
Lietuvos vertintojų rūmų logotipo naudojimo atmintinė 

 
Bendroji dalis 
 

Turto vertinimo versle kaip ir bet kokiame kitame versle egzistuoja neatestuotų šios 
paslaugos tiekėjų, tuo metu, kai paslaugos gavėjams svarbi garantija ir kokybė. Atestuotas 
turto vertintojas dalyvaujantis turto ir verslo vertintojų profesinėse organizacijų veiklose gali 
būti neapsaugotas nuo neskaidrios konkurencijos. Lietuvos Respublikos Turto ir verslo 
vertinimo pagrindų įstatymas nereikalauja, kad turto ar verslo vertintojas būtų turto ir verslo 
vertintojų profesinių organizacijų narys, bet šiuolaikinės ekonomikos laisva rinka pati 
diktuoja konjunktūrą ir turto bei verslo vertintojų profesinių organizacijų atsiradimą ir jų 
veiklą. Lietuvos vertintojų rūmų (toliau ,,Rūmai“) narystė užtikrina narių dalyvavimą Rūmų 
veikloje palaikant ir keliant profesinę turto ar verslo vertintojo kvalifikaciją. Rūmų narių 
bendravimas ir bendradarbiavimas profesinės veiklos klausimais neginčijamai kelia Rūmų 
narių kvalifikaciją lyginant su kitais vertintojais, kurie nėra turto ir verslo vertintojų 
profesinių organizacijų nariai. Todėl Rūmų nariai gali jų rengiamuose vertinimo 
dokumentuose naudoti Lietuvos vertintojų rūmų logotipą. Logotipo naudojimo idėja yra 
užtikrinti Rūmų narių atpažinimą viešoje erdvėje kaip atestuotų ir kvalifikuotų turto ir verslo 
vertintojų nuolat aktyviai dalyvaujančių ne tik turto ir verslo vertinimo versle, bet ir turto ir 
verslo vertinimo metodikų ir procesų tobulinime Lietuvoje. Lietuvos vertintojų rūmų logotipo 
naudojimas turto ir verslo vertinimo dokumentuose informuoja paslaugos gavėją, kad turto ar 
verslo vertintojas turi būtiną kvalifikacijos lygį ir užtikrina paslaugos kokybę. 
 
Naudojimas 
 

• LVR logotipo naudojimo teisė suteikiama tik Rūmų nariams, t. y. veikiantis narys 
laiku sumokėjęs eilinę Rūmų nario įmoką; 

• Logotipas gali būti naudojamas tik turto ir verslo vertinimo dokumentuose, t. y. turto 
ir verslo vertinimo ataskaitose, bei turto ir verslo vertinimo konsultaciniuose 
dokumentuose, neprieštaraujančiuose Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo 
pagrindų įstatymui. Minimi konsultaciniai dokumentai negali klaidinti konsultacijos 
užsakovo, kad tai yra turto ar verslo vertinimo ataskaita, kaip tai numato Lietuvos 
Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas; 

• Logotipo turinys negali būti keičiamas, (spalva, forma ar atskiros logotipo detalės); 
• Logotipas naudojamas dokumentų lapų viršutinėje arba apatinėje dalyse. Pavyzdžiui: 

Microsoft Office Word lapo viršutiniame laukelyje ,,Header“ logotipo talpinimo vieta 
gali būti parinkta kairėje arba dešinėje pusėse; 

• Rūmų logotipas negali būti naudojamas kaip Rūmų nario asmeninis logotipas; 
• Rūmų narys negali perduoti logotipo naudojimo teisę kitam fiziniam ar juridiniam 

asmeniui kuris nėra Rūmų narys. 
 
Atsakomybės apribojimas 
 

Lietuvos vertintojų rūmai neneša jokios juridinės ar bet kokios kitos atsakomybės už 
dokumentus, kuriose panaudotas Rūmų logotipas. Kadangi Rūmų logotipo panaudojimas 
turto ir verslo vertinimo dokumentuose yra tik informacinio pobūdžio. Visą juridinę ar bet 
kokią kitą atsakomybę už šių dokumentų turinį atsako tik dokumentų autorius, t. y. 
dokumentus surašęs turto ar verslo vertintojas. 

 


