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DĖL TURTO VERTINIMO VEIKLOS KARANTINO LAIKOTARPIU 

 

Finansų ministerija, atsakydama į 2020 m. kovo 24 d. Lietuvos turto vertintojų asociacijos 

(toliau – Asociacija) raštą, kuriuo prašoma pateikti informaciją ir vertinimo veiklos vykdymo gaires 

karantino ir ekstremalios padėties laikotarpiu Lietuvoje, siekiant užtikrinti turto vertintojų ir jų 

asistentų saugumą, teikia atsakymus į Asociacijos pateiktus klausimus. 

1. Dėl prašymo pateikti saugios turto apžiūros rekomendacijas ir patikslinti, kaip turto 

vertintojai turėtų teisingai įgyvendinti turto apžiūros procesą karantino metu.  

Finansų ministerija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į 

situaciją dėl koronaviruso plitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu 

Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) visoje 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karantiną bei patvirtino karantino režimą. Nutarimo 3.2 

punkte nustatytas režimas viešojo ir privataus sektoriaus veiklai, kuriame nurodyta, kad darbas 

organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas 

funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Finansų ministerijos nuomone, turto apžiūros procesui 

neturėtų būti taikomi kitokie reikalavimai nei numatyti teisės aktuose, be to, pažymime, kad ir kitų 

profesijų atstovai pagal poreikį atlieka procedūras, numatytas jų veikloje, ir kurių nėra galimybės 
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atlikti nuotoliniu būdu. Pažymime, kad atliekant funkcijas, kurių neįmanoma atlikti nuotoliniu 

būdu, būtina laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamų rekomendacijų. 

2. Dėl prašymo atsižvelgti į itin sudėtingą bei komplikuotą laikotarpį bei nukelti metinių 

vertinimo veiklos ataskaitų pateikimą iki 2020-05-01 (tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims). 

Pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – Įstatymo) 

15 straipsnio nuostatas, turto arba verslo vertinimo įmonė ir turto arba verslo vertintojas (toliau – 

vertintojai) pasibaigus kalendoriniams metams privalo per tris mėnesius Audito, apskaitos, turto 

vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -  

priežiūros įstaiga) pateikti turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ataskaitą, o turto arba verslo 

vertintojas - ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitą (toliau – ataskaitos). Atkreipiame dėmesį, kad 

Finansų ministerija nėra įgaliota leisti nesilaikyti Įstatymo nuostatų ar aiškinti jas kitaip, taip pat, 

kad ataskaitos priežiūros įstaigai yra teikiamos elektroniniu būdu, be to, teisės aktai numato, kad 

ataskaitos galėtų būti tikslinamos. Tačiau, suprasdami išskirtinę situaciją, skatintume priežiūros 

įstaigą, priimant pavėluotai pateiktas vertintojų veiklos ataskaitas, atsižvelgti į vėlavimą įtakojusias 

COVID-19 sąlygotas kliūtis. 

3-4. Dėl kvalifikacijos kėlimo valandų skaičiaus mažinimo ir kvalifikacijos kėlimo 

seminarų organizavimo nuotoliniu būdu. 

Finansų ministerija, atsižvelgdama į susiklosčiusią situaciją Lietuvoje ir Nutarimu 

patvirtintus reikalavimus mano, kad kvalifikacijos kėlimo priemonės, nustatytos Turto arba verslo 

vertintojo išsilavinimo, profesinės patirties ir kvalifikacijos kėlimo apraše (Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1K-27 redakcija), galėtų būti organizuojamos 

nuotoliniu būdu, suderinus metodines programas su priežiūros įstaiga. Įvertinus tai, kad 

kvalifikacijos kėlimo valandos skaičiuojamos už 3 metus, o 2020 metų laikotarpis dar tik prasidėjęs, 

be to, kvalifikacijos kėlimas šiuo metu galėtų būti organizuojamas nuotoliniu būdu, Finansų 

ministerijos nuomone, šiuo metu mažinti kvalifikacijos kėlimo valandų skaičiaus nėra būtinybės. 

Finansų ministerija, atsakydama į Asociacijos kreipimąsi, užtikrina, kad reaguodama į 

kintančią situaciją, bendradarbiaus bei esant būtinumui imsis priemonių mažinti neigiamas šios 

situacijos pasekmes. 
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