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vadas

Rinka pagr sti nekilnojamojo turto vertinimo metodai yra pana s skirtingose

alyse. Daugelis ali  turi turto vertinimo standartus bei reikalavimus turto vertintojams.

Ta iau kiekvienos alies teisin  baz , ekonomin  situacija, nusistov  papro iai yra

skirtingi, tod l atsi velgiant iuos veiksnius, valstyb s institucijos vertina

nekilnojam  turt  skirtingais metodais. iuo metu Lietuvoje vyksta em s reforma,

atliekami em s kadastriniai matavimai, sklyp  formavimas ir kiti su nekilnojamojo

turto rib  bei kadastro rodikli  pakeitimais susij  darbai. J  metu turi b ti atliktas

nekilnojamojo turto vertinimas pagal valstyb s nustatytas metodikas.

Nekilnojamojo turto vertinimo metod  supratimas ir j  taikymas neatsiejamas su

nekilnojamojo turto rinka, jos tyrimais ir duomen  analize. Nekilnojamasis turtas yra

specifin  prek , tod l ir nekilnojamojo turto rinkos savyb s yra i skirtin s. Tai nulemia

ir rinkos tyrim  bei duomen  rinkimo sud tingum

em tvarkos specialistai projektavimo darb  metu da niausiai sprend ia

nekilnojamojo turto formavimo, t.y. em s sklyp  padalijimo, atidalijimo, naudojimo

lyg  ir perspektyv  pakeitimo klausimus, tod l jiems b tina inoti ne tik rinka

pagr stus, bet ir valstyb s institucij  taikomus nekilnojamojo turto vertinimo metodus

ioje mokomojoje knygoje pateikiama valstyb s institucij  naudojam

vertinimo metod  ap valga bei pagrindin s nekilnojamojo turto rinkos tyrim

nuostatos. i knyga skirta em tvarkos studij  programos magistrant ros studentams,

studijuojantiems nekilnojamojo turto vertinimo ir rinkotyros dalyk  (V T M08) bei

kitiems asmenims, besidomintiems nekilnojamojo turto vertinimu. Kadangi rinka

pagr sti vertinimo metodai yra d stomi bakalauro studij  programoje, ie metodai

nebuvo detaliai ap velgti ioje mokomojoje knygoje
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1. Bendrosios nekilnojamojo turto nuostatos

Kalbant apie nekilnojam  turt  pirmiausiai turime inoti, kas tai yra, kaip jis

apibr iamas, kaip ir pagal k  jis skirstomas. Skirtingose alyse nekilnojamasis turtas

suprantamas nevienodai. Daugumoje Europos ali  nekilnojamasis turtas – tai em .

Visa tai, kas yra pastatyta ant jos – tai em s priklausiniai, padidinantys em s sklypo

vert .

alyje pagrindinis asmen  turtinius santykius reglamentuojantis teisinis

dokumentas – Civilinis kodeksas [3]. Jame n ra tokios s vokos – „nekilnojamasis

turtas“. iame dokumente naudojama kitas terminas – „nekilnojamasis daiktas“.

Nekilnojamieji daiktai yra em  ir kiti daiktai, kurie susij  su eme ir kuri

negalima perkelti i  vienos vietos  kit  nepakeitus j  paskirties bei i  esm s

nesuma inus j  vert s (tokie daiktai, kurie pagal paskirt  ir prigimt  yra nekilnojamieji).

Nekilnojam  daikt  kategorijai pagal Civilin  kodeks  taip pat yra priskiriama

statymuose numatyti laivai ir orlaiviai, kuriems nustatyta privaloma teisin  registracija.

 Nekilnojamasis turtas yra priimtinesn  ir prastesn  s voka vertinime, tod l

toliau ioje mokomojoje knygoje vietoj „nekilnojamojo daikto“ bus naudojama i

voka.

1.1. Nekilnojamojo turto kadastre ir registre registruojami nekilnojamojo turto

objektai

Pats nekilnojam  daikt  apibr imas nedetalizuoja objekt , kurie yra

nekilnojamasis turtas, ta iau kiti statymai tiksliau apib dina iuos objektus. Vertinant

nekilnojam  turt  yra svarbu inoti, kas yra ir kas n ra nekilnojamojo turto objektai.

Nekilnojamojo turto registre registruojami ie atskirais nekilnojamojo turto objektais

suformuoti nekilnojamieji daiktai [4, 5]:

- em s sklypas,

- statinys, i skyrus laikin  statin  ar nesud ting  statin , kuriam nereikia statybos

leidimo,

- patalpa, statymo nustatytais b dais suformuota kaip atskiras nekilnojamasis

daiktas (pvz. butai, biur , parduotuvi  patalpos ir t.t.).
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 kitos pus s, taip pat detaliai yra nurodyta ir kas negali b ti nekilnojamojo

turto objektais [4]:

- patalpos (bendrojo naudojimo patalpos, kambariai butuose ir pan.), kuri

negalima suformuoti kaip atskir  nekilnojam  daikt ,

- statini  ar patalp , suformuot  kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, priklausiniai,

kuriais laikomi savaranki ki pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai

daiktai, pagal savo savybes nuolat susij  su pagrindiniu daiktu,

- em s dangos, sankasos, i kasos, pylimai, gele inkelio pab giai ir b giai,

ribo enkliai, melioracijos ir kiti renginiai, kuri  funkcijos yra tiesiogiai

susijusios su em s sklypu ar statiniu, kaip atskiru nekilnojamuoju daiktu.

1.2. Nekilnojamojo turto tikslin  naudojimo paskirtis

Visi nekilnojamojo turto objektai turi Valstyb s nustatyta tvarka nustatyt

tikslin  naudojimo paskirt . Paprastai, tai yra vienas i  da niausiai naudojam

klasifikavim , i skiriant nekilnojamojo turto rinkas. Vertinant nekilnojam  turt

duomenys renkami apie tos pa ios paskirties objektus (ar net tokio paties naudojimo

pob io) ir tik i skirtiniais atvejais galima ie koti palyginam  objekt  ar j

ekonomini  duomen  i  kitos paskirties nekilnojamojo turto objekt . Pavyzd iui

vertinant nam  valdas galima ie koti palyginam  objekt  ir i em s kio paskirties

em s sklyp , jei jiems ruo iamas detalusis planas ir j  tikslin  naudojimo paskirtis

greitai bus pakeista.

em s statymas [6] nustato tokias pagrindines tikslines em s naudojimo

paskirtis ir b dus:

1. em s kio paskirties em . Jai pagal teritorij  planavimo dokumentus

priskiriami em s plotai, naudojami arba tinkami naudoti em s kio produkt

gamybai, tarp j em s naudotojui priklausan iais gyvenamaisiais namais ir kiniais

statiniais u statyti plotai, jeigu jie nesuformuoti atskirais sklypais, kiemai, em ,

tinkama paversti em s kio naudmenomis, em s plotai, u statyti statiniais,

naudojamais veiklai, susijusiai su em s kio produkcijos gamyba, taip pat Vyriausyb s

nustatyto dyd io mi  plotai, jeigu jie nesuformuoti atskirais sklypais, ir kitos iuose

em s plotuose siterpusios ne em s kio naudmenos. Pagal teritorij  planavimo

dokumentuose nustatyt  naudojimo b i em  gali b ti skirstoma :
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1.1 m ji  sod em s sklypus ir sodinink  bendrij  bendrojo naudojimo

em s sklypus,

1.2 specializuot  sodininkyst s, g lininkyst s, iltnami , medelyn  ir kit

specializuot ki em s sklypus,

1.3 rekreacinio naudojimo em s sklypus,

1.4 kitus em s kio paskirties em s sklypus.

