 

pagrindo manyti (ypač atsižvelgiant į Direktyvos preambulės 9 paragrafe pateiktą viešosios 

užduoties atskyrimo pavyzdį), kad ESTT praktika šiuo klausimu gali keistis. Tuo labiau, kad 

akivaizdu, jog Compass byloje ESTT nenagrinėjo klausimo, ar paties Austrijos registro veikla, 

kai yra skleidžiama, perduodama informacija, nėra pakartotinis naudojimas.   

Nors viešosios užduoties apibrėžimas priskirtinas ES valstybių narių diskrecijai ir labai 

priklauso nuo vyriausybės vaidmens visuomenėje suvokimo, jis ypač reikšmingas tiek 

esminiams Direktyvos tikslams pasiekti, tiek ir jos nuostatams įgyvendinti, pvz., atlyginimui už 

pakartotinį naudojimą nustatyti, išimtinėms teisėms suteikti ir pan. Todėl akivaizdu, kad ES 

valstybės narės turi siekti kuo aiškiau ir skaidriau apibrėžti viešąją užduotį. Lietuvoje ypač būtų 

reikšminga tiek doktrinoje diskutuoti dėl tinkamo sąvokų apibrėžimo ir valstybės dalyvavimo 

ūkinės komercinės veiklos dalyvavime, tiek ir atlikti praktinius veiksmus – išanalizuoti 

kiekvieno viešojo sektoriaus subjektų vykdomos veiklos teisinį reguliavimą (o ypač valstybės 

registrų ir informacinių sistemų srityje) bei taikomą praktiką (faktinius veiksmus) tiek viešojo 

administravimo, tiek konkurencijos teisės aspektais ir atlikus jo teisinį ir ekonominį įvertinimą 
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kiekvienu konkrečiu atveju identifikuoti viešosios užduoties ir vykdomos ūkinės komercinės 

veiklos ribas. Tokios peržiūros poreikį suponuoja ir palyginti nauja teismų praktika, kuri rodo, 

jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) gali būti linkęs labiau atskirti 

viešosios užduoties vykdymą nuo ūkinės komercinės veiklos
67

. 

 

2.3. VSI ir asmens duomenų apsaugos problematika. Viešojo sektoriaus turima 

informacija, o ypač valstybės registruose ar informacinėse sistemose kaupiama informacija, 

daugeliu atveju apima ir asmens duomenis. Direktyva (tiek 2003, tiek ir 2013 m.) nesprendė šios 

direktyvos ir Asmens duomenų apsaugos direktyvos
68

 santykio problematikos. Direktyva 

2003/98/EB apsiribojo nukreipiančiomis nuostatomis, kad asmens duomenų apsaugos klausimus 

reguliuoja Asmens duomenų apsaugos direktyva
69

. Atrodytų, kad šios nuostatos pakanka. 

Tačiau akivaizdu, kad ES valstybės narės skirtingai įgyvendino Direktyvą 2003/98/EB
70

 asmens 

duomenų apsaugos atžvilgiu. Direktyva 2013/37/ES nustačius naują pakartotinio naudojimo 

teisės principą, šių dviejų direktyvų santykio problema tapo dar aktualesnė. Tačiau Direktyva 

2013/37/ES išliko lakoniška šiuo klausimu, nustatydama tik patikslinančią nuostatą, kad 

direktyva netaikoma dokumentams, prieiga prie kurių pagal valstybių narių prieigos taisykles 

neleidžiama arba ribojama dėl asmens duomenų apsaugos priežasčių, taip pat dokumentų, 

prieiga prie kurių pagal valstybių narių prieigos taisykles suteikiama dalims, kai jose yra asmens 

duomenų, kurių pakartotinis naudojimas pagal įstatymus nesuderinamas su asmens apsaugos 

teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu.   

Dilema „Teisė gauti informacija ir VSI rinkos plėtra“ v. „Asmens duomenų apsauga“ yra 

sudėtinga, ją sprendžiant pateikiami nevienareikšmiai atsakymai ir argumentai. Kuriai vertybei 

reikia teikti prioritetą arba kaip rasti šių dviejų vertybių pusiausvyrą? Teisė gauti informaciją ir 

VSI rinkos plėtra yra vienas pagrindinių demokratijos principų, tačiau šis principas reikalauja ir 

asmens teisių užtikrinimo
71

. Kitaip tariant, šiuo atveju nėra priimtini kraštutiniai sprendimai, 

pvz., neleisti tokios informacijos pakartotinai naudoti, arba, pvz., nepaisyti asmens duomenų 

apsaugos. Akivaizdu, kad būtinas sprendimas, leidžiantis pasiekti šių interesų pusiausvyros, ir 

būtų geriausiai, kad tas sprendimas nebūtų priimamas kiekvienu konkrečiu atveju, tačiau būtų 

nulemtas bendros ES ar atskiros ES VN pasirinktos politikos atvirų duomenų atžvilgiu.  

EK iš esmės nepasiūlė jokio naujo sprendimo šiuo požiūriu nors ir buvo raginama ieškoti 

ir siūlyti sprendimus
72

, tačiau tai nereiškia, kad Lietuva neturi ir negali ieškoti savo, ypač 

praktinių, sprendimų. Pateikti projektai rodo, kad Lietuva nelinkusi apskritai daryti jokių 
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ryžtingesnių žingsnių ir imtis rimtos pertvarkos šioje srityje. Teisės gauti informaciją įstatymo 

projekte yra numatyta, kad asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu
73

. VIIĮ pakeitimo projektas numato, kad gauti 

registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos gali 

būti naudojami tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti juos 

gaunant. Kitaip tariant, kaip ir Direktyva, Lietuvos teisės aktai nesprendžia teisės į pakartotinį 

naudojimą ir asmens duomenų apsaugos santykio problemos arba, tiksliau tariant, ją sprendžia 

taip, kad klausimas turėtų būti sprendžiamas kiekvieną kartą atskirai, ir iš esmės sukuria 

prielaidas neteikti duomenų, kurie yra susiję su asmens duomenimis.  

Atsižvelgiant į tai, kad asmens duomenų apsaugos reguliavimas, be kita ko, nustato 

proporcingumo ir tikslo ribojimo principus ir suponuoja, jog asmens duomenys turi būti 

tvarkomi renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nebūtų tvarkomi tikslais, 

nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis, tai reiškia, kad pakartotinis 

naudojimas gali būti niekada nesuderinamas (arba tai gali būti nežinoma pakartotinio naudojimo 

pradžioje) su duomenų rinkimo tikslais arba pakartotinio naudojimo galimybė gali būti visiškai 

neaiški, pvz., visiškai nėra aišku, ar privačių ir viešųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje 

deklaracijos, kurių duomenys pagal įstatymą turi būti skelbiami viešai, galėtų būti pakartotinai 

naudojami. Nė vienas iš projektų nenumato institucijų pareigos nuasmeninti duomenis, kad 

užtikrintų teisės į pakartotinį naudojimą įgyvendinimą. Informacijos nuasmeninimo sprendimas 

neturėtų būti suabsoliutintas ir taikomas tik ten, kur būtinai reikia tam, kad VSI neprarastų savo 

vertės. Be to, projektai nenumato reikalavimo aiškiai skelbti leidimuose asmens duomenų 

apsaugos sąlygas. Akivaizdu, kad šiai problemai spręsti reikia skirti daugiau dėmesio ir ieškoti 

geriausio sprendimo, kuris ir užtikrintų privataus gyvenimo ir asmens duomenų apsaugą, ir kartu 

sukurtų geresnes pakartotinio duomenų naudojimo sąlygas (įvertinus naują reguliavimą asmens 

duomenų apsaugos srityje
74

). Atitinkamai turi būti peržiūrėti visi teisės aktai, reguliuojantys 

asmens duomenų rinkimą ir prieigą prie jų, ir teisinis reguliavimas šioje srityje patobulintas.  

     

2.4. Užmokesčio už VSI pakartotinį naudojimą problematika. Kita ne mažiau jautri tema 

svarstant pakartotinio naudojimo sąlygas yra aiškus mokestis už duomenų pakartotinį 

naudojimą. ES ir EBPO strateginės rekomendacijos vyriausybėms remiasi tuo, kad valstybės 

investuoja į duomenų bazių kūrimą, bet vėliau atveria jas viešai naudoti palankiausiomis 

sąlygomis siekdamos skatinti ekonomikos augimą ir inovacijų kūrimą, ypač naujų informacinių 

technologijų srityje. Užmokesčio už VSI naudojimą klausimas turi esminę reikšmę 

konkurencijai užtikrinti. Būtent užmokestis yra ta priemonė, kuri gali atgrasyti asmenis nuo 

pakartotinio naudojimo ir gali sudaryti sąlygas viešojo sektoriaus subjektams mėgautis 

monopoline padėtimi
75

. Todėl šiam klausimui skiriama nemažai dėmesio tiek ES, tiek EBPO 

dokumentuose. Dar daugiau, tai buvo viena iš trijų sričių, kuriai EK pirmiausiai skyrė dėmesį 

per švelniosios teisės (angl. soft law) instrumentą, siekdama paskatinti ES VN plėtoti geriausią 

praktiką. EK 2014 m. liepos 24 d. pranešimu patvirtino Rekomenduojamų standartinių licencijų, 

duomenų rinkinių ir mokesčio už pakartotinį dokumentų naudojimą apskaičiavimo gaires
76

 

(toliau – Gairės).  

Direktyva nustato tris esmines užmokesčio už VSI pakartotinį naudojimą reguliavimo 

taisykles. Visų pirma, tiek Direktyva skatina ES VN kaip pagrindinį principą nustatyti 

nemokamą  VSI pakartotinį naudojimą. Antra, Direktyva suderino užmokesčio nustatymo 

taisykles, jei valstybė narė nuspręstų imti užmokestį už VSI pakartotinį naudojimą. Direktyva 
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nenustato bendrų principų ar kriterijų, nulemiančių ES VN pasirinkimą nustatyti ar ne užmokestį 

už VSI naudojimą. Taigi, ES VN turi diskrecijos teisę nuspręsti dėl užmokesčio nustatymo. 

Kaip minėta, vienas esminių Direktyvos 2013/37/ES įvestų principų yra ribinių sąnaudų 

principas. Šis principas pakeitė sąnaudų principą. Ribinių sąnaudų principą kai kurios ES VN 

įvedė perkeliant į nacionalinę teisę Direktyvą 2003/98/EB, kurį EK įvertino labai palankiai ir 

kuris vėliau buvo pasiūlytas ir EBPO rekomendacijose. Sąvoka „ribinis“ ekonomine prasme 

reiškia skirtumą, kuris atsiranda dėl vieno papildomo vieneto
77

.  

Tai suponuoja, kad nuo šiol Direktyva neleidžia iš VSI pakartotinio naudojimo padengti 

visų veiklos sąnaudų. Dar daugiau, Direktyva aiškiai identifikuoja sąnaudas, kurias galima 

padengti per pakartotinio naudojimo užmokestį – sąnaudas, patiriamas dokumentus dauginant, 

teikiant ir platinant. Direktyva susiaurino sąnaudų kategorijas palyginti su EBPO 

rekomendacijomis, kurios numatė ribinių sąnaudų padengimo už palaikymo ir paskirstymo 

sąnaudas principą. Gairėse paaiškinami ir detalizuojami ribinių sąnaudų skaičiavimo elementai. 

Gairėse, išskiriant tris pagrindines sąnaudų kategorijas, detalizuojama, kurias sąnaudas galėtų 

apimti Direktyva nustatytas ribinių sąnaudų principas. Šie elementai vaizduojami paveiksle.  

 

 
 

Ribinių sąnaudų elementai ir jų taikymas Direktyvos 2013/37/ES nuostatose 

 

Iš šio paveikslo akivaizdžiai matoma, kad pagal Direktyvą 2013/37/ES ribinių sąnaudų 

principas gali būti taikomas tik duomenų paskirstymo sąnaudoms. Maža to, EK pagrindžia, kad 

turi būti skirtingas užmokestis taikomas, kai dokumentai teikiami fiziškai ir internetinėje 

erdvėje. Pastaruoju atveju EK rekomenduoja taikyti nulinių sąnaudų principą (Gairių 4.1.2 p.).    

Trečia, Direktyva nustatė galimybę taikyti ribinių sąnaudų principo išimtį. Kaip minėta, 

dėl šio aspekto Direktyvos nuostatos buvo ypač kritikuojamos ir Direktyva vadinama bedante
78

. 

Direktyva nustatė išimtis tais atvejais, kai viešojo sektoriaus institucijos turi gauti pajamų, kad 

padengtų didžiąją dalį sąnaudų susijusių su viešųjų užduočių vykdymu, taip pat su dokumentų 

rinkimu, dauginimu ir platinimu ir bibliotekų, muziejų ir archyvų atžvilgiu. 

Šiuo metu, tiek Teisės gauti informaciją įstatymas, tiek VIIVĮ nustato sąnaudų padengimo 

modelį. Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą Direktyvos ir EK rekomendacijų analizę šis principas 

turi būti peržiūrėtas. Tam tikrų nuostatų numatoma Teisės gauti informaciją įstatymo projekte 

(VIIVĮ pakeitimo projektu keičiamas 29 straipsnis atlyginimo principų neperkelia). Teisės gauti 

informaciją įstatymo projektu keičiamo 10 straipsnio nuostatos kelia abejonių dėl atitikimo 

Direktyvos 2013/98/ES nuostatoms dėl atlyginimo už VSI pakartotinį naudojimą. Pirma, nors 

Direktyva nustato ribinių sąnaudų principą, įstatymo projektas nustato sąnaudų principą, o tai 

praktikoje gali sukelti neteisingą nuostatų interpretavimą. Antra, projekte patikslinama 

dokumentų dauginimo sąvoką, ją apibrėžiant kaip atgaminimą, išleidimą ir kopijavimą. 

Praktikoje gali kilti problemų aiškinant atgaminimo sampratą. Trečia, įstatymų projektai visiškai 
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nekeičia principo valstybės registrų atžvilgiu (taikoma ribinių sąnaudų principo išimtis) ir 

nesuponuoja ryžtingesnės valstybės politikos, peržiūrint valstybės registrų turimos informacijos 

naudojimo atlyginimo dydžius. Tuo labiau, įstatymo projektai nesuponuoja faktinės situacijos 

analizės siekiant įvertinti, kokią įtaką valstybės registrų turimos informacijos naudojimo įkainiai 

turi skatinant VSI informacijos naudojimo arba siekiant nuo jo atgrasyti. Be to, kiek Direktyvoje 

numatyti principai turės nors kokią teigiamą praktinę reikšmę, galima bus spręsti tik įvertinus 

poįstatyminius aktus bei jų praktinį taikymą.  

Tačiau projektų Aiškinamasis raštas suponuoja, jog yra didelė tikimybė, jog jokių 

pasikeitimų neįvyks. Įstatymų projektai nenumato jokio specialaus kontrolės mechanizmo 

atlyginimų peržiūrai, stebėsenai atlikti
79

 bei teisių gynimo mechanizmui, kurie būtų svarbūs 

siekiant užtikrinti pirmiau nurodytų Direktyvoje įtvirtintų kriterijų įgyvendinimą. O įvertinus 

Lietuvoje nusistovėjusią teisės aktų rengimo praktiką, kai teisės aktų projektus parengia ne 

politiką formuojančios, bet politiką įgyvendinančios institucijos, abejotina, ar bus užtikrinta 

objektyvi ir nepriklausoma užmokesčio apskaičiavimo (nustatymo) kontrolė, o tuo labiau 

sisteminė ir nuolatinė kontrolė.   

 

2.5. Institucinė arba teisių gynimo problematika. Direktyvoje 2003/98/EB numatyta ES 

valstybės narės bendra pareiga užtikrinti, kad viešojo sektoriaus subjektai neigiamame 

sprendime nurodytų teisės gynimo būdus, jei prašymą pateikęs asmuo norėtų sprendimą 

apskųsti. Direktyvoje 2013/37/ES liko tas pats principas, tačiau kartu reguliavimas papildytas 

pateikiant teisių gynimo (angl. redress) sąvokos paaiškinimą (Direktyvos 2013/37/ES 

preambulės 28 paragrafas ir 4 straipsnio 4 dalis). Tiesiogiai ir eksplicitiškai direktyva nesukuria 

ES valstybės narės pareigos sukurti atskirą teisių gynimo sistemą šiai direktyvai įgyvendinti. 

Teisių gynimo sistemos reguliavimas pateikiamas tik per pareigą informuoti pareiškėją apie 

teisių gynimo būdus. Be to, apibrėžiant teisių gynimo sistemą referuojama į esamą ES valstybės 

narės konstitucinę ir teisinę sistemą – teisminę sistemą, konkurencijos instituciją ar specialią 

instituciją atsakingą už VSI prieigą.  

Kita vertus, Direktyvos 2013/37/ES nustatytas reguliavimas suponuoja, jog ES valstybės 

narės turi užtikrinti efektyvią teisių gynimo sistemą. Direktyvoje 2013/37/ES nustatyti keli labai 

svarbūs kriterijai. Pirma, teisių gynimo institucija turi būti nešališka ir jos sprendimai turi būti 

privalomi viešojo sektoriaus institucijoms. Antra, ji turėtų būti atskira nuo valstybių narių 

mechanizmo, pagal kurį nustatomi mokesčio, viršijančio ribines sąnaudas, rinkimo kriterijai. 

Kitaip tariant, tokių skundų negalėtų nagrinėti ne tik institucijos, kurios priima teisės  aktus, 

susijusius su atlyginimu, bet ir tos, kurios turi teisės aktų leidybos iniciatyvos teisę. Trečia, 

teisės gynimo būdams priskiriama ne tik galimybė peržiūrėti neigiamus sprendimus, bet ir 

sprendimus, kuriais prašytojams, nepaisant leidimo pakartotinai naudoti, galėtų būti daromas 

kitoks poveikis, pavyzdžiui, dėl taikytinų mokesčių rinkimo taisyklių. Ketvirta, peržiūros 

procesas turėtų veikti sparčiai, pagal greitai besikeičiančios rinkos poreikius. Kaip yra 

nurodžiusi EK, efektyvaus teisių gynimo trūkumas (sprendimų priėmimo terminas, institucijų 

efektyvios kompetencijos nebuvimas) užkerta kelią asmenims ginti savo teises prieš monopolinę 

rinką turinčius VSI teikėjus ir tai galiausiai negatyvų poveikį konkurencijai ir inovacijoms bei 

galutinio vartotojo gerovei
80

.     

Teisės gauti informaciją įstatymo pakeitimo projekte nėra numatyta specialaus teisių 

gynimo mechanizmo (analogiška situacija yra ir šiuo metu galiojančiame įstatyme). Įstatymo 

projekto 24 straipsnyje numatyta, kad „Pareiškėjas turi teisę apskųsti institucijos veiksmą ar 
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neveikimą, susijusį su dokumentų pakartotiniu naudojimu, Vyriausiajai administracinių ginčų 

komisijai ar administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka“. Kitaip tariant, įstatymo projekte numatytas teisminis teisių gynimo 

būdas. Nepaneigiant apskritai teisminio būdo kaip teisių gynimo priemonės tinkamumo, vis 

dėlto reikia atsakyti į klausimą, ar teisminis teisių gynimas VSI pakartotinio naudojimo srityje 

būtų tinkamas sprendimas. Mažiausiai keli svarbūs aspektai yra diskutuotini.   

Visų pirma, svarbu atsakyti į klausimą, kokio tikslo siekiama nustatant asmens teisių 

gynimo sistemą VSI pakartotinio naudojimo srityje: ar siekiama tik asmens teisių gynimo teisės 

aktų reikalavimų laikymosi kontekste; ar siekiama užtikrinti pažangią ir efektyvią VSI 

pakartotinio naudojimo politiką? Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas Direktyvos 2013/37/ES 

preambulės nuostatas akivaizdu, kad direktyva suponuoja pastarąjį tikslą. Būtent tai patvirtina ir 

EK atliktas vertinimas
81

.  

Antra, teisių gynimo institucija turi turėti galimybę vertinti taikomus mokesčius. Pagal 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalį teismai 

nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio 

tikslingumo požiūriu. Ir nors pats mokesčio dydis galėtų būti ginčijamas teisiniais aspektais 

(vertinant aspektus, ar nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo 

subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei 

uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus), vis dėlto šio 

klausimo įrodinėjimas sukurtų didelę įrodinėjimo naštą pareiškėjams, tai gali juos atgrasyti nuo 

savo teisių gynimo ir nuo VSI pakartotinio naudojimo.  

Trečia, svarbu įvertinti bylų išnagrinėjimo terminus. Viena vertus, Lietuvoje 

administracinių bylų nagrinėjimo trukmės statistika pozityviai nuteikia ir teismai, palyginti su 

kitomis valstybėmis, pakankamai greitai išnagrinėja bylas. Pvz., toliau lentelėje pateikiama 

pastarųjų trejų metų vidutinės bylos išnagrinėjimo trukmės statistika LVAT ir Vilniaus 

apygardos administraciniame teisme (kitų apygardos administracinių teismų vidutinė bylų 

nagrinėjimo trukmė yra trumpesnė)
82

. 

 
Teismas 2015 m. 2014 m. 2013 m. 

LVAT 9,06 mėn. 8,67 mėn. 6,53 mėn. 

VAAT 6,96 mėn. 5,87 mėn. 5,11 mėn. 

     

Kita vertus, akivaizdu, kad ir tokie vidutiniai bylų nagrinėjimo terminai yra visiškai 

netinkami galimiems ginčams VSI pakartotinio  naudojimo srityje spręsti, tuo labiau kad šie 

terminai turi tendenciją ilgėti (nuo 11,64 mėn. 2013 m. iki 16,02 mėn. 2015 metais abejose 

instancijose). Kaip minėta, pakartotinio naudojimo tikslas – sukurti pridėtinę ekonominę vertę 

kuriančius ir inovatyvius produktus ir paslaugas. Akivaizdu, kad laikas čia ypač yra svarbus. 

Todėl asmuo, kuris nori skurti naują produktą ar paslaugą, gali būti iš anksto atgrasintas nuo 

tokios iniciatyvos, net nebandydamas kreiptis į instituciją, disponuojančia VSI, o tuo atveju, jei 

kreiptųsi ir gautų neigiamą atsakymą, labai tikėtina, kad asmuo atsisakytų ginti savo teises 

teisme, kitaip tariant asmuo atsisakytų investuoti laiko, finansinių išteklių į tolesnius procesus. 

 Ketvirtas aspektas yra susijęs su teisės aiškinimo problematika. Teismuose vyrauja 

formalusis teisės aiškinimas ir tai dar labiau būdinga ir administraciniams teismams. Nors 

teisininkų bendruomenė diskutuoja ir pripažįsta kūrybinį teisės aiškinimo metodą
83

, vis dėlto 

                                                 
81

 Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių reikalų komitetui ir 

Regionų komitetui. Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas. Direktyvos 2003/98/EB peržiūra. 

KOM (2009) 212 galutinis, taip pat Commission staff working paper – Impact Assessment. Accompanying the 

document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending European Parliament 

and Council Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information, COM/2011/877. 
82

 Remiamasi statistine informacija pateikta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo puslapyje 

http://www.lvat.lt/lt/teismu-praktika/teismo-metiniai-pranesimai.html  
83

 MIKELĖNIENĖ, Dalia; MIKELĖNAS, Valentinas. Teismo procesas: teisės aiškinimo ir taikymo aspektai. 

Justitia. Vilnius, 1999. 

http://www.lvat.lt/lt/teismu-praktika/teismo-metiniai-pranesimai.html


26 
 

reikia daugiau laiko, kad susiformuotų aukšta teisinė kultūra ir platesnis požiūris į teisės 

aiškinimą. Tačiau net jei ir būtų teisė aiškinama plačiau, matyt išliks požiūris, jog iš esmės  

teismai neturi kurti teisės.  

Penkta, teisminis teisių gynimo būdas yra priimtinas teisės gauti informaciją realizavimo 

procedūrų kontekste, kai yra remiamasi individualiais prašymais bei individualiu (pavieniu) 

vertinimu
84

. Teisminis teisių gynimo būdas nesudarys sąlygų greitiems ir sisteminiams 

pokyčiams VSI pakartotinio naudojimo srityje. Praktika, susijusi su atskirų teisės aktų taikymu 

teisės į VSI pakartotinį naudojimą srityje, bus „išbarstyta“ po skirtingas institucijas, ir kiekviena 

institucija, pateikdama atsiliepimus į teismams pateiktus skundus, formuos savo institucinę 

praktiką. Kitaip tariant, tai neišvengiamai sąlygos „žinybinę merkantilinę“ VSI pakartotinio 

naudojimo politiką. Maža to, tai gali sukurti nepageidaujamą efektą, nes viešojo sektoriaus 

institucija prieš ją iškeltoje byloje stengsis apsiginti – apsaugoti savo mundurą – ir palankaus 

institucijai teismo sprendimo atveju neliks jokio akstino rūpintis politikos bei teisinio 

reguliavimo peržiūra. Be to, valstybės institucijos retai atlieka sisteminę teismų praktikos 

analizę ir dažniausiai tik tada, kai yra pakankamai susiformavusi teismų praktika (dažniausiai ją 

atlieka ir pateikia patys teismai). Tad net ir atlikus tokios praktikos analizę, teisės aktų, 

sudarančių kliūtis vystyti atvirai duomenų prieigai, pakeitimai būtų inicijuojami tik po kurio 

laiko ir tikėtina nesistemiškai.  

Šešta, turėtų būti kompleksiškai įvertinti ir kiti aspektai: psichologiniai, ekonominiai, 

finansiniai, socialiniai ir kiti. Svarbu, kad esant tokiai teisių gynimo sistemai asmenys susidarytų 

nuomonę, jog valstybė neskatina VSI pakartotinio naudojimo ir nesiekia sudaryti jam sąlygų. 

Tai ne tik, kad neskatintų inovacijų, bet ir sukurtų versliškumo slopinimo efektą. Atsižvelgiant į 

tai, kad tiek valstybės institucijomis, tiek teismais pasitikėjimas Lietuvoje yra labai mažas, tai 

neprisidėtų ir prie skaidrios bei atviros visuomenės kūrimo.     

Taigi, yra pakankamai rimtų argumentų, įrodančių, kad teisminis teisių gynimo būdas būtų 

netinkamas siekiant aktyvios ir pažangios atviros duomenų politikos įgyvendinimo. Akivaizdu, 

kad jei valstybės politinis siekis būtų suformuoti pažangų požiūrį į VSI pakartotinį naudojimą ir 

atvirą duomenų kultūrą, būtina sukurti specialų teisių gynimo mechanizmą VSI pakartotinio  

naudojimo srityje iškylantiems ginčams. Pirma, tai turėtų būti ne teismo tvarka įgyvendinamas 

mechanizmas. Antra, valstybės institucija, kuriai būtų suteikta kompetencija nagrinėti tokius 

ginčus, turėtų priimti viešojo sektoriaus institucijoms privalomus sprendimus, kurių jos neturėtų 

galimybės skųsti teismo tvarka. Trečia, labai svarbu, kad į tokią sistemą būtų įtraukti ir 

Konkurencijos Tarybos atstovai ir sprendžiant ginčus būtų tinkamai įvertinti konkurencijos 

teisės aspektai. Ketvirta, reikėtų diskutuoti, ar nereikėtų įtvirtinti įstatyme aiškaus principo, jog 

visi šie skundai nagrinėjami laikantis „atviros duomenų politikos naudai“ principo
85

. Net jei toks 

principas nebūtų įtvirtintas įstatyme reikėtų šį principą plėtoti praktikoje kaip pagrindinį 

principą. Maža to, sukūrus specialų teisių gynimo mechanizmą, turėtų būti numatytos ir 

atitinkamos nuolatinės įstatymo stebėsenos pareigos valstybės institucijai, atsakingai už VSI 

pakartotinio naudojimo politikos formavimą, pvz., kiekvienais metais institucija turėtų atlikti 

praktikos apibendrinimą ir pateikti reikiamų teisės aktų projektus. Šios stebėsenos pareigos 

turėtų būti derinamos su politikos koordinavimo mechanizmu ir būdais Vyriausybėje ir Seime. 

