PATVIRTINTA
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo
valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d.
įsakymu Nr. V1-220

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
„KITŲ VALSTYBIŲ NARIŲ TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ, SIEKIANČIŲ
VERTINTI TURTĄ ARBA VERSLĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSISTEIGUS AR
LAIKINAI ARBA KARTAIS, PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS“ TEIKIMO
APRAŠYMAS

Pavadinimas

Kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų, siekiančių vertinti
turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus ar laikinai arba
kartais, profesinės kvalifikacijos pripažinimas

Aprašymas

Kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės
erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau – kita
valstybė narė) turto arba verslo vertintojas (toliau – Vertintojas),
siekiantis vertinti turtą Lietuvos Respublikoje įsisteigus, Audito,
apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) turi
pateikti paraišką dėl turto arba verslo vertintojo profesinės
kvalifikacijos pripažinimo norint teikti turto arba verslo vertinimo
paslaugas Lietuvos Respublikoje įsisteigus (toliau – Paraiška) ir
dokumentus su jų vertimais į lietuvių kalbą.
AVNT patikrina Paraišką ir, jeigu nustato, kad pateikti ne visi
dokumentai, per 1 mėnesį nuo jos gavimo dienos praneša
Vertintojui apie trūkstamus dokumentus.
Vertintojo pateiktus dokumentus dėl jo profesinės kvalifikacijos
pripažinimo vertina AVNT vadovo įsakymu sudaryta kitų valstybių
narių turto arba verslo vertintojų profesinės kvalifikacijos
pripažinimo komisija (toliau – Komisija).
Komisija, išnagrinėjusi Vertintojo Paraišką ir jo pateiktus
dokumentus, gali pateikti tokias išvadas: siūlyti pripažinti (arba
nepripažinti) Vertintojo profesinę kvalifikaciją; siūlyti skirti
Vertintojui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą
ar profesinės adaptacijos laikotarpį.
AVNT, atsižvelgdama į Komisijos išvadą, gali pripažinti (arba
nepripažinti) Vertintojo profesinę kvalifikaciją arba skirti
Vertintojui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą
ar profesinės adaptacijos laikotarpį.
Profesinio tinkamumo testo laikymą ir profesinės adaptacijos
laikotarpio taikymą organizuoja AVNT.
Vertintojas, siekiantis vertinti turtą Lietuvos Respublikoje laikinai
arba kartais, turi atitikti visus reikalavimus, taikomus norint
vertinti turtą Lietuvos Respublikoje, jam neturi būti taikomas joks
(net laikinas) draudimas užsiimti turto vertintojo profesine veikla.
Vertintojas gali būti įsisteigęs kaip nepriklausomas turto vertintojas

(dirbantis savarankiškai) arba dirbti pagal darbo sutartį turto
vertinimo įmonėje.
Šiuo atveju Vertintojas AVNT turi pateikti laikinai arba kartais
teikiamų turo arba verslo vertinimo paslaugų deklaraciją (toliau –
Deklaracija) ir dokumentus.
AVNT ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Deklaracijos ir kartu
teikiamų dokumentų gavimo dienos savo interneto svetainėje
paskelbia informaciją apie Deklaracijos gavimą (nurodomas
Vertintojo vardas, pavardė, valstybė narė, kurioje jis yra įsisteigęs,
Deklaracijos pateikimo data).
Paslaugos gavėjai

Užsieniečiai

Paslaugos tipas

Neelektroninė paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama
paslauga
Paslaugos rezultatas

Priimtas sprendimas dėl kitos valstybės narės turto vertintojo
profesinės kvalifikacijos pripažinimo
arba
priimtas sprendimas leisti (arba neleisti) kitos valstybės narės
turto vertintojui vertinti turtą Lietuvos Respublikoje laikinai arba
kartais
Pavadinimas. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo
pagrindų įstatymas
Nuoroda:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.278D4FD8E838?facesredirect=true

Teisės aktai

Pavadinimas. Kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų,
siekiančių vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje
įsisteigus ar laikinai arba kartais, profesinės kvalifikacijos
pripažinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2015-07-08 įsakymu Nr. 1K-227 (2018 -08-17
įsakymo Nr. 1K- 288 redakcija) „Dėl Kitų valstybių narių turto
arba verslo vertintojų, siekiančių vertinti turtą arba verslą
Lietuvos Respublikoje įsisteigus ar laikinai arba kartais,
profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau – Aprašas)
Nuoroda:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/3e3ab8c0292611e5a2d7e5e47b869348
Pavadinimas Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų
taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 735
redakcija)
Nuoroda:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C62973FC46E/FwKMxDvzqb

Asmenys, atsakingi už paslaugos
suteikimą

Vardas, pavardė arba padalinys – Licencijavimo skyrius
Pareigos – vyriausiasis specialistas
Telefonas + 37052596784
Mob. telefonas:
Faksas
El. paštas info@avnt.lt

Paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

Pasirinkite paslaugos grupes

Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Asmenų priėmimas ir aptarnavimas

Pasirinkite gyvenimo atvejus,
atitinkančius Jūsų siūlomą
paslaugą

Asmenų aptarnavimas
Kita

Paslaugos inicijavimo forma

Vertintojas, siekiantis vertinti turtą Lietuvos Respublikoje
įsisteigus, turi AVNT pateikti Paraišką pagal Aprašo 1 priede
pateiktą formą.
Vertintojas, siekiantis vertinti turtą Lietuvos Respublikoje laikinai
arba kartais, turi AVNT pateikti Deklaraciją pagal Aprašo 2 priede
pateiktą formą

Informacija ir dokumentai, kuriuos Vertintojas, siekiantis vertinti turtą Lietuvos Respublikoje
turi pateikti asmuo
įsisteigus, AVNT turi pateikti raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo
atstovui atvykęs į instituciją arba atsiuntęs dokumentus paštu):
1. Paraišką pagal Aprašo 1 priede pateiktą formą;
2. Pilietybės įrodymo dokumentą;
3. formalios kvalifikacijos įrodymo arba jos pripažinimo kitoje
valstybėje narėje, kai formalios kvalifikacijos įrodymas įgytas
trečiojoje šalyje, dokumentą (-us) ir (arba) profesinės patirties
įrodymo dokumentą (-us);
4. dokumentą (-us), kuriuo (kuriais) patvirtinama, kad Vertintojas
yra laikomas nepriekaištingos reputacijos, kaip tai apibrėžta Turto
ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 9 straipsnio 13 dalyje,
išduotą (-us) ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki dokumentų
pateikimo dienos;
5. kitą (kitus) dokumentą (-us), kuriuo (kuriais) patvirtinama
Vertintojo profesinė kompetencija (mokslo laipsnis, mokslinė
pedagoginė veikla, svarbesnių vertintų objektų sąrašas, svarbesnių
vertintų objektų turto vertinimo ataskaitos ir pan.);
6. pavardės (vardo) keitimo patvirtinimo dokumentus (jeigu buvo
keičiami);
7. įgaliojimą, jei Paraišką pildo Vertintojo įgaliotas asmuo;
8. profesinio tinkamumo testo išlaikymo arba profesinės
adaptacijos laikotarpio patvirtinimo dokumentą (-us) (jei buvo
paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).
Kartu su Paraiška turi būti pateikiami anksčiau nurodytų
dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas
asmens, išvertusio dokumentus, parašu.

Vertintojas, siekiantis vertinti turtą Lietuvos Respublikoje laikinai
arba kartais, AVNT turi pateikti raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo
atstovui atvykęs į instituciją arba atsiuntęs dokumentus paštu):
1. Deklaraciją pagal Aprašo 2 priede pateiktą formą;
2. įsisteigusio turto vertintojo pilietybės įrodymo dokumentą;
3. pažymą, patvirtinančią, kad jos turėtojas yra įsisteigęs
valstybėje narėje gali teikti turto vertinimo paslaugas ir jam nėra
uždrausta užsiimti turto vertinimo profesine veikla;
4. profesinės kvalifikacijos įrodymo dokumentą (-us);
5. dokumentą (-us), kuriuo (kuriais) įrodoma, kad įsisteigęs turto
vertintojas užsiėmė turto vertintojo profesine veikla ne trumpiau
kaip dvejus metus per pastaruosius dešimt metų, jeigu įsisteigusio
turto vertintojo įsisteigimo valstybėje narėje turto vertintojo
profesija nėra reglamentuojama;
Asmens, pateikusio prašymą ar Deklaraciją, valstybinės kalbos
(lietuvių) mokėjimo kategorija turi atitikti trečiąją valstybinės
kalbos kategoriją.
Informacija ir pranešimai prašymą ar Deklaraciją pateikusiam
asmeniui siunčiami prašyme ar Deklaracijoje nurodytu būdu –
elektroniniu paštu arba paštu.
Susiję su paslauga veiksmai ir
nuorodos į inicijavimo formas

Veiksmas

Paraiškos užpildymas

Pavadinimas

Paraiška dėl turto arba verslo
vertintojo profesinės
kvalifikacijos pripažinimo norint
teikti turto arba verslo vertinimo
paslaugas Lietuvos Respublikoje
įsisteigus

Nuoroda į formą

http://www.avnt.lt/paslaugosnauji-3/prasymai-3/

Veiksmas

Deklaracijos užpildymas

Pavadinimas

Paraiška dėl turto arba verslo
vertintojo profesinės
kvalifikacijos pripažinimo norint
teikti turto arba verslo vertinimo
paslaugas Lietuvos Respublikoje
įsisteigus