2.1. Mi kio paskirties em . Pagal teritorij  planavimo dokumentus jai

priskiriama mi ku apaug s plotas; neapaug s mi ku plotas: kirtaviet s, uv  medynai,

mi ko aik s, medelynai, daigynai, mi ko s klin s plantacijos ir aliaviniai kr mynai

bei plantacijos; em , kuri  u ima mi ko keliai, kvartal , technologin s ir prie gaisrin s

linijos, medienos sand li  bei kit  su mi ku susijusi rengini  u imti plotai, poilsio

aik tel s, ri  pa ar  aik tel s; em , kurioje numatyta veisti mi ; mi ko valdose

siterpusios kitos em s naudmenos, tarp j  atskirais em s sklypais nesuformuotos

em s kio naudmenos. Pagal teritorij  planavimo dokumentuose nustatyt  naudojimo

 mi kio paskirties em s sklypai skirstomi :

2.1 ekosistem  apsaugos mi  sklypus,

2.2 rekreacini  mi  sklypus,

2.3 apsaugini  mi  sklypus;

2.4 kini  mi  sklypus.

3. Vandens kio paskirties em . J  sudaro pagal teritorij  planavimo

dokumentus suformuoti valstybei ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims

nuosavyb s teise priklausantys vandens telkiniai. Pagal teritorij  planavimo

dokumentuose nustatyt em s naudojimo b  vandens kio em s sklypai skirstomi :

3.1 kinei veiklai naudojamus vandens telkinius,

3.2 rekreacinius vandens telkinius,

3.3 ekosistemas saugan ius vandens telkinius,

3.4 bendrojo naudojimo vandens telkinius.

4. Konservacin s paskirties em . Jai priskiriami rezervatai ir rezervatin s

apyrub s, sudarantys tiek savaranki kas saugomas teritorijas, tiek esan ias valstybini

park  ar biosferos steb senos (monitoringo) teritorij  rezervatini  zon  sud tyje;

valstyb s ir savivaldybi  saugom  gamtos ir kult ros paveldo objekt em s sklypai,

kuriuose draud iama kin  veikla, nesusijusi su  objekt  ir j  u imt  teritorij

specialia prie ra, tvarkymu ir apsauga. Konservacin s paskirties emei priskiriami
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em s sklypai pagal teritorij  planavimo dokumentuose nustatyt  naudojimo b

skirstomi  gamtini  rezervat em s sklypus ir kult ros paveldo objekt em s

sklypus.

5. Kitos paskirties em . Jai priskiriami em s sklypai, kurie pagal teritorij

planavimo dokumentuose nustatyt em s naudojimo b  skirstomi :

5.1 gyvenam sias teritorijas,

5.2 visuomenin s paskirties teritorijas,

5.3 pramon s ir sand liavimo objekt  teritorijas,

5.4 komercin s paskirties objekt  teritorijas,

5.5 in inerin s infrastrukt ros teritorijas,

5.6 rekreacines teritorijas,

5.7 bendro naudojimo (miest , miesteli  ir kaim  ar savivaldybi  bendro

naudojimo) teritorijas,

5.8 nauding  i kasen  teritorijas,

5.9 teritorijas kra to apsaugos tikslams,

5.10 atliek  saugojimo, r iavimo ir utilizavimo (s vartynai) teritorijas.

Skirtingos paskirties em s vertei daro tak  skirtingi veiksniai. Pavyzd iui

vertinant em s kio paskirties em  statybos apribojimai nebus tokie svarb s, kaip

vertinant nam  valdas. em s kio naudmen  na umo balas ne takos kitos paskirties

em s vert s, ta iau jis bus vienas i  svarbiausi  kriterij  nustatant em s kio

paskirties em s vert . em s sklypo tikslin  naudojimo paskirtis ir naudojimo pob dis

yra nurodomas nuosavyb s teises patvirtinan iame pa ym jime, kuris i duodamas

em s sklyp registravus Nekilnojamojo turto registre.

em s tikslin  naudojimo paskirtis gali b ti kei iama vadovaujantis apskrities

vir ininko sprendimu pakeisti pagrindin  tikslin em s naudojimo paskirt . em s

paskirties pakeitimas daugiausiai atliekamas tada, kai tikimasi, kad pakeitus paskirt ,

em s vert  padid s (atlikus geriausio ir efektyviausio naudojimo analiz ). iuo metu

Lietuvoje susiklost  tokia situacija, kai prie did  miest  masi kai vyksta em s kio

paskirties em s tikslin s paskirties keitimas  kitos paskirties em  (nam  valdas). Tai

 nepakankama nam  vald  pasi la ir patraukli infrastrukt ra (geri keliai, galimyb

sivesti miesto komunikacijas ir t.t.). Lyginant em s kio paskirties em s, naudojamos

em s kio veiklai, kainas su tos pa ios paskirties em s, galimos panaudoti u statymui
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arba rekreacijai, jos gali skirtis iki 100 kart . Kaip matome, tikslin s paskirties

pakeitimas gali ymiai pakeisti em s rinkos vert , tod l vertinant em s sklyp  b tina

analizuoti galimybes pakeisti jos paskirt . Ta iau yra ir kiti atvejai, kada em s tikslin

paskirtis kei iama ne vien tik komerciniais interesais, pvz. apsodinant menkavert

em s kio paskirties em  mi ku, tiesiant naujus kelius, infrastrukt  ir pana iai.

 Kaip ir em , pastatai ir patalpos taip pat turi tikslin  naudojimo paskirt .

Pastatai ir patalpos pagal tikslin  paskirt  skirstomos  gyvenamosios ir negyvenamosios

paskirties objektus (1.1 pav.).

1.1 pav. Gyvenamosios paskirties pastat  ir patalp  skirstymas pagal naudojimo

paskirtis

Negyvenamosios paskirties pastat  ir patalp  naudojimo paskirtys yra prakti kai

vienodos (1.1 lentel ).

1.1 lentel . Negyvenamosios paskirties pastat  ir patalp  naudojimo paskirtys

Paskirtis  Paskirties paai kinimas

Vie bu  trumpalaikio apgyvendinimo pastatai bei patalpos

Administracin  pastatai administraciniams tikslams (bankai, pa tas, valstyb s ir

savivaldyb s staigos, kiti staig  administraciniai pastatai bei

patalpos)

Prekybos parduotuv s, degalin s, vaistin s, prekybos paviljonai ir kita

Paslaug pastatai paslaugoms teikti ir buitiniam aptarnavimui (pirtys, gro io

salonai, skalbyklos, taisyklos, laidojimo namai ir kita)

Gyvenamosios
paskirties pastatai

Vieno buto

Dviej  but

Daugiabu iai

vairioms
socialin ms grup ms

Gyvenamosios
paskirties patalpos

But

Gyvenam  patalp ,
turin  bendro
naudojimo patalp
(pvz. bendrabutis,
komunalinis butas)

vairioms
socialin ms grup ms
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Maitinimo valgyklos, restoranai, kavin s, barai ir kita