Vien tik tinkamo teisių gynimo sistemos nustatymas neduotų reikiamos naudos ir reikėtų 

papildomų sisteminių institucinių, organizacinių priemonių. Visų pirma, turi būti peržiūrėti visi 

teisės aktai ir kiekvienos viešojo sektoriaus institucijos disponuojama ir galimai disponuojama 

informacija ir nustatyta, kokiai konkrečiai informacijai turėtų būti suteikta pakartotinio 

naudojimo teisė. Šiuo atveju turi būti įvertintas ir teisės aktų nuostatų aiškumas ir skaidrumas, 

t. y. ar teisės aktų nuostatos suponuoja aiškią ir nedviprasmišką tiek teisę gauti informaciją, tiek 

atskirai teisę į atitinkamos informacijos pakartotinį naudojimą. Kitaip tariant, turi būti 
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užtikrintas aiškumas tiek dėl prieinamos informacijos, tiek ir prieinamos pakartotiniam 

naudojimui informacijos kiekio, turinio ir sąlygų. Nepakankamo aiškumo ir skaidrumo 

problemą kaip vieną esminių problemų nurodė ir EK pateikdama Direktyvos 2003/98/EB 

įgyvendinimo įvertinimą
86

. Kaip minėta, VSI pakartotinis naudojimas yra glaudžiai susijęs su 

teise į informaciją, todėl skaidrus reguliavimas, kokia informacija yra prieinama, iš esmės daro 

įtaką ir pakartotinio naudojimo galimybėms. Galiausiai net jei nebūtų tobulinamas teisės į 

informaciją reguliavimas, vis tiek neabejotinai būtina tobulinti pakartotinio naudojimo teisės 

reguliavimą, aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžiant, kokią informaciją yra galima pakartotinai 

naudoti.  

Maža to, atliekant šį teisinį tyrimą, reikėtų atskirą dėmesį skirti valstybės registruose ir 

informacinėse sistemose kaupiamiems duomenims. Šių duomenų pakartotinio naudojimo 

prieinamumas turėtų būti įvertintas sistemiškai viešosios užduoties atskyrimo nuo kitos veiklos 

kontekste. Antra, reikėtų revizuoti visos viešojo sektoriaus subjektų interneto svetaines ir 

įvertinti, ar jose yra aiškiai ir nedviprasmiškai pateikta informacija apie tai, kokia informacija 

gali būti suteikiama pakartotinai naudoti. Taip pat turi būti įvertintas tokios informacijos 

pateikimo būdas ir apsispręsta dėl informacijos pateikimo politikos atsižvelgiant į palankesnės 

ar labiausiai tinkamos formos pateikimo principą. Atkreiptinas dėmesys, kad jau perkėlus 

Direktyvą 2003/98/EB į Teisės gauti informaciją įstatymą, šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje yra 

numatyta viešojo sektoriaus institucijų pareiga savo interneto svetainėje skelbti vadovaujantis 

įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas informacijos teikimo ir panaudojimo sąlygas. Nors ši 

pareiga institucijoms galioja nuo 2005 metų pabaigos, dar ir šiandien tokios informacijos 

viešojo sektoriaus subjektų interneto svetainėse vargu ar rastume, pvz., visiškai iki galo nėra 

aišku, kokią informaciją pakartotinai naudoti būtų galima gauti iš Valstybinės vartotojų 

apsaugos tarnybos.  

Turėtų būti įtvirtinta aiški viešojo sektoriaus subjektų pareiga nuolat kiekvienais metais 

įvertinti informacijos, skirtos pakartotinai naudoti, pateikimo, jos sąlygų, mokamo atlyginimo 

tinkamumą. Turi būti sukurta nuolatinė aktyviai veikianti tikslinė grupė VSI pakartotinio 

naudojimo politiką formuojančioje institucijoje, kuri teiktų praktinius patarimus kitiems viešojo 

sektoriaus subjektams ir užtikrintų, kad būtų parengtos ir laiku patvirtintos gairės, padedančios 

efektyviai įgyvendinti efektyviai tinkamą į vartotojus orientuotą ir vienodą VSI pakartotinio 

naudojimo praktiką. Manytina, tik atlikus sisteminius ir kartu ir praktinius įgyvendinimo 

veiksmus praėjus kažkiek laiko būtų galima tikėtis pozityvaus rezultato VSI pakartotinio 

naudojimo srityje.       

 

Išvados 
 

Teisei į VSI pakartotinį naudojimą ir atviros duomenų erdvės sukūrimui vis daugiau 

dėmesio skiriama ES ir EBPO lygmeniu. Valstybės narės vienareikšmiškai skatinamos atverti 

viešojo sektoriaus informaciją prieigai ir pakartotinai naudoti. Maža to, teisė į VSI pakartotinį 

naudojimą tampa horizontalios politikos tikslais ir yra inkorporuojama ir į kitas ES politikas. 

Lietuvos teisės į pakartotinį naudojimą reguliavimas buvo išimtinai įtakotas ES teisės. 

Perkeldama ES teisės nuostatas į nacionalinę teisę, Lietuva nėra linkusi numatyti palankesnio 

teisei į VSI pakartotinį naudojimą nei numatyta ES teisėje. Teisės į VSI pakartotinį naudojimą 

teisinis reguliavimas yra nenuoseklus ir prieštaringas, jame trūksta aiškumo. Tiek strateginiai 

dokumentai, tiek teisinis reguliavimas aiškiai neatskiria teisės į informaciją ir teisės į pakartotinį 

naudojimą. Tokiu būdu ne tik nėra skatinamas VSI pakartotinis naudojimas, bet ir kyla rizika 

netinkamai įgyvendinti teisę į informaciją. VSI pakartotinio naudojimo kultūrai plėtoti ypač 

svarbu teisės aktuose aiškiai atskirti viešąją užduotį nuo pačių viešojo sektoriaus subjektų 

vykdomo pakartotinio naudojimo. Viešosios užduoties apibrėžimas nors ir priskirtinas ES 
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valstybių narių diskrecijai yra ypač reikšmingas tiek siekiant esminių Direktyvos tikslų, tiek ir 

įgyvendinant jos nuostatas, pvz., atlyginimui už pakartotinį naudojimą nustatyti, išimtinėms 

teisėms suteikti ir pan.  

Lietuvoje pasigendama tinkamo sąvokų apibrėžimo ir valstybės dalyvavimo ūkinėje 

komercinėje veikloje ribų nustatymo. ES VSI pakartotinio naudojimo teisinis reguliavimas 

aiškiai neišsprendė VSI ir asmens duomenų apsaugos santykio problemos. Atsižvelgiant į tai, 

kad nemažą dalį VSI sudaro ir asmens duomenys, šis aspektas tampa itin reikšmingas. Tačiau 

teisės į pakartotinį naudojimą Lietuvoje teisinis reguliavimas šio santykio klausimą sprendžia 

analogiškai kaip ir ES teisė ir nesukuria teisinio tikrumo. Atlyginimo už VSI pakartotinį 

naudojimą teisinis reguliavimas ne tik nenumato palankesnio reguliavimo režimo, bet ir kelia 

tinkamo ES teisės įgyvendinimo klausimų. Lietuvoje nėra numatyta specialaus teisių gynimo 

mechanizmo teisės į pakartotinį naudojimą srityje. Teisminė teisių gynimo sistema nėra palanki 

pažangiai teisės į pakartotinį naudojimą kultūrai plėtoti. Be to, ji gali skatinti merkantilinę 

žinybinę teisės į pakartotinį duomenų naudojimą politiką. Nurodyti teisės į pakartotinį 

naudojimą teisinio reguliavimo trūkumai neužtikrina teisinio tikrumo ir nesudaro tinkamų 

sąlygų pažangiai ir efektyviai pakartotinio naudojimo kultūros plėtrai.  
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VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ v. 

Konkurencijos taryba. 
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4.10. European Data Protection Supervisor. Opinion of the European Data Protection Supervisor on the 
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ĮMONIŲ RENGIAMŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ KOKYBĖS TYRIMAS  

 
Finansinės ataskaitos yra svarbiausias reglamentuotas informacijos šaltinis, parodantis įmonės 

finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Finansinių ataskaitų kokybę parodo jose 

pateikiamos informacijos patikimumas įmonių valdytojams, investuotojams, kreditoriams ir kitiems 

informacijos vartotojams.  

Įgyvendindama valstybės politiką finansinės atskaitomybės srityje Audito, apskaitos, turto 

vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – 

Tarnyba), atliko 100 įmonių finansinių ataskaitų kokybės tyrimą (toliau – FA kokybės tyrimas) ir 

įvertino ar įmonės rengdamos finansines ataskaitas laikosi finansinę atskaitomybę 

reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. 

Tarnybos atlikto FA kokybės tyrimo tikslas – įvertinti įmonių rengiamų ir teikiamų, bei 

galutiniam vartotojui (investuotojui ar kitam suinteresuotam asmeniui) pasiekiamų finansinių 

ataskaitų kokybę pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo ir Verslo 

apskaitos standartų reikalavimus ir ataskaitose skelbiamos informacijos tikslumą ir naudingumą. 

FA kokybės tyrimas buvo atliekamas vadovaujantis Juridinių asmenų registrui pateiktų įmonių 

FA ir papildomai prie jų pridėtų dokumentų pagrindu, neturint galimybės susisiekti su įmone dėl 

papildomos informacijos gavimo.  

FA kokybės tyrimui pagal 

Tarnybos nustatytus kriterijus 

buvo atrinktos 100-to didžiausių 

įmonių, pagal pardavimo grynųjų 

pajamų dydį pelno (nuostolių) 

ataskaitoje, 2015 finansinių metų 

neaudituotas FA, kurios parengtos 

pagal Verslo apskaitos standartus 

(1 pav.). 

 

Atlikdama įmonių parengtų FA už 2015 finansinius metus analizę Tarnyba vertino ar jos 

atitinka: 
 Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (toliau – ĮFAĮ) 

19 straipsnio Finansinių ataskaitų, metinio pranešimo pasirašymas ir tvirtinimas 1 dalies 

reikalavimus dėl finansinių ataskaitų pasirašymo; 

 ĮFAĮ 20 straipsnio Finansinių ataskaitų auditas reikalavimą dėl metinių finansinių ataskaitų 

audito atlikimo; 
 ĮFAĮ 22 straipsnio Finansinių ataskaitų sudėtis ir 24 straipsnio Sutrumpintos finansinės 

ataskaitos nuostatas dėl tinkamo FA rinkinio pasirinkimo; 

  Verslo apskaitos standartų nuostatas ir privalomos informacijos pateikimą pagal 6-ojo 

verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ (toliau – 6-asis VAS) reikalavimus. 

 

Tyrimo rezultatų apžvalga 

 

1. ĮFAĮ 19 straipsnio Finansinių ataskaitų, metinio pranešimo pasirašymas ir tvirtinimas 

1 dalies reikalavimų dėl FA pasirašymo analizė 

 

Ši Įstatymo nuostata nurodo, kad FA ir metinį pranešimą pasirašo įmonės vadovas 

(nurodomos jo pareigos, vardas ir pavardė). FA taip pat pasirašo įmonės vyriausiasis buhalteris 

(buhalteris) arba kiti asmenys, galintys tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (nurodomos pareigos, vardas ir pavardė). 

60

76

20

20

20

4

Planuoti vertinti FA
rinkiniai

Atrinktos FA pagal
atitikusius kriterijus

 Pilni FA rinkiniai Sutrumpinti FA rinkiniai

1 1 pav. 
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Kadangi Juridinių asmenų registro (toliau – JAR) elektroninių paslaugų sistemos 

elektroniniame rinkinyje FA, išskyrus aiškinamasis raštas, pildomos interaktyviai, minėto 

įstatymo punkto nuostatos vykdymas buvo vertinamas pagal įmonių pridėtą aiškinamąjį raštą.  

 

 

Tyrimas parodė, kad tik 28 

aiškinamieji raštai iš 96 tenkino 

šias įstatymo nuostatas (2 ir 

3 pav.). 

 

 

 

 

 

Taip pat nustatyti du Lietuvos 

Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymo 10 straipsnio 

pažeidimo atvejai, kai įmonės 

apskaitą tvarkė įmonės vadovai. 

 

 

 

2. ĮFAĮ 20 straipsnio Finansinių ataskaitų auditas reikalavimo laikymosi analizė 

 

Vadovaujantis ĮFAĮ 20 straipsnio Finansinių ataskaitų auditas nuostatomis, metinių FA 

auditas turi būti atliktas uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse 

(kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose 

visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, jeigu jų ne mažiau 

kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius: 

1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3 500 000 eurų; 

2) balanse nurodyto turto vertė – 1 800 000 eurų; 

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50. 

FA kokybės patikrinimo metu nustatyta, kad net 60 įmonių iš 96 atitiko minėto įstatymo 

20 straipsnyje nurodytus kriterijus ir jose turėjo būti atliktas metinių FA auditas (4 pav.). 

 

10 46 40FA rinkiniai

Įmonės vadovas

Nėra nieko

Pareigos, vardas, pavardė

Parašas, pareigos, vardas, pavardė

42 26 28
FA

rinkiniai

Buhalteris arba kiti asmenys, galintys tvarkyti 

įmonės buhalterinę apskaitą

Nėra nieko

Pareigos, vardas, pavardė

Parašas, pareigos, vardas, pavardė

36 60
96 FA

rinkiniai

Audito kriterijų atitikimo analizė

Neprivalėjo atlikti audito

Atitiko audito kriterijus

2 58
60 FA

rinkinių

Audito atlikimo analizė

Atliko auditą

Neatliktas auditas arba RC
nepateikta auditoriaus išvada

5 pav.

2 pav. 

3 pav. 

4 pav. 

3 pav. 
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Minėto Įstatymo reikalavimo laikymosi įvertinimas yra tik 3 %, vadinasi 58 FA rinkiniai iš 

60 yra neaudituoti arba JAR nepateikta auditoriaus išvada (5 pav.). 

 

3. FA kokybės įvertinimas pagal apskaitos tvarkymo būdą 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 10 straipsnio Apskaitos 

tvarkymas 1 dalies nuostatomis įmonės apskaitą gali tvarkyti: 

 vyriausiasis buhalteris (buhalteris), arba 

 pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai 

teikiantis asmuo. 

 
FA kokybės tyrimo metu 

buvo siekiama sužinoti ar 

skiriasi FA kokybė, kai 

apskaitą tvarko ir FA 

rengia įmonės 

vyriausiasis buhalteris 

(buhalteris) ir pagal 

sutartį apskaitos 

paslaugas teikianti įmonė 

arba apskaitos paslaugas 

savarankiškai teikiantis 

asmuo (6 pav.). 

 

Iš 100 tirtų FA rinkinių 72 FA rinkiniai buvo pasirašyti vyr. buhalterių, 21 FA rinkinys – 

apskaitos paslaugas teikiančių įmonių, 1 FA rinkinys – paslaugas savarankiškai teikiančio 

asmens ir 2 FA rinkiniai – įmonės vadovų. 

Atliekant FA kokybės tyrimą nustatyta, kad įmonių, kuriose apskaitą tvarko apskaitos 

paslaugas teikiančios įmonės, bendras FA kokybės vidurkis yra 60 %, įmonių vyriausiųjų 

buhalterių rengiamų FA – 50 %, įmonės vadovų – 40 % (7 pav.). 

 

4. FA kokybės įvertinimas pagal rengiamus FA rinkinius 

 

Tyrimas parodė, kad didelių įmonių, rengiančių pilną FA rinkinį, bendras FA kokybės 

vidurkis yra 52 %, o mažų įmonių, rengiančių sutrumpintą FA rinkinį, – 51 % (8 pav.).  

 

 

4

1

2

21

72

FA rinkiniai, vnt

Vyr. buhalteriai

Apskaitos paslaugas

teikianti įmonė
Įmonės vadovas

Paslaugas savarankiškai

teikiantis asmuo
Nevertintos (apskaita

pagal TFAS)

40

60

50

41

57

48

39

62

51

Įmonės vadovai

Apskaitos

paslaugas

teikiančios įmonės

Vyr. buhalteriai

(buhalteriai)

FA kokybė, %

ĮFAĮ reikalavimai VAS reikalavimai Bendras

Pastebėjimas  
 

FA kokybės tyrimo metu nustatyta, kad 

įmonių, kuriose apskaitą tvarko apskaitos 

paslaugas teikiančios įmonės, bendras 

FA kokybės vidurkis yra 60 %, tačiau šių 

įmonių rengiamuose aiškinamuosiuose 

raštuose pateikiama labai daug 

nereikalingos, svarbius duomenis 

užgožiančios informacijos. Aprašomi 

visi FA elementų apskaitos būdai ir 

metodai, net jei įmonė tokių turto, 

įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo. 

elementų neturi 

6 pav. 

7 pav. 

6 pav. 

7 pav. 
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Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad FA 

kokybė nepriklauso nuo jas rengiančios 

įmonės dydžio. 

 

 

Atlikta ir atskira FA rinkinių kokybės analizė pagal įmonių pasirinktą apskaitos tvarkymo 

būdą. Sutrumpintų FA rinkinių kokybės analizė pagal pasirinktą apskaitos būdą pateikta 9 pav., 

o pilnų FA rinkinių – 10 pav. 

 

5. FA kokybės įvertinimas pagal Verslo apskaitos standartus 

 

FA kokybės tyrimo metu buvo analizuojama FA pateikta informacija ir vertinama jų 

kokybė pagal Verslo apskaitos standartų (toliau –VAS) nuostatas reikalaujamos pateikti 

informacijos tikslumą ir naudingumą, bei pateiktų duomenų atitikimą 6-ojo VAS 

reikalavimams. 

6-ojo VAS tikslas – nustatyti informaciją, kuri turi būti pateikiama įmonės metinių FA 

aiškinamajame rašte, kad būtų geriau paaiškinti 

kitose FA pateikti duomenys ir atskleidžiama 

papildoma reikšminga jose nepateikta informacija. 

Standartas nustato bendrus aiškinamojo rašto ir 

sutrumpinto aiškinamojo rašto turinio ir pastabų 

reikalavimus. 

Į bendrą FA kokybės vertinimą pagal VAS 

neįtraukta viena valstybės įmonė turėjusi 

likviduojamos įmonės statusą. Jos FA turėjo būti 

rengiamos vadovaujantis 28-ojo verslo apskaitos 

standarto „Įmonių likvidavimas“ nuostatomis, 

tačiau minėta įmonė nesilaikė šio reikalavimo. 
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52

45

52

51

52

Sutrumpinti FA

rinkiniai

Pilni FA

rinkiniai

FA rink inių kokybė, %

Bendras  VAS reikalavimai ĮFAĮ raikalavimai

51

70

42

51

47

61

Vyr. buhalteriai

(13 FA rinkinių iš 20)

Apskaitos paslaugas

teikiančios įmonės

(7 FA rinkiniai iš 20)

Sutrumpintų FA rink inių kokybė ,

%

Bendras VAS reikalavimai

ĮFAĮ raikalavimai

51

58

50

60

50

59

Vyr. buhalteriai

(61 FA rinkinys iš 76)

Apskaitos paslaugas

teikiančios įmonės

(15 FA rinkinių iš 76)

Pilnų FA rink inių k okybė , %

Bendras VAS reikalavimai

ĮFAĮ raikalavimai
10 pav.

Pastebėjimas 

Pagal Tarnybos pateiktus FA kokybės 

tyrimo atrankos kriterijus likviduojamos 

įmonės neturėjo būti atrinktos tyrimui. 

Kyla klausimas, ar likviduojamų įmonių 

pateikiami FA rinkiniai Juridinių 

asmenų registro elektroninių paslaugų 

sistemoje turi kokį nors skiriamąjį 

požymį, pagal kurį būtų galima nustatyti 

tokias įmones ir jų pateikiamus FA 

rinkinius. 

8 pav. 

9 pav. 
pav. 
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Vadovaujantis VAS nuostatomis aiškinamąjį raštą įmonės turi rengti atsižvelgdamos į tai, 

kokį FA rinkinį turi pateikti. Aiškinamųjų raštų duomenų analizė pateikta 11 pav., o pateiktų FA 

duomenų kokybės analizė pagal VAS nuostatas 12 pav. 

 

FA kokybės tyrimo metu 

nustatyta, kad įmonių rengiamuose 

aiškinamuose raštuose nepateikta 

net 52 % VAS reikalaujamos 

informacijos, o pateiktų duomenų 

kokybė įvertinta 50 %.  

 

 

 

FA kokybės tyrimo metu nustatyta, kad įmonių rengiamų aiškinamųjų raštų: 

 

 bendrųjų nuostatų ir turinio dalyse nepateikta tik 13 % VAS reikalaujamos informacijos, 

tačiau pateiktų duomenų kokybė įvertinta tik 36 %. 

 

Pagrindiniai trūkumai: 

 aiškinamojo rašto struktūra neatitinka 6-ojo VAS reikalavimų; 

 daug nereikšmingos papildomos informacijos kuri užgožia svarbią; 

 pastabose nėra lyginamosios praėjusių finansinių metų informacijos; 

 pastabos nenumeruojamos ir nesusiejamos su FA straipsniu, kurį jos paaiškina. 

 

 bendrosiose dalyse nepateikta 22 % VAS reikalaujamos informacijos, o pateiktų duomenų 

kokybė įvertinta 82 %. 

 

Pagrindiniai trūkumai: 

 nepateikiama informacija apie praėjusių finansinių metų vidutinį darbuotojų skaičių, kuri 

taip pat reikalinga nustatant FA rinkinio, kurį įmonė privalo pildyti, sudėtį ir ar jos FA turi 

būti audituotos; 

 neatskleidžiama ar įmonė turi filialų, atstovybių, dukterinių ar asocijuotųjų įmonių; 

 nepateikiami dukterinių, asocijuotųjų įmonių duomenys, filialų ir atstovybių skaičius; 

 nepateikiama informacija apie teisę rengti sutrumpintas FA. 
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reikalavimų
12 pav.

Pastebėjimas 

Dėl įmonių neapdairumo ir nepakankamos JAR 

pateikiamų FA kontrolės pasitaikė atvejų, kai buvo 

pridėtas praėjusių finansinių metų aiškinamasis raštas 

arba pateiktas vienas atsitiktinis aiškinamojo rašto lapas. 
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 apskaitos politikos dalyse nepateikta tik 11 % VAS reikalaujamos informacijos, o pateiktų 

duomenų kokybė įvertinta 68 %. 

 

Pagrindiniai trūkumai: 

 apskaitos politika ir pastabos pateikiamos kartu, kurios pagal 6 VAS reikalavimus turi būti 

pateiktos atskirose dalyse; 

 perrašomos VAS nuostatos dėl pripažinimo, eksploatavimo ir pan. 

 pateikiama daug nereikalingos, nieko nepasakančios informacijos, kuri neturi įtakos FA 

duomenų supratimui; 

 aprašoma neturimo turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo elementų apskaitos politika; 

 nepateikta didžioji dalis reikalaujamos informacijos. 

 

 sutrumpintų aiškinamųjų raštų pastabų dalyse nepateikta net 56 % VAS reikalaujamos 

informacijos, o pateiktų duomenų kokybė įvertinta tik 35 %. 

 

Pagrindiniai trūkumai: 

 apskaitos politikos ir pastabų dalis pateikiama kartų nesilaikant aiškinamojo rašto 

struktūros ir jo nuoseklumo; 

 pateikiama daug nereikalingos ir nereikšmingos informacijos, o reikšmingi FA straipsniai 

neatskleidžiami; 

 didelis informacijos trūkumas; 

 pastabų dalyje perrašomi tie patys FA duomenys, nepateikiant detalesnės informacijos. 

 

 pilnų aiškinamųjų raštų pastabų dalyse nepateikta net 65 % VAS reikalaujamos informacijos, 

o pateiktų duomenų kokybė įvertinta 47 %. 

 

Pagrindiniai trūkumai: 

 apskaitos politikos ir pastabų dalis pateikiama kartų nesilaikant aiškinamojo rašto 

struktūros ir jo nuoseklumo; 

 atskleidžiami tiesiog ūkiniai įvykiai ar faktai, be verčių ir pobūdžio aprašymo; 

 pateikiama daug nereikalingos, o kartais ir konfidencialios informacijos (sąskaitų 

duomenys, akcininkų ir pirkėjų asmeniniai duomenys); 

 pastabų dalyje perrašomi tie patys FA duomenys, nepateikiant detalesnės informacijos; 

 aprašoma neturimo turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo elementų apskaitos politika ir 

apskaitos metodai; 

 neatskleidžiami reikšmingi FA straipsniai (turto, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų, 

atidėjinių, pagautės ir netekimų); 

 nepateikiama, informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis;  

 nepateikiama lyginamoji informacija; 

 nepateikiama su euro įvedimu susijusi informacija; 

 didelis informacijos trūkumas. 

 

6. ĮFAĮ ir VAS pakeitimai nuo 2016 m. sausio 1 d., įgyvendinus 2013 m. birželio 26 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES 
 

Įgyvendinus 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2013/34/ES, nuo 2016 m. sausio 1 d. visos įmonės skirstomos į penkias kategorijas: 
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Įmonės kategorija – labai maža, maža, 

vidutinė ar didelė – nustatoma pagal 

įmonės balanse nurodyto turto vertę, 

pardavimo grynąsias pajamas per 

ataskaitinius finansinius metus ir vidutinį 

metinį darbuotojų skaičių.  

Atsižvelgus į direktyvos reikalavimus ir 

naujas ĮFAĮ nuostatas pakeiti ir nauja 

redakcija išdėstyti daugelis verslo 

apskaitos standartų.  

 

Verslo apskaitos standartų pokyčiai dėl 

FA rinkinių nuo 2016 m. sausio 1 d. 

pateikti 13 pav. 

 

 

 
13 pav. FA rinkinių struktūra ir turinys 

 

 

IŠVADOS 

 

Dėl duomenų iš JAR 

 

 Atliktas tyrimas leidžia manyti, kad iš JAR elektroninių paslaugų sistemoje esančių 

įmonių pateiktų duomenų nėra galimybės gauti tikslių duomenų apie audituotus ir pagal VAS 

rengiamus bei likviduojamų įmonių pateikiamus FA rinkinius. Taip pat abejotina, ar JAR 

elektroninių paslaugų sistema tikrina uždarąsias akcines bendroves, kurių savininkė yra valstybė 

ar savivaldybė, dėl privalomos auditoriaus išvados pateikimo. 

