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Turto ir verslo vertintojų bendruomenę (toliau – vertintojų bendruomenė) atstovaujančios trys 

asociacijos  - Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija (toliau- LTVVĮA), Lietuvos turto 

vertintojų asociacija (toliau- LTVA) ir Lietuvos vertintojų rūmai (toliau- LVR) įdėmiai išnagrinėjo ir 

įvertino Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – FM) pateiktus Lietuvos Respublikos 

nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas), šio projekto 

aiškinamąjį raštą (toliau – Aiškinamasis raštas), bei susietų įstatymų pakeitimo projektus.  
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Principinė pozicija 

 

1.Vertintojų bendruomenė sveikina tiek Aiškinamajame rašte referuojamus „papildomai 

Vyriausybės priimtus sprendimus dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo plano įgyvendinimo 

krypties, atsižvelgus į Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, nuostatas dėl verslo klimato gerinimo, siekiant 

atsisakyti perteklinio reguliavimo, vykdyti debiurokratizacijos ir dereguliavimo kryptis”, tiek ir FM 

deklaruotą siekį, kad Įstatymo projektas šias Vyriausybės nustatytas kryptis atitiktų. 

Vertintojų bendruomenė jau daug metų kritikavo esamą padėtį, susijusią su nepriklausomo turto ir 

verslo vertinimo (toliau – vertinimas) veikla užsiimančių turto ir verslo vertintojų (toliau – vertintojai) 

valstybine priežiūra, todėl ji džiaugiasi siekiu mažinti biurokratinę ir administracinę naštą bei Įstatymo 

projekte ir Aiškinamajame rašte atspindimu FM siūlymu, kad būtų panaikinta galiojančiame įstatyme 

numatyta visiškai neefektyvi rutininė vertinimą atliekančių asmenų priežiūra, taip pat vertinimo 

įmonių bei vertintojų pareiga teikti kasmetines veiklos ataskaitas ir vertintojų kvalifikacijos kėlimo 

ataskaitas.  

Vertintojų bendruomenė taip pat kritikavo ir akcentavo nepriimtinumą situacijos, kuomet valstybė 

ne tik nereikalingai naudoja visuomenės interesams turinčius tarnauti savo ribotus administracinius (o 

sykiu ir finansinius) išteklius, bet dėl esamos atlyginimų politikos nepajėgia užtikrinti ir to, kad 

valstybės prisiimtą specialių žinių ir patirties reikalaujančią vertintojų veiklos priežiūrą įgyvendintų 

tinkamos kvalifikacijos (t. y. ne žemesnės nei privalo būti įgiję patys vertintojai) vidurinės-

aukštesniosios grandies specialistai. 

Kita vertus, vertintojų bendruomenė nesutinka ir kategoriškai prieštarauja Įstatymo 

projekte atspindimam siekiui atsisakyti vertintojo profesijos reguliavimo ir panaikinti esamas 

įstatymines prielaidas užkirsti kelią vertinimo paslaugas teikti asmenims, kurie neturi tam 

reikiamos kvalifikacijos ir / arba šią veiklą atlieka netinkamai (neetiškai, nesąžiningai, 

piktnaudžiaujant ir pan.). 

2.Šiame kontekste derėtų ypatingai atkreipti dėmesį į tai, kad Aiškinamajame rašte referuojama 

ir remiantis konstituciniu teisinės valstybės principu Vyriausybę teisiškai susaistanti nuostata 

„Priimti Vyriausybės sprendimus dėl dereguliavimo ir debiurokratizavimo, atsižvelgiant į esamų 

geresnio reglamentavimo priemonių, taikomų reguliuojant verslo sąlygas, veiksmingumo ir jų 

įgyvendinimo institucinės sistemos analizę”1 sietina specifiškai su verslo sąlygų reguliavimu ir 

lemia tik nereikalingų su teisiniu reglamentavimu susijusių kliūčių optimalioms verslo sąlygoms 

pašalinimą. 

Pastebėtina ir tai, kad Aiškinamajame rašte referuojami Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų 

įgyvendinimo plano patvirtinimo“ 10.3 projekto „Sąlygų verslui gerinimas ir skaidrumo didinimas“ 

10.3.4 veiksmas „Parengti ir priimti Buhalterinės apskaitos įstatymo ir Turto ir verslo vertinimo 

pagrindų įstatymo pakeitimus, siekiant didesnio skaidrumo, duomenų atsekamumo ir patikimumo“ 

                                                
1 Žr. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano (patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155) II skyriaus Vyriausybės programos nuostatų 

įgyvendinimo veiksmai ir įgyvendinimo rodikliai 8.1.9 punktą). 
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(beje, Aiškinamajame rašte iš šio veiksmo „išimtas” Buhalterinės apskaitos įstatymo nurodymas, kuris 

yra labai svarbus vertinant tikrąjį šio veiksmo tikslą), taip pat 10.3.5 veiksmas „Užtikrinti duomenų 

atvėrimą ir keitimąsi jais nemokumo, turto vertinimo, apskaitos srityse, kad šių duomenų taikymas 

kurtų šešėliui nepalankią aplinką, tam įdiegti reikalingas technines ir organizacines priemones“ susiję 

su X misija (prioritetu) „Atsakinga finansų politika”, tad nėra nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 

(sistemiškai) susiję su vertintojų profesijos reglamentavimo atsisakymu ir niekaip neįtakoja 

sprendimų atitinkamu klausimu (beje, aprašant 10.3.5 veiksmą labai aiškiai nurodoma, kad jis 

yra ne reguliacinis, o investicinis, tad juo argumentuojamą Įstatymo projekto argumentavimą 

šio tikslo siekimu apskritai derėtų vertinti kaip savotišką nesusipratimą). 

3.Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad pati atitinkamą nepriklausomo turto ir verslo vertinimo sritį 

reprezentuojanti vertintojų bendruomenė, kuri yra pakankamai decentralizuota ir atstovaujama net trijų 

savarankiškų asociacijų, taigi neabejotinai veikianti pliuralistinės demokratijos pagrindais, laikosi 

aiškios ir absoliučiai vieningos pozicijos, jog tinkamo vertinimo verslo užtikrinimui būtina 

išlaikyti atitinkamos veiklos licencijavimą ir profesinės etikos taisyklių laikymąsi, sunku rasti 

racionalų pagrindimą priešingai pozicijai, jog tinkamas šiuo verslo sąlygas pagerintų juo užsiimančių 

vertintojų bendruomenės kategoriškai nepriimtinu ir labai pavojingu tiek viešiesiems interesams, tiek 

ir visų vertintojų bendruomenei priklausančių asmenų profesinei reputacijai laikomas atsisakymas 

bendrųjų ir kvalifikacinių reikalavimų turto ir verslo vertintojams, deramą vertintojų pasirengimą teikti 

vertinimo paslaugas užtikrinančio egzaminavimo, taip pat vertintojų profesinės etikos standartų (bei 

su šiomis priemonėmis susijusio atitinkamos veiklos licencijavimo, kaip specifinio viešųjų interesų 

apsaugą užtikrinančio mechanizmo). 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad vertinimo rezultatai (vertinimo ataskaitose nustatoma vertė) daro 

reikšmingą įtaką valstybėje vykstančiai teisėtai civilinei apyvartai. Šie rezultatai dažnai įtakoja ir netgi 

lemia reikšmingus ne tik privataus, bet ir viešojo sektoriaus subjektų finansinius sprendimus ir, jei yra 

klaidingi, potencialiai gali padaryti didelės žalos. 

Šiuo požiūriu per kelis pastaruosius mėnesius vykusiuose vertintojų bendruomenės atstovams 

susitikimuose ir diskusijose su FM atstovais pastarųjų reikšta pozicija, kad atsisakius licencijavimo 

„rinka pati susitvarkys”, todėl nekompetentingi ir / ar nesąžiningi vertintojai natūraliai neatlaikys 

konkurencinėje kovoje ir dėl veikiančių rinkos mechanizmų neišvengiamai bus eliminuoti iš šio verslo 

(nes, esą, absoliučiai didžioji dalis užsakymų atlikti vertinimus kyla iš komercinių bankų ir viešojo 

sektoriaus iniciatyvų, o šie subjektai yra pajėgūs atskirti kompetentingus ir sąžiningus rinkos dalyvius 

ir iškelti sąlygas, kad vertinimą atliktų būtent tokie vertintojai). 

Vartotojų teisių užtikrinimo kontekste jau savaime stebina požiūris, kad savarankiškai (be 

komercinių bankų ar kitų subjektų rekomendacijų, kurios neretai yra faktiškai privalomos, kaip antai 

„X bankui priimtinų vertintojų sąrašas”) vertinimo paslaugas gauti siekiantys asmenys (jų lūkesčiai ir 

teisėtas interesas gauti kokybišką paslaugą) yra nepakankamai svarbūs sprendžiant dėl vertintojų 

kvalifikacijos užtikrinimo įdiegimo, nes jie sudaro tik mažąją užsakovų dalį. 

Tačiau vertintojų bendruomenės įsitikinimu nepalyginamai blogiau, kad toks diskusijų metu 

FM atstovų išsakytas požiūris yra ne tik grindžiamas nepagrįstai romantizuotu rinkos veikimo 

supratimu, bet ir liudija nenorą pripažinti laisvos rinkos veikimo ribotumą šioje konkrečioje 

situacijoje.  

4.Visų pirma, pažymėtina, kad toli gražu ne visuomet paties vertinimo užsakovo interesas yra 

gauti objektyvią vertinamo objekto vertę atspindinčią vertinimo ataskaitą. Dėl įvairiausių (ir visiškai 
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skirtingų) priežasčių vertinimo užsakovai labai dažnai yra suinteresuoti priešingai – kad 

vertinimo objekto vertė būtų dirbtinai padidinta arba, priešingai, dirbtinai sumažinta. 

Esant tokiam specifiniam vertinimo užsakovo interesui, jis natūraliai gali bandyti paveikti 

vertintoją, kad vertinamo objekto vertė būtų nurodytą taip kaip yra palankiausia vertinimo užsakovui. 

Tuo tarpu panaikinus vertintojų licencijavimą (ir sykiu panaikinus prielaidas iš tikros vertinamo 

objekto vertės neatspindinčias vertinimo ataskaitas rengiančių ir užsakovams teikiančių 

vertintojų atimti galimybę verstis atitinkama veikla) būtų sukuriamos idealios prielaidos 

vertintojų korumpavimui.  Juk jie iš esmės niekuo nerizikuotų (jei už neteisingą vertės nustatymą 

jiems nebūtų specialiai atlyginama, o vertintojas būtų suinteresuojamas pačiu užsakymo gavimo faktu, 

pavyzdžiui, kreipiantis į vertintoją su užklausa: „man reikėtų įvertinti objektą X, jei galėtumėte pateikti 

vertinimo ataskaitą, kurioje jo vertė ne mažesnė nei Y, mielai užsakysiu jūsų vertinimo ataskaitos 

parengimą”, nubaudimas net teoriškai būtų praktiškai neįmanomas, nes tokiu atveju atlyginimas už 

vertinimo ataskaitos parengimą net negalėtų būti traktuojamas kaip kyšis). 