Transporto pastatai transporto tikslams, t.y. susij  su transportavimu, gabenimu,

ve imu (oro uosto, j  ir upi  laivyno, gele inkelio ir autobus

sto  pastatai, ir kita)

Gara pastatai bei patalpos transporto priemon ms laikyti

Gamybos,

pramon s

gamyklos, dirbtuv s, produkcijos perdirbimo mon s, kalv s, ir kita

Sand liavimo pastatai bei patalpos, pagal savo tiesiogin  paskirt  naudojami

sand liuoti

Kult ros pastatai bei patalpos kult ros tikslams (kino teatrai, kult ros namai,

klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parod  centrai, bei kita)

Mokslo pastatai bei patalpos vietimo ir mokslo tikslams (institutai ir

mokslinio tyrimo staigos, observatorijos, bendrojo lavinimo,

profesin s ir auk tosios mokyklos, vaik  dar eliai, lop eliai ir kita)

Gydymo pastatai bei patalpos gydymo tikslams, t.y. kur teikiama medicinin

pagalba ir prie ra sergantiems mon ms, veterinarijos pastatai bei

patalpos

Poilsio kempingai, poilsio namai, vasarnamiai, med iokl s nameliai ir kiti

poilsio pastatai, patalpos poilsiui

Sporto sporto hali , sali , teniso kort , basein , iuo ykl , jachtklub ,

audykl , stadion , manie  ir kiti pastatai bei patalpos sportui

Religin ba ny ios, cerkv s, koply ios, sinagogos, maldos namai, katedros ir

kiti religiniams tikslams naudojami pastatai bei patalpos

Specialioji pastatai bei patalpos specialiesiems tikslams (kareivin s, kal jimai,

tardymo izoliatoriai, policijos, gaisrin s tarnybos, sl ptuv s, pasienio

kontrol s punktai, techniniai steb jimo bok tai ir kita)

Pagalbinio kio sodyb kio pastatai, pagalbinio kio pastatai bei patalpos (tvartas,

dar in , sand lis, gara as, vasaros virtuv , r siai, sand liukai ir

pana iai),

Kita kiti pastatai bei patalpos, kuri  negalima priskirti jokiai nurodytai

pastat  paskir iai
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Pastat  ar patalp  paskirties keitimas taip pat susij s su konkre ios kin s

veiklos arba verslo ypatumais. sigijus gyvenamosios paskirties pastat  ar patalp  gali

ti ekonomi kai naudinga pakeisti jos paskirt  ir padidinti nekilnojamojo turto vert .

Pavyzd iui pirmame auk te prie judrios gatv s esantis butas ar gyvenamosios paskirties

pastatas nebus patrauklus tiriant esam  paskirt  (gyventi) – triuk mas, i metamos dujos,

ma esnis saugumas. Ta iau pakeitus paskirt  administracin , paslaug  ar prekybos,

judri gatv  tapt  privalumu ir nekilnojamojo turto vert  padid .

Tiek em s, tiek pastat  tikslin s paskirties keitimas daromas tada, kai to reikia

vykdomai kinei veiklai arba tikintis gauti su tuo susijusi  ekonomin  naud  (vert s

padid jim ). Vertinant nekilnojam  turt  b tina atlikti geriausio ir efektyviausio

panaudojimo analiz  ir nustatyti, ar i laidos paskirties pakeitimui bus ma esn s u

laukiam  vert s padid jim .

Nor damas pakeisti em s sklypo tikslin  naudojimo paskirt , suinteresuotas

asmuo turi pateikti pra ym em tvarkos skyriui. Jei norima keisti tik dalies sklypo

pagrindin  tikslin em s naudojimo paskirt , i dalis turi b ti i  sklypo atidalijama

[17]. Pagrindin  tikslin em s naudojimo paskirtis kei iama apskrities vir ininko

sprendimu pagal parengtus ir patvirtintus em s sklyp  formavimo ir pertvarkymo,

em s pa mimo visuomen s poreikiams projektus, em s konsolidacijos projektus ir

detaliuosius planus. em s sklypo tikslin  paskirtis gali b ti pakeista, jei tai

neprie tarauja bendrojo plano sprendiniams. Tod l perkant em s sklyp  pirmiausiai

reik  pasitikslinti, kokios em s paskirtys yra numatytos bendrajame plane.

1.3. Teis s  nekilnojam  turt

Pagal Civilin  kodeks , nuosavyb s teis  – tai teis  savo nuo ra,

nepa eid iant statym  ir kit  asmen  teisi  ir interes , valdyti, naudoti nuosavyb s

teis s objekt  ir juo disponuoti. Nekilnojamojo turto valdymas – tai teis  daryti jam

fizin  ar kin  poveik , faktinis daikto tur jimas. Nekilnojamojo turto naudojimas –

teis  naudoti ir gauti naud  – statyti ir naudoti pastatus, i auginti produkcij  ir t.t.

Disponavimas nekilnojamuoju turtu – tai teis  perleisti kitiems asmenims nuosavyb s

teises ar dal  nuosavyb s teisi  (pvz. i nuomoti).

Vertinant nekilnojam  turt , vert takoja ne tik fizin s to objekto savyb s,

ta iau ir teis s, gyjamos valdant t  turt . Tai rei kia, kad kuo daugiau teisi  turi

savininkas, kuo ma iau yra statymais nustatyt  apribojim , tuo nekilnojamojo turto
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vert  bus didesn . Da niausiai savininko nuosavyb s teises suvar o em s naudojimo

apribojimai saugotinose teritorijose, specialiosios em s naudojimo s lygos, kiti

statybiniai ir architekt riniai apribojimai, servitutai.

Nuosavyb s teis  tik nusako, k  gali daryti ir ko negali nekilnojamojo turto

savininkas. rint pla iau, reik  i skirti ir apribojimus, taikomus sigyjant

nekilnojam  turt . Did iausi  reik  tai turi em s kio paskirties emei, kurios

sigijimui yra daugiausiai s lyg .

 Lietuvos fiziniams ir juridiniams asmenims apribojimai sigyjant nekilnojamojo

turto objektus taikomi tik sigyjant em s kio paskirties em . iuo metu tiek Lietuvos

fiziniai, tiek juridiniai asmenys gali sigyti ne daugiau kaip 500 ha em s kio paskirties

em s. U sienio subjektai, norintys pirkti em , turi atitikti europin s ir transatlantin s

integracijos kriterijus, t.y. asmenys i  [8]:

- Europos s jungos nari  arba i  valstybi , sudariusi  Europos sutart  su Europos

bendrijomis bei j alimis;

- Ekonominio bendradarbiavimo ir pl tros organizacijos alys, iaur s Atlanto

sutarties organizacijos alys bei Europos ekonomin s erdv s susitarimo alys.

ali  fiziniai ir juridiniai asmenys gali sigyti nekilnojamojo turto objektus

tokiomis pa iomis s lygomis, kaip ir Lietuvos pilie iai, i skyrus em s kio paskirties

em . em s kio paskirties em  tomis pa iomis s lygomis, kaip ir Lietuvos pilie iai,

gali sigyti tie u sienie iai, kurie 3 metus Lietuvoje nuolat gyveno ir vert si em s kio

veikla, ir u sienio juridiniai asmenys, steig  Lietuvoje atstovybes ir filialus. Kiti

sienio fiziniai ir juridiniai asmenys gal s sigyti em s kio paskirties em  tik

pasibaigus 7 met  pereinamajam laikotarpiui nuo Lietuvos stojimo  Europos s jung

datos.

ie apribojimai susiaurina potenciali  pirk  skai , ta iau j vedimo tikslas

pirmiausiai buvo apsaugoti ir sustiprinti Lietuvos kininkus, besiver ian iu em s kio

veikla.