 Tarnybos nuomone, teisės aktų nustatyti paslaugų atlyginimo dydžiai valstybės 

įmonei Registrų centrui, už naudojimąsi JAR duomenimis bei informacija, sudaro prielaidą 

vengti pilno FA rinkinio įsigijimo su aiškinamuoju raštu, perkant tik atskiras FA, kurios 

neatskleidžia visos su įmonės FA susijusios informacijos. 

 Dėl nepakankamos JAR pateikiamų FA kontrolės JAR duomenų bazėje kaupiami 

teisės aktų ir VAS nuostatų neatitinkantys įmonių sudaromi ir galutiniam vartotojui pasiekiami 

FA rinkiniai.  

Pastebėjimas 

Labai mažos įmonės, kurios pasirenka rengti 

labai mažoms įmonėms nurodytą FA rinkinį, 

nerengia aiškinamojo rašto. Jos po trumpu 

balansu arba trumpo balanso priede pateikia 2-

ajame VAS „Balansas“ reikalaujamą 

informaciją.  

Padidėjus aiškinamojo rašto neprivalančių 

rengti įmonių skaičiui, taip pat iš mažų įmonių 

nebereikalaujant nuosavo kapitalo pokyčių ir 

pinigų srautų ataskaitų yra rizika, kad FA 

informatyvumas ir kokybė gali dar labiau 

sumažėti. 
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Dėl FA pateikiamų duomenų kokybės 

  

 Atlikto FA kokybės tyrimo metu nustatyta, kad: 

 3 įmonės iš 20 neturėjo teisės rengti sutrumpintas FA pagal ĮFAĮ 24 straipsnio 

nuostatas, o 5 įmonės iš 72 pildžiusios FA rinkinį nepasinaudojo teise rengti sutrumpintas FA; 

 mažų įmonių rengiančių sutrumpintą FA rinkinį bendras FA kokybės vidurkis yra 

51 %, o didelių įmonių rengiančių FA rinkinį – 52 %. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad FA 

kokybė nepriklauso nuo jas rengiančios įmonės dydžio; 

 iš 100 atrinktų įmonių 4 įmonės, tvarkančios apskaitą pagal tarptautinius apskaitos 

standartus, Registrų centro elektroninių paslaugų sistemoje užpildė ir pateikė ne pagal 

Tarptautinius apskaitos standartus sudaromų Atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinį, o VAS 

patvirtintų FA rinkinį; 

 ĮFAĮ 19 straipsnio Finansinių ataskaitų, metinio pranešimo pasirašymas ir tvirtinimas 

1 dalies dėl FA pasirašymo reikalavimų laikymosi įvertinimas 29 %, t. y. 28 įmonių iš 96 

aiškinamieji raštai tenkino minėtas įstatymo nuostatas; 

 2-jų įmonių apskaitą tvarkė įmonės vadovai, pažeisdami Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnio nuostatas dėl įmonės apskaitos tvarkymo. 

 ĮFAĮ 20 straipsnio Finansinių ataskaitų auditas reikalavimų laikymosi įvertinimas yra 

3 %, t. y. 60 įmonių iš 96 turėjo atlikti auditą ir tik 2 įmonėse iš 60 auditas atliktas; 

 įmonės aiškinamuosiuose raštuose nepateikė net 52 % pagal 6-ojo verslo apskaitos 

standarto „Aiškinamasis raštas“ nuostatas reikalaujamų duomenų, o pateiktų duomenų kokybė 

buvo įvertinta 50 %; 

 įmonės, rengusios sutrumpintus FA rinkinius, aiškinamuosiuose raštuose nepateikė 

37 % pagal 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ nuostatas reikalaujamų 

duomenų, o pateiktų duomenų kokybė buvo įvertinta 45 %; 

 įmonės, rengusios pilnus FA rinkinius, aiškinamuosiuose raštuose nepateikė 51 % 

pagal 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ nuostatas reikalaujamų duomenų, o 

pateiktų duomenų kokybė buvo įvertinta 51 %. 

  

Dėl verslo apskaitos standartų nuostatų 

 

 6-asis verslo apskaitos standartas „Aiškinamasis raštas“ nustato, kokią informaciją 

įmonės privalo pateikti aiškinamajame rašte, tačiau nėra aiškios nuostatos, ar įmonė turi 

nurodyti, kad tam tikri atskleidimai jai neaktualūs, nes tokio turto, įsipareigojimų, sutarčių ar 

pan. neturi. Nepateikiant visos reikalaujamos informacijos iš FA duomenų neįmanoma įvertinti 

ar įmonė neturi tam tikro turo, įsipareigojimų, ar jie tiesiog neatskleisti. Atliktas tyrimas parodė, 

kad įmonės minėto standarto nuostatas supranta skirtingai, t. y. vienos įmonės nurodo kokių 

finansinių duomenų atskleidimas joms neaktualus, kitos nepateikia jokios informacijos. 

 Įmonės rengdamos FA rinkinius ne visada laikosi teisės aktų nustatyto FA rinkinio 

turinio, t. y. rengdamos pilną FA rinkinį aiškinamąjį raštą pateikią pagal 6-ojo VAS skyriaus 

Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos nuostatas, dėl to atskleidimų apimtis tampa ženkliai 

mažesnė nei buvo privaloma atskleisti, arba savivaldybės įmonė Juridinių asmenų registro 

elektroninių paslaugų sistemoje pateikia valstybės ir savivaldybės įmonėms skirtą FA rinkinį, 

tačiau pridėtoje patvirtintų FA PDF formato byloje prideda patvirtintą sutrumpintų FA rinkinį, 

kurio pagal teisės aktus jos rengti negali. 

 

 

 

 



39 
 

Dėl naujų ĮFAĮ ir VAS nuostatų nuo 2016 m. sausio 1 d. 

 

 Nuo 2016 m. sausio 1 d. labai mažos įmonės, kurios pasirenka rengti labai mažoms 

įmonėms nurodytą FA rinkinį, nerengia aiškinamojo rašto. Jos po trumpu balansu arba trumpo 

balanso priede pateikia 2-ajame VAS „Balansas“ reikalaujamą informaciją. Tokių įmonių pagal 

statistikos pateiktus duomenis galėtų būti apie 57 899 (paskaičiuota pagal 2014 metais veikusių 

ribotos turtinės atsakomybės įmonių skaičių). Padidėjus aiškinamojo rašto neprivalančių rengti 

įmonių skaičiui, taip pat iš mažų įmonių nebereikalaujant nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų 

srautų ataskaitų (pagal statistikos pateiktus duomenis mažų įmonių galėtų būti apie 8 283) yra 

rizika, kad FA informatyvumas ir kokybė gali dar labiau sumažėti. 
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Verslo rizikos atspindėjimo verslo vertinime metodiniai aspektai 
 

Birutė Galinienė, Edita Zacharovaitė 

Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas 

 
Santrauka 

 

Dėl tikimybinio rizikos pobūdžio, neapibrėžtų aplinkybių, kuriomis rizika pasireiškia, bei sunkiai 

įvertinamų rizikos pasekmių, pakankamas dėmesys verslo rizikai turi būti skiriamas ne tik įmonių 

vadovybės, kuri yra tiesiogiai suinteresuota verslo sėkme, bet ir verslo vertintojų, siekiančių kuo 

objektyviau įvertinti verslą. Problema yra tai, kad riziką lemiančių veiksnių gausa, priklausomai nuo 

įmonių atliekmų veiklų, sąlygoja rizikos sudėtingumą bei kompleksiškumą, ir nėra pateikiama vieningų 

bei aiškių metodų, kaip riziką įvertinti. Straipsnio tikslas – apžvelgti literatūroje pateikiamus rizikos 

apibrėžimus, rūšis ir jų klasifikavimą bei konkrečius rizikos įvertinimo metodus. Straipsnyje 

nagrinėjamas rizikos apibrėžimas, pateikiami galimi rizikos veiksniai ir, atitinkamai, jų rūšys bei 

klasifikavimas. Nagrinėjant rizikos vertinimo problematiką verslo vertinime pateikiami konkretūs 

kokybiniai bei kiekybiniai rizikos vertinimo metodai, paaiškinamas jų pritaikymas, pateikiami 

pavyzdžiai. Detaliau apžvelgiamas rizikos atspindėjimas vertinant verslą diskontuotų pinigų srautų 

metodu, diskonto normos skaičiavimuose. 

Raktiniai žodžiai: rizika, verslo vertė, rizikos rūšys, rizikos vertinimas, rizikos vertinimo metodai 

 

Summary 

 

Following probability in risk background, uncertain conditions, causing risk and complicated 

evaluation of risk outcomes, not only business managers, who are directly concerned about business 

success must focus on business risk, but also business valuators, who must evaluate business as much 

objective as they can. It is known that increased business risk drops business value. The problem is that 

abundance of the factors, that cause risk and difference between them, based on the main activities of 

organizations, leads to complexity and difficulty of the term and there are no strict and explicit methods, 

how business risk evaluation should be done. The purpose of this article is to review risk term 

definitions, possible risk types, risk classification samples and specific methods for risk evaluation. The 

article analyses risk definition, presents possible factors, causing risk, their types and classifications. 

Examining risk evaluation in business valuation, specific qualitative and quantitative risk evaluation 

methods are being explained, presenting how to apply them and indicating actual examples. This article 

also analyses risk evaluation in discount rate calculations, while evaluating business in discounted cash 

flow method. 

 

Įvadas 

 

Steigiant ar vystant verslą, stengiamasi kuo tiksliau prognozuoti ateities perspektyvas ir 

laiku bei tinkamai reaguoti į ženklus, rodančius naujas galimybes arba grėsmes. Tačiau tai 

pavyksta ne visada, nes aplinka ir sąlygos versle paprastai yra unikalios ir niekada nesikartoja. 

Šios neapibrėžtos ir kintančios, tačiau potencialios aplinkos kontekste rizikos sąvoka ir įgyja 

prasmę verslo pasaulyje.  

Šiandieninėse organizacijose unikalumas pabrėžiamas kaip konkurencinis pranašumas, o 

tai savo ruožtu lemia skirtingas strategijas, tikslus, atliekamas veiklas ar net tų pačių veiklų 

atlikimo būdus, todėl kiekvienai organizacijai būdingi rizikos veiksniai ar jų rūšys taip pat labai 

varijuoja. 

Vis tik, dėl poreikio kuo tiksliau įvertinti įmonės būklę, turi būti stengiamasi kuo tiksliau 

atspindėti ir riziką. Gausybė skirtingų veiksnių šį vertinimą daro sudėtingu, todėl sudėjus rizikos 

versle svarbą ir reiškinio sudėtingumą tampa aišku, kad tiek rizikos sąvoka, tiek rizikos 

vertinimo metodų nagrinėjimas yra vertingi klausimai gilesnei analizei, ne tik verslininkų, tačiau 

ir verslo vertintojų rate. 
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Rizikos sąvokos apibrėžimai, rūšys ir klasifikavimas 

 

Rizika būdinga bet kokiai veiklai, tačiau rizika versle turi ypatingą reikšmę bei svarbą. 

Rizika gali duoti dvejopą rezultatą, bet abiem atvejais rezultatas organizacijoms būna 

reikšmingas – sėkmės atveju galima gauti naudos, o nesėkmės atveju – patirti žalą. Kadangi 

žmogus iš prigimties yra linkęs užtikrintai turėti, ši tendencija atsispindi verslo aplinkoje, ir 

todėl dažnai rizika labiau siejama su galimybe prarasti, todėl ją siekiama sumažinti. 

Rizikos sąvoka verslo kontekste įvairiais aspektais nagrinėjama jau seniai, todėl 

literatūroje pateikiama gausybė apibrėžimų. Bendrąja prasme rizika yra įvykio tikimybės ir jo 

pasekmių derinys. Daugelis autorių riziką apibrėžia kaip ko nors netekimą, nuostolius, grėsmę ir 

neapibrėžtas situacijas, kylančias iš sunkiai numatomų pokyčių, ar įvykių, kurių galimybės 

tiksliai apskaičiuoti negalima (Urniežius, 2001), tačiau rizika gali turėti ir teigiamą poveikį – 

neplanuotai padidinti pajamas ar sudaryti naujas perspektyvas. Rizikos apibrėžime neatsiejamas 

ir netikėtumo faktorius, nes, kaip apibrėžia Apgar (2007), rizika yra nuostolio ar neplanuotų 

pokyčių, arba atvirkščiai – pelno ar pažangos perspektyva, kurios įprastai nesitikima iš 

sprendimo ar veiklos. Verslo rizika – įmonės nesugebėjimas kompensuoti pajamomis savo 

ūkinės gamybinės veiklos, o finansinė – tai nesugebėjimas kompensuoti finansavimo išlaidų 

(Mackevičius, 2005). 

Rizikos vertinimas svarbus organizacijoms, nes gilina bendrą supratimą apie įmonės 

vidinę ir išorinę aplinkas, leidžia kurti realias strategijas bei planus, atsižvelgiant į kaštų 

vertinimą, leidžia pagrįstai nuspręsti, ar įmonei finansiškai naudinga pačiai prisiimti riziką, ar 

vertingiau perkelti. Rizikos vertinimas taip pat sąlygoja ir geresnį jos valdymą (Turner ir 

Simister, 2000). Pagal Merna (2003), rizikos vertinimo subjektai, gaunantys naudą yra 

aukščiausia verslo įmonių vadovybė, kuri suinteresuota gauti kuo daugiau informacijos apie 

investicijų rizikingumą, strateginiai įmonių vadovai, kurie neretai yra tiesiogiai atsakingi už 

rizikų suvaldymą, kiti įmonių darbuotojai ir net klientai.  

 Merna ir Merna (2004) rizikos vertinimą organizacijose apibrėžia kaip nuoseklų procesą 

tarp:  

1) įmonės atliekamų veiklų apibrėžimo ir susisteminimo;  

2) iš veiklų kylančios rizikos identifikavimo; 

3) kiekybinės ir kokybinės rizikos analizės; 

4) atsako į riziką technikų ir metodų formavimo; 

5) rizikų valdymo plano ir rizikų registravimo.  

 

Kiekviename šio proceso etape būtinas vertinimas, stebėjimas ir kontrolė, o pats procesas 

organizacijose turi vykti nenutrūkstamai. Verslo vertintoją kaip rizikos vertinimo subjektą šioje 

sekoje labiausiai domina kokybinė bei kiekybinė rizikos analizė, tačiau neretai ją atlikti 

sudėtinga, neperėjus pirmų dviejų etapų, t.y., neišnagrinėjus atliekamų veiklų ir neidentifikavus 

rizikos, kuri aktualiausia vertinamai įmonei. 

Verslo vertinimo atveju rizika gali būti apibrėžiama kaip tikimybė, kad verslas negeneruos 

tokio pinigų srauto, kaip buvo tikėtasi (Galinienė ir Zaveckaitė, 2015). Atitinkamai, tokios 

tikimybės dydis siejasi su verslo vertės mažėjimu, o rizika verslo vertinimo kontekstu gali būti 

išreikšta veiksniais, veikiančiais įmonės galimybes generuoti pajamas. 1 pav. pateikiama 

schema, kaip rizikos veiksniai klasifikuojami pagal draudimo ir rizikos valdytojų pramonės ir 

prekybos asociaciją – Airmic (angl. the Association of Insurance and Risk Managers in Industry 

and Commerce) (cit. pgl. Stasytytė ir Aleksienė, 2015). Šioje schemoje išorinės rizikos veiksniai 

įvardijami kaip staiga bei netikėtai atsirandantys įvykiai ar aplinkybės, veikiantys įmonę iš 

išorės. Išoriniai veiksniai neprognozuojami, jų negalima valdyti ar sustabdyti. Tuo tarpu vidiniai 

rizikos veiksniai – tai rizikos, kurios glūdi įmonės veikloje ir yra nulemtos pagrindinių procesų 

– personalo, žmogiškųjų išteklių rizika, informacijos ar partnerių rizika.  

Šiandien nėra sutariama dėl vieningo rizikos rūšių klasifikavimo (Galinienė ir Zaveckaitė, 

2015). Verslo rizikos veiksniai gali būti klasifikuojami pagal reiškimosi vietą (vidiniai ar 
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išoriniai), priklausomybę nuo verslo subjekto (subjektyvūs ar objektyvūs), susidarymo šaltinius 

(ekonominiai, politiniai, socialiniai ar fiziniai) ar būdingumą verslo subjektui (specifiniai ar 

rinkos) (Galinienė, 2015). Pagal veiklos sritis organizacijose skiriamos ūkinė, gamybinė, 

komercinė, finansinė ir investicinė rizikos (Mackevičius, 2005).   

  
1 pav. Rizikos veiksnių pavyzdžiai (AIRMIC, ALARM, IRM 2010; cit. pgl. Stasytytė ir Aleksienė, 

2015) 

 

 Kaip pateikia Gineitienė et al. (2003) Lietuvoje labiausiai pasireiškiančios verslo rizikos 

rūšys yra kriminogeninė rizika (didelis nusikalstamumas ir korupcija, kurių nesugeba įveikti 

teisėsaugos organai); politinė rizika (didelė vyriausybių ir politinių įvykių kaita, naujų teisės 

aktų leidyba); finansinė rizika (skandalai finansų rinkoje ir įmonių bankrotai) ir komercinė 

rizika (prekių įvežimo ir išvežimo taisyklių kaita, mokesčių sistemos netobulumai, 

nepakankamai gera transporto sistema ir kt.).  

Verslo vertinimo kontekste rizika įprastai skirstoma į sisteminę ir nesisteminę. Ši 

klasifikacija paremta veiksnių, kurie sukelia riziką kilme (Kazlauskienė ir Christauskas, 2007). 

Išorinės aplinkos veiksniai sukelia išorinę, ar sisteminę riziką, o vidinės aplinkos veiksniai – 

vidinę arba nesisteminę. Sisteminė rizika toliau dalinama į makroaplinkos veiksnius ir šakos 

aplinkos (mikroaplinkos) veiksnius. Nesisteminė rizika toliau dalinama į kiekybinius ir 

kokybinius veiksnius.  

Sisteminė rizika nepriklauso nuo įmonės veiklos ir yra būdinga visiems finansinės veiklos 

dalyviams bei visoms finansinių operacijų rūšims. Ji atsiranda keičiantis ekonominio ciklo 

stadijoms, finansinės rinkos konjunktūrai bei daugeliu kitų atvejų, kurių įmonė, vykdydama 

savo veiklą, negali paveikti (Jegelavičiūtė, 2017). Nesisteminei rizikai priskiriamos rizikos 

rūšys, susijusios su konkrečios įmonės veikla. Sisteminės ir nesisteminės rizikos klasifikacija 

gali remtis šių rizikos rūšių dekompozicija į joms įtakos turinčius įvairių lygių veiksnius. 

Daugybė skirtingų rizikos veiksnių sąlygoja klasifikavimo įvairovę. Tačiau įmonių veiklos 

rizikų klasifikavimas išplečia analizės ribas ir leidžia išsamiau atskleisti rizikos atsiradimo 

priežastis, bei užtikrinti, kad kuo daugiau įmanomų veiksnių būtų įtraukti į vertinimą. Visos 

rizikos rūšys yra tarpusavyje susijusios: vienos rizikos rūšies pasikeitimas gali sąlygoti kitų 

rizikos rūšių pokyčius. 

Verslo vertinime rizika ir įdėtų lėšų į verslą laukiama grąža suprantamos kaip dvi 

neatsiejamos kategorijos. Verslo generuojamų pinigų srautų prognozė ir kapitalo kaštai 

priklauso nuo rizikos, kurią patiria konkretus verslas rinkoje. Įvairių autorių, nagrinėjančių 

verslo vertinimo klausimus, darbuose minimi du alternatyvūs rizikos atspindėjimo verslo vertės 
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skaičiavimuose būdai. Pirmasis siejamas su rizikos atspindėjimu pinigų srautų skaičiavimuose. 

Antrasis numato rizikos vertinimą diskonto normoje. Kadangi sunku kiekybiškai įvertinti riziką 

prieš tai neatlikus kokybinės analizės ir nenustačius reikšmingiausių rizikos veiksnių, vertinant 

riziką rekomenduojama taikyti kiekybinių ir kokybinių metodų kombinaciją. Laikantis šių 

rizikos vertinimo metodų taikymo loginės sekos, toliau straipsnyje pristatomi kokybiniai rizikos 

vertinimo metodai. 

 

Kokybiniai rizikos vertinimo metodai 

 

Pagrindinis kokybinės analizės tikslas – rizikos veiksnių, veikiančių konkrečią įmonę 

apibrėžimas, sąlygų, kuriomis pasireiškia rizika, nustatymas (Ševčenko, Ustinovičius ir 

Balcevič, 2010). Kokybinės analizės metu reiktų nustatyti potencialias rizikos sritis ir 

identifikuoti visus galimus veiksnius. Kokybinei rizikos analizei atlikti gali būti taikomi 

metodai, paprastai naudojami bet kokių kitų reiškinių kokybiniam ištyrimui. 

Stabilioje rinkoje nesisteminės rizikos veiksnių įtakos diskonto normai nustatymas 

paremtas ekspertiniais vertinimais. Šis vertinimas atliekamas nustatant svarbiausius įmonės 

veiklai įtakos turinčius išorinės ir vidinės aplinkos veiksnius. Riziką sąlygojančių veiksnių 

ekspertinį vertinimą turėtų atlikti vertinamos įmonės ekspertai (Kausteklienė, 2006). Ekspertai 

vertina veiksnių įtaką įmonės veiklai prognozuojamu laikotarpiu nuo nereikšmingos iki kritinės. 

Atitinkamai vertinama ir įvykio tikimybė – nuo mažos iki didelės. Vertinimas gali būti 

vaizduojamas matricoje (2 pav.) arba gali būti skiriami balai, kurių suma rodys rizikingumą. 

Ekspertų vertinimai naudingi ne tik nustatant diskonto normos dydį, bet ir vertinant įmonės 

sudarytų prognozių pagrįstumą. 

 
2 pav. Ekspertinio rizikos vertinimo matrica. Šaltinis: Teisės aktų registras (www.e-tar.lt), 2014 

 

Dar vienas kokybinis rizikos vertinimo metodas – analogų analizė. Šio metodo esmė yra 

panašių vertinimo objektų rizikų lyginimas. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad rinkos sąlygos, 

kuriomis buvo gauti rezultatai, nebus visiškai vienodos, todėl palyginamoji analizė gali būti 

taikoma labiau kaip pagalbinis metodas platesniam konkrečią įmonę veikiančios rizikos 

supratimui. Kadangi taikant šį metodą naudojamasi duomenimis apie analogiškų įmonių riziką, 

metodas reikalauja iš vertintojo patirties su analogiškomis įmonėmis. Dėl lyginimo su objektu, 

kuris veikė praeityje buvusiomis rinkos sąlygomis, ši analizė yra ganėtinai retrospektyvi, todėl 

planuojant keisti įmonės strategiją ar veiklas, ne visada gali būti tinkama. 

Proto šturmas – metodas, taikomas spręsti įvairius klausimus stingant informacijos, taip 

pat gali būti pritaikomas ir vertinant verslo riziką. Šio metodo taikymo esmė – iškelti kuo 

daugiau idėjų, t.y., įvardinti kuo daugiau veiksnių, ar sąlygų, keliančių riziką. Pradiniame etape 

svarbu nevertinti ir nekritikuoti, o surinkti kuo didesnį elementų kiekį. Surinkus ilgą veiksnių 

sąrašą, atliekama kiekvieno iš jų analizė, ir sprendžiamas rizikos pasireiškimo laipsnis, ar 

http://www.e-tar.lt/
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svarba. Vis tik, šį metodą sunkiau įgyvendinti vienam žmogui, jis labiau tinkamas, kai 

vertinimas atliekamas didesnės žmonių grupės. Metodas yra ganėtinai imlus laiko, tačiau šio 

metodo pagalba galima įvertinti sunkiai prognozuojamą ar netikėtą riziką. Taip pat metodas yra 

tinkamas, kai vertinant riziką sunku surasti analogų rinkoje. 

Ryšiams tarp rizikos rezultatų ir galimų priežasčių nagrinėti tinkama priežastingumo 

analizė. Naudojant šį metodą braižoma priežasties – rezultato diagrama (kitaip dar vadinama 

„žuvies kaulo“ ar Ishikawa diagrama), kuri padeda atskleisti rizikos šaltinius ir išsiaiškinti jų 

ryšius (Jodelienė, 2010). Diagrama pradedama brėžti pirmiausiai nurodžius galimą rizikos 

rezultatą. Toliau iš jo išvedus rodyklę, nurodomos priežastys (Chapman, 2006).  3 pav. 

vaizduojama priežastingumo diagrama pagal pagrindinius rizikos šaltinius. Šią diagramą reiktų 

plėsti iki tokio lygio, kad nebūtų praleistos galimos pagrindinės priežastys. Metodas puikiai 

tinka nustatyti rizikų šaltiniams ir ryšiams tarp jų. Iškėlus pagrindines rizikų priežastis galima 

tolesnė analizė ir vertinimas.  

              
3 pav. Priežastingumo analizės diagrama 

 

Pareto analizė gali pasitarnauti, kai reikia nuspręsti, kokia rizika gali labiausiai paveikti 

rezultatą. Pareto analizės metu surašomos pagal pasitaikymo dažnumą surūšiuotos priežastys, 

sukeliančios riziką (Jodelienė, 2010). Laikantis Pareto teoremos esmės, atrenkamos tik toks 

priežastys, kurios lemia bendrą suminį 80% ar didesnį problemų kiekį. Nustatytos rizikos 

atvaizduojamos grafiškai juostinės diagramos pagalba mažėjančia tvarka (4 pav.). Nors analizės 

pagalba galima nuspręsti, kurias rizikas verta įtraukti į tolesnę analizę, kaip reikšmingas, šiuo 

metodu išskyrus rizikas, neįvertinama, kokia tikimybė, kad rizika pasireikš.  

 

 
 

4 pav. Pareto diagramos pavyzdys. Šaltinis: www.blog.minitab.com, 2012 

 

http://www.blog.minitab.com/
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Kadangi kokybinis rizikos vertinimas yra itin subjektyvus ir jo pagalba sunku nustatyti 

konkrečias reikšmes, kurios turės įtaką verslo vertei, vertintojui analizuojant riziką tai yra 

pirminis etapas, kurio metu apibrėžiamos aktualiausios rizikos rūšys, sąlygos ar veiksniai. 

Tolesnė apibrėžtų rizikų analizė turėtų įvertinti poveikį verslui kiekybiškai. 

 

Kiekybiniai rizikos vertinimo metodai 

 

Tikimybė ir įtaka – pagrindiniai komponentai, būtini rizikos vertinimui. Tikimybė – 

galimybė, kad rizika pasireikš, ir tai yra „kiekybinė galimybės išraiška, jos matas“ (Rutkauskas, 

2001). Tuo tarpu įtaka – galimo rezultato reikšmė (nuostolio dydis ar nukrypimas nuo laukiamo 

rezultato), jei rizika pasireikš (Jodelienė, 2010).Yra keletas alternatyvių būdų, kaip matuoti 

riziką, siekiant įvertinti ją kiekybiškai, tačiau dažniausiai naudojami statistiniai matai.  