5.Dar daugiau. Nesant jokių reikalavimų vertimuisi vertintojo veikla, pripažinimo vertintoju 

procedūros, taip pat kitokios vertintojų veiklos kontrolės, vertinimo ataskaitą galėtų parengti iš esmės 

bet kas (tokią paties suinteresuoto asmens pasirengtą vertinimo ataskaitą patvirtinti galima paprašyti 

bet kurio savo bičiulio ar net prie šiukšlių konteinerio sutikto asmens, netgi tokio, kuris neturi įgijęs 

nė vidurinio išsilavinimo). 

Išties, be gilesnės analizės gal ir galima tikėtis, kad bent jau privalomojo vertinimo atvejais 

vertinimo užsakovai ir / arba naudotojai turės pakankamai kompetencijos suabejoti atitinkama 

ataskaita ir pareikalauti, kad ją parengtų jiems priimtinas vertintojas. Tačiau dėl daugelio įvairių 

priežasčių tokia viltis yra iliuzinė ir neužtikrinta. 

6.Pirmiausia reikia turėti omenyje, kad netgi viešojo sektoriaus užsakomo vertinimo atveju 

politikai ir tarnautojai gali būti nesąžiningi ir siekti tenkinti savo ir/ar kitų privačių asmenų interesus 

(turėjome ne vieną baudžiamąją bylą, kuriose kaltinimai korupcija pareikšti netgi merams, Seimo 

nariams, buvusiems ministrams ar viceministrams, ką jau kalbėti apie kitus valstybės tarnautojus). 

Nekyla abejonių, kad siekdami savo ar jų atstovaujamų asmenų neteisėtų tikslų tokie asmenys gali būti 

linkę vertinimo ataskaitas užsakyti iš „lanksčių” vertintojų. 

Antra vertus, atitinkamų žinių bei gebėjimų  turto ir verslo vertinimo  srityje turi tikrai ne 

kiekvienas politikas ar valstybės tarnautojas. O mažiausios kainos principas dažnai yra labai svarbus 

ir net esminis paslaugos teikėjo pasirinkimo kriterijus. Tokiu atveju suinteresuoti asmenys 

(pavyzdžiui, siekiantys įsigyti vertinamą turtą) gali panaudojant papildomus kompensacinius 

mechanizmus ar kitas paskatas paskatinti jų pažįstamą vertintoją dalyvauti atitinkamame viešajame 

pirkime su intencija, kad jis nustatys ne objektyvią turto vertę, o tokią, kuri labiausiai tinkama tokiam 

suinteresuotam asmeniui. 

Trečia, visuotinai žinoma, kad kyšininkavimui ir kitoms korupcijos formoms būdingas itin 

didelis latentiškumas (paslėptumas, nematomumas). Ypač kuomet kalbame apie korupciją privačiame 

sektoriuje (taigi, ir santykiuose tarp privataus asmens ir vertintojo). Todėl tais atvejais kai abu 

korupcinės transakcijos privačiame sektoriuje dalyviai vienas kitą gerai pažįsta ir pasitiki vienas kitu, 

jų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikimybė yra artima nuliui. Todėl nelikus galimybės 

vertintojui taikyti sankcijas už klaidingą vertės nustatymą, net ir tinkamai parinktas asmuo gali būti 

nepalyginamai lengviau korumpuojamas nei tai galėtų būti veikiant su potencialiu licencijos netekimu 

susijusiam profesinės veiklos kontrolės mechanizmui. 
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Ketvirta, pasitikėti komercinių bankų vardu veikiančių asmenų suinteresuotumu gauti vien tik 

objektyvias vertinimų ataskaitas taip pat nėra pagrindo. Ne taip seniai išaiškėję aplinkybės, susijusios 

su bankuose „Snoras” ir „Ūkio bankas” buvusiomis praktikomis, liudija apie atitinkamus pavojus ir 

tai, kad Lietuvos bankas toli gražu ne visuomet šiuos pavojus laiku (iki atsirandant žalai) neutralizuoja. 

Tad siekiant apsisaugoti nuo panašių piktnaudžiavimų pasikartojimo ateityje, turėti papildomą 

„gynybos liniją” yra ne tik pagrįsta, bet ir būtina. 

Juo labiau, kad yra daugybė paskolas vertinimo ataskaitų pagrindu dalijančių kredito unijų, 

kuriose atitinkami veiklos standartai yra gerokai žemesni. 

Penkta, liberalizavus vertinimo veiklą ir visiškai atsisakius teisinio vertintojų kvalifikacijos 

reglamentavimo, bet koks bandymas atsisakyti priimti teisėtą vertinimo ataskaitą (t. y. tokią, kuriai 

pagal Įstatymo projekto 9 straipsnio 2 dalį taikoma tik viena sąlyga – patalpinimas informacinėje 

sistemoje) remiantis vien formaliais kriterijais, o ne ją užginčijus kita vertinimo ataskaita (tai jau 

sukeltų didelius papildomus kaštus), būtų pasmerktas potencialiai nesėkmei.  

  7.Vertintojų  bendruomenė nepalaiko parengto  įstatymo  projekto, kurio koncepcija  yra  

ydinga  ir net  žalinga, atstumsianti  vertinimo  praktiką  dešimtmečiams  atgal, nes:  

7.1.vertinimo ataskaitų kokybę užtikrina ne jų skaitmenizavimas, privalomas talpinimas ir 

saugojimas informacinėje  sistemoje bei  viešinimas  visuomenei, o vertintojų akademinis ir tęstinis 

mokymas, atestavimas, vertinimo  ataskaitų kokybės monitoringas ir t. t., kas  įstatymo projekte 

neaptarta; 

7.2.nė vienoje Vakarų šalyje turinčioje išvystytą vertinimo sistemą nėra panašios centralizuotos 

vertinimo  ataskaitų  kaupimo  praktikos, o vertinimo veiklą reglamentuojančiuose tarptautiniuose 

ir nacionaliniuose dokumentuose nerasime nuostatos jog  vertinimo informacijos  kaupimas  gali 

įtakoti vertinimo  ataskaitų kokybę; 

7.3.Aiškinamajame  rašte teigiama, jog „Elektroninis vertinimo ataskaitos duomenų formatas 

ir vertinimo ataskaitų teikimas į valstybės informacinę sistemą leis atlikti netiesioginę vertinimo 

ataskaitos kokybės kontrolę <...˃ ir veiks kaip prevencinė priemonė vertinimo ataskaitos kokybės 

atžvilgiu – žinojimas, kad vertinimo ataskaita saugoma valstybės informacinėje sistemoje ir viešojo 

sektoriaus institucija (VMI, MD, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnyba ir pan.) gali ją gauti savo funkcijoms atlikti, 

drausmins nesąžiningus vertinimo paslaugos teikėjus.“ Ši nuostata primena sovietinės  santvarkos 

sampratą, kad piliečiai laikosi įstatymo tik iš baimės būti  nubausti, o ne vedini  savo  sąmoningumo  

ir prieštarauja  demokratinės  valstybės  principams.  Atkreiptinas  dėmesys, kad valstybės institucijos 

ir  be  centralizuoto vertinimo ataskaitų  kaupimo,  prireikus turi  visas  galimybes gauti vertinimo 

ataskaitas, kurios  jas  domintų;  

7.4.atkreiptinas dėmesys, jog vertinimo  ataskaitose  yra  konfidencialios informacijos (asmens  

duomenys, slapta komercinė informacija ir kt.), kuri gali tapti kibernetinių atakų  taikiniais;  

7.5.jau  dabar  vertinimo  ataskaitos  yra  saugojamos  skirtingose bazėse: įkeitimo  tikslu – 

komerciniuose  bankuose,  privalomojo  nepiniginio (turtinio) įnašo vertinimo  atvejų – VĮ Registrų  

centre, viešojo  sektoriaus  turto  vertinimo – atitinkamose  viešo  sektoriaus grandyse ir  pan.  

8.Reziumuojant atkreiptinas dėmesys į tai, kad vertintojų bendruomenė turi ir jau yra pasiūliusi 

sprendimą, kuris padėtų spręsti visas susijusias problemas, t. y. sprendimą, kuris leistų pasiekti tiek 

Vyriausybei, tiek ir vertintojų bendruomenei aktualius debiurokratizacijos ir dereguliavimo tikslus, 

sykiu perduodant profesinės savivaldos žinion išlaikomą vertintojų profesinės veiklos kontrolę tose 
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srityse, kuriose jos reikia siekiant užtikrinti viešąjį interesą: užtikrinant deramą Vertinimo paslaugas 

siekiančių teikti asmenų kvalifikaciją ir jų veiklos atitiktį profesinės etikos standartams. 

Pažymėtina, kad minėtose srityse atliekamą vertintojų profesinės veiklos kontrolę perdavus 

vertintojų profesinei savivaldai, ši veikla būtų iš esmės užtikrinama nebe valstybiniu 

reguliavimu, o savireguliacija. Taigi suinteresuotoms šalims aktualūs debiurokratizacijos ir 

dereguliavimo tikslai būtų iš esmės pasiekti. Kitaip sakant, būtų sėkmingai įgyvendinti Vyriausybės 

užsibrėžti atitinkami politiniai tikslai, taip pat būtų užtikrintas visuomenės interesas neeikvoti viešųjų 

išteklių iki šiol atliekamoms nebūtinoms/perteklinėms funkcijoms, o vertintojų bendruomenė pasiektų 

savivaldos ir savitvarkos tikslą. 

9.Dar daugiau, toks sprendimas, t. y. ne visiškas ir beatodairiškas vertintojų profesijos teisinio 

reguliavimo atsisakymas (nepaliekant nei kvalifikacinių reikalavimų vertintojo profesijai, nei 

pasirengimo verstis šia veikla patikros, nei pareigos laikytis kokių nors profesinės etikos standartų), o 

valstybinio reguliavimo transformavimas į savireguliaciją, labai aiškiai matomas ir įvertinus 

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos“, nuostatas. 

Antai minėtos Vyriausybės programoje aptariant projektą „Dereguliacija ir geresnis verslo 

klimatas” yra nurodoma: „Siekdami gerinti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą tiek regione, tiek 

pasaulyje, paprastinsime verslo reguliavimo, darbuotojų pritraukimo taisykles, o kur įmanoma, 

reguliavimo funkcijas perkelsime nuo valstybės ant savivaldos ar privataus verslo pečių”. 

Taigi, Vyriausybės programoje „dereguliavimas” siejamas ne su principiniu viso esamo 

reguliavimo atsisakymu, o su dviem specifinėmis kryptimis: (1) verslo reguliavimo paprastinimu ir (2) 

reguliavimo funkcijų perkėlimu, t. y. delegavimu, savivaldai ar pačiam privačiam verslui (pažymėtina, 

kad minėtas vertintojų bendruomenės siūlomas variantas reguliavimo funkcijas perduoti iš privataus 

vertintojų verslo atstovų sudarytai profesinei savivaldai idealiai apima abu alternatyvius antrosios 

krypties elementus ir jau vien šiuo požiūriu laikytinas ne tik įmanomu ir priimtinu, bet net ir pavyzdiniu 

atitinkamo Vyriausybės projekto įgyvendinimo būdu). 