Pagrindiniai skyriaus klausimai

1. Kas yra nekilnojamasis daiktas?

2. Kokie nekilnojamieji daiktai Nekilnojamojo turto registre registruojami atskirais

nekilnojamojo turto objektais?
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3. Kokie objektai Nekilnojamojo turto registre negali b ti registruojami atskirais

nekilnojamojo turto objektais?

4. Kaip em  ir pastatai skirstomi pagal tikslin  naudojimo paskirt ?

5. Kokia yra em s paskirties keitimo tvarka?

6. Kokia yra em s ar pastat  tikslin s paskirties taka nekilnojamojo turto vertei?

7. Kokie yra em s kio paskirties em s sigijimo apribojimai?

8. Kokiomis s lygomis u sienio ali  pilie iai gali sigyti nekilnojam  turt

Lietuvoje?
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2. Valstyb s institucij  vykdomas em s ir nekilnojamojo turto vertinimas

 Nekilnojamuoju turtu disponuoja tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys bei

valstyb  ar savivaldos institucijos. Da nai vairiems veiksmams su nekilnojamuoju turtu

atlikti reikalinga inoti turto vert . Turto ir verslo vertinimo pagrind statyme [9] yra

nustatyti atvejai, kada vertinamas nekilnojamasis turtas. Skirtingais atvejais nustatomos

ne vienodos vert s, naudojamos vairios vert s skai iavimo metodikos. Galima i skirti

dvi ver  ir metod  kryptis arba sistemas:

- vertinimas, atliekamas remiantis rinkos pagrindais;

- vertinimas, atliekamas valstyb s institucij .

Rinka pagr sti vertinimo metodai (lyginamosios vert s ir naudojimo pajam

vert s) naudojami sudarant nekilnojamojo turto sandorius, paskol  gavimui, investicij

vertinimui ir pana iai.

Valstyb s institucij  atliekamas nekilnojamojo turto vertinimas gali b ti

paremtas rinkos duomenimis, ta iau gali b ti taikomi ir metodai, neturintys, ar turintys

ma ai s saj  su rinkos verte. iame skyriuje nagrin jami skirting  valstyb s institucij

taikomi metodai, j  taikymo atvejai ir tvarka. em s ir pastat  vertinimo metodai ir

atvejai yra skirtingi, tod l tikslinga juos analizuoti atskirai.

em s vertinimo atvej  yra daug, o valstyb s institucij  naudojami em s

sklyp  vertinimo metodai yra ie:

- Nominalios indeksuotos kainos nustatymas [10];

- Valstyb s i perkamos em s, mi ko ir vandens telkini  vert s bei

lygiaverti kumo nustatymo metodika [10];

- Vidutin s rinkos vert s nustatymas pagal em s ver em lapius [11];

- Individualus vertinimas.

Nominali indeksuota em s kaina yra nustatoma atsi velgiant  kokybines em s

charakteristikas, o ne  jos rinkos vert . is em s kainos nustatymo b das buvo

prad tas naudoti em s reformos prad ioje, kai em s rinka dar nebuvo susiformavusi,

tod l nebuvo manoma apskai iuoti em s rinkos vert . Visgi vertinant em s kio

paskirties em  naudojimo pajam  vert s metodu, taip pat yra atsi velgiama em s

kokybinius rodiklius (na umo bal ), kadangi reikia apskai iuoti galimas pajamas i
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em s kio veiklos. em s vert s nustatymas pagal ver em lapius yra masinis

vertinimo b das, pagr stas rinkos duomenimis. Kol kas jis n ra pakankamai tikslus.

Pastatai valstyb s institucij  da niausiai gali b ti vertinami tokiais metodais:

- Vidutin s rinkos vert s nustatymas pagal ver em lapius – nekilnojamojo

turto mokes iui apskai iuoti [14];

- Pagal komisijos privalomam registruoti turtui vertinti patvirtintas vidutines

rinkos vertes – paveldimo turto mokes iui apskai iuoti bei nekilnojamojo turto

mokes iui apskai iuoti (atkuriamosios vert s b du) [12];

- Individualus vertinimas – valstyb s objekt  privatizavimo kainai apskai iuoti.

iais atvejais pastat  vert  nustatoma skirtingiems tikslams, tod l ir vertinimo

metodai yra skirtingi. Vert s apskai iavimas grind iamas rinkos metodais, ta iau pats

vertinimas yra atliekamas daugeliui nekilnojamojo turto objekt  (masinis vertinimas),

tod l nustatytos vert s n ra tikslios objekt  rinkos vert s.

Paveldimo turto mokestis daugumai nekilnojamojo turto r  skai iuojamas

pagal nekilnojamojo turto ver em lapius, ta iau in inerini  statini , gamybos,

pramon s, sand liavimo, specialios bei kai kuri  kitos paskirties nekilnojamojo turto

objekt  - pagal komisijos privalomam registruoti turtui vertinti patvirtintas vidutines

rinkos vertes. ios vert s remiasi nekilnojamojo turto atk rimo ka  skai iavimais

pritaikius nusid jimo ir vietos pataisos koeficientus (detaliau – 3.2.3. skyriuje).

Apskai iuojant valstybei priklausan  privatizuojam  objekt  kain , taikomas

individualus vertinimas, naudojant Turto ir verslo vertinimo pagrind statymu

numatytus vertinimo metodus, kurie yra pagr sti rinkos duomenimis ir yra tiksl s.

2.1. Valstyb s institucij  vykdomo em s sklyp  vertinimo atvejai

2.1.1. Nominalios indeksuotos em s kainos apskai iavimas

Nominali indeksuota kaina turi b ti apskai iuojama visiems em s sklypams,

kaip privalomas em s kadastro rodiklis. Ta iau ji naudojama ne visais valstybin s

em s pardavimo atvejais. Nominali indeksuota kaina em s sklypui nustatoma iais

atvejais [10]:
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- Apskai iuojant perduodam  pilie  nuosavyb n neatlygintinai i  laisvos em s

fondo ir gr inam  nat ra em s sklyp em s reformos metu vert ;

- Apskai iuojant valstyb s i perkam  tur tos em s, mi ko sklyp  ir vandens

telkini  vert , kai atlyginant u  juos perduodami pilie  nuosavyb n

neatlygintinai em s, mi ko sklypai ir vandens telkiniai kitoje vietoje (i skyrus

apskai iuojant miest  teritorijoms priskirtos em s vert , kai u  j  perduodama

pilie  nuosavyb n neatlygintinai em s kio paskirties em  kaimo vietov je);

- Apskai iuojant em s, mi ko sklyp , kuri  pilie iai nepageidauja susigr inti

buvusioje vietov je, vert  (i skyrus apskai iuojant tur to, bet nei likusio mi ko,

naudojam  ir nerekultivuot  karjer , s vartyn  u imtos em s, vandens u lietos

em s vert );

- Apskai iuojant priva ios em s sklyp  vert em s mokes iui ir em s nuomos

mokes iui u  valstybin em ;

- Apskai iuojant parduodamos ar i nuomojamos valstybin s m ji ko sodo

teritorijoje esan ios em s sklyp , nam  vald em s sklyp , gara  statybos ir

eksploatavimo bendrij  gara , individuali  gara em s sklyp  vert , mi ko

em s sklyp  vert , vandens telkini  vert , i nuomojam  ne aukcione

valstybin s em s kio paskirties em s sklyp  vert , nustatyt  dyd em s

sklyp , siterpusi  tarp priva  arba i nuomot  valstybin s em s sklyp  ir

keli  (gatvi ), vert ;

Apibendrinant nominalios kainos nustatymo atvejus, galima pasakyti, jog i

kaina yra skai iuojama em s reformos metu, kai valstyb  i perka em  ir atlygina u  j

perduodant em  neatlygintinai, kai em  perkeliama i  vienos vietos  kit  bei em s

mokes iui ar em s nuomos mokes iui apskai iuoti.

