
 
 

SEMINARAS 
„Turto vertinimo veiklos reglamentavimas: raida ir tendencijos” 

2020 m. spalio 28-29 d. 
 

Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija (LTVVĮA) 2020 m. spalio 28 - 29 d. 14.00 – 
17.00 val. rengia nuotolinį (ZOOM platformoje) 8 akademinių valandų trukmės seminarą “Turto 
vertinimo veiklos reglamentavimas: raida ir tendencijos”. 
Dalyvio mokestis: LTVVĮA įmonių narių darbuotojams – 40 EUR, kitiems – 60 EUR. 
Dalyvių registracija: iki 2020 m. spalio 25 d. užpildant registracijos formą ir sumokant dalyvio 
mokestį. 
Seminaro dalyviams bus išsiųsti dalyvio pažymėjimai (8 akad. val.) ir seminaro medžiaga elektroniniu 
formatu. 
Papildomos informacijos teiraukitės tel. +370 61066154 arba el. paštu info@vertintojai.lt 
 

Seminaro programa 
 

2020-10-28 d., trečiadienis, 14.00 -17.00 val. 

14.00 -
14.15 

Įžanginis žodis: vertintojų bendruomenės problemos ir jų sprendimo kryptys. Seminaro temų 
pristatymas.    
Pranešėjas: Kęstutis Kristinaitis, LTVVĮA Valdybos pirmininkas 

14.15 - 
15.00 

Vertinimo veiklos reglamentavimas užsienio šalyse. 
Turto vertinimo veiklą reglamentuojančių institucijų įvairovė – nuo profesinės savivaldos iki 
valstybės institucijų. 
Vertinimo veiklą reglametuojančių norminių aktų ir metodinių dokumentų turinys ir paskirtis: 
teikti vertintojui metodinę pagalbą ar jį kontroliuoti ir bausti? 
Kai kurių Europos ir Šiaurės Amerikos šalių vertinimo veiklos reglamentavimo praktika. 

Pranešėja: Albina Aleksienė, LTVVĮA atsakingoji vadybininkė 

15.00 - 
16.30 

Vertinimo veiklos ir jos reglamentavimo raida Lietuvoje. Naujojo įstatymo projekto apžvalga.  
 Turto vertinimo veiklos metodinio pagrindimo ir teisinio reglamentavimo raida nuo 1994 m. 

Vertintojų bendruomenės vaidmuo kuriant turto vertinimo sistemą ir valstybės institucijų įtakos 
augimas iki perteklinės vertinimo veiklos priežiūros. Tolimesnis raidos etapas – kuria kryptimi 
pasuksime? 
Nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymo projekto analizė – atitiktis Lietuvos Respublikos 
teisės aktams ir gerajai turto vertinimo praktikai. 

Pranešėjai: Kęstutis Kristinaitis, Petras Ragauskas, advokatas 

16.30 -
17.00 

Garbės  teismo drausmės  bylų  nagrinėjimo praktikos problemos ir kaip jas spręsti.  
Priežiūros koncepcija ir Garbės teismo vaidmuo vertinimo ataskaitų tikrinimo sistemoje. 
Vertinimo ataskaitų atitikimo TVVP įstatymui samprata. 
AVNT tikrintojų išvados ir Garbės teismo  sprendimų kolizija: ar normali praktika, kai 

AVNT  teikia  išvadą, jog ataskaita  neatitinka  TVVPĮ 22 straipsnio, o 

Garbės  teismas  išteisina ir  kokios  to  pasekmės. Kodėl administraciniai  teismai  atsisakė  

priimti vertintojų  skundus  dėl AVNT  išvados, kad  vertinimo  ataskaita  neatitinka įstatymo. 
Pranešėjai: Vertintojų bendruomenės deleguoti (esami ir buvę) Garbės teismo nariai. 

2020-10-29 d., ketvirtadienis, 14.00 -17.00 val. 
 