10.Toks sprendimo būdas buvo siūlomas trijų asociacijų 2022-07-26 dienos rašte “ Dėl pastabų 

Nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymo (diskusinio varianto) projektui“ įstatymo projektą 

parengusiai FM.  

Deja, FM vertintojų bendruomenės pasiūlyto sprendimo būdo iš esmės nė nesvarstė, formaliai 

pasiremdama (vertintojų bendruomenės įsitikinimu – nepagrįstai ir netgi neteisėtai) Vyriausybės 

sprendimu, kad vertintojų profesijos valstybinio reguliavimo turi nebelikti. Nors čia tiktų pabrėžti, kad 

visiško dereguliavimo tikslas Įstatymo projektu bet kuriuo atveju nėra pasiekiamas (tam galiojantį 

įstatymą reikėtų paprasčiausiai panaikinti, o jį siūloma tik keisti, paliekant tam tikrus reguliavimo 

elementus), tam tikras reguliavimas išliktų ir pagal Įstatymo projektą. 

Kaip ką tik buvo minėta, Vyriausybės programos 132 punkte yra aiškiai ir nedviprasmiškai 

nurodoma, kad reguliavimas ne beatodairiškai naikintinas, o deleguotinas pačiam privačiam verslui ir 

savivaldai. Todėl be kita ko Vyriausybės programos įgyvendinimu argumentuotas FM sprendimas 

atmesti vertintojų bendruomenės siūlymą jų profesinės veiklos kontrolės funkcijas perduoti pačių 

vertintojų profesinei savivaldai šiame kontekste yra akivaizdus manipuliavimas Vyriausybės 

programoje suformuluotomis nuostatomis, kurios teisiškai įpareigoja ne tik FM, bet ir pačią 

Vyriausybę (nes nors Vyriausybės programą parengė pati Vyriausybė, ją patvirtinus Lietuvos 
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Respublikos Seimui šis teisės aktas turi būti vykdomas tol kol nėra pakeistas įstatymų nustatyta 

tvarka). 

11.Derėtų atkreipti dėmesį ir į tai, jog Vyriausybės tinklapyje iki šiol prieinamas dokumentas 

Galimo didesnio poveikio teisės aktų projektai, jų poveikio vertinimo atlikimo ir viešųjų konsultacijų 

vykdymo terminai,2 kurio 8 punkte nurodoma, kad FM turi parengti Nepriklausomo turto ir verslo 

vertinimo įstatymo projektą ir lydimuosius įstatymų projektus ir aiškiai įvardinta konkreti 

reformuojamo teisinio reguliavimo kryptis: „Siekiant užtikrinti visuomenės poreikį gauti patikimą 

turto vertinimo rezultatą bei dalį vertintojų priežiūros funkcijų perduoti profesijai, pakeisti turto ir 

verslo vertinimo reglamentavimą”. 

12.Kita vertus, vertintojų bendruomenė nesutinka su atsakant į jos 2022-07-26 raštą pateiktame 

FM 2022-08-09 rašte Dėl pateiktų pastabų nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymo 

diskusiniam dokumentui teikta argumentacija, kuria grindžiamas atsisakymas ne tik priimti, bet netgi 

svarstyti alternatyvą vertintojų profesinės veiklos reguliavimą ir kontrolę perduoti profesinei 

savivaldai: „Finansų ministerija primena, kad vykdydama Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų 

įgyvendinimo plano patvirtinimo“ nuostatas vertinimo srityje bei atsižvelgdama į Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 4 d. neformaliame pasitarime, svarstant galimas vertinimo 

teisinio reguliavimo alternatyvas, priimtus sprendimus įgyvendina vertinimo dereguliavimo 

alternatyvą. Asociacijų rašte pateiktas siūlymas įteisinti profesinę savivaldą, suteikiant Jungtinei 

savivaldos organizacijai profesinės savivaldos funkcijas, prieštarauja Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės vertinimo teisinio reguliavimo keitimo krypčiai, todėl į šį siūlymą bei su juo susijusias 

siūlomas nuostatas nėra atsižvelgta”. 

13.Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės 

principas yra universalus principas, kuriuo grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati Konstitucija; 

tai itin talpus konstitucinis principas, apimantis daug tarpusavyje susijusių imperatyvų; jo turinys 

atskleistinas atsižvelgiant į įvairių kitų konstitucinių principų, kaip antai atsakingo valdymo, valdžios 

galių ribojimo ir valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms, turinį (2004 m. gruodžio 13 d., 2011 m. 

lapkričio 17 d. nutarimai). Konstitucinis teisinės valstybės principas, be kitų reikalavimų, 

suponuoja tai, kad visos valstybės valdžią įgyvendinančios bei kitos valstybės institucijos turi 

veikti remdamosi teise ir paklusdamos teisei (inter alia 2000 m. vasario 23 d., 2012 m. gegužės 2 

d. nutarimai). 

Viešojoje teisėje galioja principas „visa, kas nėra leidžiama, yra draudžiama”, kurį savo praktikoje 

patvirtina tiek Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 3 , tiek ir Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas4. 

14.Šiame kontekste FM referavimas į „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 4 d. 

neformaliame pasitarime, svarstant galimas vertinimo teisinio reguliavimo alternatyvas, priimtus 

sprendimus” (beje, šis argumentas buvo nuolatos žodžiu kartojamas ir susitikimų metu) laikytinas ne 

tik nekorektišku, bet ir teisiškai ydingu, kadangi nei Lietuvos Respublikos Konstitucija, nei 

                                                
2 Žr. https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Apie_vyriausybe/geresnis%20reguliavimas/2021-

2024%20m_%20Didesnio%20poveikio%20projektai_%20PV%20ir%20konsultaciju%20terminai_2.pdf.  
3 Žr., pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas "Dėl teisenos nutraukimo”. 
4 Žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. gruodžio 1 d.nutartis administracinėje byloje Nr. 

eA-73-822/2021 Administracinė jurisprudencija. 2021, 42, p. 508-525. 

https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Apie_vyriausybe/geresnis%20reguliavimas/2021-2024%20m_%20Didesnio%20poveikio%20projektai_%20PV%20ir%20konsultaciju%20terminai_2.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Apie_vyriausybe/geresnis%20reguliavimas/2021-2024%20m_%20Didesnio%20poveikio%20projektai_%20PV%20ir%20konsultaciju%20terminai_2.pdf


 

 8 iš 20 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas nenumato tokios Vyriausybės veiklos formos kaip 

„neformalus pasitarimas”. Yra panašiai skambanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 37 

straipsnyje įtvirtinta „Vyriausybės pasitarimo” teisinė forma. Tačiau atitinkamas pasitarimas yra ne tik 

„formalus”, bet, remiantis to paties įstatymo 42 straipsniu, Vyriausybės pasitarimai pagal bendrą 

taisyklę yra vieši, t. y. be kita ko tiesiogiai transliuojami internetu (su išlygomis), taip pat yra 

protokoluojami ir daromas jų garso įrašas (be išlygų). 

15.Kadangi Vyriausybės tinklapyje oficialiai skelbiamame 2022-05-04 vykusio Vyriausybės 

pasitarimo5 darbotvarkėje ir protokole nurodomas tik vienas svarstytas klausimas – Dėl pasiūlymo 

Lietuvos Respublikos Seimui įvesti tiesioginį valdymą Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, darytina 

išvada, kad su vertinimu susijusių klausimų svarstymas nebuvo šio pasitarimo dalyku. 

Kita vertus, net ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 37 straipsnį rengiamuose 

pasitarimuose jokie sprendimai, įskaitant sprendimus dėl atskirų sričių teisinio reguliavimo reformos 

krypčių nustatymo, nėra priimami. Sprendimai dėl atskirų sričių teisinio reguliavimo reformos krypčių 

nustatymo yra valstybės valdymo klausimai, todėl remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir ją 

interpretuojančia Konstitucinio Teismo jurisprudencija, kiek tai susiję su Vyriausybės pozicijos 

pareiškimu, spręstini tik Vyriausybės posėdžiuose ir tik nutarimais. 

Pažymėtina, kad teisiniu požiūriu jokie „neformalūs Vyriausybės pasitarimai” apskritai yra 

negalimi. Teisinėje valstybėje Vyriausybės veikla nėra ir negali būti neformali. Jau minėta, kad 

teisinėje valstybėje viešosios valdžios institucijos turi veikti tik remdamosi teise ir paklusdamos teisei. 

Keitimuisi nuomonėmis ir diskusijoms yra numatyta speciali Vyriausybės veiklos forma – [formalus] 

Vyriausybės pasitarimas. Prireikus neviešinti naudojant šią Vyriausybės veiklos formą išsakytų 

pozicijų ar kitos informacijos, įstatymas numato galimybę apriboti jos viešinimą. Tačiau reikalavimo 

veiklos organizacinei formai išvengti negalima. 

Žinoma, Vyriausybės nariai gali susitikti ir „neformaliai”. Tačiau toks susitikimas nelaikytinas 

Vyriausybės veiklos išraiška. Ir tokio susitikimo metu Vyriausybės nariais esančių asmenų išsakytos 

pozicijos negali būti laikomos Vyriausybės pozicija, kuri kam nors sukuria teisių ar pareigų. 

16.Beje, remiantis vertintojų bendruomenei siųstame kvietime į 2022-05-26 susitikimą dėl turto ir 

verslo vertinimo reguliavimo keitimo FM pateikta informacija, galima suprasti, kad būta ir daugiau 

atvejų, kuomet su vertinimo teisinio reguliavimo reforma (t. y. su teisėkūra) siejami klausimai buvo 

su Konstitucija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu nesuderinama forma svarstomi 

Vyriausybėje ir priimami tam tikri sprendimai („Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 

rezultatus bei informaciją apie vertintojų visuomenės teikiamas pastabas siūlomam reguliavimui 

Finansų ministerija 2021 m. IV ketv. pristatė LRV neformaliame ministrų posėdyje. Posėdžio metu 

LRV, atsižvelgdama į LRV programos nuostatas dėl verslo klimato gerinimo, taip pat, siekdama 

atsisakyti perteklinio reguliavimo, vykdyti debiurokratizacijos ir dereguliavimo kryptis, paprašė 

detaliau išnagrinėti dereguliavimo alternatyvos realizavimo galimybes”). 

17.Specifiškai pažymėtina ir tai, kad FM referuojamas su teisinio reglamentavimo pertvarkymo 

krypčių pasirinkimu susijusių Vyriausybės sprendimų priėmimas 2022-05-04 „neformaliame 

pasitarime” (plg. vertintojų bendruomenei siųstame kvietime į 2022-05-26 susitikimą dėl turto ir verslo 

vertinimo reguliavimo keitimo FM pateiktą informaciją  , kad „2022 m. gegužės 4 d. vykusiame 

neformaliame pasitarime LRV pasirinko turto ir verslo vertinimo dereguliavimo kryptį ir pavedė 

Finansų ministerijai parengti šią kryptį atitinkantį įstatymo projektą”, taip pat „Finansų ministerija, 

                                                
5 Žr.: https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-pasitarimas-223 . 

https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-pasitarimas-223
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supažindindama visus turto ir verslo vertinimo rinkos dalyvius apie LRV pasitarime priimtą principinį 

sprendimą dėl turto ir verslo vertinimo reguliavimo krypties, 2022 m. gegužės 5 d. parengė pranešimą 

spaudai”) ir 2021 m. IV ketv. vykusiame „neformaliame posėdyje”, apie kurių organizavimą niekur 

viešai nebuvo skelbiama, ir ypač argumentavimas esą tokiu formatu Vyriausybės priimtais 

sprendimais, šiurkščiai pažeidžia Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 

2 dalies 4 punkte įtvirtintą teisėkūros atvirumo ir skaidrumo principą, kuris inter alia reiškia, kad 

teisėkūra turi būti vieša, su bendraisiais interesais susiję teisėkūros sprendimai negali būti 

priimami visuomenei nežinant ir neturint galimybių dalyvauti, ir taip pat, kad visuomenei ir 

interesų grupėms turi būti sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo visose 

teisėkūros stadijose (teisėkūros iniciatyvos pareiškimas, net jei tai dereguliavimo iniciatyva, pagal 

Teisėkūros pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktą yra priskiriama teisėkūros stadijoms ir 

todėl turi būti vieša). 