Turint duomenis, koks būtų kiekvienos rizikos rezultatas, ir kokia tikimybė, kad įvykis 

įvyks, pritaikius svertinio galimų rezultato vidurkio (laukiamos vertės) formulę, galima 

apskaičiuoti bendrą rizikos lygį: 

; 

kur: – galimas rizikos įvykio rezultatas;  – tikimybė, kad i-tasis atvejis įvyks; n 

– galimas atvejų skaičius. 

Rizikai įvertinti taip pat galima naudoti ir dispersijos (realių rezultatų nuokrypio nuo 

galimų rezultatų vidurkio kvadratų vidurkio) skaičiavimą: 

= ; 

kur:  – galimas rizikos įvykio rezultatas;  – svertinis galimų rezultatų vidurkis;  

 – tikimybė, kad i-tasis atvejis įvyks; n – galimas atvejų skaičius. 

Šiuo atveju, kuo didesnė dispersija, tuo didesnė ir rizika. 

Standartinio nuokrypio skaičiavimu galima nustatyti, kiek pastovūs yra priimtų sprendimų 

rezultatai. Kuo didesnis standartinis nuokrypis, tuo didesniu diapazonu gali svyruoti laukiami 

rezultatai, kas, savo ruožtu, didina ir rizikingumą. Standartinis nuokrypis apskaičiuojamas pagal 

formulę: 

 
kur:  – galimas rizikos įvykio rezultatas;  – svertinis galimų rezultatų vidurkis;  

 – tikimybė, kad i-tasis atvejis įvyks; n – galimas atvejų skaičius. 

Kadangi tikėtina ar laukiama grąža nusako investicijų naudą, o standartinis nuokrypis – 

riziką, pelningesnės yra tos investicijos, kurių tikėtina ar laukiama grąža yra didesnė, o 

standartinis nuokrypis – mažesnis. 

Kalbant apie gilesnes kiekybines analizes, verslo vertinime pajamų metodu neretai 

pritaikoma jautrumo analizė. Šio metodo pagalba nustatomas pasirinkto rodiklio pokytis, 

pasikeitus vienam iš kintamųjų (kitiems kintamiesiems nesikeičiant) (Buškevičiūtė et al., 2010). 

Jautrumo analizė atliekama pasirinkus pagrindinį rodiklį (pvz., grynąją dabartinę vertę) ir 

veiksnius, galinčius keisti pagrindinio rodiklio reikšmę (pvz., produkcijos kaina, infliacijos 

lygis). Nustačius visus veiksnius, skaičiuojamas pagrindinio rodiklio pokytis, pasikeitus 

parinktiems veiksniams (Cibulskienė ir Butkus, 2007). 5 pav. pateiktas jautrumo analizės 

pavyzdys, vertinant investicijų grąžą, keičiantis pieno supirkimo kainai. 

Analizuojant rizikingumą, šio metodo pagalba yra daroma prielaida, kad didelis jautrumas 

parametrų pokyčiams liudija apie rizikingumą. Grafiko nuolydžio statumas rodo pagrindinio 

rodiklio jautrumą kintamojo pokyčiams. 
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5 pav. Jautrumo analizės pavyzdys. Šaltinis: www.agroakademija.lt, 2011 

 

Jautrumo analizė tiria tik vieno parametro kitimo įtaką pasirinktam pagrindiniam rodikliui, 

o kitiems esant pastoviems. Sprendžiant šią problemą galima pasitelkti scenarijų analizę – 

tolesnę jautrumo analizės plėtotę. Metodas pagrįstas galimų pinigų srautų modeliavimu trims 

galimiems įgyvendinimo sąlygų variantams: pesimistiniam, optimistiniam ir baziniam. 

Pesimistiniame variante remiamasi prielaida, kad pinigų srautams svarbios sąlygos klostytis 

blogiau negu baziniame variante, optimistinio – geriau (Cibulskienė ir Butkus, 2007). Scenarijų 

analizė atliekama pasirinkus kintamuosius, kurie bus kuriamo scenarijaus pagrindas. Tuomet 

kiekvienam iš trijų scenarijų parenkamos kintamųjų reikšmės ir įvertinama kiekvieno 

scenarijaus grynoji dabartinė vertė ar vidinė grąžos norma. Pesimistinio ir optimistinio variantų 

grynųjų dabartinių verčių skirtumas rodo rizikos laipsnį: 

 

∆GDV= GDVopt. – GDVpes.; 

kur: ∆GDV – grynosios dabartinės vertės svyravimų ribos; GDVopt. – optimistinio 

scenarijaus grynoji dabartinė vertė; GDVpes. – pesimistinio scenarijaus grynoji dabartinė vertė. 

 
Kuo skirtumas tarp optimistinio ir pesimistinio  scenarijų reikšmių didesnis, tuo didesnė ir 

rizika. Scenarijų analizės pavyzdys pateikiamas 6 pav. 

 

 
6 pav. Scenarijų analizės pavyzdys. Šaltinis: KPMG, 2013 

 

 Dar vienas kiekybinis rizikos vertinimo metodas pritaikomas verslo vertinime – lūžio 

taško analizė. Tai yra finansinės analizės ir planavimo metodas, kurio pagalba nustatomas lūžio 

http://www.agroakademija.lt/
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taškas rodo pardavimų apimtį produkto vienetais arba piniginiais vienetais, kuri būtina, kad 

įmonė padengtų veiklos išlaidas. Kuo planuojamų investicijų pardavimų apimtys yra toliau į 

dešinę nuo lūžio taško, tuo mažesnė rizika, ir atvirkščiai (Dzikevičius, 2001). Lūžio taškas gali 

būti randamas grafiniu būdu, kaip pavaizduota 7 pav. arba skaičiuojamas pasinaudojus 

matematine formule: 

; 

kur:  - kiekis lūžio taške, vienetais; P – produkto vieneto kaina; AVC – 

kintami kaštai, tenkantys vienam produkcijos vienetui; FC – bendrieji pastovūs kaštai. 

 

 
7 pav. Lūžio taško analizės grafikas. Šaltinis: http://www.insideoutsidemgt.com.au, 2016 

 

Aptarti kiekybiniai rizikos vertinimo metodai gali būti tiesiogiai atspindėti grynųjų pinigų 

srautų koregavimuose, tačiau praktikoje vertinant verslą dažniau sutinkamas diskonto normos 

metodas, kuris toliau straipsnyje apžvelgiamas detaliau. 

 

 

Rizikos vertinimas diskonto normoje 

 

Atliekant vertinimą diskontuotų pinigų srautų metodu (būdu) į diskonto normą yra 

įskaičiuojamas rizikos priedas, kuris įvertina riziką. Nors pats metodas atrodo nesudėtingas, 

sudėtinga finansiškai pagrįsti skaičiavimui naudojamos diskonto normos dydį. Taikoma 

diskonto norma priklauso nuo vertės nustatymo pagrindo, turto tipo arba nuo skaičiuojant 

taikomų pinigų srautų. Jeigu vertinimo tikslas yra nustatyti rinkos vertę, diskonto norma turi 

atspindėti rinkos dalyvių nuomonę dėl rizikos. Atitinkamai, jeigu tikslas yra nustatyti investicinę 

vertę, diskonto norma turi atspindėti siekiamą grąžos normą, kurią konkrečiam investuotojui 

reikia gauti, kad atsipirktų su turtu susijusi rizika (Diskontuoti pinigų srautai, 2012). Diskonto 

norma taip pat turėtų atspindėti prognozuojamų pinigų srautų pobūdį ir su jais susijusią riziką, 

pvz., diskonto norma, vertinanti ateities lūkesčius dėl įsipareigojimų nevykdymo yra tinkama, 

kai skaičiuojami sutartiniai ar labiausiai tikėtini pinigų srautai.  

Diskonto norma taip pat gali būti panašaus turto ar įsipareigojimų, kuriais prekiaujama 

rinkoje, lyginamasis kriterijus pagal pasirenkamą grąžos normą, prognozuojamus pinigų srautus 

nustatant tokiu pačiu pagrindu. Tačiau toks pats rodiklis negali būti taikomas, jeigu naudojami 

tikėtini svertiniai pinigų srautai, nes juose jau įtrauktos įsipareigojimų nevykdymo ateityje 

prielaidos (Diskontuoti pinigų srautai, 2012). Tačiau gali būti taikoma diskonto norma, 

proporcinga rizikai, būdingai laukiamiems pinigų srautams. Ši norma paprastai nustatoma pagal 

turto įkainojimo modelius, taip gaunant lauktą grąžos normą, rodančią galimas pasekmes.  

Skaičiuojant diskonto normą kapitalo aktyvų vertinimo modeliu riziką atspindi 

koeficientas beta, ir, atskirais atvejais, premija už riziką. Taikant suminį arba kumuliatyvinį 

http://www.insideoutsidemgt.com.au/
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modelį prie nominalios pelno normos be rizikos pridedama papildomos premijos už šalies, 

investavimo į smulkų verslą, investavimo į uždarą akcinę bendrovę rizikos ir premija už 

nesisteminę riziką pagal rizikos veiksnius. Skaičiuojant diskonto normą svertinio kapitalo kaštų 

vidurkio modeliu atskirai atsižvelgiama į kiekvieno kapitalo šaltinio (skolinto kapitalo, 

privilegijuotųjų bei paprastųjų akcijų) rizikos dydį (Galinienė, 2015).  

Tačiau kaip pažymi Chmieliauskas ir Kazlauskienė (2003), diskonto normos rodikliui 

nustatyta premija už riziką gali lemti labai skirtingus rezultatus. Investuotojai, kurie nėra linkę 

rizikuoti, pastebėję nesisteminės rizikos vertinamoje įmonėje požymius, skirs didžiausias šių 

premijų reikšmes, o tai žymiai padidins diskonto normą ir mažins vertinamo verslo vertę. Todėl 

taikant diskontuotų pinigų srautų metodą labai svarbu parodyti, kad nesisteminės rizikos 

veiksniai yra svarbūs vertinamame versle ir būtent jie lemia stebimą ar laukiamą šio verslo 

pajamų svyravimą. 

 

Išvados 

 

1. Vieningo rizikos termino apibrėžimo nėra, tačiau kai kurie pagrindiniai aspektai 

kartojasi daugelio autorių darbuose. Rizikos sąvoka neretai yra siejama su neapibrėžta, netikėta 

situacija ar aplinkybėmis, kurių rezultatas – įvarūs nuostoliai ir praradimai, arba atvirkščiai – 

pelnas ir įgijimai. 

2. Nuoseklus ir nenutrūkstmas rizikos vertinimo procesas įmonėms yra naudingas, 

nes gilina žinias apie įmonės aplinką, leidžia geriau valdyti riziką, kurti realias strategijas bei 

planus. Tuo tarpu verslo vertintojas, siekdamas objektyvaus įvertinimo, taip pat turėtų laikytis 

rizikos vertinimo proceso nuoseklumo, taip palengvindamas rizikos įvertinimą konkrečioje 

įmonėje ir suteikdamas argumentuotą pagrindą savo vertinimui. 

3. Verslo riziką sąlygoja daugybė skirtingų veiksnių, būdingų skirtingoms šakoms ir 

veikloms, todėl pateikiama daugybė rizikos rūšių bei klasifikavimo modelių. Tačiau įmonių 

veiklos rizikų klasifikavimas išplečia analizės ribas ir leidžia išsamiau atskleisti rizikų 

atsiradimo priežastis, bei užtikrinti, kad kuo daugiau įmanomų veiksnių būtų įtraukti į vertinimą. 

4. Siekiant kuo išsamesnės rizikos analizės vertinant verslą, rekomenduojama 

remtis sisteminga kokybinių ir kokybinių rizikos vertinimo metodų sinteze. 

5.  Pagrindinis kokybinės rizikos analizės tikslas – rizikos veiksnių, veikiančių 

konkrečią įmonę apibrėžimas, sąlygų, kuriomis pasireiškia rizika, nustatymas. Konkretūs 

metodai atlikti kokybinei analizei gali būti: ekspretinis vertinimas, analogų analizė, proto 

šturmas, priežastingumo analizė, Pareto analizė. 

6. Kadangi kokybinė analizė yra ganėtinai subjektyvi ir nepateikia konkretaus 

finansinio įvertinimo, rekomenduojama kokybinės analizės metu išanalizuotus reikšmingiausius 

rizikos veiksnius įvertinti kiekybiniais metodais, kurie gali būti: statistiniai matai, jautrumo 

analizė, scenarijų analizė, lūžio taško analizė. 

7. Atliekant vertinimą diskontuotų pinigų srautų metodu, rizika įvertinama diskonto 

normos skaičiavimuose. Taikant šį metodą nesisteminiai rizikos veiksniai vertiname versle 

atspindi pajamų svyravimą. 
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Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo 

įstatymo 3 straipsnio ir Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų 

įstatymo 8 straipsnio pakeitimo projekto (projektų) aiškinamasis raštas 
 

Parengė Steponas Deveikis, VU Ekonomikos fakulteto lektorius, LTVA narys 

 

Lietuvos Respublikos Seime svarstomas (pritarta po pateikimo 2016-05-31 posėdyje Nr. 

354, vyksta svarstymas Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. 

rugsėjo pradžioje pateikė išvadą) Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų 

įstatymo (toliau – Įstatymo) 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (toliau – Įstatymo 

projektas), parengtas atsižvelgus į susiklosčiusią padėtį turto ir verslo vertinimo profesijoje ir 

pateiktus pasiūlymus. Pasiūlyto ir svarstomo projekto esmė – pakeisti ir papildyti Įstatymo 8 

straipsnio 2 punktą, kuriame nustatomi siekiančių verslo vertintojo asistento, vertintojo arba 

vertintojo eksperto kvalifikacijos asmenų universitetinio išsilavinimo reikalavimai. Siūloma 

nustatyti, kad užtenka turėti „aukštąjį universitetinį išsilavinimą fizinių, socialinių ir 

technologijų mokslo sričių išsilavinimą, kai siekiama verslo vertintojo asistento (žemiausios), 

vertintojo (aukštesnės) arba vertintojo eksperto (aukščiausios) kvalifikacijos“ (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės išvados..., 2016).  

Projekto derinimo metu Teisingumo ministerija ir Finansų ministerija atkreipė dėmesį, 

kad siekiant išvengti asmenų lygybės principo pažeidimo išsilavinimo reikalavimas turėtų būti 

taikomas ne tik siekiantiems verslo vertinimo kvalifikacijos, bet ir kitiems Įstatyme 

nurodytiems subjektams – nekilnojamojo turto vertintojams ir kilnojamojo turto vertintojams, 

todėl pasiūlyta Įstatymo projekte vietoj žodžių „verslo vertintojo“ įrašyti žodžius „turto arba 

verslo vertintojo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvados..., 2016).  Tačiau yra ir daugiau 

turto ir verslo vertinimo profesijos problemų, kurios turėtų būti sprendžiamos kartu su šio 

Įstatymo 8 straipsnio keitimu. Lietuvos Respublikos Seime yra pateikta ir kitų Įstatymo ir 

Įstatymo projekto pakeitimų pasiūlymų, projekto aiškinamųjų raštų (rašto modifikacijų). 

Glaustai apžvelgiant problemą, tenka konstatuoti keletą esminių priežasčių ir motyvų, kodėl 

Įstatymo 8 straipsnį ir Įstatymo pakeitimo įstatymo (2011) 3 straipsnį reikėtų keisti.   

Galiojančioje Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 

pakeitimo įstatymo redakcijoje (priimta 2011-06-22, Nr. XI-1497)  numatyta, kad asmeniui, 

turinčiam tinkamą bazinį išsilavinimą, nustatytą minėtame Įstatymo 8 straipsnio 2 punkte, bei 

pakankamą (priklausomai nuo siekiamos kvalifikacijos – vieneri, treji arba septyneri metai) 

darbo susijusio su vertinimu patirtį, Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka 

išlaikiusiam atitinkamus kvalifikacinius egzaminus, suteikiama nekilnojamojo turto, 

kilnojamojo turto arba verslo srities vertintojo asistento (žemiausia), vertintojo (aukštesnė) 

arba vertintojo eksperto (aukščiausia) kvalifikacija. Kvalifikaciją suteikia Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės įgaliota atlikti turto ir verslo vertintojų valstybinę priežiūrą įstaiga.  

Minėto Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo 

įstatymo (2011) 3 straipsnyje  nustatyta, kad nuo 2018 sausio 1 dienos vertinimų negalės 

atlikti tie turto vertintojai, kurių bazinis išsilavinimas neatitiks Įstatymo 8 straipsnio 2 punkte 

išvardintų išsilavinimo krypčių nurodytose mokslo srityse. Tai reikalavimas, kurio nebuvo 

ankstesnėje, iki 2012 m. gegužės 1 d. galiojusioje, Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 

redakcijoje (priimta 1999-05-25, įsigaliojo 1999 m. liepos 1 d. ir galiojo iki 2012-05-01), kai 

turto vertintojo kvalifikaciją įgijo dauguma šiandien turto ir (ar) verslo vertinimo veiklą 

praktikuojančių asmenų.  

Naujos redakcijos Įstatymo 8 straipsnio 2 punkte išvardintų reikalavimų taikymas yra 

logiškas ir pagrįstas, kai kalbama apie naujai šiuo metu, galiojant naujoms Įstatymo  

nuostatoms, vertintojo kvalifikacijos siekiančius asmenis. Tačiau laikytina nelogiška nuostata, 

kad asmenys prieš keliolika metų, po papildomų mokymosi kursų ir seminarų, pagal anksčiau 

galiojusius teisės aktus turėję teisę tapti turto ir (ar) verslo vertintojais, išlaikę kvalifikacinius 

turto vertintojų egzaminus ir vėliau kasmet kėlę kvalifikaciją, nuo 2018 metų nebegalės tęsti 
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profesinės veiklos. Taip būtų pažeidžiami asmenų, anksčiau įsigijusių vertintojo kvalifikaciją 

ir turinčių galiojančius turto ir (ar) verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimus, teisėti 

lūkesčiai, nepagrįstai nuvertinama turto ir (ar) verslo vertintojo patirties svarba ir įtaka turto 

arba verslo vertinimo kokybei bei patikimumui, tuo pačiu pažeidžiamas ir teisės akto 

netaikymo atgal,  lex retro non agit principas. Asmuo, praeityje teisėtai įgijęs vertintojo 

kvalifikaciją, verčiamas jos atsisakyti, ji iš jo atimama pagal naujai formuluojamą 

reikalavimą. O juk lex retro non agit principas yra vienas iš teisinės valstybės konstitucinių 

principų, užtikrinančių teisinį saugumą, aiškumą ir stabilumą, t. y. teisinėje valstybėje turi 

būti siekiama užtikrinti teisinio reguliavimo bei asmenų teisinio statuso aiškumą ir stabilumą. 

Subjektai turi žinoti, kokio elgesio iš jų tikimasi, reikalaujama, ir turi būti tikri, kad už 

galiojusius teisės aktus atitinkantį elgesį ir profesinę veiklą jiems nebus taikomos teisinio 

poveikio priemonės vėliau pasikeitusio teisinio reguliavimo pagrindu. Vėliau įtvirtintos 

teisinės normos negali būti taikomos juridiniams faktams ir teisinėms pasekmėms, 

įvykusioms dar iki šio teisės akto įsigaliojimo. Todėl galiojančią Lietuvos Respublikos turto ir 

verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio (Įstatymo įgyvendinimas) 

2 dalies redakciją siūlome pakeisti, išbraukiant žodžius „iki 2018 m. sausio 1 d.“  

Šioje straipsnio dalyje liktų nuostata, kad turto ir verslo vertintojai, iki Įstatymo 

įsigaliojimo turėję viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo 

instituto išduotą galiojantį turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą (suteiktą vertintojo 

kvalifikaciją), „turi teisę atlikti turto arba verslo vertinimą neatsižvelgdami į šio įstatymo 

1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 

8 straipsnio 2 ir 3 punktų nuostatas“.  

 Taip būtų išvengta dar kelių prieštarų. Viena jų – kvalifikacijos pažymėjimo 

neterminuotas galiojimas. Tiek senoji Įstatymo redakcija, tiek galiojanti Lietuvos Respublikos 

turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies nuostata nurodo, kad „turto 

arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikui“. Antra, 

Lietuva yra deklaravusi, kad į nacionalinę teisę perkėlė Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (toliau - Paslaugų direktyva) nuostatas. 

Paslaugų direktyvos įgyvendinimas pašalino kliūtis transnacionalinei paslaugų, tarp jų ir turto 

ar verslo vertinimo, plėtrai. Lietuvoje vertinimus gali atlikti ir ES šalyse pripažinti turto 

vertintojai, kuriems nekeliami specializuoto bazinio išsilavinimo reikalavimai. Todėl 

nepašalinus minėtos nuostatos iš įstatymo, praktikuojantys Lietuvoje vertintojai bus 

suskirstyti į dvi rūšis – privalantys įgyti siaurai specializuotą pagal mokslo sritis ir kryptis 

bazinį išsilavinimą Lietuvos gyventojai ir atleisti nuo tokios prievolės ES valstybių narių 

asmenys. Toks skirtingas bazinio išsilavinimo barjero nustatymas Lietuvos ir kitų valstybių 

turto vertintojams yra vertinimo paslaugos teikėjų diskriminacija pagal kilmę, ką draudžia 

minėtos Paslaugų direktyvos 14 straipsnis. Aukščiau aptarta norma taip pat prieštarauja 

Europos vertinimo standartų (2012 m. ir 2016 m. laidos) Europos vertinimo standarto 

„Kvalifikuotas vertintojas“ nuostatoms. Europos vertinimo standartuose  nėra nurodomos 

jokios konkrečios universitetinio išsilavinimo kryptys bei sritys tinkamos turto vertintojui 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvados..., 2016:6). 

Kita vertus, reikalaujamo išsilavinimo skirstymas pagal mokslo kryptis sukuria teisinį 

nestabilumą – mokslo kryptys kaitaliojasi, jos nustatomos pagal dabartinę studijų programų 

sampratą, ribos tarp jų išsiplauna arba neatitinka praeityje buvusių, todėl dalis praktikuojančių 

turto vertintojų ateityje netikėtai gali atsidurti profesijos užribyje. Kelia abejonių ir mokslo 

krypčių, tinkamų turto vertintojo kvalifikacijai įgyti, subjektyvus nustatymas. Nėra protingo ir 

logiško paaiškinimo, kodėl pagal dabar galiojančią Įstatymo 8 straipsnio redakciją 

matematikas ar informatikas gali vertinti turtą, o fizikas ne, kodėl žemės ūkio ar miškų ūkio 

specialistas negali vertinti biologinio ir technologinio turto ar žemės ūkio verslo, kuriuos jis 

tikrai geriau išmano nei eilinis vadybos specialistas. Daugėja jungtinių studijų programų, 

kuriose sujungiamos skirtingos kryptys ir netgi sritys. Tokie pavyzdžiai gali būti studijų 
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programos: filologija ir reklama (marketingas); nauja studijų programa Vilniaus universitete 

„Verslas ir teisė“ (2016) ir pan. 

Dar reikėtų pabrėžti, kad ankstesnės, prieš 30 ar 40 metų, buvusios aukštojo mokslo 

programos neturėtų būti automatiškai prilyginamos dabartinėms studijų programoms. Pvz., 

XX a. aštuntajame ar devintajame dešimtmetyje Lietuvos žemės ūkio akademijoje, Miškų 

ūkio fakultete suteikta miškų ūkio inžinieriaus kvalifikacija jokiu būdu nėra tas pats, kas šiuo 

metu ar kiek anksčiau Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakultete 

suteikiama miškotyros bakalauro ar miškininkystės bakalauro, ekologijos bakalauro ar miestų 

ir rekreacinės miškininkystės magistro kvalifikacija.  

Vertintojo profesijai reikalingos žinios įgijamos, įgūdžiai išugdomi profesinėje veikloje 

ir kvalifikacijos kursuose, seminaruose – tęstinio profesijos mokymo procese. Aukšti 

kvalifikacijos egzamino reikalavimai siekiant įgyti vertintojo asistento, vertintojo ar vertintojo 

eksperto kvalifikaciją užkerta kelią atsitiktiniams su turto ar verslo vertinimu nesusijusių 

profesijų lūkesčiams. Būtent, kvalifikacijos egzamino institutas (priemonė) užtikrina, kad į 

turto ar verslo vertinimo sritį ateitų kvalifikuotai pasirengę profesionalai. Europos vertinimo 

standartai (European Valuation Standards 2016) pateikia reikalaujamų išmanyti dalykų sąrašą, 

bet nenustato konkrečių studijų programų, mokslo ar studijų krypčių ir sričių. 

Šiuo metu, Vyriausybės iniciatyva, sukurta bendra audito, apskaitos, turto vertinimo ir 

bankroto administravimo profesijų priežiūros tarnyba. Institucija apjungė veikusias Audito ir 

apskaitos tarnybą, Turto vertinimo priežiūros tarnybą ir Įmonių bankroto valdymo 

departamentą. Minėtos laisvosios profesijos turi daug bendro, todėl ir jų reguliavimo 

pagrindai turėtų būti bendri (kur tai įmanoma). Tačiau nei auditoriui, nei bankroto 

administratoriui siauri, specifiniai bazinio išsilavinimo reikalavimai nekeliami, minėtoms 

profesijoms sėkmingai įsisavinti pakanka aukštojo universitetinio išsilavinimo. Siekiant 

profesijų reguliavimo sanglaudos, turto vertintojų profesijos reguliavimo normos turėtų 

konverguoti link audito profesijos, vienintelės iš laisvųjų profesijų reguliuojamos Europos 

Sąjungos mastu, reguliavimo normų. Siauri, detalizuoti reikalavimai turto vertintojo ir verslo 

vertintojo baziniam išsilavinimui Įstatymo 8 straipsnyje turėtų būti pakeisti bendresniu 

universitetinio išsilavinimo reikalavimu. 

Šio siūlymo tikslas – panaikinti profesiją reguliuojančio įstatymo trūkumus, siekiant 

sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas Lietuvos ir ES valstybių narių turto vertintojams. 

Taip pat išsaugoti esamą profesinę vertintojų patirtį ir žmogiškuosius išteklius, palengvinti 

apsikeitimą profesionalais tarp nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto ir verslo vertinimo 

sričių. Siūlome  atsisakyti Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 

8 straipsnio 2-ame punkte numatyto reikalavimo siaurai specializuotam baziniam 

išsilavinimui, paliekant anksčiau, iki 2012 m. gegužės 1 d. galiojusį reikalavimą turėti 

universitetinį išsilavinimą įvairiose srityse, taip pat pataisyti 2011 m. priimto Lietuvos 

Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 

2 dalies redakciją, išbraukiant žodžius „iki 2018 m. sausio 1 d.“.   
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AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 
 

 

DĖL EKSPERTINIO VERTINIMO BŪDO TAIKYMO 

2016 m. spalio 15 d.  

