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DĖL LR NEPRIKLAUSOMO TURTO VERTINIMO ĮSTATYMO 

 

Lietuvos turto vertintojų asociacija (LTVA ir toliau - Asociacija), susipažinusi su diskusijoms 

pateiktu Lietuvos Respublikos Nepriklausomo turto vertinimo įstatymo projektu, teikia projekto 

rengėjams savo pastabas bei kviečia jas detaliai aptarti susitikimo metu.  

Be pridedamame teisės akto projekte pateiktų pastabų Asociacija atkreipia projekto rengėjų dėmesį, 

kad teisės akto projektas turėtų būti taikomas išimtinai nepriklausoma turto vertinimo veikla 

besiverčiantiems asmenims, juos atskiriant nuo valstybės reikmėms masiniu būdu turto vertę nustatančių 

asmenų, o taip pat išimtinai vienam darbdaviui ar (ir) su juo susijusiems asmenims vidaus vertinimo 

veiklą vykdančių asmenų. Papildomai įstatymo projektas turėtų būti tobulinamas jame numatant šias 

nuostatas: 

Pirma, aiškiai išskirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos priežiūros institucijos ir 

Vertintojų rūmų savivaldos institucijų funkcijas, teises bei pareigas. Siūlome priežiūros institucijai palikti 

ribotas įstatyme įtvirtintas funkcijas, pagrinde susijusias su viešojo sektoriaus subjektams priklausančio 

turto (verslo) vertinimo veikla bei tam tikrų poįstatyminių teisės aktų tvirtinimu (pritarimu) savivaldos 

teikimu. 

Antra, būtina palikti šiuo metu galiojančias vertintojų specializacijas bei atitinkamai įstatyme 

įtvirtinti nuostatas dėl atskirų kvalifikacinių egzaminų, vertintojų sąrašų (licencijų) ir kt. nuostatas. 

Vertintojų specializacija atitinka TVS nuostatas, atitinkama sistema šiuo metu veikia Lietuvoje. 
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Trečia, palikti vertintojo statuso siekiančių asmenų (vertintojo asistentų) kvalifikacijos patikrinimą. 

Ketvirta, aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinti vertintojų teisę įstatymų nustatytomis 

nediskriminacinėmis sąlygomis naudotis VĮ Registrų centras ir kitų valstybinių registrų duomenimis, 

įskaitant istorinius bei kitus duomenis, būtinus turto vertinimo veiklai vykdyti. Išimtis iš šios taisyklės 

gali numatyti tik Asmens duomenų apsaugos įstatymo bei kitų įstatymų nuostatos, kiek tai susiję su 

nacionaliniu saugumu, krašto apsauga ir kitais įstatymų saugomais interesais. 

Penkta, įtvirtinti užsienio vertintojų (nepriklausomai nuo veiklos formos), teikiančių paslaugas 

Lietuvos Respublikoje, priežiūros sistemą suvienodinant sąlygas Lietuvoje ir kitoje valstybėje narėje teisę 

verstis vertinimo veikla įgijusiems asmenims. 

Šešta, numatyti pereinamąjį laikotarpį bei įstatymo įgyvendinimo nuostatas, susijusias su profesinei 

veiklai keliamų reikalavimų įgyvendinimu, Vertintojų rūmų savivaldos organų formavimu ir t.t. 

Septinta, siūlome naikinti Turto vertintojų priežiūros komiteto institutą; pritariame vieningai 

vertinimo ataskaitų registro sistemai. 

 

Pridedame Diskusinį Nepriklausomo turto vertinimo įstatymo dokumentą su mūsų teikiamomis 

korekcijomis. 
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