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DĖL TURTO VERTINIMO VEIKLOS GAIRIŲ IR VERTINTOJŲ SAUGUMO 

UŽTIKRINIMO KARANTINO LAIKOTARPIU 

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos (toliau – AVNT) 2020-03-25 gavo Lietuvos turto vertintojų asociacijos raštą 

Nr. 2020-03/S-24-01 (toliau – Raštas), kuriame prašoma pateikti informaciją ir atsakyti į klausimus, 

susijusius su vertintojų veikla paskelbto karantino laikotarpiu. Atsižvelgiant į tai, AVNT teikia 

atsakymus Rašte išdėstytais klausimais. 

  

Dėl vertinamo objekto apžiūros atlikimo 

Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 str. 4 d. 9 p. numatyta, 

kad vertinimo ataskaitoje turi būti nurodyta vertinamo objekto apžiūrėjimo data. Turto ir verslo 

vertinimo metodikos (toliau – Metodika) 31 p. numatyta, kad vertintojas turi nustatyti, kad 

vertinamas turtas egzistuoja (egzistavo), t. y. atlikdamas vertinimą vertintojas turi apžiūrėti 

vertinamą objektą, išskyrus Metodikos 44 punkte nustatytus atvejus. Taigi, vertinamo objekto 

apžiūros atlikimas yra vienas iš privalomų vertinimo proceso etapų, išskyrus retrospektyvinio 

vertinimo išimtis. 

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, priimtus sprendimus ir rekomendacijas vengti 

tiesioginių kontaktų su kitais asmenimis, esant poreikiui apžiūrėti uždaras patalpas 

rekomenduojame naudoti nuotolines vaizdo perdavimo priemones, fiksuojant realiu laiku vertinimo 

užsakovo ir (arba) vertinamo objekto savininko perduodamą vaizdą (naudojant vaizdo pokalbių 

programėles ar pan.). Pažymėtina, jog tokiu atveju fiksuojant vaizdo medžiagą turėtumėte užtikrinti 

Metodikos 35.1 – 35.5 p. numatytų reikalavimų įgyvendinimą. Be to, tokios vertinamo objekto 

apžiūros atlikimo aplinkybės ir motyvai turėtų būti atskleisti vertinimo ataskaitoje. 

Jeigu nėra galimybės pasinaudoti nuotolinėmis vaizdo perdavimo priemonėmis arba yra 

numatyta atlikti kitokio pobūdžio vertinamų objektų (pvz. žemės sklypų) apžiūrą, rekomenduojame 

vadovautis Vyriausybės
1
 ir Sveikatos apsaugos ministerijos

2
 internetiniuose puslapiuose 

skelbiamais sprendimais, rekomendacijomis ir kita aktualia informacija, t. y. laikytis saugaus 

atstumo, naudoti apsaugos bei dezinfekcines priemones ir pan. 

 

Dėl metinių veiklos ataskaitų pateikimo termino pratęsimo 

 

Pareiga vertintojams ir vertinimo veiklą vykdančioms įmonėms kasmet iki kovo 31 d. 

pateikti atitinkamai metinę veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ar veiklos ataskaitą numatyta Turto ir 

verslo vertinimo pagrindų įstatyme (15 str.  2 d. 1 p. ir 4 d. 5 p.). Pasibaigus šiam terminui iki 2020-
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03-31 įskaitytinai metines veiklos ataskaitas jau yra pateikę 92 procentai vertinimo įmonių, 88,8 

procentai vertintojų ir 73,5 procentai vertintojų asistentų (ataskaitos elektroninėmis priemonėmis 

vis dar teikiamos, todėl pateikusiųjų procentas nuolat didėja). Šie skaičiai rodo, kad absoliuti 

dauguma subjektų, įpareigotų iki kovo 31 d. pateikti metines veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ar 

veiklos ataskaitas, nesusiduria su neįveikiamomis kliūtimis ataskaitas parengti ir pateikti, todėl 

pratęsti ataskaitos teikimo terminą, AVNT nuomone, nėra objektyvaus poreikio. Visgi suprasdami, 

kad visuotinio karantino laikotarpiu atskiriems vertintojams ar turto vertinimą atliekančioms 

įmonėms gali kilti objektyvių kliūčių parengti ir pateikti ataskaitą laiku, pavyzdžiui, dėl būtinybės 

asmenims, užsikrėtusiems COVID-19, saviizoliuotis ar gydytis sveikatos priežiūros įstaigose, 

kiekvienas pavėlavimo pateikti metinės veiklos ataskaitą atvejis AVNT bus vertinamas ir 

sprendimas dėl kvalifikacijos pažymėjimo stabdymo/nestabdymo bus priimamas individualiai, 

įvertinant nurodytas vėlavimo pateikti ataskaitą priežastis.  

 

Dėl privalomų kvalifikacijos kėlimo valandų sumažinimo 

 

Šiuo metu nėra žinoma, kiek tęsis karantino laikotarpis, tačiau jo trukmei neviršijant kelių 

mėnesių ir atsižvelgiant į tai, kad karantinas paskelbtas ne ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, be to, 

kvalifikaciją galima kelti ir dalyvaujant mokymuose nuotoliniu būdu, AVNT nuomone, visuotinis 

karantinas nesutrukdys vertintojams vykdyti pareigą kelti kvalifikaciją, todėl šiuo metu mažinti 

kvalifikacijos kėlimo valandų skaičių nėra poreikio.  

 

Dėl kvalifikacijos kėlimo seminarų organizavimo būdo 

 

AVNT pažymi, kad karantino laikotarpiu būtina užtikrinti nenutrūkstamą vertintojų 

kvalifikacijos kėlimą, todėl pritaria iniciatyvoms kvalifikacinius seminarus organizuoti ir vykdyti 

nuotoliniu būdu  (transliuojant nuotolinio ryšio priemonėmis). Kartu pažymime, kad tokia mokymo 

renginių organizavimo forma turi užtikrinti dalyvių identifikavimą ir registraciją, be to, išlieka 

pareiga kvalifikacijos kėlimo renginių organizatoriams suderinti metodines programas su 

kvalifikacijos kėlimo koordinavimo funkciją atliekančia AVNT. 
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