 

Dėl kai kurių techninių Įstatymo projekto ir Aiškinamojo rašto aspektų 

 

18.Vertintojų bendruomenė laikosi pozicijos, kad Įstatymo projektas yra nesubalansuotas teisinio 

aiškumo ir nuoseklumo, Lietuvoje ir Europos Sąjungoje susiklosčiusios turto ir verslo vertinimo 

metodologijos ir praktikos tęstinumo požiūriu. Aiškinamasis raštas parengtas vienpusiškai, aptariant 

ir analizuojant tik turto vertinimo veiklos priežiūros dalykus, bet ne metodologijos ir patikimų rinkos 

duomenų, reikalingų objektyviam, aiškiam, skaidriam turto ir (ar) verslo vertinimo procesui vykdyti, 

gavimo ir naudojimo problemas. 

19.Pabrėžtina, kad turto ir verslo vertinimo sistemos analizė nuo 2012 m. vyko laikantis principo 

„valdžia ir priežiūros institucija žino geriau“, vertintojų bendruomenės balsas ir pasiūlymai buvo 

ignoruojami, todėl dabar Aiškinamajame rašte aiškinamos ir sprendžiamos problemos, kurias pati 

valdžia, o ne turto ir verslo vertintojų bendruomenė sukūrė. Tačiau uždaviniai ir žingsniai, kurie 

reikalingi siekiant turto ir verslo vertinimo sistemos skaidrumo ir vertinimo paslaugos kokybės tiek 

Aiškinamajame rašte, tiek Įstatymo projekte neartikuliuojami.  

Aiškinamojo rašto teiginiai tam tikrais aspektais prieštarauja Įstatymo projekto nuostatoms, arba 

Įstatymo projekto nuostatos neatitinka Aiškinamojo rašto turinio, ignoruoja esamą situaciją. 

20.Aiškinamajame rašte vartojama sąvoka „individualus vertinimas“, kai Įstatymo projekte ji 

nevartojama; tiesa, ji išlieka Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo, Žemės mokesčio įstatymo 

pakeitimo siūlymuose. Nesutinkame su minėtų teisės aktų korektūromis ir nereglamentuojamo, 

nekonkurencinio prioriteto suteikimu masinio turto vertinimo posistemei. Kontrolės ir skaidrumo šioje 

srityje nebuvimas, kasmetinis nepagrįstas biudžeto pinigų naudojimas masiniam turto vertinimui 

atlikti tęsiasi antai keliolika metų ir jo teisinė adoracija sudarant šiltnamio (ar auksinio narvelio – FM 

atstovų sąvoka) sąlygas ar kuriant monopolistą siūlomuose teisės aktų pakeitimuose glumina turto ir 

verslo vertintojų bendruomenę.  

21.Įstatymo projekto tikslai ir uždaviniai yra neadekvatūs esamai situacijai ir aplinkybėms, 

faktiškai neįgyvendina Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 10.3 projekto „Sąlygų verslui 

gerinimas ir skaidrumo didinimas“ 10.3.4 veiksmo „Parengti ir priimti Turto ir verslo vertinimo 

pagrindų įstatymo pakeitimą, siekiant didesnio skaidrumo, duomenų atsekamumo ir patikimumo“, taip 

pat 10.3.5 veiksmo „Užtikrinti duomenų atvėrimą ir keitimąsi jais nemokumo, turto vertinimo, 
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apskaitos srityse, kad šių duomenų taikymas kurtų šešėliui nepalankią aplinką, tam įdiegti reikalingas 

technines ir organizacines priemones“.  

Juk minėti veiksmai originaliai orientuoti į būtent vertinimams atlikti reikalingų duomenų 

atskleidimą patiems vertintojams, o ne į dar vieno naujo registro sukūrimą pačių vertintojų ar vertinimo 

ataskaitų apskaitai (toks registras neturi nieko bendro su 10.3 punkte minimu Vyriausybės programos 

projektu – sąlygų verslui gerinimu ir skaidrumo atsakingos finansų politikos srityje, kuri yra visos X 

misijos (prioriteto) objektas, didinimu. Tad reikia atverti Nekilnojamojo turto registre, Juridinių 

asmenų registre ir kituose registruose kaupiamus duomenis ir leisti jais naudotis turto vertintojams. 

Tai išties didins ir skaidrumą, ir duomenų atsekamumą.  

22.Aiškinamasis raštas ir Įstatymo projektas kuria klaidingą iliuziją, kad atsižvelgiama į 

Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gruodžio 7 d. rezoliucijos Nr. XIV-732 „Dėl Lietuvos 

skaitmeninės ateities transformacijos ir skaitmeninio suverenumo“ nuostatas ir prisidedama prie 

rezoliucijoje Vyriausybei teikiamo siūlymo dėl perėjimo prie tikrojo laiko ekonomikos įgyvendinimo, 

kuriant skaitmeninę ekosistemą, suteikiančią galimybių piliečiams, verslui ir viešajam sektoriui keistis 

duomenimis, o ne suskaitmenintais dokumentais. Įstatymo projekte numatomas viešasis ataskaitų 

registras su penkerių metų senumo įrašais šią iliuziją išsklaido.  

Aiškinamajame rašte faktiškai pripažįstama, kad projektu sprendžiama siaura problema – 

galiojantis neefektyvus ir pernelyg biurokratinis reguliavimas, vykdoma neefektyvi ir nei su 

Tarptautiniais vertinimo standartų (toliu – TVS), nei su Europos vertinimo standartų (toliau – EVS) 

reikalavimais nesuderinama vertintojų veiklos priežiūra, kurią vykdo asmenys, nežinantys nei 

vertinimo metodologijos, nei vertinimo teorijos ir neturintys praktinių turto ar verslo vertinimo žinių 

ir patirties. Deja, siūlomas problemos sprendimo būdas primena prastai judančios galūnės amputaciją, 

kuri sutrikusio judėjimo pagerinti niekaip negali. 

 

Dėl galiojančio įstatymo taikymo problemų 

 

23.Atsakant į Aiškinamojo rašto 3 punkte suformuluotą klausimą „Kaip šiuo metu yra 

reguliuojami Projekte aptarti teisiniai santykiai“ neatskleistos esminės galiojančio Lietuvos 

Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – TVVPĮ) taikymo Lietuvoje 

problemos. 

Vertintojų bendruomenė atkreipia dėmesį, kad TVVPĮ buvo numatyta ištisa vertinimo veiklos 

valdymo sistema, kuri pagal savo funkcijas praktiškai nesiskiria nuo išsivysčiusiose šalyse esančių 

sistemų (vertintojų kvalifikacijos pagal vertinimo sritis, mokymas, kvalifikacijos suteikimas, 

reikalavimai vertinimo ataskaitai, vertintojų parengtų ataskaitų tikrinimas). TVVPĮ nurodyta nuostata, 

kad parengta turto ir verslo vertinimo metodika aiškins EVS ir TVS taikymo Lietuvoje ypatumus. O 

kontrolė bus užtikrinta per vertinimo ataskaitų tikrinimą pagal atitikimą įstatymo 22 straipsniui. 

TVVPĮ įstatymo rengėjų nuomone, jei vertinimo ataskaita atitiks Metodikos reikalavimus, tai ir 

ataskaitoje nustatyta turto ar verslo vertė bus teisinga. TVVPĮ buvo atmesta nuostata, kad valstybė gali 

kištis į vertės dydžio konkretų nustatymą, nes tai yra vertintojo prerogatyva, tik teisme galima ginčyti 

dėl vertės teisingumo. Pagal TVVPĮ įstatymą vertintojų mokymo, kvalifikacijos suteikimo ir vertintojų 

priežiūros funkcija buvo suteikta valstybės institucijai, t. y. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir 

nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT). 
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24.Vertintojų bendruomenės nuomone, pati vertinimo valdymo sistema TVVPĮ įstatyme iš esmės 

buvo teisinga, tačiau šios vertinimo sistemos valdymo ir vertintojų priežiūros funkcijų atidavimas 

AVNT buvo esminė klaida ir pagrindinės problemos dėl vertinimo ataskaitos kokybės, išsakytos 

įstatymo rengėjų aiškinamajame rašte kaip tik yra didele dalimi išdava nekokybiškos, ir net žalingos 

AVNT veiklos, vykdant priežiūros funkcijas: 

24.1.AVNT parengtas vertintojų mokymas ir egzaminų sistema neatitinka nei EVS, nei TVS 

reikalavimų ir pasaulinės vertintojų mokymo praktikos. Pagal tokią AVNT mokymo ir egzaminų 

sistema vertintojų kvalifikaciją gavę asmenys neturi nei vertinimo metodologinių, nei praktinio 

taikymo žinių ir vertinančios įmonės turi įdėti daug darbo, kad tokiems vertintojams suteiktų nors 

minimumą žinių. Galimi atvejai, kad tokie vertintojai įsteigia vertinančias įmones ir atlieka 

vertinimus, galvodami kad žino apie vertinimą, nes turi AVNT suteiktas kvalifikacijas; 

24.2.AVNT atliekamas tikrinimas (tiek planinis, tiek neplaninis) vertinimo ataskaitų pagal 

atitikimą TVVPĮ 22 straipsniui neturi jokio ryšio su vertinimo ataskaitos kokybės tikrinimu: 

24.2.1.AVNT vadovybė nekėlė tikrintojams kvalifikacinių reikalavimų, tikrintojai neturi 

vertinimo srityje nei metodologinių, nei praktinio vertinimo žinių (t. y. tokie tikrintojai 

neatitinka EVS ir TVS reikalavimų tikrintojams), ir dažnai tokių tikrintojų išvados yra 

prieštaraujančios vertinimo metodologijai; dažnai tikrintojai klaidingai interpretuoja atskirus 

TVVPĮ ir Metodikos straipsnius; 

24.2.2.Metodika yra labai siaura, neperteikia EVS ir TVS standartų taikymo ypatumų 

Lietuvoje, neatspindi pasaulyje intensyviai besivystančios vertinimo metodologijos ir jos 

taikymo vertinimo praktikoje, tai netiesiogiai pripažįsta ir įstatymo rengėjai, siūlydami  

atsisakyti metodikos; 

