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Kopija  

LR finansų ministerijos 

Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir  

nemokumo politikos departamentui 

Siunčiama el. p. ingrida.muckute@finmin.lt ir 

 paule.svoroboviciene@finmin.lt 

Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijai 

Siunčiama el. info@vertintojai.lt 

Lietuvos vertintojų rūmams 

Siunčiama el. vertintoju.rumai@gmail.com 

 

 

DĖL EUROPOS VERSLO VERTINIMO STANDARTŲ GALIOJIMO IR VERTIMO 

 

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

finansų ministerijos (toliau – AVNT) 2020 m. gegužės 7 d. gavo Lietuvos turto vertintojų asociacijos 

prašymą Nr. 2020-05/S-07-01pateikti informaciją dėl: 1) paaiškinti, ar Europos verslo vertinimo 

standartai (toliau – EVVS) yra privalomi Lietuvos verslo vertintojams; 2) paaiškinti, kuri institucija 

ar organizacija turi EVVS tekstą išversti į lietuvių kalbą.  

AVNT pažymi, kad pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą turto arba verslo vertintojas 

savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu toliau – 

Įstatymas), Tarptautiniais vertinimo standartais (toliau – TVS) ir Europos vertinimo standartais (toliau – 

EVS), privalomą vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Turto arba verslo vertintojų profesinės 

etikos kodeksu, Turto ir verslo vertinimo metodika (toliau – Metodika) ir kitais teisės aktais, susijusiais 

su vertinimu, tiek, kiek jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų 

įstatymui, Tarptautiniams vertinimo standartams, Europos vertinimo standartams ir Metodikai. 

AVNT nuomone, EVVS Lietuvos vertintojams nėra privalomi, kadangi Įstatyme ir 

Metodikoje minimi Europos vertinimo standartai, tuo tarpu Europos turto vertintojų asociacijų grupės 

organizacija (angl. „The European Group of Valuation Associations, TEGoVA) aptariamus EVVS 

išleido atskiru leidiniu.  

Apibendrinus tai kas išdėstyta, EVVS galėtų būti tik rekomendacinio pobūdžio ir juos versti 

į lietuvių kalbą galėtų tokį poreikį turinti profesinė organizacija. 
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