Nominali  indeksuot em s kain  apskai iuoja apskri  vir inink

administracij em s tvarkymo departament  teritoriniai em tvarkos skyriai  pagal

em s sklyp  vert s skai iavimus, kuriuos pateikia em tvarkos projektus rengiantys

asmenys arba kadastrinius matavimus atliekantys asmenys.

2.1.2. Valstyb s i perkamos em s, mi ko ir vandens telkini  vert s bei

lygiaverti kumo nustatymo metodikos taikymo atvejai

i em s vertinimo metodika, taip pat kaip ir nominalios kainos apskai iavimas,

taikoma em s reformos metu [10]. Lygiaverti kumo nustatymo metodikos tikslas –
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sulyginti em s kokybin  vert , kuri buvo iki 1940 m., ir dabartin em s nominali

indeksuot  vert . Lygiaverti kumo nustatymo metodika taikoma:

- Apskai iuojant valstyb s i perkamos tur tos em s, mi ko, vandens telkini

vert , kai atlyginama Pilie  nuosavyb s teisi  i likus  nekilnojam  turt  atk rimo

statyme nustatytais b dais (i skyrus em s, mi ko, vandens telkinio perdavimo

nuosavyb n neatlygintinai b );

- Apskai iuojant miest  teritorijoms priskirtos em s vert , kai u  j

perduodama pilie  nuosavyb n neatlygintinai em s kio paskirties em  kaimo

vietov je;

- Apskai iuojant naudojam  ir nerekultivuot  karjer , s vartyn em s,

statiniais u imtos kitos paskirties em s ir vandens u lietos em s vert , kai u  j

perduodama pilie  nuosavyb n neatlygintinai em , mi kas, vandens telkiniai kitoje

vietoje;

- Apskai iuojant tur to, bet nei likusio mi ko, naudojam  ir nerekultivuot

karjer , s vartyn  u imtos em s, vandens u lietos em s vert , kai pilie iai

nepageidauja em s sklyp  susigr inti nat ra;

Atlyginimo dyd  u  valstyb s i perkam em  kaimo vietov je apskai iuoja

em s reformos em tvarkos projektus rengiantys specialistai, miest  teritorijose –

em tvarkos skyriai.

2.1.3. Vidutin s rinkos vert s nustatymas pagal em s ver em lapius

2003 metais Lietuvoje em s sklypai buvo vertinti masiniu b du, sudarant

vertinimo modelius ir ver em lapius. Masinis em s vertinimas – tai toks em s

vertinimo b das, kai konkretaus turto vert  n ra nustatoma, o surinktos informacijos

apie vertinam  turt  analiz s b du nustatomos ver  zon , apiman  teritorijas su

pana iomis savyb mis, ribos. Masinio em s vertinimo metu per nustatyt  laikotarp

vertinama didelis skai ius em s sklyp , taikant vien  metodik  ir darb  technologijas

[11]. Vertinimo metodik  paruo  ir vertinim  atliko Valstybin mon  Registr  centras.

Pirminis io vertinimo tikslas buvo apskai iuoti em s sklyp  vertes, pagr stas rinka,

em s mokes iui apskai iuoti. D l vairi  prie as  iki iol em s mokestis

skai iuojamas nuo nominalios indeksuotos em s kainos.
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Ta iau em s vert , apskai iuota pagal em s ver em lapius, naudojama ir

kitais atvejais:

- Paveldimo em s sklypo mokes iui apskai iuoti [12];

- Parduodant ne aukcione valstybin s em s kio paskirties em s sklypus, kai

parduodami em s kio veiklai naudojamiems statiniams ir renginiams

eksploatuoti reikalingi em s sklypai bei naudojami asmeninio kio em s

sklypai [10];

- Aukcione parduodant ar i nuomojant valstybin s em s kio paskirties em s

sklypus [10];

- Aukcione parduodant ar i nuomojant naujus kitos pagrindin s tikslin s em s

naudojimo paskirties valstybin s em s sklypus (i skyrus Vilniaus, Kauno,

Klaip dos, iauli , Panev io, Alytaus, Marijampol s, Druskinink , Palangos,

Bir tono miest  teritorijose esan ius em s sklypus) [10];

- Parduodant naudojamus kitos pagrindin s tikslin s em s naudojimo paskirties

em s sklypus (i skyrus u statytus statiniais, privatizuotais pagal Lietuvos

Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo statym  ir Lietuvos

Respublikos valstyb s ir savivaldybi  turto privatizavimo statym ) [10].

em s sklyp  vert  pagal em s ver em lapius bei pradin  pardavimo kain

ir pradinio metinio em s nuomos mokes io dyd  apskai iuoja em tvarkos skyriai,

skyrus atvejus, kai naudojamus kitos pagrindin s tikslin s em s naudojimo paskirties

em s sklypus i nuomoja savivaldyb s taryba.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, nesutinkantys su parduodamo ar i nuomojamo

valstybin s em s sklypo verte, gali u sisakyti individual  turto vertinim  savo l omis.

iuo atveju em s sklypas parduodamas ar i nuomojamas u  individualiu vertinimu

nustatyt  rinkos vert . Ta iau jei em s sklypo rinkos vert  skiriasi daugiau kaip 20

procent  nuo em s sklypo vidutin s rinkos vert s, apskrities vir ininkas gali u sakyti

ekspertin  individual  vertinim , ir em s sklypas parduodamas ar i nuomojamas pagal

rinkos vert , nustatyt  ekspertiniu vertinimu.

2.1.4. em s sklyp  rinkos vert s nustatymas pagal individual  turto vertinim

Kalbant apie valstyb s institucij  taikomas vertinimo metodikas ir metodus

negalima atsiriboti nuo tiksliausio vertinimo b do – individualaus vertinimo. Tam
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tikrais atvejais naudojamas b tent is vertinimo metodas, kuris remiasi Lietuvos

Respublikos turto ir verslo pagrind statymo nuostatomis [9]. iems darbams valstyb s

institucijos samdo turto vertintojus. Galima i skirti iuos pagrindinius atvejus, kada

tina naudoti individual  vertinim , vertinant em s sklypus:

- Aukciono tvarka parduodant naujus kitos pagrindin s tikslin s em s naudojimo

paskirties valstybin s em s sklypus, esan ius Vilniaus, Kauno, Klaip dos,

iauli , Panev io, Alytaus, Marijampol s, Druskinink , Palangos, Bir tono

miest  teritorijose;

- Parduodant ar i nuomojant:

a) naudojamus kitos pagrindin s tikslin s em s naudojimo paskirties

valstybin s em s sklypus, u statytus statiniais ir renginiais, privatizuotais

pagal Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo

statym  ir Lietuvos Respublikos valstyb s ir savivaldybi  turto

privatizavimo statym ,

b) em s sklypus, priskirtus privatizuojamiems objektams,

c) em s sklypus, priskirtus u sienio valstybi  diplomatin ms atstovyb ms ir

konsulin ms staigoms.