Nuoroda į formą

http://www.avnt.lt/paslaugosnauji-3/prasymai-3/

Išorinis paslaugos adresas

http://www.avnt.lt/paslaugos-nauji-3/viesosios-ir-administracin-spaslaugos-3/

Pastabos

AVNT priėmus sprendimą skirti vertintojui kompensacinę
priemonę Vertintojas kompensacinę priemonę gali pasirinkti –
profesinės adaptacijos laikotarpį arba profesinio tinkamumo testą
(profesinio tinkamumo testas laikomas lietuvių kalba)

Raktažodžiai

Kvalifikacijos pripažinimas, asmenų aptarnavimas

Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo
proceso aprašymas (reikalingi
atlikti veiksmai)

1. Paslaugos teikimo etapai gavus Paraišką:
1.1. Per 1 mėnesį nuo Paraiškos ir nurodytų dokumentų
gavimo dienos AVNT patikrina ir praneša vertintojui apie
trūkstamą (-us) dokumentą (-us) (jeigu kyla abejonių dėl
dokumento autentiškumo, AVNT gali prašyti pateikti dokumentų
originalus).
1.2. Vertintojo pateiktus dokumentus dėl jo profesinės
kvalifikacijos pripažinimo vertina kompetentingos institucijos
vadovo įsakymu sudaryta Komisija.
1.3. AVNT, atsižvelgdama į Komisijos išvadą, priima
sprendimą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikiamų
dokumentų gavimo dienos.
2. Paslaugos teikimo etapai gavus Deklaraciją:
2.1. AVNT patikrina, ar pateikti visi būtini dokumentai, ar
Vertintojas atitinka visus reikalavimus, taikomus norint vertinti
turtą Lietuvos Respublikoje, ar jam netaikomas draudimas užsiimti
turto vertintojo profesine veikla.
2.2. AVNT ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Deklaracijos ir
kartu teikiamų dokumentų gavimo dienos (tuo atveju, kai šalinami
trūkumai, – nuo kompetentingos institucijos nurodytų trūkumų
pašalinimo dienos) savo interneto svetainėje paskelbia
informaciją apie Deklaracijos gavimą.
Paslaugos suteikimo trukmė

3 mėnesiai

Dienų tipas
Komentaras

Gavusi Paraišką AVNT priima
sprendimą ne vėliau kaip per 3
mėnesius nuo visų reikiamų
dokumentų gavimo dienos.
Gavusi Deklaraciją AVNT ne
vėliau kaip per 1 mėnesį nuo
Deklaracijos ir kartu teikiamų
dokumentų gavimo dienos savo
interneto svetainėje paskelbia
informaciją apie Deklaracijos
gavimą.

Paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

Paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo kaina

Komentaras

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „KITŲ VALSTYBIŲ NARIŲ TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ, SIEKIANČIŲ VERTINTI TURTĄ
ARBA VERSLĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSISTEIGUS AR LAIKINAI ARBA KARTAIS, PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS
PRIPAŽINIMAS“ (KAI SIEKIAMA VERTINTI TURTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSISTEIGUS) TEIKIMO BŪTINŲ VEIKSMŲ SEKOS
1 SCHEMA

AVNT direktorius arba
jo įgaliotas asmuo

Licencijavimo
skyriaus
vedėjas

Licencijavimo
skyriaus specialistas

Licencijavimo skyriaus
vedėjas

Asmuo

Veiklos
organizavimo
skyriaus specialistas,
atsakingas už
gaunamų ir
siunčiamų
dokumentų
registravimą

Teisės skyriaus vedėjas

AVNT direktorius arba jo
įgaliotas asmuo

Kitų valstybių narių
turto arba verslo
vertintojų profesinės
kvalifikacijos
pripažinimo komisija

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „KITŲ VALSTYBIŲ NARIŲ TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ, SIEKIANČIŲ VERTINTI TURTĄ
ARBA VERSLĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSISTEIGUS AR LAIKINAI ARBA KARTAIS, PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS
PRIPAŽINIMAS“ (KAI SIEKIAMA LIETUVOS RESPUBLIKOJE DIRBTI PAGAL TURTO VERTINTOJO PROFESIJĄ LAIKINAI ARBA
KARTAIS) TEIKIMO BŪTINŲ VEIKSMŲ SEKOS
2 SCHEMA

AVNT direktorius arba
jo įgaliotas asmuo

Licencijavimo
skyriaus
vedėjas

Licencijavimo
skyriaus specialistas

Licencijavimo skyriaus
vedėjas

Asmuo

Veiklos
organizavimo
skyriaus specialistas,
atsakingas už
gaunamų ir
siunčiamų
dokumentų
registravimą

Teisės skyriaus vedėjas

AVNT direktorius arba jo
įgaliotas asmuo