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba), vykdydama teisės aktais pavestas funkcijas 

turto ir verslo vertinimo veiklos priežiūros srityje, atlieka parengtų turto ir verslo vertinimo 

ataskaitų (toliau – vertinimo ataskaita) tikrinimus, nagrinėja paklausimus dėl vertinimo ataskaitų  

atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (toliau – Įstatymas) 

nustatytiems reikalavimams. Labai svarbus dalykas vertinimo ataskaitų kokybei ir atitikčiai 

patvirtinti yra vertinimo ataskaitose taikomų rinkos duomenų ir išvestinių rodiklių pagrįstumas 

ir pagrindimas rinkos duomenimis. Tarnyboje nagrinėjant pateiktas vertinimo ataskaitas, 

pastebima, kad turto ir (ar) verslo vertintojai (toliau – vertintojas), nustatydami įvairius 

finansinius rodiklius (pvz., kapitalizacijos normą, pajamų, nuomos kainos augimą ir kt.), išlaidų 

dydžius (pvz., mokėjimai tarpininkams, remonto įkainiai, automobilių servisų darbo įkainiai ir 

pan.), nekilnojamojo turto sandorių kainų pataisas, dažnai kliaujasi ekspertiniu vertinimu.  

Vadovaujantis Tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 

2015-11-23 įsakymu Nr. 1K-344 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, Tarnyba nėra 

kompetentinga oficialiai aiškinti teisės aktų normas ir nuostatas, todėl šiame rašte pateikiama 

Tarnybos nuomonė, pozicija ir įžvalgos dėl ekspertinio būdo taikymo vertinimo ataskaitose. 

Esamos situacijos apžvalga. Daugeliu atvejų turto ar verslo vertinimu siekiama nustatyti 

rinkos vertę, todėl, visų pirma, reikia remtis rinkos duomenimis. Taikant ekspertinį vertinimo 

būdą būtina siekti, kad ir jis būtų pagrįstas rinkos statistine analize.  Praktikoje dažniausiai 

pasitaikantys ekspertinio vertinimo būdo variantai yra šie: 1) vertintojas įvardina save kaip 

ekspertą ir individualiai, remdamasis tik asmenine patirtimi, nustato įvairius rinkos vertei 

pagrįsti reikšmingus dydžius vertinimo ataskaitoje; 2) vertintojas naudojasi vidine savo 

darbovietėje – vertinimo įmonėje – dirbančių vertintojų apklausa, kurios pagrindu nustatomi 

įvairūs rinkos vertei pagrįsti reikšmingi dydžiai; 3) vertintojas naudojasi išorinėmis (ne tik savo 

darbovietėje dirbančių vertintojų arba kitų ekspertų, respondentų) apklausų rezultatais.  

Pirmasis ekspertinio vertinimo būdo variantas ne kartą buvo aptartas ir kritikuotas Turto 

arba verslo vertintojų garbės teismo ir administracinių teismų praktikoje atmestas kaip 

netinkamas. 

Antrasis ekspertinio vertinimo būdo variantas, kurio  pagrindas yra vertinimo įmonės 

viduje organizuota kelių specialistų (darbuotojų) apklausa dėl konkretaus rodiklio ar pataisos 

dydžio, nėra pakankamas ir tinkamas. Kai pačioje vertinimo įmonėje nėra objektyvių rinkos 

duomenų ar šaltinių, kuriais būtų galima pagrįsti atskirų finansinių rodiklių ar reiškinių dydį, 

tiesiog toje pačioje įmonėje dirbančių darbuotojų apklausa negali būti laikoma tinkamu 

ekspertiniu vertinimu būdu, kuris leistų pagrįsti vertinamo turto arba verslo rinkos vertę. Šiuo 

atveju metodologiniai trūkumai ir ydos (ekspertų priklausomumo vienam darbdaviui, kuris 

paprastai ir organizuoja apklausą, problema, apklausos paviršutiniškumas, ekspertų atrankos 

principų neaiškumas, imties nepakankamumas, tyrimo rezultatų analizės stoka ir kt.) neužtikrina 

tinkamo vertinimo rodiklių, lyginamųjų objektų skirtumų pataisų, pinigų srautų sumų, o tuo 
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pačiu ir rinkos vertės pagrindimo. Individuali ar vidinė paviršutiniška apklausa negali būti 

laikoma patikima informacijos gavimo ir vertinamo turto rinkos vertės pagrindimo priemone. 

Trečiasis ekspertinio vertinimo variantas, kai vietoj tiesiogiai rinkos duomenimis 

nepagrįstos atskiro eksperto nuomonės pareiškimo naudojamos asocijuotų struktūrų periodiškai 

atliekamos rinkos duomenų analizės, nepriklausomų ekspertų statistikos principais pagrįstų 

apklausų rezultatai, yra perspektyvus ir logiškas. Reikiamos vertinimui atlikti informacijos 

pagrįstumą rinkos duomenimis gali užtikrinti įmonės, asociacijos ar valstybės įstaigos, kurios 

aprėpia platesnę vertinimo objektų rinkos duomenų ar nepriklausomų ekspertų apklausų imtį ir 

gali pateikti objektyvų rinkos tendencijų vertinimą.  

Pastaruoju metu vertinimo ataskaitose stebimas vertinimo pataisų kriterijų ir subkriterijų  

reitingavimo (rangavimo) būdo, pagrįsto UAB „Lituka“ ir Ko vadovaujamo tyrimo 2015–2016 

m. apibendrinta medžiaga, publikuojama  elektroniniuose leidiniuose
87

, taikymo proveržis. 

Atkreiptinas dėmesys, kad lyginamojo metodo ar pajamų metodo kriterijų reitingavo sistema ar 

skaičiavimo būdas pats savaime nepagrindžia individualių vertinimo ataskaitose taikomų pataisų 

tikslingumo ir jų dydžių, reikalinga individuali argumentacija dėl konkrečių reitingavimo 

lentelėse nurodytų ir vertinimo ataskaitoje taikomų dydžių pasirinkimo ir taikymo. 

 

Ekspertinio vertinimo būdo teisinis ir metodinis pagrindas.  Ekspertinis vertinimas – 

procesų ar reiškinių, kurie tiesiogiai negali būti išmatuoti, kiekybiniai ir kokybiniai vertinimai. 

Šiaurės Amerikos šalių turto vertinimo metodiniuose dokumentuose apibrėžiama, kad 

„ekspertinis vertinimas – tai toks vertinimo būdas, kuriuo vertinimo ekspertai nustato vertinimo 

koeficientus, rodiklius ir standartus (lyginamuosius rodiklius) remdamiesi atskirų turto vienetų 

vertinimo patirtimi ir analize“
88

. Ekspertinio vertinimo taikymo teorija ir praktika yra aprašoma 

užsienio ir šalies akademinėje literatūroje, pateikiama įvairių pavyzdžių, kaip pripažįstamos 

ekspertiniu vertinimu nustatytos rinkos vertės. Šis būdas paprastai yra taikomas tais atvejais, kai 

trūksta rinkos duomenų, kad būtų galima taikyti įprastas lyginamojo arba pajamų metodo 

technikas. Lyginamojo metodo pataisų apskaičiavimo  ir taikymo aktualijos apžvelgiamos 

įvairiuose seminaruose, metodinės nuostatos ir įžvalgos aptartos vertintojo Antano Tumelionio 

(2013) publikacijoje
89

. Šioje publikacijoje glaustai aptariamos ekspertinio vertinimo būdo 

taikymo ir nekilnojamojo turto masinio vertinimo sprendinių naudojimo pataisoms nustatyti 

galimybės. 

Ekspertinis vertinimas, kaip rinkos vertės skaičiavimo būdas nėra plačiau aprašytas Turto 

ir verslo vertinimo metodikoje (2012; toliau – Metodika)
90

, todėl Tarnyba turi pareigą 

apibendrinti gerąją patirtį, formuoti aiškią poziciją dėl šio vertinimo būdo taikymo, kad būtų 

išvengta klaidingų interpretacijų ir ekspertinio vertinimo būdo taikymo klaidų. Metodikos 60 

punkte nustatyta, kad „darydamas (jeigu būtina) analogiško arba panašaus turto sandorių kainų 

pataisas, turto vertintojas taiko kiekybinius ir (arba) kokybinius skaičiavimo modelius“. 

Kokybinio tyrimo ir skaičiavimo modeliai ir principai – grupinė apklausa, giluminis interviu, 

pusiau struktūrinis interviu ir pan. – vertintojų gali būti sėkmingai taikomi ir  naudojami, tačiau 
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jų parinkimas ir tinkamumas priklauso nuo vertinimo (tyrimo) pobūdžio ir turi būti 

pagrindžiamas vertinimo ataskaitose.  

Teisinė ekspertinio vertinimo apibrėžtis pateikiama Nekilnojamojo turto vertinimo 

taisyklėse
91

: „nekilnojamojo turto ekspertinis vertinimas – nekilnojamojo turto vertinimas, kai 

remiantis atskirų nekilnojamojo turto vienetų vertinimo patirtimi ir analize nustatomi vertinimo 

koeficientai, rodikliai ir kiti santykiniai lyginamieji dydžiai, leidžiantys įvertinti panašias 

savybes turintį turtą“. 

Esminė skiriamoji ekspertinio vertinimo charakteristika (ypatybė) yra tai, kad turi būti 

atliekama ir vertinimo ataskaitoje pateikiama duomenų ir turimos (gautos) informacijos analizė. 

Pagal dalyvaujančių, taikant ekspertinį vertinimo būdą apklausiamų, specialistų skaičių 

išskiriami individualūs ir kolektyviniai ekspertiniai vertinimai. Individualus ekspertinis 

vertinimas tinka tada, kai sprendžiamos nesudėtingos problemos ir pakanka vieno eksperto 

vertinimų. Tokio ekspertinio vertinimo būdo pavyzdžiu gali būti laikoma vertinant verslą 

pajamų metodu atliekama jautrumo analizė, numatyta Metodikos 100 punkte, kurios tikslas 

nustatyti konkrečius rizikos veiksnius, turinčius didžiausią poveikį bendrai rizikai ir verslo 

vertei. Kolektyvinis ekspertinis vertinimas garantuoja didesnį rezultatų tikslumą ir konkretumą, 

nes ekspertų nuomonės analizuojamos ir apibendrinamos. Būtina kolektyvinio ekspertinio 

vertinimo sąlyga yra ekspertų savarankiškumas, t. y. kad nė vienas ekspertas negalėtų primesti 

savo nuomonės kolektyvui ar kitam ekspertui, ekspertai turėtų būti nepriklausomi (nesusiję 

darbo ar administracinio pavaldumo, kitais santykiais) su apklausos organizatoriumi. 

Individualūs ir kolektyviniai ekspertiniai vertinimai klasifikuojami pagal šiuos esminius 

požymius: 1) mato skalės tipą, t. y. pagal skalę, kurioje pateikiamas ekspertinis vertinimas; 

2) eksperto nuomonės reiškimo būdą, t. y. gaunamos iš eksperto informacijos pateikimo formą; 

3) ekspertizės apklausos rezultatų apdorojimo būdą, t. y. ekspertinių vertinimų matematinio 

apdorojimo formą. Pagal atliktą ekspertinių vertinimų morfologinį klasifikavimą išskiriami šie 

geriausi požymiai: 1) mato skalei – santykinė skalė; 2) nuomonės reiškimui – porinis lyginimas; 

3) rezultatų apdorojimui – rangavimo uždavinio procedūra. 

Visi ekspertiniai vertinimai teikia skirtingų kiekybinių ir kokybinių lyginamųjų objektų 

charakteristikų palyginimo ir įvertinimo galimybę. Tačiau tokio vertinimo procedūra ir rezultatai 

reikalauja tranzityvumo ir logiškumo, t. y. loginio panašumo užtikrinimo ir atskleidimo. 

 

Ekspertinio vertinimo būdo taikymas ir jo atskleidimas vertinimo ataskaitose. 

Vertinimo ataskaitose vertintojai dažnai ekspertiniu būdu nustato lyginamųjų objektų skirtumų 

pataisas, nors yra pakankamai rinkos duomenų skaičiavimams atlikti. Taip neturėtų būti daroma. 

Ekspertinis vertinimo būdas galėtų būti taikomas nustatant skirtumų pataisas, koeficientus tais 

atvejais, kai: 1) atskirų skirtumų įtakai pagrįsti (apskaičiuoti) trūksta rinkos duomenų (nėra 

pardavimų su analogiškomis charakteristikomis), 2) pataisos dydis ir ženklas natūraliai 

paaiškinamas bendromis vertės didėjimo (mažėjimo) tendencijomis, 3) pataisa nesudaro 

didžiausios įtakos kitų pataisų atžvilgiu. Panaudojus ekspertinį vertinimo būdą vertinimo 

ataskaitoje būtina nurodyti jo taikymo aplinkybes, paaiškinti kokia patirtimi ar vertinimo 

atvejais vadovautasi priimant sprendimus dėl pataisų būtinumo ir dydžio (Metodikos 62 punktas 

su papunkčiais; 83 punktas su papunkčiais; 102 punktas su papunkčiais; 107 punktas su 

papunkčiais) 

Ekspertinei informacijai gauti ir kaupti dažniausiai pasirenkamas apklausos anketavimo 

būdas. Anketavimas turi savo taisykles – anketą, paprastai, sudaro grupė tarpusavyje susietų 

klausimų, į kuriuos reikia gauti respondentų atsakymus. Pati anketa griežtos formos gali 

neturėti. Klausimų turinys, kiekis ir eilė priklauso nuo tyrimo tikslų ir uždavinių. Apklausos 

metu pateikti klausimai ir atsakymai į juos turėtų būti aiškiai atskleisti vertinimo ataskaitoje. 

Apklausą vykdantis tyrėjas privalo užtikrinti, kad klausimai bus vienodai suprasti visų 

apklausiamų ekspertų, vengti daugiareikšmiškumo, nors gali būti pateikiami uždari ir atviri 
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klausimai. Išskirtiniais atvejais gali būti taikomi kiti ekspertų apklausos būdai – interviu, 

diskusija, Delfų metodas ir kt. 

Imties nustatymas arba ekspertų atranka yra svarbus ekspertinio vertinimo būdo etapas, ir 

jis turi būti aptartas ir pagrįstas vertinimo ataskaitoje. Imtis gali būti nustatoma ir pagrindžiama 

tikimybiniu arba netikimybiniu būdu. Tikimybinio atrankos tipo esmė – atrankos 

reprezentatyvumas, kai iš populiacijos atrinkta imtis sudaro reprezentatyviai, objektyviai 

atspindimą populiacijos dalį. Vertinime tai sudėtinga pasiekti vien dėl reikalaujamo apklausti 

respondentų skaičiaus. Netikimybinio atrankos tipo esmė – pats tyrėjas suformuoja konkrečius 

atrankos kriterijus, pagal kuriuos į imtį patenka respondentai. Labiau pagrįsta ir teikianti 

patikimą imtį yra tikimybinė atranka. 

Ekspertų grupės dydis priklauso ir nuo ekspertų kvalifikacijos. Sunku (ir nebūtina) 

surinkti didesnę grupę aukščiausios kvalifikacijos ekspertų siekiant išlaikyti ekspertinio 

vertinimo tikslumą ir patikimumą, į ekspertų grupę rekomenduojama įtraukti ne mažiau kaip 5 

nepriklausomus ekspertus. Tačiau kartais ekspertų skaičius gali ir turėtų siekti ir keliasdešimt 

asmenų, o mažiausias rekomenduotinas grupės dydis – 3 ekspertai. Daugelio mokslininkų 

nuomone, optimalus respondentų grupės dydis – nuo 8 iki 10 ekspertų
92

. Sudarant ekspertų 

sąrašą į grupę turi būti įtraukiami ne vienos įmonės atstovai, pageidautina įtraukti ir gretutinių 

mokslo ir praktikos sričių atstovus.  

Apibendrinta ekspertų grupės nuomonė imama kaip problemos sprendinys (sprendimo 

rezultatas). Jei reikia priimti sprendimą ekspertų vertinimų pagrindu, būtina įvertinti ekspertų 

nuomonių suderinamumo laipsnį. Dviejų ekspertų nuomonių suderinamumą kiekybiškai gali 

rodyti koreliacijos koeficientas. Jei ekspertų skaičius didesnis už du, grupės ekspertų 

suderinamumo lygį rodo konkordancijos koeficientas
93

. Konkordancijos koeficiento skaičiavimo 

būdus ir formules vertintojas pasirenka ir ataskaitoje atskleidžia savo nuožiūra, tačiau šis 

rodiklis, kaip ekspertizės patikimumo įvertis turi būti atskleistas ir nurodytas vertinimo 

ataskaitoje. Konkordancijos koeficiento W reikšmių aibė yra [0,1], t. y. 0 W 1. Vertinimo 

ataskaitoje nepateikus ekspertų nuomonių suderinamumo laipsnio ar konkordancijos 

koeficiento, gali būti laikoma, kad vertintojas tinkamai neatliko apklausos procedūrų ir tinkamai 

nepagrindė apklausos rezultatų.  

Ekspertinio vertinimo būdo (tyrimo) kiekybinių duomenų analizė (analizės etapas) yra 

svarbi teoriniu ir taikomuoju požiūriu, nes tai leidžia patikrinti teorinius (ekspertinius) teiginius, 

išryškinti procesų bei reiškinių rinkoje dėsningumus, pagrįsti taikomas pataisas. Taikytini 

kiekybinės analizės metodai, duomenis apdorojant programine įranga (pvz., SPSS programa, 

Excel skaičiuokle ir kt.).  Analizės duomenys ir rezultatai pateikiami vertinimo ataskaitoje. 

Vertintojas atlikdamas turto ar verslo vertinimą turi kelti klausimą, kokius ypatingus, 

svarbius veiksnius reikia išryškinti konkrečiame vertinime, t. y. konstatuoti, kokie veiksniai 

(kriterijai) turi svarbią reikšmę konkrečiu atveju. Vertintojas turi vengti nereikalingų pataisų, o 

tai reiškia, kad turi būti atliktos ir taikomos tik tos pataisos, kurios yra svarbios rinkos dalyviams 

ir rinkos ar kitai vertei apskaičiuoti.  

Vertintojai dažnai pagrįstai nurodo, kad nesant pardavimo sandorių neaišku, kaip 

nustatytos ir kuo pagrįstos pasiūlos kainos. Jeigu skelbiamos pasiūlos kainos, o nėra sudaromi 

turto perleidimo sandoriai, vadinasi skelbimai neatitinka rinkos konjunktūros. Skelbimuose 

turtas paprastai aprašomas vadovaujantis subjektyviais kriterijais, dėl intereso turtą parduoti jo 

charakteristikos dažnai „pagražinamos“, taikomi kiti rinkodaros elementai, siekiant kad turtas 

būtų pastebėtas kaip patrauklus ir sėkmingai parduotas. Šios aplinkybės turėtų versti vertintoją 

kritiškai žvelgti į pasiūlos kainas, naudoti kitus patikimus informacijos šaltinius, statistiniais 

                                                 
92

 Augustinaitis A. et al. (2009). Lietuvos e. valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimas (kolektyvinė monografija). 

Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centas, 2009, 350 p.   
93

 Aksomaitis J. (2000). Tikimybių teorija ir statistika: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: 

Technologija, 347 p.;  Augustinaitis A. et al. (2009). Lietuvos e. valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimas 

(kolektyvinė monografija). Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centas, 2009, 350 p.   



58 
 

metodais apdorotą informaciją (pvz., nekilnojamojo turto masinio vertinimo informaciją), 

ekspertinio vertinimo būdu gautus rodiklius.  

 

Nekilnojamojo turto masinio vertinimo sprendinių naudojimas pataisoms nustatyti. 

Nekilnojamojo turto masinio vertinimo technologijos pradėtos plačiai naudoti pasaulyje prieš 

tris dešimtmečius, kai kompiuterinė technika tapo pajėgi suskaičiuoti didelius duomenų kiekius, 

apimančius statistiką, turto aprašomąsias charakteristikas, teritorijų geografinės informacinės 

sistemos duomenis ir turto kainas.  

Lietuvoje masinis žemės vertinimas atliekamas nuo 2003 m., statinių – nuo 2005 m., 

sukaupta pakankama patirtis ir pasiekta vertinimo rezultatų kokybė, išsiplėtė apskaičiuojamų 

vidutinių rinkos verčių (toliau – VRV) panaudojimo sritys. VRV tapo plačiai naudojamos dėl jų 

atitikties rinkos vertėms, kadangi jos kasmet atnaujinamos pagal naujausius rinkos duomenis. 

VRV kartais naudojamos turto rinkos verčių pirminei patikrai Lietuvos komerciniuose 

bankuose, draudimo bendrovėse.  

Ar naudotini masinio vertinimo rezultatai individualiame vertinime? Šis klausimas nėra 

aptariamas Metodikoje, todėl galioja jos bendroji nuostata, kurioje (Metodikos 29 punktas) 

nurodoma, kad „vertintojas vertindamas naudojasi informacija, kuri jam yra pateikta ir (arba) 

viešai prieinama, rodanti padėtį iki turto arba verslo vertinimo dienos ir vertinimo metu“.  

Visi masinio vertinimo dokumentai – verčių žemėlapiai, vertinimo modeliai, įvertintos 

charakteristikos su jų įtakos turto vertei parametrais – yra skelbiami viešai interneto puslapyje 

http://www.registrucentras.lt/p/460.  Atliekant individualų vertinimą tikslinga susipažinti su 

masiniu vertinimo būdu apskaičiuota objekto (turto) VRV, jo vieta verčių zonų žemėlapyje, 

įvertintomis turto charakteristikomis.  

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“. Pasiūlos kainų 

naudojimas ne tik vertinamo objekto rinkos analizei atlikti, bet ir jo vertei nustatyti, rinkos vertei 

pagrįsti, yra daug rizikingesnis negu masinio vertinimo rezultatų atsakingas ir nuoseklus 

naudojimas.  

 

Vertinimo pataisų kriterijų ir subkriterijų  rangavimo tyrimo įžvalgos. Išanalizavus 

minėtą UAB „Lituka“ ir Ko vadovaujamų žvalgomųjų (pilotinių) tyrimų 2015–2016 m. 

apibendrintą medžiagą, publikuojamą elektroniniuose leidiniuose, konstatuotina, kad Lietuvos 

turto vertintojų bendruomenė ėmėsi ekspertinio vertinimo būdu išsiaiškinti svarbiausius rinkos 

veiksnių kriterijus ir subkriterijus ir jų svorių (įtakos) santykinius dydžius. Tai reikšmingas 

žingsnis bandant pagrįsti rinkos veiksnių ir verslo rizikos įtaką rinkos vertei taikant tiek 

lyginamąjį, tiek pajamų metodus. Tyrimo išvados leidžia ranguoti ir reitinguoti veiksnius 

(kriterijus ir subkriterijus), tačiau tokia reitingavo sistema ar skaičiavimo būdas pats savaime 

nepagrindžia individualių vertinimo ataskaitose taikomų pataisų tikslingumo ir jų dydžių, t. y. 

neatskleidžia turto ar verslo vertės individualumo bruožų. Kai kurie kriterijai yra akivaizdžiai 

dubliuojami arba pervertinami. 

Vertinimo ataskaitose ir toliau lieka svarbi individuali argumentacija dėl konkrečių 

reitingavimo lentelėse nurodytų ir vertinimo ataskaitoje taikomų dydžių pasirinkimo ir taikymo. 

Santykinė pataisos reikšmė, išreikšta procentais, neturi tvirto „atskaitos taško“ konkrečiame 

vertinimo kontekste. Ekspertinių apklausų iniciatoriai ir vykdytojai turi siekti rinkos stebėsenos 

ir tyrimų nuoseklumo, apklausų pakartojimų periodiškumo ir naujos, detalesnės kiekybinės 

analizės, paremtos statistiniais metodais, aprėpties.   
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Apibendrinimas ir rekomendacijos. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teikiamos tokios 

išvados ir rekomendacijos: 

1. Ekspertinis vertinimas taikomas tais atvejais, kai trūksta rinkos duomenų, kad būtų 

galima taikyti įprastas lyginamojo arba pajamų metodo technikas. Kiekvienas ekspertinis 

vertinimas pagrindžiamas atliekant duomenų ir turimos (gautos) informacijos analizę.  

2. Ekspertinius vertinimus ir atskirų rodiklių įverčius gali teikti tiek individualūs ekspertai 

(fiziniai ir juridiniai asmenys), tiek organizacijų, asocijuotų struktūrų atstovai. Tikslinga 

naudotis informacija ir rodikliais, kurie pagrindžiami didesnės imties rinkos duomenų analize, 

asocijuotų struktūrų pateiktais statistiniais duomenimis ar atliekamomis platesnėmis, statistikos 

principais  pagrįstomis, nepriklausomų ekspertų apklausomis. 

3. Atliekant kiekybinius ir (ar) kokybinius vertinimus, vertinimo ataskaitoje turi būti  

aptariama (pagrindžiama) ir pateikiama informacija apie ekspertų grupės parinkimo principus, 

pasirenkamą ekspertinių vertinimų mato skalės tipą, eksperto nuomonės reiškimo būdą ir 

rezultatų apdorojimo (analizės) būdą.   

4. Ekspertinei informacijai gauti ir kaupti pasirenkamas ir pagrindžiamas apklausos būdas 

– anketavimas, interviu, atvira diskusija ar pan. Apklausos klausimas (klausimai) kartu su 

atsakymais į jį (juos) turi būti atskleisti turto vertinimo ataskaitoje. Anketos ar interviu forma 

nėra nustatyta, ji pasirenkama vertintojo nuožiūra. Klausimų turinys, kiekis ir eilė priklauso nuo 

tyrimo tikslų ir uždavinių. 

5. Atliekant turto arba verslo vertinimą, imties dydis gali būti nustatomas ir pagrindžiamas 

tikimybiniu ar netikimybiniu būdu. Į apklausiamų ekspertų grupę rekomenduojama įtraukti ne 

mažiau kaip tris darbo ir administraciniais santykiais nesusijusius (nepriklausomus) ekspertus; 

optimalus skaičius – 8–10 ar kiek daugiau ne vienos įmonės ekspertų. Pageidautina įtraukti ir 

gretutinių mokslo ir praktikos sričių atstovus. 

6. Vertinimo ataskaitoje turėtų būti pateikiama ekspertinių nuomonių suderinamumo arba 

konkordancijos koeficiento informacija (skaičiavimai). Tik tokios informacijos pateikimas gali 

pagrįsti vertintojo atliktą apklausos suderinamumą ir kokybę. 

7. Vertinimo ataskaitoje turėtų būti pateikiama ekspertinio vertinimo būdo (tyrimo) 

kiekybinių duomenų analizė arba aiški nuoroda, kur tokia analizė yra pateikta (straipsnio, 

publikacijos internetinės prieigos duomenys).  

8. Masinio vertinimo sprendinių išvestiniai duomenys ir rodikliai gali būti naudojami 

individualiame vertinime, pagrindžiant vertinimo sprendinius, vertės skaičiavimus ir išvadas.   

 

 

 

Direktorius Audrius Linartas 
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Valstybės turto valdymo problema 

Rasa Budbergytė, finansų ministrė, LSDP kandidatė į Seimą 

(www.DELFI.lt   2016 m. rugsėjo 7 d.) 