24.2.3.priešingai negu su auditorių priežiūra, kur yra daugybė detalių audito standartų 

aiškinimu, vertintojų priežiūros atveju dėl metodikos siaurumo ir nebuvimo EVS ir TVS 

taikymo Lietuvoje aiškinimų, AVNT tikrintojai, neturėdami nei vertinimo teorinių žinių, nei 

vertinimo praktinės patirties skirtingai ir dažnai neteisingai interpretuodavo metodikos atskirus 

straipsnius, o pastaruoju metu ir TVS standartų atskirus straipsnius; 

24.2.4.AVNT vertintojų priežiūra yra orientuota į baudimą, todėl vertintojai labiau 

atsižvelgia į AVNT nuomonę, negu į vertintojų asociacijos metodologinių komisijų nuomonę; 

net administraciniuose teismuose AVNT atstovai neteisingai aiškindavo Metodikos ir standartų 

taikymo ypatumus. Garbės teismas, kurio daugumą sudaro vertintojai praktikai, sprendžia tik 

dėl nuobaudų vertintojui taikymo ar netaikymo (drausmės bylos nutraukimo). Pagal 

užklausimą parengta AVNT išvada yra pateikiama paklausėjui, ir jei AVNT nurodo, kad 

vertinimo ataskaita neatitinka TVVPĮ įstatymo 22 straipsniui, o vėliau Garbės teismas išteisina 

vertintoją, tai vis tiek AVNT išvada lieka galioti. Ir dar daugiau AVNT visiems aiškina, kad jų 

išvados negalima apskųstų teismui, nes ne jie skiria vertintojui nuobaudą. Toks AVNT 

aiškinimas yra klaidingas ir dargi žalingas, nes valstybinės institucijos ir teismai laiko AVNT 

ekspertine institucija, kuri formuoja vertinimo praktiką; 

24.2.5.LR Seimo kontrolierius 2022-05-26 d. Pažymoje Nr.4D-2021/2-275 nurodė, jog 

„nors Taisyklių nuostatose ir nėra tiesiogiai nurodytos galimybės tikslinti Tarnybos surašytą 

aktą, tačiau joks aukštesnės teisinės galios teisės aktas nedraudžia Tarnybai tą daryti. Juolab, 

kaip jau minėta, Tarnybos surašytas Patikrinimo aktas nelaikytinas administraciniu sprendimu, 

kurio nuginčijimas (pakeitimas) galimas tik teisme, o tik turto vertintojų veiklos priežiūrą 

vykdančios institucijos nuomonę dėl turto vertinimo ataskaitos išreiškiantis dokumentas 
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(pažymos 13.1 punktas). <.....> Tai patvirtina, jog Tarnybos patikrinimo aktų papildymui ir 

pareiškėjų informavimui apie šį faktą kliūčių nenustatyta“; 

24.2.6.konkretus vertintojas nenorėdamas bylinėtis su AVNT, ataskaitas rengia, 

atsižvelgdamas į ankstesnį AVNT tikrinimą, nors jis vertinimo metodologijos požiūriu yra 

neteisingas. Svarbiausia, yra tai, kad per 12 metų kelis sykius keitėsi tikrintojai, ir kiekvieną 

kartą dažnai tokie  tikrintojai skirtingai traktuoja metodiką, standartus, o vertintojas sužino apie 

tokį traktavimą tik tikrinimo metu; 

24.2.7.tokia AVNT tikrinimo sistema neužtikrina grįžtamojo ryšio, AVNT neteikia 

rekomendacijų vertinimo metodologijos klausimais;  

24.2.8.nėra aišku, ar vertinimo ataskaitos, kurias patikrino AVNT ir pripažino, kad šios 

ataskaitos atitinka įstatymą, yra teisingos vertinimo metodologijos požiūriu. 

24.3.AVNT iš esmės nerengia jokių aiškinimų vertinimo metodologijos klausimais, tais retais 

atvejais, kai parengė rekomendacijas, nesirėmė vertintojų bendruomenes pasiūlymais (neesminius 

priėmė, o esminius atmetė), todėl tokios rekomendacijos pavyzdžiui prasilenkia su EVS standartais 

ir sukelia painiavą vertintojui. 

25.Tokia AVNT taikoma vertintojų priežiūros praktika iš esmės sužlugdė vertintojų savivaldą: 

vertintojų asociacijos neturi jokios įtakos vertinimo metodologijos ir EVS ir TVS standartų aiškinimui, 

nes AVNT pripažįsta tik savo aiškinimus. Dėl AVNT vykdomos baudimo sistemos, vertintojai 

orientuojasi į AVNT reikalavimus. Vertintojų bendruomenės aktyvūs nariai deda dideles pastangas ne 

tiek į metodologijos aiškinimą, o į pasipriešinimą FM rengiamiems „dviračių išradimams“: jau trečias 

įstatymo projektas kritikuojamas, dėtos didelės pastangos išlaikyti esamą vertintojų pagal sritis ir 

lygius gradaciją ir t. t.  

 

Dėl konkrečių Įstatymo projekto nuostatų 

 

26.Įstatymo projekto 1 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad „Šio įstatymo tikslas – sudaryti teisines 

prielaidas skaitmeniniams sprendimams, kurie leistų užtikrinti patikimą nepriklausomą turto ir verslo 

vertinimą”. Aiškinamajame rašte šis tikslas papildomai paaiškinamas fraze „sudaryti teisines 

prielaidas rinkos savikontrolei”. 

Šiuo aspektu pirmiausia pasakytina, kad apie jokius „skaitmeninius sprendimus” Įstatymo 

projekte nėra nė žodžio. Tiesa, Įstatymo projekto III skyriuje minima „informacinė sistema”.  

Tačiau „informacinė sistema” savaime nereikalauja jokių „skaitmeninių sprendimų”. 

Galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose apskritai nėra pateikiama jokio termino 

„informacinė sistema” apibrėžimo, o vienintelis teisiškai reikšmingas oficialus dokumentas 

informacinę sistemą apibrėžia taip: „Informacinė sistema – tai informacijos apdorojimo sistema kartu 

su atitinkamais žmonių, techninių priemonių, finansų resursais, kurianti ir skirstanti informaciją” (žr. 

Informacijos technologija. Terminai ir apibrėžimai. 1-oji dalis. Pagrindiniai terminai / Lietuvos 

standartas LST ISO/IEC 2382-1, Antrasis leidimas, 1996). Beje, vienintelis terminą „informacinė 

sistema” minėjęs Lietuvos Respublikos teisės aktas (Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos 

ministro (1991-1998 m.) 1998 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 48 „Dėl informacinių sistemų kūrimo 

metodinių dokumentų patvirtinimo“) jo apibrėžimą siejo būtent su šiame standarte pateiktu 

apibrėžimu. Kaip matyti „skaitmeniniai sprendimai” nėra „informacinės sistemos” būtinasis 

elementas. 
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Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad informologijos kontekste informacinės sistemos 

apskritai skirstomos į neautomatines (pavyzdžiui, kortelinis katalogas bibliotekoje), pusiau 

automatines ir automatines. Taigi akivaizdu, kad nepaisant Įstatymo projekto kūrėjų intencijų, pats 

Įstatymo projekto tekstas nesudaro ir juridinės technikos požiūriu net negali sudaryti teisinių prielaidų 

specifiškai būtent „skaitmeniniams sprendimams”. 

Antra vertus (ir tai daug svarbiau), numanomas minimų „skaitmeninių sprendimų” įdiegimo 

rezultatas „užtikrinti patikimą nepriklausomą turto ir verslo vertinimą” yra iliuzinis ir iš esmės 

nepasiekiamas. Juk referuojant į „skaitmeninius sprendimus” faktiškai kalbama tik apie vertinimų 

ataskaitų viešinimą. 

27.Bet ką numatomas viešinimas gali duoti? Įvertinus Įstatymo projekto 10 straipsnyje 

nurodomą viešinamą informaciją, nesunku pastebėti, kad išskyrus tuos atvejus kai vertintas viešojo 

sektoriaus turtas, nurodoma informacija niekaip negali leisti įsitikinti ataskaitos (ne)kokybiškumu. Juk 

niekas negalės pasakyti ar nustatyta pagrįsta vertė, jei nėra aišku ne tik koks konkretus objektas 

vertintas, bet ir kokios jo esminės savybės bei rinkos aplinkybės. 

Todėl galima daryti vienareikšmišką išvadą, kad Įstatymo projekte numatomos apimties (kai ji 

yra suderinama su nuasmeninimo principais) informacijos viešinimas realiai nesuteiks pakankamų 

prielaidų įvertinti vertintojo darbo kokybę.  

Kita vertus, siūlomas mechanizmas neabejotinai didintų administracinę naštą vertintojams. 

Trečia, pastebėtina, kad Įstatymo projekto tikslas „sudaryti teisines prielaidas skaitmeniniams 

sprendimams” jau savaime yra labai seklus ir iš esmės apskritai nėra vertas įstatyminio lygmens 

reglamentavimo. Nes šiuo atveju principinis (ir įstatyminio sprendimo reikalaujantis) dalykas – tam 

tikrų duomenų atskleidimas. Tuo tarpu tai ar atitinkamas atskleidimas yra „skaitmeninis” ar bet koks 

kitoks – teisės požiūriu ne itin reikšminga detalė. 

28.Tuo tarpu „patikimą nepriklausomą turto ir verslo vertinimą” užtikrinti tinkamos yra visiškai 

kitos priemonės:  

28.1.vertintojų profesinės savivaldos vykdomi vertintojų mokymas ir vertintojų kvalifikacijos 

kėlimas;  

28.2.vertintojų profesinės veiklos standartų laikymosi priežiūra (taip kaip yra šimtametes 

tradicijas turinčiose Vakarų šalyse);  

28.3.patikimi rinkos (įvairių kadastrų ir registrų) duomenys (deja, per 23 metus nuo 1999 m. 

pirmosios įstatymo versijos įsigaliojimo FM nieko nepadarė, kad tokie duomenys būtų gaunami, 

kad teisės aktuose būtų nurodoma ne tik abstrakti „teisė gauti“, bet ir konkrečiai „pareiga teikti“ 

turto ir verslo registrų duomenis).  

29.Čia reikėtų pastebėti ir tai, kad Aiškinamajame rašte daroma klaida bandant argumentuoti, kad 

daugumoje demokratinių Vakarų valstybių vertintojų veikla nėra reguliuojama. Nepaaiškinama, kad 

daugelyje Europos ekonominės erdvės šalių nėra valstybinio profesijos reguliavimo (24 iš 32), bet yra 

profesijos reguliavimas (kontrolės mechanizmas), kvalifikacijos užtikrinimas per profesinės 

savivaldos organizacijas, vertintojus vienijančias asociacijas, institucijas (pvz., Karališkasis atestuotų 

matininkų institutas, JK - Royal Institute of Chartered Surveyors, RICS, Amerikos vertintojų 

bendruomenė, JAV- American Society of Appraisers, ASA, Vertinimo Fondas, JAV Appraisal 

Foundation, dauguma Europos vertintojų asociacijų grupės TEGOVA narių) ir jų patvirtintus 

Nacionalinius turto ir verslo vertinimo standartus, kurie tampa privalomi atliekant vertinimus 
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konkrečioje šalyje. Tad realiai vertintojų veikla yra reguliuojama per vertintojų profesinės 

veiklos standartų užtikrinimo tradicijas, kurių Lietuvoje neturime. 