- Parduodant ne aukcione valstybin s em s kio paskirties em s sklypus

pirmumo teise pagal Lietuvos Respublikos em s kio paskirties em s

sigijimo laikinojo statymo nuostatas (tam tikrais atvejais kininkams ir

juridiniams asmenims, gaunantiems daugiau nei 50 procent  vis  pajam  i em s

kio produkcijos gaminimo) [15].

2.2. Valstyb s institucij  vykdom em s sklyp  vertinimo metodai

2.2.1. Nominalios indeksuotos kainos apskai iavimas

Nominali kaina apskai iuojama pagal Vyriausyb s patvirtint em s vertinimo

metodik  [10]. Nominali indeksuota kaina remiasi em s kokybiniais rodikliais, tod l

jos skai iavimus galima suskirstyti  tokius etapus:

1. em s sklypo vidutinio em s kio naudmen  na umo balo apskai iavimas:

- em s sklyp  kaimo gyvenamojoje vietov je – pagal vidutin em s kio

naudmen  na umo bal ;

- Kit em s sklyp  – pagal orientacin em s kio naudmen  na umo bal .
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 Gali b ti, kad dirvo emio tyrim  med iagos n ra, tod l ne manoma apskai iuoti

konkretaus sklypo em s kio naudmen  na umo balo. Tokiu atveju skai iuojamas

orientacinis em s kio naudmen  na umo balas:

- em s sklypams, esantiems Vilniuje, Kaune, Klaip doje, iauliuose, Panev yje,

Alytuje, Marijampol je, Druskininkuose, Palangoje, Bir tone ir Neringoje, – 40 bal ;

- em s sklyp , esan  savivaldybi  centruose – vidutinis savivaldyb s teritorijos

em s kio naudmen  na umo balas;

- Kituose miestuose esan em s sklyp  – gretimos kadastrin s vietov s em s kio

naudmen  na umo balas;

- em s sklyp , siterpusi  mi  ur dij em naudas, – vidutinis savivaldyb s

teritorijos em s kio naudmen  na umo balas, suma intas 30 procent ;

- M ji ko sodo teritorijoje esan em s sklyp  – 28 balai.

2. Normatyvin s 1 hektaro em s kio naudmen  vert s nustatymas pagal jos

na um . em s vertinimo metodikoje yra nustatyta 1 ha em s kio naudmen

vert  pagal jos na umo bal . i vert  svyruoja nuo 600 iki 2925 Lt.

3. Bazin s em s sklypo vert s nustatymas.

 Normatyvin  vert  dauginama i em s sklypo naudmen  ploto. em s

naudmen  plotui pritaikomi ie koeficientai:

- em s kio naudmenoms, pastat  ir kiemo u imtai emei, keliams – 1,

- kitai emei ir vandenims (i skyrus e erus, upes ir uvininkyst s tvenkinius) –

0,1,

- uvininkyst s tvenkiniams – 0,4.

4. Apskai iuojama em s sklype esan io mi ko vert  bei e er  ir tvenkini  vert

em s vertinimo metodikos nustatyta tvarka).

5. Bazin em s sklypo vert  dauginama i  pataisos koeficient  (visi koeficientai

pateikti em s vertinimo metodikos prieduose [10]). Skirtingos paskirties

em s sklypams taikomi skirtingi pataisos koeficientai:

 5.1. em s kio paskirties em s sklypams:

- koeficientas em s naudojimo ir kin s veiklos apribojimams bei aplinkos tar ai

vertinti. is koeficientas nustatomas tik tiems em s plotams, kuriems taikomos
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specialiosios em s ir mi ko naudojimo s lygos, arba tiems plotams, kurie eina

 savivaldyb s administracijos direktoriaus sprendimu patvirtint  gamybini

objekt  tar os poveikio zon ,

- koeficientas sklypo nuotoliui nuo miesto, miestelio ir savivaldyb s ir apskrities

centro vertinti,

- koeficientas sklypo pad iai vertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu

po riu. Koeficientas taikomas tik tiems plotams, kurie yra miest  arba iems

miestams priskirtoje teritorijoje. M ji ko sodo teritorijoje esantiems em s

sklypams is koeficientas lygus 6,

- koeficientas teritorijos socialiniam-gamybiniam potencialui vertinti – tik

ji ko sodo teritorijoje esantiems em s sklypams.

em s kio paskirties em s nominalios indeksuotos kainos skai iavimai

baigiami pritaikius iuos koeficientus, pritaikius indeks  1,6 (padauginus apskai iuot

kain  i  indekso) ir u pild ius nustatyt  form .

5.2. Kitos paskirties em s sklypams:

- koeficientas em s naudojimo ir kin s veiklos apribojimams bei aplinkos tar ai

vertinti;

- koeficientas teritorijos socialiniam-gamybiniam potencialui vertinti;

- koeficientas sklypo pad iai vertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu

po riu. is koeficientas taikomas tik nustatant miest  teritorijose esan

em s sklyp  vert , kai em s sklyp  u ima statiniai ir renginiai, naudojami

nustatyta tvarka steigtai ir registruotai turizmo ar rekreacinei veiklai, taip pat

gr inama, suteikiama nuosavyb n neatlygintinai ir parduodama valstybin

em  rekreacin se teritorijose, turi b ti pritaikytas koeficientas teritorijos

rekreaciniam-ekologiniam vertingumui nustatyti. is koeficientas taikomas

apskai iuotai em s kainai, kuriai jau yra pritaikyti visi reikiami koeficientai

Rekreacinis koeficientas taip pat taikomas ir em s sklypams, kuriuose be

pagrindin s tikslin s em s naudojimo paskirties nustatyta ir turizmo ar rekreacin

veikla. iuo atveju pataisos koeficientas suma inamas 50 procent .

 Be  koeficient  reikia apskai iuoti vert s pried  d l in inerini  statini . is

priedas skai iuojamas tik em s sklypams, esantiems miest  teritorijose.
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2.2.2. Valstyb s i perkamos em s, mi ko ir vandens telkini  vert s bei

lygiaverti kumo nustatymo metodika

Perduodamo neatlygintinai pilie  nuosavyb n valstybinio em s sklypo vert

nustatoma skai iuojant nominali  indeksuot  kain , ta iau tur to iki 1940 m. em s

sklypo vert  skai iuojama pagal lygiaverti kumo nustatymo metodik  [10].