 

Valstybė yra didžiausias turto savininkas šalyje. Skaičiuojama, kad valstybės turto vertė 

siekia beveik 50 mlrd. eurų. Deja, valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių rankose sutelkto 

visiems Lietuvos gyventojams priklausančio turto grąža valstybės ižde kol kas tik smulkiais 

skatikais žvanga. Valstybės turtas – tai žemė ir jos gelmės, miškai ir vidaus vandenys, pastatai, 

infrastruktūros ir kiti statiniai, kultūros vertybės, vertybiniai popieriai ir valstybės piniginiai 

ištekliai. 

Viena iš opiausių šiuo metu valstybės valdomo turto rūšių – nekilnojamasis turtas (NT). 

Įvairius statinius, pastatus ir administracines patalpas valdo bemaž visos Lietuvoje veikiančios 

valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos. NT išlaikymas atsieina nemažą dalį valstybės 

biudžeto lėšų – vien pernai mokesčių mokėtojams tai kainavo beveik 162 mln. eurų. Iš viso 

valstybės institucijos turi NT objektų, kurių bendras plotas siekia per 20 mln. kv. m. 

Įsivaizduokime: tai – Marijampolės miesto dydis! Visgi išnaudojamos toli gražu ne visos 

turimos valdos. Apie 336 tūkst. kv. m užimančių įvairių NT objektų yra perduota naudotis 

neatlygintinai (panaudai). Dar apie 280 tūkst. kv. m. įvairios paskirties valstybės NT yra 

išnuomotas.  

Dalis valstybės institucijų ir įstaigų, kurios neišsitenka esamose valdose, nuomojasi per 

61 tūkst. kv. m. ploto iš privačių asmenų. Nuomai per metus išleidžiama apie 4 mln. eurų. Tuo 

tarpu iš nenaudojamo valstybės NT nuomos pernai gauta vos daugiau nei 600 tūkst. eurų. 

Palyginkime: nuomai per metus sumokame 6,5 karto daugiau nei patys uždirbame iš 

nuomininkų, kai nuomojamos patalpos yra 4,5 karto mažesnio ploto nei išnuomotos. Valstybės 

institucijų neūkiškumas jau ne pirmi metai bado akis, todėl kalbų apie efektyvesnį valstybei 

priklausantį NT nebeužtenka – laikas konkretiems veiksmams. Prieš kelias savaites, susitikusi 

su Turto banko atstovais ir susipažinusi su esama situacija, įpareigojau visas institucijas pagrįsti, 

ar patikėtas valdyti NT, kuris šiuo metu stovi laisvas arba yra nuomojamas, joms išties yra 

reikalingas.  

Per kelis ateinančius mėnesius nustačius nepagrįstus poreikius bus imamasi priemonių NT 

objektus iš jų perimti, perduodant naudotis kitoms biudžetinėms institucijoms arba parduoti. 

Valstybės institucijos ir įstaigos privalo suprasti, kad valdo ne niekieno, o mūsų – mokesčių 

mokėtojų – jiems patikėtą turtą. Kitu atveju neracionaliai valdomam valstybės NT turi būti 

surasti nauji šeimininkai. Šiemet Turto bankas jau surengė 172 aukcionus ir pardavė 182 NT 

objektus už 23,5 mln. eurų. Pernai NT buvo parduota vos už 2 mln. eurų (surengti 143 

aukcionai, parduoti 34 NT objektai). 

Svarbu pažymėti, kad šiemet pradėjusi veikti valstybės turto informacinė paieškos sistema 

(VTIPS) yra vienas pagrindinių įrankių, siekiant efektyvinti valstybės NT valdymą. Metų 

pradžioje Finansų ministerija kartu su Turto banku inicijavo duomenų apie valstybės NT 

pateikimą į centralizuotą VTIPS sistemą, t. y. visos valstybės institucijos, naudojančios NT, 

privalėjo identifikuoti valdomą turtą, sandorius dėl šio turto bei jo išlaikymo kaštus. Pirminis 

duomenų pateikimas yra prilygintinas valstybės NT inventorizacijai. Deja, atskleisti duomenis 

apie NT panoro ne visi jo valdytojai – iš 859 įvairių valstybės institucijų net dešimtadalis vis dar 

nėra pateikę informacijos apie valdomus NT objektus. 

Valstybės institucijų nenoras susiskaičiuoti joms patikėtą valdyti NT rodo, kad siekiant 

kuo efektyviau centralizuotai valdyti valstybės turtą, būtina stiprinti Turto banko galias. 

Akivaizdu, kad Turto bankui reikia „atrišti rankas“ ir suteikti imperatyvius įgaliojimus perimti 

valstybės turtą, nes dalis valstybės institucijų piktavališkai nenori skirtis su turimais NT 

objektais. 
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Pasižvalgius į kaimynines šalis ir pasidomėjus jų patirtimi, galime tik pavydėti, kaip 

valdomas valstybės NT. Pavyzdžiui, Latvijoje pernai iš valstybės turto nuomos uždirbta 31 mln. 

eurų, o Estijoje – 35 mln. eurų. Tiesa, šiose šalyse, lyginant su Lietuvoje veikiančiu Turto 

banku, centralizuotą valstybės turto valdymą padeda užtikrinti net kelissyk gausesnės darbuotojų 

pajėgos (Lietuvoje Turto banke dirba 134 asmenys, Latvijoje – 598, Estijoje – 246). Tad be 

įgaliojimų didinimo Turto bankui taip pat būtina stiprinti ir administracinius gebėjimus bei 

kompetenciją. 

Reikia nepamiršti, kad efektyvus ir racionalus valstybės turto valdymas yra vienas iš būdų 

papildyti valstybės iždą. Tam, kad valstybės turtas būtų valdomas pelningai, duotų ženklią grąžą 

valstybei ir jos žmonėms, būtinas ne tik visų valstybės institucijų atsakingas požiūris į valstybės 

turto valdymą, bet ir konkretūs sprendimai valstybės turto valdymo srityje. Visų pirma, turime 

inventorizuoti visą valstybės turtą, kad galėtume pradėti planuoti, kaip jį ūkiškai valdyti. 

Laisvas, nuomotinas ar nenaudojamas NT turi pereiti iš jo dabartinių valdytojų į kitas rankas. 

Taip pat būtina įdiegti atlygintiną naudojimąsi (nuomą) valstybės turtu. 

Siekiant jau dabar mažinti valstybės NT valdymo ir priežiūros išlaidas, Vyriausybei šiuo 

metu yra pateiktas sprendimo projektas dėl centralizuotai valdomo valstybės turto apimčių 

padidinimo 2017 metais daugiau kaip 30 tūkst. kv. metro ploto. Taip pat Turto bankas 

įpareigotas pradėti parengiamuosius darbus, kad 2018 metais centralizuotai valdomo turto plotas 

būtų išplėstas dar 100 tūkst. kvadratinių metrų. Administracinės paskirties nekilnojamojo turto 

centralizavimas neturi būti atidėliojamas. Valstybės institucijos neturi valdyti laisvo, nuomotino 

ar nenaudojamo turto, jos turi koncentruotis į savo tiesioginių funkcijų vykdymą, o ne rūpintis 

NT priežiūra. 

Žinoma, vien valstybės NT valdymo centralizavimo nepakaks – administracinės patalpos 

turi būti išnaudojamos efektyviau. Todėl dar šiemet ruošiamasi patvirtinti pastatų naudojimo 

vertinimo rodiklius ir normatyvus, kurie leis griežčiau kontroliuoti valstybės NT valdymą bei 

naudojimąsi juo. Be to, inventorizavus visą turtą ir įvertinus jo išlaikymo kaštus, ateityje turi 

būti siekiama dalį valstybinių institucijų iškelti iš prestižinėse miesto vietose esančių brangių 

patalpų.  

 

Leidinio sudarytojo ir redakcinės kolegijos komentaras 

Valstybės turto efektyvaus naudojimo klausimai buvo plačiai nagrinėti  konferencijoje 

„Šalies turtas ekonominėje politikoje – turto ekonomikos ir vadybos aspektai 2016“. Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos Turto valdymo departamento direktorė Aušra Vičkačkienė ir 

Valstybės Kontrolės atstovė Kristina Jakštonytė kalbėjo apie valstybės turto valdymą ir 

naudojimo efektyvinimą. Šalies turto (nacionalinio turto) vertinimo pagal Nacionalinių sąskaitų 

sistemą ir Pasaulio Banko metodologiją problematiką nagrinėjo prof. dr. Jonas Martinavičius ir 

magistrantė Ieva Keršulytė. Valstybės valdomų įmonių valdymo pertvarkos vertinimą pateikė 

Dalia Karužaitė ir dr. Erika Ragauskienė.  

Finansų ministrės pateiktos įžvalgos teikia vilčių, kad VĮ Turto bankas ir kitos institucijos 

ras kelius, kaip efektyvinti valstybės nekilnojamojo turto naudojimą ir valdymą, kaip valdyti jo 

vertę. Taip pat skaitykite: http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/r-budbergyte-valstybes-turto-

valdymo-galvasope.d?id=72211800 

 

 

http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/r-budbergyte-valstybes-turto-valdymo-galvasope.d?id=72211800
http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/r-budbergyte-valstybes-turto-valdymo-galvasope.d?id=72211800
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Ar turto vertintojai turi įtakos bendrovių finansinių ataskaitų kokybei? 
 

Doc. dr. Šviesa Leitonienė 

Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos katedra 

 

(pagal publikaciją „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“, 2017-05-23) 

 

Pastaruoju metu Lietuvoje vis diskutuojama apie įmonių pateikiamų finansinių ataskaitų 

kokybę. Šią problemą patvirtino ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliktas Lietuvos įmonių finansinių 

ataskaitų kokybės tyrimas (žr. publikaciją šio  Apybraižų leidinio 31–39 psl. – red. pastaba). 

Tarptautiniuose apskaitos standartuose apibrėžiama, kad kokybiškas informacijos 

atskleidimas finansinėse ataskaitose turi pasižymėti dviem pagrindinėmis savybėmis – 

aktualumu ir tiksliu atvaizdavimu. Kaip pagrindiniai veiksniai, lemiantys šių ataskaitų 

informacijos kokybę, akcentuojami šalies teisinė bazė, apskaitos ir audito specialistų 

profesionalumas.  

Kalbant apie finansinėse ataskaitose pateikiamos informacijos kokybę, nemažiau svarbūs 

yra dar vienos profesijos – turto vertintojų – atstovų profesionalumas ir patikimumas. Turto 

vertę apibūdinantys skaičiai yra svarbūs plačiajai visuomenei. Vienas tokių pavyzdžių galėtų 

būti listinguojamų akcinių bendrovių informacija, pateikiama finansinėse ataskaitose, kuria savo 

sprendimus grindžia įvairios informacijos vartotojų grupės, t. y. investuotojai, analitikai, 

kreditoriai, valstybinės institucijos, darbuotojai ir kt. Lietuvos listinguojamų akcinių bendrovių 

finansinių ataskaitų analizė parodė, kad net 43 proc. šių bendrovių per pastaruosius penkerius 

metus naudojosi vertintojų paslaugomis, kurios turėjo įtakos finansinių ataskaitų duomenims. 

Tarptautiniuose vertinimo standartuose nurodoma, kad apskaitos tikslais atliekamo 

vertinimo pavyzdžiai galėtų būti turto ar įsipareigojimo vertės nustatymas ir jos įrašymas į 

verslo subjekto balansą, įsigyto verslo subjekto kainos paskirstymas, vertės sumažėjimo 

tikrinimas, nuomos klasifikavimas, nusidėvėjimo vertės apskaičiavimas pelno (nuostolių) 

ataskaitoje.  

Ir nors tai, kad turto vertę nustato vertintojai, apskaitoje nėra dažnas procesas, prieš 

dešimtmetį per pasaulį nuvilnijusi finansų krizė parodė, kad nekilnojamąjį turtą reikia stebėti ir 

retkarčiais nustatyti jo tikrąją vertę, nepaisant poreikio, kas nebuvo daroma iki krizės. Be to, šio 

klausimo aktualumą patvirtina ir palyginti nesena banko „Snoras“ bankroto istorija. 

 Kauno technologijos universiteto (KTU) studijų programos „Apskaita ir auditas“ 

magistrantai atliko tyrimą, kurio metu buvo apklausiami finansų ir apskaitos specialistai, 

auditoriai ir turto vertintojai. Jis parodė, kad dažniausiai vertintojų paslaugomis naudojasi 

įmonės, siekiančios gauti banko paskolą, įmonės turto ar akcijų perlaidimo atvejais, taip pat 

reorganizuojant, sujungiant ar dalijant verslą bei dėl mokestinės vertės patikslinimo. Ir tik 

didelės įmonės naudojasi vertintojų paslaugomis, norėdamos nustatyti tikrąją turto vertę 

finansinėms ataskaitoms. Kai kurie buhalteriai prisipažino, kad vengia taikyti turto tikrosios 

vertės skaičiavimą apskaitoje dėl gilesnių žinių trūkumo, papildomo darbo ir tam tikro vertinimo 

subjektyvumo. Auditoriai dažnai nukreipia įmones pas vertintojus įvertinti sumažėjusio turto 

vertę, kuri atsispindi finansinėse įmonių ataskaitose.  

KTU magistrantai taip pat pastebėjo, kad vertintojai, finansų ir apskaitos specialistai, 

kalbėdami tuo pačiu klausimu, vartoja skirtingus terminus. Turto vertintojai vadovaujasi vienais 

įstatymais ir vertinimo standartais, buhalteriai ir audito atstovai – apskaitos įstatymais ir 

apskaitos bei audito standartais. Todėl gali kilti tam tikrų nesklandumų. Pavyzdžiui, paprastai 

turto tikrosios vertės sąvoka apskaitoje yra prilyginama turto rinkos vertei vertinime. Šiuo atveju 

problema gali kilti tada, kai neįmanoma nustatyti turto rinkos vertės.  

Ir nors tyrimas parodė šių trijų profesijų atstovų tarpusavio pagarbą, buvo išsakyta ir šiek 

tiek priekaištų, tiksliau – pageidavimų. Finansų ir apskaitos atstovai pasitiki tik vertintojais, su 

kuriais jau ilgą laiką bendradarbiauja. Auditoriai labiau pasitiki audito įmonės vidaus 
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vertintojais, o ne išorės nepriklausomais vertintojais. Jų požiūriu, nepaisant vertintojų veiklos 

reglamentavimo, pateiktame vertinime yra labai daug subjektyvumo ir vertintojų interpretacijos, 

todėl vertinimas nėra tikslus ir labai priklauso nuo vertintojo patirties bei kompetencijos. Dažnai 

kyla diskusijos dėl nustatytos vertės dydžio, vertinimo metodų parinkimo tam tikriems turto 

objektams, pvz., nebaigtiems statyti statiniams, dėl taikomų koeficientų ir pan.  

Iš vienos pusės, finansų ir apskaitos specialistai skundėsi, kad tam tikrų dokumentų 

parengimas vertintojams atima nemažai laiko, kurio jiems ir taip trūksta. Tačiau pastebėta, kad 

jie galėtų ir labiau pagelbėti turto vertintojams, jei būtųm toks poreikis. Iš kitos pusės, 

vertintojai turėjo priekaištų dėl dokumentų pateikimo vilkinimoir labai jau optimistinių įmonės 

įmonės veiklos prognozių, taip bandant nulemti vertinimą.  

Taip pat turto vertintojai pastebėjo, kad apskaitos ir finansinių ataskaitų kokybė turi įtakos 

jų darno patikimumui. Pirmiausia apskaita turėtų būti kompiuterizuota, pasižymėti efektyvia 

vidine kontrole, turėti aiškią archyvavimo sistemą. Taip pat vertinimui yra svarbi finansinių 

ataskaitų audito kokybė, nes vertintojas, nustatydamas verslo vertę, remiasi audituotomis 

finansinėmis ataskaitomis ir audito išvadomis. 

Didžiausią spaudimą visų trijų profesijų atstovai patiria iš įmonių vadovų. Pavyzdžiui, 

vertintojai akcentavo vadovų spaudimą dėl vertės dydžio, nenorą bendradarbiauti, vilkinimą, 

informacijos apribojimą, ypač jei vertinimo užsakovas nėra pats vadovas. Finansų ir apskaitos 

specialistai pastebėjo, kad kartais vadovai uždraudžia vertintojamspateikti tam tikrą informaciją, 

siekdami palankesnio vertinimo rezultato. Auditoriai taip apt pažymėjo vadovų nenorą pripažinti 

sumažėjusią turto vertę ir pan. 

Apibendrinant šių atskirų, kartu ir artimų bei tam tikromis aplinkybėmis glaudaus 

bendradarbiavimo reikalaujančių profesijų veiklą, galima teigti, kad ne tik vertintojų 

profesionalumas turi įtakos finansinių ataskaitų kokybei. Buhalterinės apskaitos, finansinių 

ataskaitų ir audito kokybė bei patikimumas taip pat turi įtakos vertintojų ndarbo patikimumui.    

 

* * * 
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Ar Lietuvos vertintojų bendruomenei jau nebereikia tarptautinės patirties ir 

tarptautinio bendradarbiavimo? 
 

Steponas Deveikis  
LTVA narys nuo 1994 m., VU Ekonominės politikos katedros lektorius 

  

Turto ar verslo vertintojo profesijai Lietuvoje teisės aktuose ir praktikoje keliami dideli 

profesiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai. Iš vertintojo reikalaujama specifinių gebėjimų, 

aktyvaus mąstymo, kompetencijos ir patirties. Dalyvavimas tarptautinėse organizacijose ir jų 

organizuojamose konferencijose, pranešimų joms rengimas, tarptautinių konferencijų Lietuvoje 

organizavimas yra svarbi turto ir verslo vertintojų kompetencijos ugdymo, kvalifikacijos kėlimo, 

metodinio darbo grandis. Apie tai jau rašyta (Galinienė, Marčinskas et al., 2016).  

Savo veiklos ir formavimosi pradžioje, 1994–1996 m., Lietuvos turto ir verslo vertintojų 

bendruomenė nevengė tarptautinių organizacijų; atvirkščiai, ieškojo tarptautinių ryšių, 

metodinės patirties įgijimo kanalų, stengėsi dalyvauti tarptautinėse konferencijose, jas 

organizuoti Lietuvoje. Lietuvos turto vertintojų asociacija (LTVA) 1995 m. įstojo į Europos ir 

tarptautines organizacijas. Daugelis dar prisimena 1996 m. LTVA ir Vilniaus universiteto 

iniciatyva organizuotą tarptautinę konferenciją „Šalies turtas ekonominėje politikoje – The 

Importance of National Assets within Economic Policy“ ir jos leidinį. 1999 m. rudenį LTVA 

kartu su Vilniaus universitetu (Ekonomikos fakultetu) Vilniuje organizavo Baltijos ir Šiaurės 

šalių vertintojų konferenciją „Baltic (and Nordic) Valuation Conference“.   

Tačiau 2014 m. LTVA nutraukė narystę (valdybos sprendimu) daugelyje tarptautinių 

organizacijų – Tarptautinėje matininkų federacijoje (FIG), Tarptautinėje vertinimo standartų 

taryboje (IVSC, liet. TVST) – į kurias buvo įstojusi dar 1995 m. Pasilikta tik Europos turto 

vertintojų asociacijų grupės (TEGoVA) nariu. Tai laikytina didele klaida ir praradimu, kurie 

ateityje sunkiai bus ištaisomi. Juk Tarptautinėje matininkų federacijoje (FIG) aktyviai veikia 

turto vertinimo (9-oji), teritorijų planavimo (8-oji), nekilnojamojo turto ekonomikos (10-oji) ir 

kitos komisijos, aktualios turto vertintojams. Šios pasaulinės organizacijos nariais yra keliolika 

turto vertintojų asociacijų. Žinoma, be asociacijų TVST instituciniu nariu buvo Turto vertinimo 

priežiūros tarnyba, narystę išsaugojo ir naujoji Priežiūros įstaiga – Audito, apskaitos, turto 

vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Per šią 

narystę įgyjama Tarptautinių vertinimo standartų, kitų metodinių ir techninių dokumentų 

vertimo ir leidybos lietuvių kalba teisė. Juk nuo 2012 m. Tarptautiniai vertinimo standartai ir 

Europos vertinimo standartai tapo Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu (2011) įteisintais 

norminiais metodiniais dokumentais, ir tai yra svarbus akstinas dalyvauti juos priimant, diegiant, 

bendradarbiauti su kuo platesniu pasaulio profesionalų, specialistų ratu. 

Lietuvos turto vertintojų bendruomenė išgyvena skaidymosi nuotaikas ir, matyt, neturi 

laiko tarptautinei veiklai. Nejaučia tam poreikio? Nemoka sutelkti žmogiškųjų intelektinių 

išteklių? Gaila, atrodo, užmiršta liko pasaka apie nesulaužomą šluotą ir atskirus jos virbus 

(„Virbas lūžta, virbų šluota nelūžta“ – cituojamas folkloras žodynuose). Mažos organizacijos 

nėra svarios ir paklausios nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje. Šiuo požiūriu pamokantis ir 

sektinas pavyzdys galėtų būti Švedijos matininkų asociacijos (Sveriges Lantmätareförening, 

SLF) ir turto vertintojų bendruomenės ir asociacijos (Samfundet För Fastighetsekonomi, SFF) 

jungimosi su kitomis giminingomis organizacijomis pavyzdys. Iš kelių organizacijų 2009 m. 

buvo įsteigta jungtinė ASPECT (Association for Chartered Surveying, Property Evaluation and 

Transactions). 2013 m. sausį sujungus ASPECT ir SVR (Swedish Society of Civil and structural 

Engineers), pradėjo veikti nauja organizacija – Samhällsbyggarna – Švedijos užstatytos 

(antropogeninės)  aplinkos profesionalai (ang. The Swedish Professionals for the Built 

Environment). Šios organizacijos nariai aprėpia visą pastatų ir infrastruktūros statybų procesą – 

nuo idėjos, projektavimo iki statybos vykdymo ir valdymo, teritorijų planavimo ir 

aplinkosaugos kontrolės. Asociacija jungia atestuotų matininkų ir nekilnojamojo turto 

ekonomistų (SFF) sekcijas. SFF sekcijoje yra 185 tikrieji nariai, kvalifikuoti turto vertintojai. 
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Didžioji organizacija išsaugojo savo sujungtų grupių tarptautinę narystę įvairiose organizacijose, 

tarp jų FIG, Europos matininkų taryboje (Council of European Geodetic Surveyors, CLGE), 

TVST, statybos inžinierių organizacijose ir pan. (Deveikis, 2014, p. 60–61).  

Lietuvos atveju, kaip sakoma, jeigu ne jungtis, tai bent bendrauti, bendradarbiauti verta ir 

vertinga. Ateityje vis tiek reikės jungti intelektines jėgas ir pastangas. Dabartiniame vertintojų 

veiklos etape jau būtina ieškoti naujų kompetencijos ugdymo orientyrų ir organizavimo formų. 

Gerokai daugiau dėmesio Lietuvos turto vertintojų bendruomenėje turėtų būti skiriama 

tarptautiniam bendradarbiavimui. Nereikia prarasti per dvidešimtmetį turėtų ir turimų 

tarptautinių  ryšių, narystės tarptautinėse organizacijose teikiamų pranašumų Lietuvos vertintojų 

kompetencijai ugdyti. Tarptautinės (pirmiausia Europos) konferencijos, turto ir verslo vertinimo 

teorijos ir praktikos apibendrinimai turėtų būti tiek akademinės, tiek vertinimo praktikų 

bendruomenės rūpestis ir pažinimo objektas (Galinienė, Marčinskas et al., 2016). 

  Šiuolaikiniame pasaulyje ir informacinėje visuomenėje atsiranda įvairių nuotolinio ir 

virtualaus mokymosi, dalyvavimo ir publikavimo (deponavimo) galimybių. Ar Lietuvos 

vertintojai tuo naudojasi? Iš dalies taip, bet nepakankamai, fragmentiškai. Keista, bet LTVA 

nebando pasikviesti į Lietuvą TEGoVA Visuotinį susirinkimą ir konferenciją ar kitų renginių. 

Būnant ilgamečiu šios grupės nariu (nuo 1995 m.; iš pradžių asocijuotu, vėliau tikruoju), tai 

tiesiog nemandagu ir apmaudžiai nepatogu. 2017 m. gegužės mėn. Norvegijoje, Osle įvyko jau 

27-oji Baltijos vertinimo konferencija (Baltic Valuation Conference, BVC) – be Lietuvos 

atstovų. Ankstesnę, 2016 m. BVC organizavo Lenkijos turto vertintojai kartu su Gdansko 

universitetu. Lietuvos atstovų pranešimų ir dalyvių šioje akademinėje konferencijoje taip pat 

nesulaukta (Baltic Valuation Conference tinklalapis, 2017). Lietuvoje talkinant universitetams 

BVC organizuotos Vilniuje ir Klaipėdoje 1999 ir 2008 m. Suomijos turto vertintojai tokių 

konferencijų per 27 metus organizavo keturias, Estijos ir Norvegijos – po tris, Vokietijos – 

penkias, kitų šalių (Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Islandijos, Švedijos) – po dvi (Baltic Valuation 

Conference tinklalapis, 2017). Logiška artimiausiais metais Lietuvos turto vertintojams imtis 

organizuoti BVC, pasikviesti Baltijos šalių turto vertintojus, pavyzdžiui, į Kauną. 

2017 m. gegužės pabaigoje po ilgesnės pertraukos dalyvavau FIG darbo savaitėje ir 

tarpdisciplininėje konferencijoje „Rytdienos pasaulio tyrimas – nuo skaitmeninimo į išplėstinę 

realybę“ (Surveying the world of tomorrow – From digitalization to augmented reality), 

organizuotoje FIG ir Suomijos matininkų asociacijų Messukeskus parodų ir konferencijų centre 

Helsinkyje. Malonu buvo girdėti buvusio (ir Lietuvoje viešėjusio) FIG prezidento Roberto 

Fosterio, 9-osios komisijos vadovo Steveno L. Nystromo, kitų užsienio profesionalų šiltus 

įspūdžius ir prisiminimus apie Lietuvos specialistų (tarp jų pirmiausia turto kadastro ir registro, 

vertinimo) nuveiktus darbus, pateiktus straipsnius ir pranešimus konferencijose. Tai didelės 

tarptautinės patirties profesionalų nuomonė. Lietuvos turto vertintojai dar prisimena 

S. Nystromo publikaciją ir jos vertimą (2009; 2010) lietuvių kalba „Nekilnojamasis turtas ir jo 

ryšys su finansine krize“, publikuotą LTVA interneto svetainėje. Ši publikacija vėliau buvo 

minėta ir cituota  įvairių Lietuvos universitetų magistrų darbuose. Dvi publikacijos iš Lietuvos 

pateiktos FIG konferencijai ir 2017 m. Tarsi neliekame pasaulio užkampyje ar reitingo lentelių 

užribyje. Tačiau kai tarptautinės (pasaulinės) organizacijos narių, akademinių narių, susijusių 

narių sąrašuose matai sumažėjus Lietuvos organizacijų pavadinimų ir vėliavėlių, logotipų 

skaičių – kadaise turėjome du tikruosius narius ir du akademinius narius (VGTU ir dabartinį 

Aleksandro Stulginskio universitetą), dabar liko vienas tikrasis narys, Lietuvos matininkų 

asociacija – šiek tiek apmaudu, gaila.  