30.Demokratinių šalių praktikoje turto arba verslo vertintojo profesijos kontrolė, liberalumas 

(daugeliu atvejų – tai laisvoji profesija) ir atsakomybė įteisinta per profesinės asociacijos pripažintus 

Nacionalinius turto ir verslo vertinimo standartus. Kvalifikacijos klausimas taip pat sprendžiamas per 

Nacionalinius turto ir verslo vertinimo standartų pripažinimą vertintojo veikloje. Todėl Lietuvoje 

norint atsisakyti specialaus įstatyminio turto arba verslo vertinimo reguliavimo, būtina turėti turto ir 

verslo vertinimo bendruomenės patvirtintus Nacionalinius turto ir verslo vertinimo standartus, 

kuriuose visi klausimai susiję su turto arba verslo vertinimu būtų aptarti. Tokiu būdu privalomųjų 

vertinimų atvejais, kituose įstatymuose užtektų nuorodų į Nacionalinius turto ir verslo vertinimo 

standartus. Tai Finansų ministerijai buvo siūloma padaryti 2004 metais, kai LTVVĮA ir LTVA parengė 

Nacionalinius turto ir verslo vertinimo standartus, kurie Vyriausybės pritarimo nesulaukė. Bandymas 

šią problemą spręsti naujo įstatymo “reguliaciniu projektu”, “reguliacinėmis Vyriausybės įgaliotos 

institucijos rekomendacijomis”, “TVS ir EVS taikymo Vedliais”, “privalomu reguliaciniu turto ir 

verslo vertinimo ataskaitų registru ir jo duomenų viešinimu” parodo įstatymo projekto rengėjų visišką 

nesusigaudymą ir iš anksto garantuoja įgyvendinimo nesėkmę. 

31.Kvalifikacinių reikalavimų vertintojams atsisakymas neabejotinai sudarys sąlygas rengti 

ataskaitas nekvalifikuotiems asmenis, neturintiems reikiamų vertinimo žinių, kas visiškai išbalansuos 

vertinimo sistemą ir  turės ypatingai  neigiamos  įtakos  vertinimo  kokybei. Vertinimo  ataskaitų  

užsakovai, nebūdami  vertinimo specialistais, rinksis  pigiausius  paslaugos teikėjus, kurie  kaip  

taisyklė  neturės  vertintojo  kvalifikacijos.  Konkurencija  paslaugos rinkoje  vyks  ne  dėl  vertinimo  

kokybės, bet  dėl  pigesnės vertinimo paslaugų kainos.   

32.Turimos vertintojų kvalifikacijos suteikimo sistemos paneigimas pažeis teisėtus  kvalifikaciją  

turinčių asmenų  lūkesčius ir  pasitikėjimą valstybės institucijų sprendimais. Vertintojų bendruomenės 

manymu, numatomi profesijos veiklos reguliavimo pokyčiai žlugdys vertintojų savivaldos išlikimo 

perspektyvas. 

33.Abejotina Įstatymo projekto 2 straipsnio 5 dalyje pateikiama turto sąvoka tuo požiūriu, kad 

turtui priskiriamos „vertybės, kurios gali būti rinkos sandorių objektas”.  

Visų pirma, nėra aišku ar „rinkos sandorių objektas” tai yra savarankiškas terminas ar tik 

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse naudojamo termino „civilinės apyvartos objektas” 

sinonimas? Jei tai savarankiškas terminas, derėtų atskleisti jo turinį. Jei šis terminas yra sinonimas – 

jis nevartotinas, o vartotinas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekso terminas. 

Kita vertus, sunku suprasti kodėl vertintojai negali vertinti turto, kuris nėra „rinkos sandorių 

objektas” arba kuris nėra „civilinės apyvartos objektas”. Žinoti turto vertę gali būti svarbu ir tuomet 

kai jis nėra civilinėje apyvartoje (pavyzdžiui, apdraudimo tikslu). 

34.Siūlomų reguliavimo pokyčių kontekste kaip iš esmės beprasmiška ir sykiu įstatymo juridinę 

reikšmę devalvuojanti deklaracija atrodo Įstatymo projekto 2 straipsnio 7 dalyje pateikiamas turto arba 

verslo vertintojo apibrėžimas, šią asmenų kategoriją susiejantis su turėjimu „Tarptautiniuose vertinimo 

standartuose arba Europos vertinimo standartuose apibrėžiamos kvalifikacijos, kompetencijos ir (arba) 

patirties, leidžiančių ar sudarančių sąlygas atlikti nepriklausomą turto arba verslo vertinimą”.  

Juk pagal numatomą teisinį reglamentavimą niekam ne tik nesuteikiama teisė pateikti bent jau 

vertinimą, kad konkretus fizinis ar juridinis asmuo neturi pagal EVS arba TVS reikiamos 

kvalifikacijos, kompetencijos ir (arba) patirties, bet net ir nustačius tokio neatitikimo faktą (teoriškai 



 

 15 iš 20 

pagal savo statusą tai galbūt galėtų padaryti teismas), nebūtų galimybių taikyti kokias nors teisines 

sankcijas. 

35.Negalima sutikti su Įstatymo projekto 2 straipsnio 9 dalyje pateikiamu apibrėžimu ta 

apimtimi, kuria „viešojo sektoriaus turtui” turtas arba verslas yra alternatyviai priskiriamas vien tuo 

pagrindu, kad jo vertinimą užsako jokių civilinių teisių į jį neturinti valstybės ar savivaldybės įmonė, 

valstybės valdoma įmonė, savivaldybės valdoma įmonė, įstaiga ar organizacija arba kitas viešojo 

sektoriaus subjektas. 

Juo labiau, kad remiantis Įstatymo projekto 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu tokio turto vertinimo 

ataskaita būtų visa apimtimi privalomai viešinama internete. Tad jei, pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių 

inspekcija užsakytų mokesčio mokėtojo turto vertinimo ataskaitą, tokia ataskaita iš karto taptų visa 

apimtimi prieinama neapibrėžtam asmenų ratui. 

36.Aiškinamajame rašte iš esmės pripažintas dabartinės vertinimo sistemos neveiksmingumas. 

Tad šiame kontekste visiškai neadekvačiai atrodo Įstatymo projekto 3 straipsnio 3 dalies nuostata, jog 

„Konsultacijas vertinimo klausimais teikia ir Vertinimo standartų taikymo Lietuvoje rekomendacijas 

rengia Vyriausybės įgaliota institucija”. 

Kaip rodo beveik 30 metų vertinimo priežiūros praktika Lietuvoje, valstybės institucijos 

nepajėgios rengti ir teikti tokių rekomendacijų. Ir dabar vyriausybės įgaliota institucija -  AVNT rengia 

viešo pirkimo konkursą Vedliui – kas rodo jos negebėjimą teikti rekomendacijų vertinimo klausimais. 

Tokias rekomendacijas ir tokį Vedlį, vertintojų savivaldai  nusprendus, kad  jis yra reikalingas,  turi 

rengti vertintojų bendruomenė, ir tokių aiškinimų rengimas yra ne vienkartinis veiksmas, o nuoseklus 

procesas. 

37.Ydinga laikytina ir Įstatymo  projekto nuostata, suteikianti  teisę Vyriausybės įgaliotai 

institucijai rengti metodines konsultacijas viešojo sektoriaus turto ir verslo vertinimo klausimais 

(kurios  pagal įstatymo projektą bus  privalomos  vertintojui  atliekančiam vertinimą  viešajam  

sektoriui), nes dabartinė Vyriausybės įgaliota institucija - AVNT per eilę metų įrodė nesugebanti  

rengti  kokybiškų  metodinių nurodymų bei konsultacijų:  

37.1.AVNT  per 12 metų turėjo  laiko  parengti  tokias  rekomendacijas, tačiau  nerengė, o  tose  

keliose AVNT neprofesionaliai parengtose rekomendacijose ignoruotos   vertintojų  bendruomenės 

pastabos; 

37.2.AVNT  pati  nesugeba parengti EVS  ir TVS  vedlio, o rengia  konkursą EVS ir  TVS  

vedliui rengti. AVNT  suformuoti  klausimai  dėl Vedlio konkurso vertintojų  bendruomenės  

nuomone  yra nekvalifikuoti ir  toks  Vedlio  parengimas per viešą konkursą neduos  jokios  naudos  

vertintojui,  o galimai  dar įneš painiavą; 

37.3.Aiškinamajame  rašte yra  klaidingas  teiginys, kad  metodinės  rekomendacijas  viešajam 

sektoriui bus  tinkamos  ir  vertinant kitą  turtą kitiems  tikslams; kaip  rodo užsienio  šalių  

vertinimo  bendruomenės  praktika yra  specifika  vertinti viešojo  sektoriaus  turtą,  ir  

mechaniškai perteikti rekomendacijas  viešojo sektoriaus turtui  vertinti  kaip  tinkamas  

taikyti  jas  vertinant  privatų  turtą, yra klaidinga; 

37.4.Rekomendacijas  viešojo sektoriaus turtui ir verslui  vertinti,  kaip  ir  metodines  

rekomendacijas vertinimo  klausimais turi  rengti  vertintojų  savivalda, kaip  yra  ES ir JAV šalyse; 

Valstybė suteikdama  teisę Vyriausybės įgaliotai institucijai rengti metodines  vertinimo  

rekomendacijas viešo  sektoriaus  vertinimui  ir  pagal įstatymo  rengėjų aiškinamąjį  raštą siūlyti  

šias  rekomendacijas  taikyti  ir  vertinant turtą  ar verslą privataus  užsakymo  atveju,  nesąžiningai  

konkuruos  su vertintojų  bendruomenės  savivalda,  rengsiančia atitinkamas   vertinimo 
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rekomendacijas  vertintojams. Kaip  rodo istorinė  patirtis AVNT  metodinės  rekomendacijos (nors  

buvo  tik  kelios) buvo  klaidinančios, leidžiančios  įvairiai jas  traktuoti. Panašią fiasko patyrė ir 

FM su Susisiekimo ministerija patvirtinta žinybinė „Kelių transporto priemonių vertinimo 

instrukcija“, kuri šalies biudžetui pridarė milžiniškus nuostolius. Per  tokių  žinybinių metodinių  

rekomendacijų  rengimą  AVNT galės vėl  neteisingai  aiškinti  vertinimo  metodologinius  

klausimus, nepripažins vertintojų  bendruomenės  parengtų  metodinių  rekomendacijų. Užsakovai  

vengdami konfliktų  su  valstybe orientuosis  tik  į  AVNT  parengtas  rekomendacijas, net  jei  jos 

bus prieštaraujančios  EVS  ir  TVS. Tai sukels bereikalingų  ginčų  (net  teisminių) tarp  AVNT  

ir  vertintojų  bendruomenės  savivaldos vertinimo metodologijos  klausimais,  sužlugdys vertinimo  

bendruomenės savivaldą vertinimo  rekomendacijų  rengimo  srityje; 

37.5.Jei  norima naudotis  Vakarų  šalių  patirtimi vertinimo  srityje, tai valstybė  turi  deleguoti  

funkciją  rengti  rekomendacijas  vertinimo  klausimais vertintojų  bendruomenės  savivaldai. 