Pirmiausiai surenkami pradiniai duomenys apie tur to em s sklypo ( skaitant

joje esant  mi  ir vandens telkinius) vert , t.y. em s sklypo plotas ir ploto vertinimas

imis. Jeigu ne visa em vertinta r imis ar n ra pakankamai duomen , em ,

mi kas, vandens telkiniai priskiriami IV r iai. Jeigu em s r iavimo duomen

nei liko, imama vidutin  tos apskrities, kurioje buvo em s sklypas, em s suskirstymo

imis strukt ra ir vidutin em s vert  litais. Vert s skai iavimo pa ymoje turi b ti

ra yta, jei em  iki 1940 met  buvo apaugusi mi ku arba naudota kitai paskir iai.

em s kio paskir iai naudotos em s r  kainos:

- I r is – 1700 Lt/ha;

- II r ies – 1450 Lt/ha;

- III r ies – 1050 Lt/ha;

- IV r ies – 650 Lt/ha.

Miestuose kitai paskir iai naudota em  – 6000 Lt/ha, kaimo gyvenamojoje

vietov je kitai paskir iai naudota em  – 3000 Lt/ha.

Jei yra inomos buvusio mi ko sklypo ribos ir mi kas i lik s, jo kaina

skai iuojama pagal mi ko em s ir medyn  t rio vert , nustatyt em s vertinimo

metodikoje [10]. Padauginus  vert  i  koeficiento 0,7 gaunama valstyb s i perkamo

mi ko sklypo vert .

Jei buvusio mi ko sklypo ribos ne inomos arba mi kas nei lik s, tur to mi ko

plotas dauginamas i  950 Lt/ha (kai tur tas mi kas yra mi  ur dij  ar nacionalini  ir

regionini  park  ribose) arba i  650 Lt/ha (kai tur tas mi kas yra kitose vietose).

Valstyb s i perkamos em s ir mi ko vertei taikomi pataisos koeficientai

teritorijos socialiniam-gamybiniam potencialui vertinti, atsi velgiant io sklypo

buvimo viet  (da niausiai taikomi miestuose ar miest  teritorijos ribose esamiems

em s sklypams).

Pagrindiniai skyriaus klausimai
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1. Kokie yra valstyb s institucij  naudojami em s sklyp  vertinimo metodai?

2. Kokie yra valstyb s institucij  naudojami pastat  vertinimo metodai?

3. Kokiais atvejais valstybin s em s pardavimui naudojama nominali em s kaina?

4. Kokiais atvejais taikoma lygiaverti kumo nustatymo metodika?

5. Kokiais atvejais taikoma vidutin s em s rinkos vert , apskai iuota pagal em s

ver em lapius?

6. Kokiais atvejais valstyb s institucijos taiko individual  vertinim em s sklyp

rinkos vertei nustatyti?

7. Kas yra masinis em s vertinimas pagal em s ver em lapius?

8. Kokie yra pagrindiniai nominalios indeksuotos kainos apskai iavimo etapai?

9. Kokie pagrindiniai pataisos koeficientai taikomi skai iuojant em s kio paskirties

em s nominali  kain ?

10. Kokie pagrindiniai pataisos koeficientai taikomi skai iuojant kitos paskirties em s

nominali  kain ?



24

3. Masinis vertinimas

Masin em s vertinim  taip pat galima priskirti prie valstyb s institucij

vykdomo vertinimo. Kaip jau min ta, masinio vertinimo metu vertinama didelis

skai ius nekilnojamojo turto objekt , taikant vien  metodik  ir darb  technologijas. Nuo

2003 met  Lietuvoje em s sklypai buvo prad ti vertinti masiniu b du, sudarant

vertinimo modelius ir ver em lapius. 2006 m. buvo paruo ta metodika bei atliktas

pastat  masinis vertinimas bei sudaryti nekilnojamojo turto ver em lapiai. iame

skyriuje analizuojama em s ir pastat  vidutin s vert s nustatymo metodika.

3.1. Vidutin s rinkos vert s nustatymas pagal em s ver em lapius

2003 metais Lietuvoje em s sklypai buvo vertinti masiniu b du, sudarant

vertinimo modelius ir ver em lapius. Antrame skyriuje buvo min ta, kokiais

atvejais taikomas masinis em s vertinimas. em s ver em lapi  sudarymui

metodi kai vadovauja Nacionalin em s tarnyba prie em s kio ministerijos, o j

atlieka Valstyb s mon  Registr  centras. iame skyriuje aptariama masinio vertinimo

metodika ir io vertinimo praktinis pritaikymas.

Vertinant em  masiniu b du, galima i skirti du pagrindinius elementus, kurie

liau naudojami em s sklyp  vertei nustatyti – tai vertinimo modeliai ir ver

em lapiai. Pagal ver em lap  nustatoma ver  zona, kuriai pagal em s sklypo

paskirt  yra sudaryti vertinimo modeliai.

Vertinimo modelis – tai matematin  formul , taikoma apskai iuoti em s ver

zonoje esan io em s sklypo vidutin  rinkos vert , atsi velgiant io em s sklypo

kadastro duomenis ir pagal kartografin  med iag  nustatytus kitus em s sklypo

po ymius.

Vertinimo modeli  sudarymui reikalingi patikimi duomenys apie visoje

Lietuvoje vyraujan ias em s rinkos kainas. em s masiniam vertinimui naudojami

Nekilnojamojo turto registro duomen  baz s duomenys apie em s sklyp , pastat  ir

but  kainas, ra ytas pirkimo-pardavimo sutartyse, j  kiekybines ir kokybines

charakteristikas, bei kiti pagalbiniai duomenys:

- priva ios em s ir kito nekilnojamojo turto nuomos mokes io dydis;
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- teritorij  planavimo dokumentai, kuriuose nustatytos skirting  naudojimo

paskirt  ir tvarkymo re im  turin ios zonos urbanizuotose bei saugomose

teritorijose;

- em s reformos em tvarkos projektai ir j  rengimui naudojama kartografin

med iaga apie valstybin s reik s mi  ir vidaus vanden  i sid stym  bei

em s kio naudmen  na umo vertinim ;

- nekilnojamojo turto kadastro em lapi  duomenys apie gyvenam  vietovi

ribas, kadastro vietovi  ir blok  ribas;

- Valstybinio mi kotvarkos instituto duomenys apie mi kotvarkos inventorizuotus

mi kus;

- em s valstybin s apskaitos duomenys.

Kaip pagalbin  med iaga gali b ti panaudota individuali  vertinimo ataskait

duomenys bei iniasklaidos informacija apie pasi  bei nuomos kainas.

em s sklyp  vidutin s rinkos vert s nustatymui buvo naudojamas

lyginamosios vert s metodas. Lyginamosios vert s metodo esm  yra palyginimas, kai

turto rinkos vert  nustatoma palyginus pana  objekt  faktini  sandori  kainas,

atsi velgiant  nedidelius vertinamo objekto ir palyginam  objekt  skirtumus.

Atliekant individual  vertinim , stengiamasi atsi velgti esminius skirtumus d l

pardavimo laiko, finansavimo s lyg , pardavimo s lyg , fizini  savybi  ir t.t.