Vis svarbesnis Lietuvos ekonominiame gyvenime tampa Europos teisės kontekstas, 

Europos Sąjungos (toliau – ES) direktyvos ar reglamentai, turintys reikšmės turto ir verslo 

naudingumo ir ekonominio efektyvumo parametrams, o tuo pačiu ir ekonominei vertei. ES 

reglamentai gali būti taikomi tiesiogiai, bet dažnai jie būna įtraukiami ir valstybės vidaus teisės 

aktus, nustatoma jų įgyvendinimo ir taikymo tvarka. Galima teigti, kad ES reikalavimai ir 

bendros nuostatos tiesiog susipina su kitais taikomais Lietuvos Respublikos vidaus teisės aktais 

ir reglamentais. Taigi, nuolat didėja ES teisės aktų, kaip daugelio nuostatų, darančių įtaką turto 
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vertinimui, šaltinio svarba. Ši išaugusį ir, tikėtina, toliau tvirtai besiplėtosiantį ES teisės aktų 

vaidmenį reikia suprasti ir priimti, todėl Europos vertinimo standartai (2012) pateikė naują 

teksto dalį – gana didelę ES taikomų teisės aktų apžvalgą ir komentarus šia tema (Europos 

vertinimo standartai 2012, 2 dalis, p. 123–161). Tais atvejais, kai ES direktyva ar reglamentas 

yra aktualus turto vertinimui, vertintojas turi vadovautis ir taikyti atitinkamas išsamias 

nacionalines ar vietos nuostatas, įgyvendinančias pagrindinius ES teisės aktus (Europos 

vertinimo standartai, 2012, p. 128). Tokias pat nuostatas plėtoja ir naujoji Europos vertinimo 

standartų (EVS 2016) laida (European Valuation Standards 2016, 3 dalis, p. 201–242). Gaila, 

kad naujosios EVS 2016 laidos vertimo ir leidybos  lietuvių kalba procesas LTVA užsitęsė.    

Per pastaruosius tris dešimtmečius ypač išsivystė dvi konkrečios ES politikos sritys, 

turinčios įtakos turtui, tai: vidaus rinkos programa ir aplinkos politika. Ilgametė Bendroji žemės 

ūkio politika daro įtaką turtui Europos, taigi ir Lietuvos, kaimo vietovėse. Paskutinį dešimtmetį 

daug dėmesio skiriama energetiniams klausimams. ES teisės aktai daro vis didesnę įtaką turto 

naudojimui, valdymui, susijusioms išlaidoms, turto plėtros galimybėms, taigi ir vertei. Tam 

tikrais atvejais ES teisės aktai nustato konkrečias vertinimo nuostatas. ES teisė dėl įmonių 

apskaitos palyginti anksti palietė ir turto vertinimo klausimą rengiant įmonių finansines 

ataskaitas. Kreditavimo institucijoms  taikomos Direktyvos atveria naujus vertintojų veiklos ir 

atsakomybės barus, kelia naujus reikalavimus turto vertintojams (Galinienė, Marčinskas et al., 

2016). 

Europos teisės ir nacionalinių teisės aktų konteksto analizė, kitų šalių teisės ir turto 

vertinimo praktikos pažinimas, aktyvi narystė tarptautinėse organizacijose leistų Lietuvos turto 

ar verslo vertintojams įgauti pasitikėjimo ir metodinės brandos. Vien praktikos vertintojams 

nepakanka. Siaurindami tarptautinio bendradarbiavimo erdvę, nebeturėdami (ar vengdami) 

tribūnos ir bendradarbiavimo saitų Pripažinto Europos vertintojo (REV) neišauginsime. Reikėtų 

nuosekliau pažvelgti ir apsispręsti dėl veiklos tarptautinėse organizacijose.   
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Naujas NT ekonomikos ir vadybos vadovėlis – 

Ievos Kvedaravičienės „Nekilnojamasis turtas“, 2016 

 
Steponas Deveikis 

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, Audito, apskaitos, turto vertinimoir nemokumo 

valdymo  tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,  

Lietuvos turto vertintojų asociacija 

 

 

Docentė dr. Ieva Augutytė-Kvedaravičienė, Lietuvos turto vertintojų 

asociacijos (LTVA) Švietimo komisijos narė, ISM Vadybos ir 

ekonomikos universitete dėstanti Nekilnojamojo turto ekonomikos ir 

Organizacijų elgsenos kursus, parengė ir išleido naują vadovėlį 

aukštųjų mokyklų ekonomikos, vadybos, nekilnojamojo turto 

specialybių studentams ir nekilnojamojo turto (toliau –  NT) verslo 

praktikams. Su didele atida jį turėtų skaityti ir NT vertintojai. Įdomu 

tai, kad vadovėlis rengtas ISM  Vadybos ir ekonomikos universitete, 

recenzuotas VU ir VDU profesorių, jo leidybai pritarė ISM Vadybos 

ir ekonomikos universiteto Ekonomikos programos komitetas ir 

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas, išleistas (spausdintas) KTU 

leidykloje „Technologija“.  

Lietuvoje atkurtos nepriklausomybės ir rinkos ekonomikos plėtros sąlygomis užgimusi NT 

plėtotės, vadybos, vertinimo ekonominė veikla antai jau 20 metų nuolat sulaukia akademinio 

dėmesio – konferencijų leidinių, vadovėlių, monografijų. Tačiau jaučiama ir savotiška tokios 

literatūros stoka. Todėl NT profesionalams turėtų būti džiugu sulaukus naujos knygos, kurioje 

integruojama įvairiapusė ir ilgametė autorės patirtis NT vertinimo, plėtros, rinkos tyrimų ir 

investavimo į NT srityse Baltijos ir Skandinavijos šalyse.  Pagirtina tai, kad vadovėlio turinys 

aprėpia  NT rinkos analizės, NT valdymo, vertinimo, plėtros, investavimo į NT ir kitus  su NT 

objektų vadyba susijusios praktinės veiklos dalykus, o tekstas yra glaustas, pakankamai 

nuoseklus ir iliustratyvus. Vadovėlio medžiaga išdėstoma 10 temų-skyrių; jame – 45 paveikslai, 

9 lentelės, savikontrolės testai, pateikiama atvejo analizė, 49 pozicijų literatūros ir teisės aktų 

sąrašas.  Kaip atskiras  priedas pateikiamas Europos vertinimo standartų septintosios laidos 

(2012) skyrius „Europos turto ir rinkos reitingavimas: gairės vertintojui“, kurį vadovėlio autorė 

ir vertė  į lietuvių kalbą 2012 m. 

Naujas vadovėlis ras savo vietą šalia tokių knygų kaip Audriaus Aleknavičiaus 

Nekilnojamojo turto vertinimas (Ardiva, 2008; 186 p.), Romualdo Kasperavičiaus 

Nekilnojamojo turto administravimo sistema (Registrų centras, 2012; 256 p.), VGTU autorių 

kolektyvo (A. Kaklauskas, E. K. Zavadskas, D. Bardauskienė, R. Dargis ir kt.) Darnus 

nekilnojamojo turto vystymas (Technika, 2012; 880 p.), Sauliaus Raslano ir Jūratės Šliogerienės 

Nekilnojamojo turto vertinimas: mokomoji knyga (Technika, 2012; 172 p., elektroninis 

išteklius), Europos vertinimo standartai 2012, septintoji laida (vertimas į lietuvių k. LTVA, 

2012; 239 p.), Tarptautiniai vertinimo standartai 2013 (vertimas į lietuvių k. TVPT, 2014; 

98 p., elektroninis išteklius), Birutės Galinienės elektroninio vadovėlio Turto ekonomika ir 

vertinimas (VU EF elektroninis mokymosi išteklius, 2006, atnaujintas 2013) ir  monografijos 

Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos (VU leidykla, 2015; 352 p.), VGTU ir 

Registrų centro autorių – Lauros Tupėnaitės, Jurgos Naimavičienės, Arvydo Bagdonavičiaus ir 

Kęstučio Sabaliausko – monografijos anglų kalba Construction and Real Estate Management 

under Conditions of Market Instability (Technika, 2015; 304 p.; liet. Statybos ir NT valdymas 

rinkos nestabilumo sąlygomis). 

Įdomi ir reikšminga ne tik akademinei visuomenei, bet ir nekilnojamojo turto verslo 

praktikams yra vadovėlio tekste pateikiama ir aptariama nekilnojamojo turto klasifikavimo 

schema, kriterijai (2 skyrius, p. 27–42). NT rinkos ir rinkos analizės skyriai ( 3 ir 4 skyriai, p. 

46–82) yra išsamūs ir bene nuosekliausiai išdėstyti palyginus su kitais (ASU, VGTU)  
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vadovėliais. Jaučiama autorės praktinė patirtis; teorinės įžvalgos ir apibendrinimai turi solidų 

realios turto rinkos analizės ir vadybos praktikos pagrindą. Turto vertinimui skirtuose skyriuose 

(5, 6 ir 7 skyriai, p. 83–132) medžiaga aptariama ir  išdėstoma vadovaujantis naujausia šios 

srities teisės aktų ir metodinių dokumentų (jų vertimų), terminijos baze.    

Nekilnojamojo turto vystymo arba plėtros klausimai (8 skyrius, p. 135–146) aptarti 

pagirtinai ir puikiai. Tas pat pasakytina ir apie vadovėlio 9 (investavimo) skyrių (p. 149–174); 

puikiai aptariama rizika, investavimo į skirtingos rūšies turtą ypatybės, investavimo proceso 

valdymas.  Turto valdymo skyrius (10 skyrius, p. 177–184) yra gana glaustas, bet pateikiantis 

pagrindinę informaciją. Pagirtina tai, kad vadovėlyje pateikiama atvejo analizė (p. 187–194). 

Savikontrolės klausimai ir užduotys yra įvairaus pobūdžio ir sunkumo – tai leis studijuojančiam 

suvokti dalyko ir verslo objekto įvairovę. 

Visas naujo vadovėlio medžiagos pateikimas yra šiuolaikiškas, nuoseklus, aprašantis NT 

srities ekonomines veiklas ir jų dalyvius susietai kaip proceso grandinę. Kaip knygos pratarmėje 

rašo Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos direktorius Mindaugas Statulevičius, NT 

plėtotojas yra šio proceso ašis – jis yra iniciatorius, užsakovas, finansinių išteklių bei planavimo 

procesų organizatorius, projekto valdytojas ir realizuotojas. Tačiau ši kertinė veikla iki šiol nėra 

apibrėžta įstatymiškai ir ekonominių veiklų klasifikatoriuje. Viliamasi, kad šis vadovėlis padės 

geriau suprasti NT plėtotės svarbą ir funkcijas bei prisidės spartinant veiklos teisinį 

reglamentavimą nacionalinėje teisėje. Gal naujų įžvalgų vadovėlio medžiaga suteiks ir NT 

vertinimo teisinio reglamentavimo leidėjams? 

Prisijungiu prie pratarmės autoriaus ir naują dr. Ievos Augutytės-Kvedaravičienės vadovėlį 

rekomenduoju visiems NT verslo profesionalams ir plėtros proceso partneriams, tarp jų, žinoma, 

ir turto vertintojams.  

 
Ievos Augutytės-Kvedaravičienės svarbiausios publikacijos (2009–2015 m.) turto vertintojams 

 
Kvedaravičienė, I. (2013). Makro lygmens bei organizacijos kultūros konteksto ir organizacijos 

elgsenos sąsajų analizė. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: 

systematic research. Kaunas : VDU, 2013, Nr. 65, p. 33-44. ISSN 1392-1142. Available 

from: http://dx.doi.org/0.7720/MOSR.1392-1142.2013.65.3 ISSN 1392-1142. 

Kvedaravičienė, Ieva; Clinebell, Sharon K. (2013). Facilitating global faculty exchanges. Journal 

of teaching in international business, 2013, Vol. 24, Issue 1, p. 44-61. ISSN 0897-5930. Available from 

Taylor & Francis: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08975930.2013.810069 

Kvedaravičienė, I. (2011). „The Baltic Shopping Centre Segment Dynamics in the Context of 

Changing Economy”. Annual 18th ERES Conference, Eindhoven, 15-18 June, 2011. 

Kvedaravičienė, I., Clinebell, S. (2011). Facilitating Global Faculty Exchanges. Conference of the 

Academy of Business Education, US. 

Kvedaravičienė, I. (2011). The Baltic Shopping Centre Segment Evolution in the Context of 

Customer Preferences’ Change. International Scientific Conference “Customer as Change Driving 

Force”, Vilnius, October 14-16, 2011. 

Kvedaravičienė, I. (2010) Lietuvos komercinio nekilnojamojo turto rinkos funkcionavimo 

ypatumai. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, Nr. 55, p. 91-102. ISNN 1392-1142. 
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pranešimas. II International Scientific Conferene „Business Competitiveness in Local and Foreign 

Markets: Challenges and Experiences“, Ryga, Latvija, 2010.04.29-30. 

Kvedaravičienė, I. (2009) Lietuvos nekilnojamojo turto rinka – ekonominės sistemos raidos išdava. 
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Kvederavičienė, I. (2009) Real Estate Market Dynamics in the Context of Changing 

Economy.MMRC2009 Conference proceedings "Insights into the Sustainable Growth of Business". ISM 

University of Management and Economics, Vilnius, Lithuania. p. 1-7. ISSN 2029-3461 
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VGTU ir Registrų centro autorių monografija apie statybų ir  

nekilnojamojo turto valdymą 
 

Tomas Raginis, Vilnius 
 

 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) ir Registrų 

centro autorių – Lauros Tupėnaitės, Jurgos Naimavičienės, 

Arvydo Bagdonavičiaus ir Kęstučio Sabaliausko – parengta 

monografija anglų kalba Construction and Real Estate 

Management under Conditions of Market Instability (Vilnius: 

Technika, 2015; 304 p.; liet. „Statybos ir nekilnojamojo turto 

(NT) valdymas rinkos nestabilumo sąlygomis“) visada bus 

aktuali, nes NT rinka yra tobulas netobulos (ir nestabilios) rinkos 

pavyzdys. 

Monografijos autorių patirtis (tiek vienos, moteriškosios, pusės 

akademinės veiklos, tiek kitos, vyriškosios dalies autorių 

tarptautinių konferencijų ir praktinės veiklos), ypatingai gausus 

literatūros ir šaltinių sąrašas kviestų neabejoti apibendrinimo 

galia ir integracine išmintimi. Mokslinė monografija yra VGTU  

mokslininkų ir VĮ Registrų centro specialistų bendrų mokslinių ir praktinių tyrimų rezultatas.  

Konceptualūs pasiūlymai, metodologinės įžvalgos – visa  tai reprezentuoja autorių kolektyvą 

kaip gebantį analizuoti ir apibendrinti, preziumuoja intelektinę naudą skaitytojui, studentui, turto 

plėtotojui, gal ir turto vertintojui.   

Žinoma, knyga gimė  kaip atsakas į globalios finansų krizės sukeltas „bangas“.  Statybos 

ir nekilnojamojo turto rinkos įtaką šalių ekonomikos raidai rodo pastarųjų metų globali finansų 

krizė, kurios ištakos siejamos su hipotekinių paskolų rinkos krize JAV, kuri palietė daugelio 

šalių, tarp jų ir Lietuvos, ekonomiką. 

Pastarųjų metų krizė parodė, kad sudėtingos, kompleksinės išvestinės priemonės ne visada 

padeda efektyviai paskirstyti finansinius išteklius, t. y. nukreipti juos tiems investuotojams, 

kurių investicinių projektų grąža didžiausia, o riziką perkelti tiems, kurie gali ją prisiimti. Kita 

vertus, centriniai bankai ir vyriausybės greitai ir kryptingai reagavo į įvykius finansų rinkose, 

suteikdami reikiamą likvidumo ir mokumo pagalbą finansų institucijoms. Išryškėjo ir 

koordinuotų veiksmų, siekiant stabilizuoti situaciją pasaulio rinkose, būtinybė. 

Monografijoje nagrinėjami aktualūs teoriniai ir praktiniai statybos ir nekilnojamojo turto 

rinkos svyravimų, juos lemiančių veiksnių ir krizės valdymo klausimai. Aptariama užsienio 

šalių ir Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos svyravimų, jų padarinių ir problemų sprendimo 

patirtis. Išryškinama statybos ir nekilnojamojo turto rinkos svarba šalių ekonomikoms. 

Monografija yra tarpdisciplininio pobūdžio, autorių atliktus tyrimus galima priskirti statybos, 

ekonomikos ir vadybos krypčiai. Leidinyje pateikta išsami nekilnojamojo turto rinkos analizė, 

tyrimų rezultatai yra aktualūs ne tik akademiniame kontekste, bet reikšmingi ir statybos bei 

nekilnojamojo turto rinkos dalyviams.  

Monografiją sudaro trys nuoseklios dalys, kuriose siekiama išsamiai analizuoti statybos ir 

nekilnojamojo turto rinkos segmentų ypatumus, svyravimus, krizes lemiančias priežastis ir 

pasekmes. Pateikiamos galimos priemonės statybos ir nekilnojamojo turto sektoriui valdyti 

rinkos nestabilumo sąlygomis. 

Pirmoje dalyje siekiama atskleisti statybos ir nekilnojamojo turto rinkos ypatumus ir 

rinkos svyravimus lemiančias priežastis. Pateikiama kompleksinė nekilnojamojo turto samprata, 

išskiriami nekilnojamojo rinkos ypatumai, išryškinama nekilnojamojo turto rinkos svarba šalių 

ekonomikos raidai. Remiantis užsienio šalių ir Lietuvos mokslininkų empirinių tyrimų 

rezultatais, išsamiai analizuojami statybos ir nekilnojamojo turto rinkos ciklai, jų indikatoriai, 

rinkos svyravimus lemiančios priežastys. Apžvelgiamos klasikinės kainų burbulų 
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susiformavimo teorijos, jų tipai, susiformavimą lemiantys veiksniai, įtaka įvairių šalių 

ekonomikoms. 

Antroje dalyje nagrinėjama žemės rinka, jos reguliavimo įtaka statybos ir nekilnojamojo 

turto rinkos pokyčiams bei žemės rinkos reguliavimo galimybės krizėms valdyti. Aptariami 

žemės rinkos ypatumai, nagrinėjami žemės sklypų paklausą ir pasiūlą lemiantys veiksniai, taip 

pat dėmesys skiriamas aktualiems žemės ūkio paskirties žemės valdymo klausimams. Remiantis 

užsienio šalių patirtimi nagrinėjama, kaip žemės rinkos reguliavimo sprendimai gali veikti 

statybos ir nekilnojamojo turto rinką ir kainų augimą. Išsamiai analizuojama Lietuvos žemės 

rinkos raida, teisinio reguliavimo kontekstas, žemės reformos įgyvendinimas ir pagrindinės 

problemos. Aptariama žemės registro ir kadastro sistema, nagrinėjami žemės konsolidacijos 

klausimai. Atliekama žemės sklypų rinkos pokyčių statistinė analizė. Nagrinėjama žemės 

planavimo ir valdymo sistemos įtaka statybos ir nekilnojamojo turto rinkai bei krizės valdymo 

galimybės. 

Trečioje monografijos dalyje daugiausia dėmesio skiriama gyvenamosios paskirties 

nekilnojamojo turto rinkos analizei. Nagrinėjami gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto 

rinkos ypatumai, įtaka ekonomikai, paklausa ir pasiūla, veikiantys veiksniai. Remiantis užsienio 

ir Lietuvos autorių empirinių tyrimų rezultatais, aptariami įvairių šalių būsto politikos modeliai, 

būsto rinkos svyravimus lemiantys veiksniai, būsto darnos ir prieinamumo vertinimo rodikliai. 

Pasitelkiant Europos Sąjungos statistikos tarnybos, VĮ Registrų centro, Lietuvos statistikos 

departamento duomenis išsamiai analizuojami Europos Sąjungos šalių ir Lietuvos būsto 

darnumo ir kokybės rodikliai, remiantis daugiakriterio vertinimo metodais vertinami 

pagrindiniai būsto rinkos svyravimus lemiantys veiksniai ir būsto rinkos darnumas kitų šalių 

kontekste.  

Tačiau vis tiek pasigendu baigiamojo monografijos skyriaus.  Pasigendu apibendrinimo, 

analitinių įžvalgų, gal atsargių prognozių ir rekomendacijų...  

Statybos ir nekilnojamojo turto rinkos nuosmukiai, kaip rodo istorija ir pasaulio šalių 

patirtis, yra neišvengiami. Ekonominės krizės padariniai statybos ir nekilnojamojo turto 

sektoriui iškėlė naujų tikslų ir uždavinių. Statybos ir nekilnojamojo turto sektoriaus patirti 

nuostoliai skatina išsamiau analizuoti padėtį bei ieškoti būdų, kad šis sektorius veiktų efektyviai. 

Pasaulyje taikomos įvairios krizių, tarp jų ir finansinių, ekonomikos, atskirų ūkio sektorių krizių, 

valdymo strategijos, tačiau jos turi būti suderintos su konkrečios šalies ekonominiais, 

socialiniais, politiniais, teisiniais ir kitais aplinkos veiksniais. Statybos ir nekilnojamojo turto 

rinkos svyravimų ir juos veikiančių veiksnių analizė padeda geriau suvokti vykstančius 

procesus, o pagrindinių rodiklių išskyrimas ir ilgametis stebėjimas – prognozuoti rinkos 

pokyčius ateityje, taikyti tinkamas prevencines krizės valdymo priemones. 

Monografija neišvengiamai bus reikšmingas teorinis ir analitinis šaltinis anglų kalba 

studijuojantiems NT vadybos ir ekonomikos dalykus, nekilnojamojo turto plėtotės ir rinkos 

dalyviams, turto vadybos, plėtojimo, vertinimo specialistams. 
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Išleista nauja Europos vertinimo standartų – EVS 2016 – laida 

 
Pagal TEGoVA ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie  

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informaciją parengė 

Steponas Deveikis  
 

 

Europos turto vertintojų asociacijų grupė, TEGoVA išleido ir 2016 m. gegužės 13 d. 

konferencijoje ir generalinėje asamblėjoje Briuselyje pristatė naują, jau aštuntąją, Europos 

vertinimo standartų laidą (toliau tekste – EVS 2016). Elektroninė (skaitmeninė) leidinio versija 

paskelbta TEGoVA tinklalapyje (European Valuation Standards 2016). Pratarmę ir palinkėjimus 

leidiniui parašė TEGoVA Valdybos pirmininkas (prezidentas) Krzysztof Grzesik; įvadą – John 

Hockey, EVS valdybos (redkolegijos) pirmininkas ir leidėjas. 

 

Šie standartai nuo 2016 m. birželio 1d. pakeičia ankstesnę EVS 

redakciją (EVS 2012). Platesni knygos komentarai ir leidėjų 

nuomonės pateiktos TEGoVA tinklalapio puslapiuose 

(TEGoVA tinklalapio informacija, 2016). 

Kas naujo aštuntosios laidos EVS 2016 lyginant su ankstesne 

laida? Keletą svarbiausių akcentų paminėsime. Leidinio turinį 

pateikiame šio straipsnio pabaigoje.  

 

Visų pirma, naujoji knyga geru šimtu puslapių storesnė nei buvo 2012 m. laida (370 psl. 

versus 240 psl.). Antra, EVS 2016 leidinį sudaro 4 dalys (angl. parts). Pirmoji dalis susideda iš 

dviejų, 1A ir 1B dalių. 1A dalį sudaro iš esmės jau buvę ir ankstesnėje laidoje penki EVS 2016 

standartai (angl. European Valuation Standards, EVS). 1B dalį sudaro jau 10 dokumentų vietoj 

buvusių aštuonių. Ir vadinami dabar šie dokumentai Europos vertinimo metodiniais nurodymais 

(angl. European Valuation Guidance Notes, EVGN; liet. EVMN) vietoj buvusių taikymo tvarkų 

(angl. European Valuation Applications, EVA). Šios dalies dokumentai atnaujinti, papildyti ir 

išplėsti. Turime ir du naujus – 9-asis EVMN: Europos hipotekos bankų federacijos ir TEGoVA 

komercinių paskolų aprašas (angl. EMF and TEGoVA Commercial Loan Specification); 10-asis 

EVMN: Vertinimų atitiktis EVS (angl. Valuations: Compliance with EVS).  

Trečia, antroji EVS 2016 leidinio dalis skirta Europos kodeksams (angl. Part 2. European 

Codes). Ją sudaro Europos vertintojų etikos ir elgesio kodeksas (angl. European Valuers‘ Code 

of Ethics and Conduct) ir Europos matavimų kodeksas (angl. European Code of Measurement). 

Ketvirta, trečioji naujo leidinio (EVS 2016) dalis atitinka EVS 2012 (septintosios laidos) 

buvusią antrąją dalį – Europos teisės aktai ir turto vertinimas – atnaujinta išplėsta ir aktualizuota 

informacija nekilnojamojo turto vertintojams.  

Penkta, ketvirtoji EVS 2016 dalis – Techniniai dokumentai (vietoj buvusios EVS 2012 

trečiosios dalies „Kiti techniniai dokumentai“) – yra labiau struktūrizuota ir artikuliuota. Čia 

turime aštuonis Europos vertinimo informacinius dokumentus (EVID; angl. European Valuation 

Information Papers, EVIP). Kai kurios EVID temos buvo aptartos ir publikuotos EVS 2012 

leidinyje, tačiau dabar visi šios dalies dokumentai yra naujai suredaguoti ir struktūrizuoti. 

Naujos dokumentų temos yra automatinio vertinimo modeliai (AVM), vertinimo metodologija 

vertinimo turto apmokestinimo tikslu problematika, tikrosios vertės nustatymas. Visas EVID 

sąrašas: 

1-asis EVID – Tvarumas (darnumas) ir vertinimas 

2-asis EVID – Vertinimo patikimumas ir rinkos rizika 

3-čiasis EVID – Vertės paskirstymas tarp žemės sklypo ir pastatų 

4-asis EVID – Vertinimas ir kiti uždaviniai periodiškai apmokestinant turtą 

5-asis EVID – Vertinimo metodologija 

6-asis EVID – Automatiniai vertinimo modeliai 



73 
 

7-asis EVID – Europos turto ir rinkos reitingavimas: vertintojo vadovas 

8-asis EVID – Tikrosios vertės nustatymas pagal 13-ąjį TFAS 

Ketvirtąją dalį ir knygą užbaigia techniniai dokumentai: 

 TEGoVA Minimalių išsilavinimo reikalavimų santrauka; 

 TEGoVA Kvalifikacijų – REV (Pripažinto Europos vertintojo) ir TRV (TEGoVA 

būsto vertintojo) – pripažinimo santrauka; 

 Žodynas – jame pateikiamos 88 sąvokų apibrėžtys (2012 m. buvo 26); 

 Du tradiciniai sąrašai – EVS redkolegijos (EVS valdybos) nariai ir TEGoVA nariai 

(asociacijos narės). 

EVS 2016 neaptaria ir neanalizuoja Europos šalių turto vertinimo ypatybių. Šalių skyriai 

yra paskelbti interneto TEGoVA svetainėje kaip EVS 2012 (o dabar EVS 2016) priedas. 

Žinoma, šią medžiagą reikėtų nuolat atnaujinti. Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos,  teisės ir 

vertinimo praktikos apžvalga, parengta ir paskelbta 2012 m. sausio mėn. (TEGoVA tinklalapio 

informacija, 2016), taip pat turėtų būti atnaujinta.  