 

38.Beje Įstatymo projekto 3 straipsnio 3 dalyje formuluojama nuostata visiškai supainioja turto ir 

verslo vertinimo proceso sampratą. Siūlome braukti šią straipsnio dalį arba ją redaguoti aptariant EVS 

ir TVS vertimo į lietuvių kalbą reglamentavimą (kas organizuoja, kas finansuoja, kas užtikrina turinio 

atitikimą originaliems metodiniams tekstams). Ne rekomendacijos svarbiausia, o pačių EVS ir TVS 

turinio atitikimas originaliems tekstams. Kas rūpinsis, kas užtikrins, kas finansuos šių vertinimo 

standartų leidybą lietuvių kalba iš Įstatymo projekto lieka neaišku. Situacija ir praktika, kai neturint 

net oficialaus EVS vertimo, Vyriausybės ir FM įgaliota institucija svajoja parengti šių standartų 

taikymo vedlį (rekomendacijas) yra nesuvokiama. Esame įsitikinę, kad nebendradarbiaujant su 

vertintojų profesinės savivaldos organizacijomis neįmanoma EVS ir TVS taikymo perspektyva 

Lietuvoje. 

Be to, iš susitikimų su FM atstovais metu teiktų žodinių paaiškinimų vertintojų bendruomenė 

susidarė įspūdį, kad Vyriausybės įgaliotai institucijai planuojama suteikti įgaliojimus teikti 

rekomendacijas ir konsultuoti viešojo sektoriaus atstovus vertintojų parinkimo klausimais. Įstatymo 

projekto 3 straipsnio 3 dalies redakcija tokių įgaliojimų mūsų vertinimu nesuteikia (netgi konsultacijos 

tik „vertinimo”, o ne „vertintojo parinkimo” klausimais, o vertinimas – nepriklausomas turto arba 

verslo vertės nustatymas, t. y. išimtinai vertintojo veikla, nes būtent jis nustato vertę). 

39.Įstatymo projekto 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vertinimas „turi būti atliktas” 

nepriklausomo vertintojo. Iš esmės tai turėtų būti teisinga nuostata, nes pareigų laikymosi kontrolė 

turėtų būti. Bet Įstatymo projekte jos nėra, tad nuosekliau būtų formuluoti ne kaip pareigą, o kaip 

sąlygą, kad vertės nustatymas laikomas „[nepriklausomu] vertinimu” tik kol nėra nuginčyta, kad 

vertintojas yra nepriklausomas. 

40.Iš esmės ta pati problema matosi 4 straipsnio 3 dalyje, kurioje numatyta, kad „Vertintojo 

juridinio asmens dalyviams, organų nariams, vadovui taikomi šiame straipsnyje nustatyti apribojimai”. 

Bet juk tai ne veiklos apribojimai, o vertinimo statuso (ar tai nepriklausomas vertinimas) klausimas. 

Nes, dar sykį, už apribojimų nesilaikymą turi būti taikomos sankcijos.  

41.Be to kyla sisteminių problemų dėl Įstatymo projekto  4 straipsnio 1 dalyje minimos 

kategorijos „vertinimo ataskaitos naudotojas”.  

Viena vertus, nėra iki galo aišku ką šis terminas reiškia (tik apytikriai, tačiau įstatyminiam 

reguliavimui to nepakanka). Antra vertus, vertinimo ataskaitos rengėjas gali nežinoti kas bus jos 

naudotojai (jei naudotojas ir užsakovas nesutampa). Tuo tarpu pagal 9 straipsnio 3 dalį jis jau privalo 

deklaruoti atitikimą nepriklausomumo reikalavimams. Trečia, vien tai, kad jau parengta ataskaita 
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ateityje pasinaudos su vertintoju susijęs asmuo vargu ar turėtų pakeisti šią ataskaitą parengusio 

vertintojo (ne)priklausomumą. 

42.Abejojame dėl Įstatymo projekto 6 straipsnio 3 dalies nuostatos „Vertinimo ataskaitą pasirašo 

su vertinimo užsakovu sutartį sudaręs ir vertinimą atlikęs vertintojas”. Mūsų manymu sutartį su 

vertinimo užsakovu turėtų galėti pasirašyti ne tik vertintojas, bet ir bet kuris kitas įgaliotas asmuo 

(pavyzdžiui, bankas/kreditorius). 

43.Įstatymo projekto 7 straipsnyje nustatoma, kad „Ginčai dėl vertinimo ataskaitoje nustatytos 

vertės sprendžiami šalių susitarimu”. Tačiau nėra aišku kokios „šalys” turimos omenyje. Turbūt 

numanomos vertinimo užsakymo sutarties šalys. Bet ir kiti asmenys (pavyzdžiui, vertinimo ataskaitos 

naudotojas) gali būti suinteresuoti ginčyti nustatytą vertę, tad reikėtų patikslinti. 

Jau minėta, kad Įstatymo projekte neapibrėžta kas laikomas „vertinimo ataskaitos naudotoju”. 

Tačiau Įstatymo projekto 9 straipsnio 4 dalies kontekste, nustatant teisę gauti vertinimo ataskaitas iš 

informacinės sistemos, šiai subjektų grupei suteikiama neapribota teisė gauti vertinimo ataskaitas. 

Todėl minėto termino aptarimas arba jo sukonkretinimas būtent šios teisės kontekste yra paprasčiausiai 

būtinas. Tarkime, asmuo nori pirkti namą ir tam imti banko paskolą, taip pat žino, kad buvo kitas 

potencialus pirkėjas, kurio užsakymu jau yra parengta turto vertinimo ataskaita – ar toks norintis pirkti 

namą asmuo laikytinas vertinimo ataskaitos naudotoju? 

44.Nepriimtinos ir klaidinančios Įstatymo projekto 9 straipsnio nuostatos, vertinimo 

ataskaitos teisėtumą siejančios tik su vertinimo ataskaitos buvimu informacinėje sistemoje. 

Ataskaitos teisėtumo sąlyga negali būti vertinimo ataskaitos buvimas informacinėje sistemoje. 

Ataskaitos teisėtumas priklauso nuo atitikties TVS ir EVS. 

Darytina  išvada, kad  pačios ataskaitos tekstas jos teisėtumo vertinimui nedaro absoliučiai 

jokios įtakos. Kita vertus, panašu, kad tikslą „įsitikinti vertinimo ataskaitos teisėtumu” gali deklaruoti 

absoliučiai bet kas (ypač Įstatymo projekto 1 straipsnio ir Aiškinamojo rašto eksplikacijų kontekste, 

kad paties Įstatymo projekto tikslas yra suteikti galimybę vertinimo paslaugų vartotojams gauti 

informaciją, kuri reikšminga pagal vertinimo ataskaitų kokybę pasirenkant konkretų vertintoją). 

Tačiau taip plačiai suprantant siekį „įsitikinti vertinimo ataskaitos teisėtumu”, iš esmės visos vertinimo 

ataskaitos taptų viešos ir kiltų pavojus tiek asmens duomenų apsaugos požiūriu, tiek ir vertinimo 

ataskaitos civilinių teisių į jų lėšomis sukurtą vertinimo ataskaitą požiūriu. 

Pagal  įstatymo  rengėjus  seka, kad tik  pateikta  į informacinę sistemą privalomo  vertinimo 

ataskaita  tampa  teisėta,  vadinasi tiek  vertintojas,  tiek  užsakovas, tiek  ataskaitos  naudotojas tik iš  

informacinės sistemos  gali  gauti teisėtą vertinimo  ataskaitą. Tai  yra  biurokratinė  našta  tiek  

vertintojui,  tiek  užsakovui,  dirbtinai  susiejant vertinimo  ataskaitos  teisėtumą su buvimu  

informacinėje sistemoje. 

Žinant,  kaip  veikia AVNT sukurta AVNIS sistema, su  didele  tikimybe  teigiame, kad dėl  

įvairių informacinės  sistemos gedimų, informacinės sistemos  pajėgumo ribotumo, bus didelių 

trukdžių vertintojui, užsakovui,  naudotojui gauti   norimu  laiku teisėtą  vertinimo  ataskaitą, nes 

visiems  suprantama, kad pagal  nauja  įstatymą tik  teisėta  vertinimo  ataskaita  yra  svarbi  užsakovui  

ir  naudotojui. 

Atkreipiame  dėmesį,  kad priklausomai  nuo  vertinimo  tikslo, vertinimo  objekto, vertinimo  

sudėtingumo vertinimo  ataskaitos  gali  būti įvairios  apimties turinio ir  formos  atžvilgiu.  Nors  ir  

atitinkančios EVS  ar  TVS  reikalavimus  vertinimo  ataskaitos  tiek  formos,   tiek  turinio  atžvilgiu  

gali  būti  labai  įvairios, o  EVS  ir  TVS  leidžia  rengti įvairaus  formato vertinimo  ataskaitas (pagal 

TVVPĮ dabar  Lietuvoje  vertinimo  ataskaita  yra  vieno  formato). Jei bus  reikalaujama  unifikuoti,  
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standartizuoti  vertinimo  ataskaitas  pagal  informacinės sistemos reikalavimus, tai pažeistų  vertintojų  

autorinės  teisės  ir  labai  padidintų  biurokratinę  naštą  vertintojams. O be vertinimo  ataskaitų  

unifikavimo  naudotis  informacinės sistemos beprasmiška ir  sudėtinga. 

45.Tiek EVS, tiek TVS nekalbama apie vertinimo ataskaitų informacines sistemas ir jų 

valdymą. Įstatymo projekto 8 straipsnis „Vertinimo ataskaitų informacinės sistemos valdymas ir 

tvarkymas Vertinimo ataskaitų informacinės sistemos (toliau – informacinė sistema) valdytoja (-os) ir 

informacinės sistemos tvarkytoja (-os) (toliau – Tvarkytojas) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

įgaliota (-os) institucija (-os)“ neįrodo tokios sistemos kūrimo ir valdymo poreikio. Kuo ši sistema 

didina nepriklausomumą ir patikimumą? Turto arba verslo vertintojo parengta ataskaita yra vertinimo 

užsakovo nuosavybė ir jos talpinimas į viešąjį registrą neturi varžyti nei turto savininko, nei užsakovo 

interesų ir galimybių veikti savo nuožiūra. Tada ko teisiškai verta 9 straipsnio 5 dalies formuluotė: 

„Vertinimo ataskaitos iš informacinės sistemos Tvarkytojo nustatyta tvarka teikiamos vertinimą 

atlikusiam vertintojui, vertinimo užsakovui, vertinimo ataskaitos naudotojui, siekiant įsitikinti 

vertinimo ataskaitos teisėtumu, ir viešojo administravimo subjektui jo funkcijoms atlikti“? 

46.Jau anksčiau buvo nurodyta, kad Įstatymo projekto 10 straipsnis, kiek jis susijęs ne su  pilna 

apimtimi skelbiamomis viešojo sektoriaus turto vertinimo ataskaitomis, yra absoliučiai beprasmiškas, 

nes pagal jį teikiama informacija neleis padaryti jokių reikšmingesnių išvadų dėl atlikto vertinimo 

kokybės ir jo metu nustatytos vertės realumo. 