LIETUVOS TURTĄ ir VERSLĄ VERTINANČIŲ
ĮMONIŲ ASOCIACIJA

http://www.vertintojai.lt/registracija/
mailto:info@vertintojai.lt


14:00 - 
15:00 

Garbės  teismo drausmės  bylų  nagrinėjimo praktikos  problemos ir  kaip  jas spręsti 
(pranešimo tęsinys).  

Drausmės  bylos  organizavimo tvarka. Kaip drausmės  bylos  nagrinėjimo metu elgtis asmenims, 
kuriems iškeltos drausmės  bylos. 
AVNT vertintojų kvalifikacijos suteikimo sistemos ir jos turinio įtaka vertinimo ataskaitų  
kokybei ir  garbės  teismo  sprendimams. 
Garbės  teismo  sprendimų ir administracinių  teismų  praktika. Ar sprendimai visuomet yra  
teisingi? 
 Vyriausiojo  administracinio teismo sprendimo dėl Metodikos  atitikimo TVVPĮ pasekmės 
vertinimo praktikai ir  Garbės  teismo  darbui. Ar Metodika atitinka  Įstatymą? 
Kas formuoja   vertinimo praktiką Lietuvoje ir kas turi  formuoti? 
Pasiūlymai dėl vertintojų priežiūros  ir  vertinimo  ataskaitų  tikrinimo tvarkos.  

Pranešėjai: Vertintojų bendruomenės deleguoti (esami ir buvę) Garbės teismo nariai. 

15:00 - 
15:45 

Retrospektyvinio vertinimo metodologiniai ir praktiniai klausimai. Pasaulinės praktikos 
taikymo Lietuvoje pasiūlymai  

Klausimai dėl Metodikos taikymo tinkamumo, iškylantys atliekant retrospektyvinį vertinimą. 
Retrospektyvinio vertinimo  samprata  pagal pasaulinę  patirtį: veiksmų  seka  ir  paskesni įvykiai 
pagal  retrospektyvinį  vertinimą; veiksniai įtakojantys  vertinimą  ir  veiksniai,  atspindintys  
vertę. 
Retrospektyvinio  vertinimo pagal  vertinimo  sritis ypatumai:verslo, nekilnojamojo,  kilnojamojo  
turto vertinime. 
Retrospektyvinio  vertinimo atvejai  pagal vertinimo  tikslus: teismui, finansinei  atskaitomybei, 
mokestiniams  tikslams ir  kt. 
Metodikos retrospektyvinio vertinimo atveju taisytinos vietos ir išaiškinimai. 

Pranešėjas: Vytautas Černius, LTVVĮA Standartų ir metodologijos komisijos pirmininkas, Garbės teismo 
narys. 

15:45 - 
16:30 

Materialaus turto vertinimas per investitoriaus   laukiamą  grąža kaip vienas  iš  pajamų 
metodų.  
 Vidinė  pelno  norma, laukiama  grąža  ir  nuosavų  investicijų  atsipirkimas. 
 Kaip  apskaičiuoti  turto vertę pagal  investitoriaus laukiamą  grąža. 
Pranešėjas: Vytautas Černius 

16.30 – 
17.00 

Metodikos ir AVNT klausimyno reikalavimai nurodyti “literatūros sąrašą” 

vertinimo ataskaitoje. 
Kaip suprasti Metodikos nurodymą: “vertintojas ataskaitoje nurodo surinktų  ir  naudotų  
duomenų  šaltinius”. 
Užsienio šalių praktika, kaip pateikti informacijos šaltinius vertinimo ataskaitoje.  
Informacijos šaltinių vertinimo ataskaitoje AVNT tikrinimo dėl atitikimo įstatymui problemos. 
Kokiais kriterijais vadovautis sudarant literatūros sąrašą – informacinių šaltinių sąrašas. 
LR turto ir verslo  vertinimo metodikos dėl literatūros sąrašo išaiškinimo projektas. 

Pranešėjas: Vytautas Černius 

 
  