EVS 2016 turinys (nebekartojant ketvirtos dalies detalaus turinio) yra toks: 

Pratarmė 

Įvadas  

1-oji dalis – Europos vertinimo standartai ir metodiniai nurodymai 

1A dalis – Europos vertinimo standartai (EVS) 

1-asis EVS  Rinkos vertė 

2-asis EVS  Kiti nei rinkos vertė vertinimo pagrindai 

3-čiasis EVS  Kvalifikuotas vertintojas 

4-asis EVS  Vertinimo procesas 

5-asis EVS  Vertinimo ataskaita 

1B dalis – Europos vertinimo metodiniai nurodymai (EVMN) 

1-asis EVMN Vertinimas finansinės atskaitomybės tikslu 

2-asis EVMN  Vertinimas skolinimo (paskolų) tikslais 

3-čiasis EVMN  Vertinimas sekiuritizacijos tikslais 

4-asis EVMN  Draudiminės vertės ir žalų nustatymas 

5-asis EVMN  Investicinės vertės nustatymas 

6-asis EVMN  Tarpvalstybinis vertinimas 

7-asis EVMN Turto vertinimas atsižvelgiant į Direktyvą dėl alternatyvaus investavimo 

fondų valdytojų 

8-asis EVMN   Turto vertinimas ir energinis naudingumas 

9-asis EVMN Europos hipotekos bankų federacijos ir TEGoVA komercinių paskolų 

aprašas 

10-asis EVMN  Vertinimų atitiktis EVS 

2-oji dalis – Europos kodeksai (EK) 

1-asis EK  Europos vertintojų etikos ir elgesio kodeksas 

2-asis EK  Europos matavimų kodeksas 

3-čioji dalis – Europos Sąjungos teisės aktai ir turto vertinimas 

4-oji dalis  – Techniniai dokumentai (EVID ir kiti). 
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Nauja kolektyvinė monografija ekonomikos modernizavimo problemoms nagrinėti 

 

Prof. dr. Birutė Galinienė  
VU Ekonomikos fakultetas, LTVA 

 

2016 m. išleista nauja tęstinės Vilniaus universiteto kolektyvinių monografijų Ekonomikos 

modernizavimas serijos knyga, jau trečioji. Pirmoji kolektyvinių monografijų knyga buvo 

parengta ir išleista 2007 metais, antroji – 2011 metais. Abiejose knygose ir šioje, trečiojoje, 

nagrinėjamos ekonomikos modernizavimo problemos ir aktualijos.   

 

Kolektyvinės monografijos sudarytojas ir mokslinis redaktorius (ir 

bendraautoris) – prof. habil. dr. Borisas Melnikas. Monografijos 

medžiagą leidybai parengė doc. dr. Agnė Laužadytė-Tutlienė.  

Monografiją sudaro 6 dalys (arba 18 skyrių), pratarmė ir 

baigiamosios pastabos; pateikiamas gausus literatūros sąrašas.  

Monografija skiriama akademinei bendruomenei – ekonomikos, 

vadybos bei kitose srityse dirbantiems mokslo ir pedagoginiams 

darbuotojams, įvairių sričių specialistams praktikams, taip pat 

šiuolaikine ekonomika besidominčiai plačiajai skaitytojų 

auditorijai. Kolektyvinės monografijos medžiaga galima naudotis 

ir įvairaus profilio studijose, visų pirma – universitetinėse 

ekonomikos ir vadybos studijose. 

Monografijos pratarmėje pabrėžiama, kad ekonomikos modernizavimas – nenutrūkstamai 

vykstantys kaitos procesai, išreiškiantys tiek visuomenei apskritai, tiek jos ekonominiam 

gyvenimui būdingą dinamiką ir nuolatinius pokyčius. Šie procesai pasižymi didžiule įvairove ir 

daugialypiškumu, jiems yra būdinga tiek juos sukeliančių ir įtaką jiems darančių veiksnių ir 

aplinkybių įvairovė, tiek itin platus jiems būdingų apraiškų ir padarinių spektras. Ši įvairovė ir 

platus apraiškų spektras atspindimi naujajame leidinyje.   

Naujojoje monografijoje daugiausia dėmesio teikiama ekonomikos modernizavimo ir 

ekonominės politikos tobulinimo siekiui reaguojant į naujausius globalizacijos iššūkius. 

Aptariami esminiai socialinės ir ekonominės raidos, kultūros, mokslo ir technologijų pažangos 

veiksniai, pastaruoju metu sietini su įvairiomis globalizacijos aplinkybėmis, o tai lemia 

būtinumą siekti, kad ekonomikai modernizuoti ir ekonominei gerovei didinti skirti moksliniai 

tyrimai kuo labiau prisidėtų prie globalizacijomis sąlygomis pasireiškiančių socialinės ir 

ekonominės raidos procesų bei pokyčių tendencijų mokslinio pažinimo.  

Monografijos sudarytojas ir mokslinis redaktorius pabrėžia naujo mokslinio pažinimo ir 

naujų teorinių apibendrinimų ekonomikoje poreikį ir aktualumą šiuolaikinės globalizacijos 

sąlygomis. Teoriniai tyrimų apibendrinimai nuosekliai pateikiami gana plačiu spektru. Pirmoje 

dalyje aptariami globalizacijos iššūkiai (skyrių autoriai prof. dr. A. Miškinis, dr. L. Urbšienė). 

Antroje monografijos dalyje teikiama gerovės valstybės kūrimo perspektyvų ir 

makroekonominės aplinkos sąveikos analizė ir įžvalgos (skyrių autoriai doc. dr. A. Laužadytė-

Tutlienė, doc. dr. B. Visokavičienė, dr. M. Švabovič). Trečioji kolektyvinės monografijos dalis 

skirta inovacijų, pramonės ir transporto plėtros problematikai (skyrių autoriai dr. V. Cohen, prof. 

dr. R. Stanikūnas, G. Sinkevičius).  

Ketvirtoje koklektyvinės monografijos dalyje aptariamas turtas ir verslas globalizacijos 

aplinkoje – čia apžvelgiami turto ir verslo vertinimo sistemos tobulinimo, vertybinių popierių 

rinkos, materialiojo kultūros paveldo industrijos klausimai (skyrių autoriai prof. dr. 

B. Galinienė, doc. dr. N. Balčiūnas ir R. Stalinionienė, S. Deveikis). Penktoji dalis – regioninių 

ekonomikų sanklodos ir raidos analizės, socialinės ir ekonominės diferianciacijos teorinių 

požiūrių ir įžvalgų studijų segmentas (skyrių autoriai  dr. L. Urbšienė su K. Aleknavičiūte, dr. 
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G. Dzemydaitė, V. Malinauskaitė). Šeštoje monografijos dalyje (keturių skyrių autorius prof. 

habil. dr. B. Melnikas) aptariama ekonominė politika ir jos nauji mokslinio pažinimo prioritetai. 

Tenka priminti, kad šios dalies autorius ir kolektyvinės monografijos sudarytojas 

makroekonominės aplinkos, turto valdymo ir turto vertės kūrimo mokslinio pažinimo prioritetus 

aptarė savo pranešime 2016 m. pavasarį vykusioje konferencijoje „Šalies turtas ekonominėje 

politikoje – turto ekonomikos ir vadybos aspektai 2016“ ir publikacijoje „Turto vertė ir 

valdymas: makroekonominė aplinka, jos vaidmuo ir mokslinio pažinimo prioritetai“ 

konferencijos mokslo darbų leidinyje. Akademinė bendruomenė, ypač jaunieji kolegos turėtų 

įsiskaityti šias mintis. 

Kaip teigia kolektyvinės monografijos sudarytojas, iš šiame leidinyje pateiktos medžiagos 

matyti, kad ekonomikos modernizavimas – neatskiriama šiuolaikinės visuomenės raidai bei jos 

gyvenimui būdingų pokyčių ir reiškinių dalis. Ekonomikos modernizavimo procesai, problemos 

ir aktualijos reikalauja vis gilesnio ir platesnio mokslinio pažinimo, taip pat nuolatinio tyrėjų 

dėmesio. Galima teigti, kad ekonomikos modernizavimo tematika ir problematika gali būti 

suvokiama kaip neišsenkanti ir kaip reikalaujanti nuolatinio aktualizavimo.  

Ilgas kolektyvinių monografijų serijos Ekonomikos modernizavimas trečiosios knygos 

rengimas spaudai – autoriai medžiagą pateikė dar 2014 m. – neprideda aktualumo, greičiau 

atvirkščiai, graso prarasti knygos aktualumą, gali būti pasigendama naujausių įžvalgų, naujausių 

mokslinio pažinimo šaltinių, apibendrinimų. Tačiau čia galima pasidžiaugti, kad monografijos 

autorių profesionalumas neleido taip atsitikti. Monografija yra savalaikė ir aktuali. Atkreiptinas 

turto ir verslo vertintojų dėmesys, kad kolektyvinės monografijos 4.2 skyriuje (autoriai doc. dr. 

N. Balčiūnas ir R. Stalinionienė)  pateikiama ir aptariama šiuolaikinė vertybinių popierių rinkos 

samprata, jos vieta turto rinkų sanklodoje, finansinės ir fizinės turto formų klasifikacija, vedama 

takoskyra tarp įvairių turto formų grupių. Pagal ekonominį vertybinių popierių (VP) pobūdį, VP 

rinka skirstoma į nuosavybės, skolos ir išvestinių vertybinių popierių (išvestinių finansinių 

priemonių) rinkas. Jose irgi reikalingi šio turto vertintojai.  

Su viltimi pasiliekame laukti naujų kolektyvinių monografijų Ekonomikos 

modernizavimas serijos knygų, jose pateikamų apibendrinimų ir įžvalgų. Turto ir verslo 

vertintojams šios įžvalgos turėtų būti įdomios ne tik teorine, bet ir praktine prasme.  
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Naujoji Tarptautinių vertinimo standartų laida 
 

Tarptautinė vertinimo standartų taryba (International Valuation Standards Council, IVSC) 

2016 m. pabaigoje patvirtino ir 2017 m. pradžioje išleido naują Tarptautinių vertinimo standartų 

(TVS) laidą International Valuation Standards 2017 (IVS 2017) (ISBN 978-0-9931513-0-9). 

TVS 2017 sudaro įvadinė dalis; 5 bendrieji standartai ir 6 turto standartai. 

Pateikiame naujųjų standartų, kurie įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d., turinį: 

 Introduction | Įvadas  

 Glossary | Žodynas 

 IVS Framework | TVS struktūra 

General Standards | Bendrieji standartai 

 IVS 101 Scope of Work  | Darbo apimtis (aprėptis) 

 IVS 102 Investigation and Compliance | Tyrimas ir atitiktis 

 IVS 103 Reporting  | Vertinimo ataskaita  

 IVS 104 Bases of Value | Vertės pagrindas 

 IVS 105 Valuation Approaches | Vertinimo požiūriai (metodai) 

Asset Standards | Turto standartai 

 IVS 200 Business and Business Interests | Verslas ir teisės į jį 

 IVS 210 Intangible Assets  | Nematerialieji aktyvai (turtas) 

 IVS 300 Plant and Equipment | Mašinos ir įrenginiai (KT) 

 IVS 400 Real Property Interests  | Teisės į nekilnojamąjį turtą  

 IVS 410 Development Property | Plėtojamas (vystomas) turtas 

 IVS 500 Financial Instruments | Finansinės priemonės 

 

TVS 2017 Žodyne paaiškinamos sąvokos, vartojamos dokumento tekste, bet neaiškinamos 

pagrindinės vertinimo, apskaitos ar finansų sąvokos. Laikoma, kad vertintojas jas žino ir 

supranta pagal savo kompetenciją.  TVS struktūros skyriuje – 11 skirsnių (paragrafų), kuriuose 

aptariami atitikties TVS, vertintojo sampratos, turto ir įsipareigojimų sąvokų, objektyvumo, 

kompetencijos, nukrypimo nuo standartų dalykai.  

Bendrųjų standartų dalyje skelbiami du visai nauji standartai (104-asis ir 105-asis), 

reglamentuojantys vertės nustatymo pagrindus ir vertinimo metodus. Pirmieji trys standartai, 

buvę ir ankstesnėse laidose (TVS 2011; TVS 2013), taip pat kiek pakeisti ir patikslinti. 

Turto standartai taip pat naujai suredaguoti, pakeisti ir papildyti. Juose nebetaikoma 

ankstesnėse laidose buvusi dvidalė – pagrindinio teksto ir komentarų – struktūra. Išplėsti 

vertinimo metodų ir būdų (angl. approaches and methods) taikymo kiekvienoje turto grupėje 

nurodymai. Aptariami ir turto vertinimo tikslų ypatumai, kitos turto vertinimą lemiančios 

sąlygos. 

TVS 2017 bus verčiami į lietuvių kalbą, tuo rūpinasi Audito, apskaitos, turto vertinimo ir 

nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.    
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Aukštojo mokslo reforma kaip „homo economicus“ visuomenės kūrimas 

 Dr. Giedrius Česnakas  
Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, Politologijos katedra 

(pagal 15min.lt publikaciją, 2017-05-26) 

  

2017 m. netyla diskusijos apie aukštojo mokslo reformą. Diskutuojama, kiek reikia 

universitetų, studijų programų, kokio finansavimo, kur ir kieno interesai slepiasi, ar kas 

pretenduoja į nekilnojamąjį turtą. Visa tai primena vienos pasakos veikėjus, kurioje minia 

diskutuoja apie karaliaus drabužius, jų grožį, bet nemato, kad karalius nuogas. Visi minėti 

klausimai yra tušti, jeigu nebus atsakyta, kokią visuomenę ir valstybę siekiama sukurti šia 

aukštojo mokslo reforma.  

Šiandieniniai reformos bruožai yra nukreipti į homo economicus visuomenės, kurioje 

individai orientuoti tik į naudos didinimą kaip vartotojai ir pelno maksimizavimą kaip 

gamintojai, kuri atitolusi nuo humanistikos ir socialinio jautrumo ir persmelkta kategorišku 

ekonominiu racionalumu. Taip, tai drąsus teiginys, tačiau būtent tokie tikslai identifikuojami 

vykstančiose diskusijose.  

Tenka apgailestauti, kad vis labiau įsigali individų vertinimas tik pagal jų ekonomines 

funkcijas, produktyvumą, konkurencingumą, kitus ekonometrinius parametrus, bet ne 

kūrybingumą, saviraišką ir laisvę. Gyvenimo kokybė išskirtinai matuojama turimu turtu, bet ne 

individo pasitenkinimu gyvenimu, visuomenės santarve, patiriamo streso lygiu, bendravimo su 

vaikais trukme, bendruomeniškumu, pasitenkinimu veikla, atliekant ne tik ekonomines 

funkcijas. Toks ekonometrinis mąstymas riboja aukštojo mokslo reformos siekius, kurie taip pat 

turėtų apimti kultūrą, socialinius elementus, saviraišką, vykstančių globalių procesų suvokimą ir 

emocinį ugdymą.  

Reformos planuotojai ne kartą išsakė nuomones, kad universitetai turi rengti darbuotojus 

konkrečiai darbo vietai. Trūksta programuotojų – vadinasi universitetai turi juos ruošti, trūksta 

pilotų, vadinasi jų rengimas tampa valstybės prioritetu, verslui trūksta vadybininkų – 

universitetai turi ruošti juos. Kuo tuomet universitetas skiriasi nuo profesinių mokyklų? O kur 

mąstančių, kūrybingų, suvokiančių architektūrą, dailę ar sociologiją asmenybių rengimo tikslas? 

Kodėl valstybė turi ugdyti verslui reikalingus vykdytojus, o ne valstybės raidai svarbius 

kūrėjus? 

 Homo economicus visuomenėje nereikia psichologų, sociologų, lituanistų ar istorikų, 

todėl valstybė nusiteikusi „kirpti“ finansavimą socialiniams ir humanitariniams mokslams. Bet 

ar tikrai nereikia? Pažvelkime į tragišką savižudybių, alkoholizmo ar emigracijos situaciją. 

Problema, kad minėti socialinių ar humanitarinių mokslų atstovai nereikalingi institucijoms, 

kurių esminis tikslas – pajamos. Valstybė turėtų pasiūlyti verslininkams pakelti atlyginimus 

darbuotojams, kurių trūksta. Tokiu būdu asmenys, kurie nusiteikę pakeisti savo veiklos sritį, 

pereis iš kitų sričių. Reikėtų pasiūlyti kompanijoms ir firmoms pačioms finansuoti studijas tose 

srityse, kuriose jos mato poreikius. Tai racionali ir subalansuota prieiga, bet kartu reikalaujanti 

valstybės institucijų drąsos.  

Valstybė pamiršo, kad turi atstovauti visą visuomenę ir kiekvieną pilietį, jo teisę į laimę ir 

laisvę, tokią kaip jis ją suvokia. Verslas svarbi šios visuomenės dalis, bet nėra vienintelė. Verslo 

interesas uždirbti pinigus, valstybės - atstovauti rinkėjų, kurie toli gražu nėra vien stambieji 

verslininkai, interesus. Jų dialogas turi atvesti prie optimalaus sprendimo visiems. Deja, šiandien 

homo economicus visuomenės suvokimas dominuoja ir valstybės institucijose. To simptomai 

labai aiškūs. Pažvelkime, kaip džiūgaujama, kai kokia viena pozicija pakylama mistinėse 

tarptautinių ataskaitų ar reitingų lentelėse. Pasireiškia tas keistas bruožas, įtikti kitam, 

dažniausiai užsieniečiui, vienai ar kitai organizacijai, o ne savo piliečiui. Lentelės ir reitingai 

tampa esminiu tikslu, o ne veidrodžiu, atspindinčiu pokyčius, nors jie sukurti būti savotiškais 
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veidrodžiais. Reikia pasidžiaugti tuo, kad dar neperžengėme ribos, kai bus visiškai atsisakoma 

studijų programų, kurios nekuria ekonominės pridėtinės vertės, bet artėjama to link. 

 Šiuo metu registruojant naują studijų programą yra toks punktas, kuriame prašoma 

nurodyti specialybės reikalingumą (paklausumą) darbo rinkoje, prie kurio būtina nurodyti 

statistiką. Galima nurodyti vadybininkų, statybininkų, kasininkų reikalingumą ar poreikį, bet 

gerbiamieji, pabandykite nurodykite filosofų ar archeologų poreikį darbo rinkoje remdamiesi 

statistika. Negalite? Vadinasi, programos reikalingumo nepagrįsite.  

Toks reikalavimas yra absurdiškas. Kodėl? Todėl, kad vienas filosofas gali pakeisti 

pasaulį ir įrašyti valstybės vardą istorijoje, nuveikti žymiai daugiau nei šimtai tūkstančių 

vadybininkų. Spinozą, Descartes'ą, Nietzsche ar Derridą prilyginame sunkvežimio vairuotojui. 

Kiek finansinės pridėtinės vertės sukūrė Tomo Akviniečio, Kanto ar Schopenhauerio knygos? 

Ar Lietuvai Donskis, Venclova, Šliogeris ir kiti nieko neverti, nes nėra darbo vietos darbo 

biržoje pagal jų gyvenimo aprašymą? Jeigu taip, mes esame ekonominiai barbarai nutolę nuo 

savęs pažinimo, darnios visuomenės konstravimo šviesos ir atvirų diskusijų temomis, kurios 

neduos ramybės žmonijai iki paskutiniojo žmogaus. Aukštasis mokslas turi ugdyti renesanso 

žmones.  

Iš kai kurių galima būtų išgirsti teiginį, kad valstybė finansuoja studijas, todėl turi spręsti, 

kiek ir ko reikia. Bet kuo toks valstybės požiūris skiriasi nuo planinės ekonomikos? Niekuo. 

Grįžkime prie teiginio esmės. Teigiant, kad valstybė finansuoja studijas, daroma didžiulė faktinė 

klaida. Valstybė nefinansuoja nieko. Tai jūs mokėdami mokesčius nuo pajamų, pirkdami daiktus 

ir paslaugas, mokate už savo vaikų studijas. Jeigu jūs mokate už studijas, kas turi spręsti, ką jūsų 

dukra ar sūnus turi studijuoti: jūs, jūsų vaikas ar valstybė, siekdama patenkinti tam tikrų verslo 

grupių interesus?  

Valstybė pinigų neuždirba, ji tik surenka mokesčius ir juos perskirsto. Gyvenant 

valstybėje, kurioje darbo pajamos yra žymiai labiau apmokestinamos nei kapitalas ar turtas, jūs 

ir jūsų vaikai turi spręsti apie savo ateitį. Jeigu jūsų vaikas nori tapti dailininku – tegul, jeigu 

nori aktoriumi – šaunu, jeigu programuotoju – kodėl gi ne. 

 Reformos siūlymas valstybei sudaryti užsakymus aukštosioms mokykloms kritikuotinas. 

Lietuva nepriklausoma jau 27 metus. Įsivaizduokite, jeigu valstybė būtų sudariusi užsakymus 

tada, ar daugelis tuomet baigę studijas šiandien turėtumėte darbus? O jeigu prieš 40 metų iki 

šiandienos? 

 Nėra žmogaus, kuris pasakytų, kokia ekonomika bus po 20 ar 40 metų, kodėl manome, 

kad valstybė teisingiau nuspręs, ką ir kas turi veikti gyvenime, o ne pats individas? O ar valstybė 

prisiims atsakomybę, jeigu specialybės, kurioje studijuos jūsų vaikas po 20 metų nebereikės? 

Pažvelkite į savo išmanųjį telefoną – prieš 30 metų toks dalykas buvo neįsivaizduojamas. 

Nuvykite į muziejų – pamatysite, kaip tuo metu atrodė telefonai. Tai kaip gali valstybė žinoti, 

kokios technologijos ir kokių specialybių reiks po 20 ar 30 metų?  

Tik pats žmogus, turėdamas gabumus ir susidomėjimą tam tikra sritimi, tai būtų chemija 

ar medžio drožyba, turi teise planuoti savo ateitį ir už ją prisiimti visišką atsakomybę. Kodėl 

valstybė ją nori atimti? Su valstybės planavimu judame į tam tikrą distopiją, kurią aprašė 

Javgenijus Zamiatinas romane „Mes“ ar Aldous Huxley knygoje „Puikus naujasis pasaulis“, kur 

valstybė už savo piliečius suplanuoja viską, bandydama sukurti utopiją, tačiau visi lieka įkalinti, 

be pasirinkimo laisvės.  

Reformos rengėjų tarpe dominuoja verslininkai ir įmonių vadovai, kurių nuomones 

transliuoja žiniasklaida, laikydama jas bene vienintelėmis vertomis dėmesio, „teisingai“ 

pozicijai visuomenėje suformuoti. Verslininkų, kurie pakyla virš savo verslo interesų, sutikime, 

galima rasti labai mažai, tad verta susimąstyti, ar jie taip geranoriškai prisidėdami prie reformų 

siekia tik visuomenės intereso?  
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Padarykime paprastą eksperimentą. Išvardinkite bent tris didžiausius verslininkus senovės 

Atėnuose? Negalite? O jeigu filosofus? Sokratas, Platonas, Aristotelis. Štai jums ir atsakymas. 

Valstybės klaida, kad ji apie aukštąjį mokslą neklausia menininkų, filosofų ir mąstytojų, 

galvojančių šimtmečius į priekį, keliančių egzistencines problemas, dėl kurių nerimaujame 

šiandien, kurių vardai liks žmonijos atmintyje.  

Jeigu valstybė nori sukurti sterilią homo economicus visuomenę, kurioje visi individai 

būtų pajungti tik pajamų kūrimui, kaip sraigteliai dideliame mechanizme, kurioje nebūtų laisvos 

minties ar sprendimų kvestionavimo, jai sekasi. Aukštojo mokslo reforma tam sėkmingai 

tarnauja. Vis dėlto, jeigu ji nori laimingos, kūrybingos bei laisvos visuomenės, mąstykime apie 

aukštąjį mokslą ne tik iš ekonominės perspektyvos. Ekonomika yra sudėtinė ir svarbi 

visuomenės dalis, o verslininkai – įvertinami ir išklausomi, tačiau mokslo pajungimas 

ekonominiams interesams jokiu būdu neturėtų tapti absoliutus. Švietimo reformoje galvokime 

ne apie universitetų skaičių, bet apie visuomenę, kurią norime matyti po dvidešimt ir daugiau 

metų. Klauskime ne tik verslininkų ir ekonomistų, bet ir filosofų, sociologų, psichologų. Kol kas 

aukštojo mokslo reforma tarsi Sokrato oloje, kurioje universitetų skaičių šešėliai neva tai yra 

esmė, tačiau reformos autoriai turi iš jos išeiti ir suvokti reformos pasekmes valstybei ir 

visuomenei, ne šiandien, bet ateities kartoms.  
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Į diskusiją aktyviai jungiasi aukštosios mokyklos, savo veiksmais ir savarankiškais sprendimais 

keliančios nerimo akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės, tuo pačiu ir politiniuose, 

sluoksniuose.  

Kartais klausiama, ar tai nėra tik universitetų nekilnojamojo turto perskirstymo ir numerologiniais 

(skaitliniais) principais grįsta reforma. Dr. Giedriaus Česnako straipsnis, publikuotas 15min. lt portale, 

byloja apie  gilumines švietimo, aukštojo mokslo – kaip visuomenės gėrio, tautų ir valstybių turto –  

problemas. Kiekvienas universitetas turi ne tik materialaus (materialiojo ilgalaikio), bet ir nematerialaus 

(nematerialiojo) turto. Universiteto vardas ir prestižas (vieta reitingų lentelėje? studentų skaičius?) – taip 

pat turtas.  

Programų unikalumas ar jungtinės programos, parengiančios plačios ir gilios erudicijos 

specialistus, yra svarbesnės turto ir verslo vertintojo profesijai?  Kalbų mokėjimas ir informacinių 

technologijų išmanymas, kūrybinio prado lavinimas, matematikos ir gamtos mokslai yra pagrindas 

daugeliui profesijų, tarp jų ir ekonomikos, turto vertinimo specialistams.    
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Serialiniame leidinyje spausdinami recenzuoti moksliniai ir apžvalginiai straipsniai. Šiame  leidinio tome 

apžvelgiama viešojo sektoriaus valdomos informacijos, tarp jų ir vertintojams reikalingos informacijos 

naudojimo galimybės ir teisinis reguliavimas – spausdinamas išsamus analitinis straipsnis. Analizuojami 

verslo rizikos atspindėjimo verslo vertinime metodiniai aspektai. Apžvelgiama įmonių finansinių 

ataskaitų kokybės tyrimo medžiaga, akcentuojamas abipusis vertintojų sėkmingos veiklos ir finansinių 

ataskaitų kokybės ryšys. Pateikiamos poleminės pastabos dėl vertintojų profesinės kompetencijos, 

tarptautiškumo ugdymo. Publikuojama Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengta rekomendacija „Dėl ekspertinio 

vertinimo būdo taikymo“. Atskirame skyriuje – keletas leidinių  recenzijų, taip pat naujos, 2016 m. 

laidos, Europos vertinimo standartų (EVS 2016) ir naujų Tarptautinių vertinimo standartų (TVS 2017) 

anotacijos.  

        
 