Tad Įstatymo projekto 10 straipsnis „Vertinimo ataskaitos viešinimas“ redaguotinas iš esmės 

naujai ir kitaip. Apskritai, viešinti galima tik patį vertinimo faktą (ir tai abejotina), nes privalomas 

vertinimas yra ir paimamo visuomenės poreikiams turto vertinimas (Žemės įstatymas), ir nepiniginio 

(turtinio) įnašo vertinimas pagal Akcinių bendrovių įstatymą, ir daugelis kitų objektų ir atvejų, kur 

paliečiami privatūs interesai ir savininko teisės. Todėl 10 straipsnio 1 dalies formuluotė „siekiant 

visuomenę supažindinti su aktualia informacija apie privalomo vertinimo metu vertinamus objektus ir 

jų vertes, Tvarkytojo interneto svetainėje viešinama: <…>“ ir jos turinys yra netinkamas sprendinys.  

47.Paaiškiname  detaliau kodėl yra nesuprantamos  įstatymo 10 straipsnio nuostatos  dėl  privalomo  

vertinimo  ataskaitų viešinimo Tvarkytojo  interneto  svetainėje : 

47.1.Atkreipiame  dėmesį, kad  pagal  LR  įstatymus  yra  įvairūs  privalomo  vertinimo  atvejai, 

pvz.,  į privalomą  vertinimą  patenka  akcijų, nepiniginių  turtinių  įnašų vertinimai ir t.t.  Lietuva  

yra  nedidelė  šalis, ir pagal įstatymo 10 straipsnio viešinimo  pozicijas  galima  bus  suprasti, kieno  

tai  turtas, kokia jo  vertė, t. y. interneto  svetainėje  bus išviešinti  asmens duomenys,  tik  kitokia  

rafinuotesne  forma, o  taip  bus  pažeista  fizinių  asmenų  teisė į  privatumą; 

47.2.Vertinant  juridinių  asmenų  turtą ar  akcijas nustatyta  vertė turi konfidencialumo 

požymio; net  ir  nuasmeninant duomenis  Lietuvoje  galima bus  identifikuoti, kieno  tai  turtas,  

akcijos, kokia  jų  vertė;  toks viešinimas  gali  atnešti žalos juridiniams asmenims; 

47.3.Atkreipiamas   dėmesys, kad per metus Lietuvoje  parengiama  per 60 tūkst. vertinimo  

ataskaitų. Sunkiai  suprantama, kad tos  visos  60 tūkst. ataskaitų  ir  už  penkis metus vienokia  ar 

kitokia forma (visa  ataskaita ar pagal  įstatyme  pateiktas  pozicijas)  bus  viešinama per  Tvarkytojo  

internetine  svetainę, nes tai  yra  absurdas  ir  pavojinga  valstybei ir jos  asmenims; 

47.4.Įstatymo  projekto nuostata „siekiant  visuomenę  supažindinti  su  aktualia  informacija 

apie  privalomo  vertinimo metu vertinamus  objektus  ir  jų  vertes“ yra  labai  abstrakti, ją  galima  

įvairiai interpretuoti ir  net  piktnaudžiauti informacijos  viešinimu  kaip  suinteresuoto  asmens  

konkurenciniu pranašumu.  Aiškinamajame  rašte  reklaminiais ir  klaidingais lozungais  paaiškinta, 
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kam  toks  viešinimas  reikalingas, nesiskaitant  nei  su  vertintojo  autorinėmis  teisėmis, nei  su  

vertinimo  užsakovo nuosavybės teisėmis į ataskaitą. 

47.5.Esant dabartiniam reguliavimui, dalis viešojo sektoriaus turto vertinimo ataskaitų yra 

viešinamos, tačiau šis viešinimas neišsprendžia vertinimo kokybės problemos ir tai iš dalies 

pripažįstama FM parengto įstatymo projekto aiškinamajame rašte. 

48.Įstatymo projekte, bent jau Baigiamosiose nuostatose turi būti aptariami ir reglamentuojami 

turto ir verslo vertintojų kvalifikacijos klausimai: visų pirma, suteiktų kvalifikacijų tęstinumo 

klausimas, priežiūros institucijoje sukauptos informacijos apie turto ir verslo vertintojus, jų 

kvalifikaciją išsaugojimo ir perdavimo klausimas; antra, EVS labai aiškiai kalba apie kvalifikaciją ir 

išsilavinimo, kvalifikacijos kėlimo reikalavimus. Jeigu to nesirengiama reglamentuoti ir minėti 

Įstatymo projekte, turi būti teikiama labai aiški ir konkreti nuostata, kad šie klausimai paliekami spręsti 

turto ir (arba) verslo vertintojus vienijančioms asociacijoms EVS nustatyta apimtimi. 

49.Apibendrinant aukščiau pateiktas pastabas ir argumentus, LTVVĮA, LTVA ir LVR 

asociacijų valdybos mano, kad : 

49.1.Įstatymo projektas neatitinka Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 

XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ nuostatų; 

49.2.Įstatymo projektas neatitinka ES ir kitose vakarų demokratijos šalyse taikomos 

turto ir verslo vertinimo sistemos sąrangos, nes šiose šalyse vertinimo veikla yra 

reguliuojama specialiais įstatymais ir/arba per privalomą Nacionalinių turto ir verslo 

vertinimo standartų laikymąsi atliekant turto ir verslo vertinimus, kuriuos ruošia ir tvirtina 

nacionalinės vertintojus vienijančios organizacijos ir kuriuose yra aiškiai reglamentuoti 

turto vertintojų kvalifikaciniai lygmenys, reikalavimai juos įgyjant, kvalifikacijos kėlimo ir 

turto ir verslo vertinimo ataskaitų kokybės monitoringo, metodologiniai TVS ir EVS taikymo 

konkrečiose šalyse reikalavimai bei turto ir verslo vertinimo ataskaitų pasirašymo, 

archyvavimo, civilinės atsakomybės draudimo ir kiti klausimai; 

Neturint  Nacionalinių turto ir verslo vertinimo standartų bei nenorint bent iš dalies šių 

klausimų spręsti įstatymo projekte pagal asociacijų pateiktus pasiūlymus, eilinį kartą bus 

priimtas įstatymas kuris pridarys didelių nuostolių Lietuvos finansų sistemai bei biudžetui; 

49.3.Po garsių FM pasiskelbimų medijose apie „turto ir verslo vertinimo sistemos 

dereguliaciją“ įstatymo projektu yra kuriama „reguliacinė“ sistema, beje pirmoji pasaulyje, 

siekiant sukurti beprasmį jokios pridėtinės vertės nesukuriantį užsakovams, vartotojams, 

visuomenei bei turto vertintojams turto ir verslo vertinimo ataskaitų „registrą“, kuriame 

„bet kas“ galės „legalizuoti“ pagal „kažkokius reikalavimus“ „bet kaip“ parengtas 

„kažkokias ataskaitas“. 

Susidaro įspūdis, kad AVNT siekia „skubiai įsisavinti“ 1 050 000 eurų Europos 

sąjungos paramos lėšų ir tuo pačiu užsitikrinti dar kasmetinį 300 000 eurų šios registro 

sistemos palaikymo lėšų iš šalies biudžeto. Toks švaistūniškas požiūris sukuria vertintojams 

papildomą administracinę naštą; 

49.4.Informacinės sistemos kūrimas ir jos susiejimas su vertinimo ataskaitų teisėtumu 

(Įstatymo projekto 9 straipsnis) yra ydingas sprendinys, tiek teisiniu, tiek metodiniu 

požiūriu;  



 

 20 iš 20 

49.5.Pateiktas įstatymo projektas neišsprendžia turto vertinimo kokybės ir patikimumo 

problemų, o tik jas pagilina. Dėl neapibrėžtumų šio įstatymo projekto nuostatose padedamas 

pamatas turto vertinimo kokybės blogėjimui, skaidrumo turto vertinimo rinkoje mažėjimui. 

50.Kitaip tariant, visa apimtimi “dereguliavimo” įstatymo projektas yra neatsakingai 

parengtas ir neatitinkantis ES ir kitose Vakarų demokratijos šalyse esančios turto ir verslo 

vertinimo sistemos ilgalaikės įgyvendinimo praktikos. Todėl siūlome jo svarstymą stabdyti, o, 

siekiant priartėti prie ES šalyse esančių turto ir verslo vertinimo sistemų įgyvendinimo 

praktikos, svarstyti šiuos “dereguliavimo” variantus pagal tokią prioritetinę tvarką: 

Variantas Nr.1. Kartu su turto ir verslo vertinimo bendruomene parengti Nacionalinius turto ir 

verslo vertinimo standartus, kurie turėtų būti privalomi privačiam ir viešajam sektoriui. Tokiu būdu 

šis sprendimas atitiktų didžiosios dalies ES šalių vykdomą reguliacinę turto ir verslo vertinimo 

sistemos praktiką. 

Variantas Nr.2. Grįžti prie dabar galiojančio TVVPĮ pataisų rengimo ir svarstymo, kurių 

pirminį siūlymą  LTVVĮA ir LVR pateikė FM 2020-07-30 raštu „Pastabos dėl Nepriklausomo turto ir 

verslo vertinimo įstatymo projekto“. Atlikus esamo įstatymo pakeitimus ir pašalinus jame esančius 

nelogiškumus, be sutrikimų turto ir verslo vertinimo sektoriaus veikloje būtų vykdomas veiklos 

tęstinumas. Tokiu būdu, atitiktume mažesnės dalies ES šalių vykdomą turto ir verslo vertinimo 

sistemos reguliacinę praktiką. 

Variantas Nr.3. Atsižvelgti į trijų asociacijų 2022-07-26 rašte „Dėl pastabų Nepriklausomo 

turto ir verslo vertinimo įstatymo( diskusinio dokumento) projektui“  pateiktus pasiūlymus, kurie tik 

iš dalies  spręstų nukrypimą nuo ilgametės ES  šalių reguliacinės  turto ir verslo vertinimo praktikos . 

Variantas Nr.4. Vykdyti „dereguliaciją“ atsisakant bet kokio turto ir verslo veiklos valstybinio 

reguliavimo. Tokiu būdu, atsisakant ES šalyse turimų turto ir verslo vertinimo sistemų ilgamečių 

reguliavimo praktikų, turto ir verslo vertinimo sistema būtų palikta laisvos rinkos savireguliacijai. 

Išgyventų stipriausi. Tai užtruktų apie 5-erius metus su milijardiniais nuostoliais šalies biudžetui. 

 

Tikimės Įstatymo projektą rengiančių FM atstovų valstybinio požiūrio keičiant Turto ir verslo 

vertinimo pagrindų įstatymą ir įgyvendinant Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistemos dereguliavimą 

pagal Europos sąjungos šalių gerąją patirtį bei vertintojų bendruomenės lūkesčius. 

 

Pagarbiai,          

                                        

LTVVĮA valdybos pirmininkas                                                     Kęstutis Kristinaitis                              

                                          

 

 

Lietuvos vertintojų rūmų valdybos 

 pirmininkė                               Irmanta Krikščiūnienė 

 

 

 

 

Lietuvos turto vertintojų asociacijos 

Prezidentas                    Audrius Šešplaukis 
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