SEMINARAS
Transporto priemonių vertinimo aktualijos: naujoji
teisinė, metodinė ir technologinė aplinka
2020-10-23
Vilnius

PROGRAMA

2020-04-24

(6 akademinės valandos)
Seminare galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu.

9.00 – 10.00

Atvykimas. Dalyvių registracija.

10.00 – 10.15

Įžanginis LVR Prezidento Egidijaus Mukos žodis.

10.15 – 11.25

Transporto priemonių vertinimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų apžvalga

11.25 – 12.10

Pranešėjas: Vertintojas Steponas Deveikis
Detalių nuvertinimo taikymas vertinimo procese

12.10 – 13.00
13.00 – 14.05

Pranešėjas: Vertintojas Algirdas Vėgėla
Pietų pertrauka
Dažniausiai pasitaikantys TP vertinimo atvejai

14.00 – 15.30

Pranešėjas: Vertintojas Dainius Gatulis
AUDATEX naujienos

LVR leidinys. 2000 m. TP vertinimo tvarkos eros pabaiga. Turto ir verslo vertinimo metodikos
pakeitimas ir papildymas TP vertinimo tvarka. Koeficientų pagadintoms kelių transporto priemonėms
taikymo tvarkos aprašas. Koeficientų taikymo aprašo ir LVR leidinio ypatumai ir skirtumai. Aktuali
informacija TP vertintojams. Teisės aktų hierarchija. Taikymo rekomendacijos.

Detalių pagal nuvertinimą grupės. LVR parengtas detalių nuvertinimo skaičiuotuvas ir koregavimo
koeficiento dėl ridos nustatymas. Skaičiuotuvo ir jame taikomo algoritmo veikimo principas (išeinant
iš LAT nutarties ir teorijos, kad dilimas, senėjimas, oksidacija priklauso nuo laiko ir naudojimo
intensyvumo, o TP dalims nuo amžiaus ir ridos). TP klasės dirbant su skaičiuotuvu pasirinkimas.
Rekomendacijos pasirenkant klases. Klausimai ir diskusijos.

TP rinkos vertės nustatymas. TP su defektais rinkos vertės nustatymas. TP su gedimu rinkos vertės
nustatymas. TP su ankstesniais smulkiais pažeidimais ir vėliau atsiradusiu gedimu (pvz. greičių dėžės,
sankabos ar pan.) rinkos vertės nustatymas. Koregavimo koeficientų pasirinkimas ir taikymas bei
pagrindimas vertinant TP. TP atkūrimo kaštų nustatymas. Bazinės vertės apibrėžimas naujoje
tvarkoje. Kada nustatoma TP rinkos vertė? TP likutinė vertė ir jos nustatymo būdai.

Dalių nuvertinimo % nustatymas AUDATEX platformoje. Informacija vertintojams ir DK apie remonto
įmonių vidutinį darbo valandos įkainio nustatymą. Šiandienos ir rytojaus AUDATEX. Technologijų
perspektyvos.

Pranešėjas: AUDATEX LIETUVA direktorius Darius Lesnikauskas
Būtina išankstinė registracija iki 2020-10-22 el. paštu: vertintoju.rumai@gmail.com
Seminaro dalyvio kaina ne Rūmų nariams - 60 Eur. Lietuvos vertintojų rūmų nariams – 40 Eur.
Dalyvio mokestį apmokėti pavedimu į Lietuvos vertintojų rūmų sąskaitą:
AB „Swedbank“ – LT 98 7300 0101 3856 7933

www.lvr.lt