Vertinant masiniu b du yra ne manoma atsi velgti  visas vertinam em s

sklyp  individualias savybes, tod l sudarant vertinimo modelius nebuvo atsi velgta 

vert s padid jim  ar suma jim  d l  veiksni :

- em s sklype esan  nauding  i kasen ;

- em s sklypui nustatyt  servitut  ir kin s veiklos apribojim , i skyrus atvejus,

kai d l  apribojim  saugomose teritorijose yra suformuotos ekologin s

apsaugos arba rekreacin s zonos, arba rekreacin se teritorijose nustatoma atskira

em s ver  zona;

- em s sklypo naudojimo perspektyv , i skyrus atvejus, kai panaudojant

detaliuosius planus em s sklypams apskrities vir ininko sprendimu nustatyta

kita pagrindin  tikslin em s naudojimo paskirtis;

- em s sklype esan  statini  ir sodini ;

- disponavimo em s sklypais suvar ym  d l siskolinimo ar kit  prie as ;
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- em s sklypo konfig racijos, vertinamo em s sklypo ir greta esan  objekt

ter tumo arba skleid iamos tar os, kaimynini  turto vienet  b kl s,

individualiai rengt  (ne rengt ) komunikacij , priva iavimo apsunkinim

(pagerinim ).

em s ver em lapi  ir vertinimo modeli  paruo imas susideda i  stadij

[18]:

1. Rinkos duomen  patikros;

2. Modelio specifikacijos nustatymo;

3. Modelio kalibravimo;

4. Modeli  patikros.

3.1.1. Rinkos duomen  patikra

 Pagal em s paskirt  sugrupuoti duomenys patikrinami pagal patikimumo

kriterijus. Duomenys apie pardavimo kainas, ra yti  Nekilnojamojo turto registr , ne

visada yra tiksl s ar galimi panaudoti sudarant vertinimo model , tod l atliekama 

duomen  patikra pagal tokius kriterijus:

- komerci kumo;

- vienod  apmok jimo s lyg ;

- kilnojamojo turto nebuvimo;

- vienodo sandori  laiko.

Pirmiems trims kriterijams palyginti atlikta i vestini  rodikli  (1 kvadratinio

metro, 1 aro, 1 hektaro) kain  analiz . Jei nustatomi dideli  rodikli  nukrypimai, toks

sandoris ne traukiamas  modeli  sudarymo duomenis.

Ketvirtas kriterijus – sandori  laikas yra labai svarbus vertinant lyginamosios

vert s b du. Objekto rinkos vert  turi b ti nustatyta vertinimo datai, o palyginamieji

sandoriai da nai yra sudaryti prie  ilg  laiko tarp  (6-12 m n. ir daugiau). Situacija

nekilnojamojo turto rinkoje kei iasi kiekvienais metais ar net m nesiais (priklausomai

nuo rinkos aktyvumo), o masinio vertinimo metu naudojami net keli  met  duomenys.

Laiko pataisa gali b ti nustatoma tokiais metodais:

1. Porin  pardavim  analiz ;
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2. Perpardavim  analiz ;

3. Pardavimo kain  analiz  aproksimuojan ia kreive;

4. Daugianar  regresin  analiz .

1. Porin  pardavim  analiz . Jos metu atliekama analogi  nekilnojamojo turto

objekt  pardavim , vykusi  skirtingu metu, analiz . Apskai iavus pataisas d l

fizini  charakteristik  skirtum  ir pataisius pardavimo kain , lik s kain  skirtumas

priskiriamas laiko faktoriaus takai. Masinio vertinimo metu analizuojama daug

rinkos duomen  apiman  kelis metus, tod l tikslinga nustatyti rinkos kain

keitimosi temp  kiekvieniems metams ar m nesiams. Tokiu atveju kiekvienam

vykusiam sandoriui bus pritaikoma tiksli laiko pataisa ir bendras vertinimo modelis

bus tikslesnis.

2. Perpardavim  analiz . iuo atveju analizuojami skirtingu metu vyk  to paties

objekto sandoriai. is metodas pana us  porin  pardavim  analiz , ta iau

analizuojant t  pat  objekt  skirtumai yra minimal s, tod l laiko pataisos yra daug

tikslesn s. Ta iau tie patys objektai vienoje ver  zonoje neda nai parduodami

keleri  met  b gyje, tod l toki  sandori  skai ius yra nedidelis. D l duomen

stokos is b das jungiamas su porine pardavim  analize.

3. Pardavimo kain  analiz  aproksimuojan ia kreive. Grafi kai ios kreiv s pagalba

nustatoma, kaip per tam tikr  laikotarp  kito pardavimo kainos. Grafike atidedama

sandori  kainos, abscisi  a yje – m nesiai ir metai. Aproksimuojanti kreiv  parodys

vidutin  kitimo temp  pasirinktu laikotarpiu. Ta iau tiesiogiai naudoti vis  sandori

kainas negalime. Nekilnojamojo turto objekt  kainoms reik vesti fizini

charakteristik  pataisas ir tik tada jas traukti  grafiko duomenis.

4. Daugianar  regresin  analiz . Daugianar s regresin s analiz s pagalba nustatomas

ry ys tarp priklausomo kintamojo ( iuo atveju kainos) ir nepriklausom  kintam

(fizini  charakteristik , vietos, pardavimo datos). iuo atveju pardavimo dat  reikia

vesti kaip vien  i  nepriklausom  kintam  ir gausime laiko kintamojo reik .

3.1.2. Modeli  specifikacijos nustatymas

Modeli  specifikacija – tai rinkos kainas takojan  veiksni  ir charakteristik

nustatymas. Nusta ius pagrindinius veiksnius, takojan ius em s kain , bus galima

sudaryti vertinimo modelius.
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em s ver em lapiai ir ver  zonos

Vienas i  svarbiausi em s sklypo rinkos kain takojan  veiksni  – vieta.

Vertinant masiniu b du i problema i spr sta sudarant em s ver em lapius. Ver

zona apima teritorij , kurioje em s sklyp  charakteristikos ir kainos yra pana ios.

Vienoje zonoje esantys sklypai yra homogeni ki, o tai leid ia skirtingoms ver

zonoms sudaryti atskirus vertinimo modelius su ma esniu skai iumi kintam .

Atsi velgiant  patikim  pagrindini  duomen  lokalizacij , kartografin je

med iagoje suformuojamos em s ver  zonos. Zon  ribos turi atitikti em s rinkos

kain  lygi  (ploto vienetui) pasikeitim  ribas, vertinant analizuojam  objekt , kuri

pardavimo kainos atitinka rinkos kain  patikimumo kriterijus, paskirt , naudojimo

pob  ir kitas svarbias charakteristikas [11]. Formuojant em s ver  zonas, laikomasi

 reikalavim :

1. em s ver  zona turi apimti em s plotus, kuriuose patikimumo kriterijus

atitinkan em s sklyp  kain  lygis pagal pagrindin em s naudotoj  grup

nuo gretimos em s rinkos ver  zonos kain  lygio skiriasi ne ma iau kaip 15

procent ;

2. em s rinkos ver  zona kaimo vietov je turi b ti ne ma esn  kaip vienos

gyvenamosios vietov s teritorija arba urbanizuota ar rekreacin  naudojimo

pob  turinti dalis (m ji  sod  teritorija, miestelis ir kt.);

3. em s ver  zona miestuose turi b ti ne ma esn  kaip 3 ha;

4. em s ver  zonos gali skaidyti kaimo gyvenam sias vietoves  dalis tik 2

punkte nurodytu atveju;

5. em s ver  zon  ribos derinamos su kadastro vietovi  ir blok  ribomis,

gyvenam  vietovi  ribomis, mi  masyv  ir valstybini  vandens telkini

pakra iais, teritorij  planavimo dokumentuose suformuot  miest  kvartal  ar

skirting  teritorijos tvarkymo re im  turin  teritorijos ribomis;

6. em s ver  zon  ribos neturi skaidyti  dalis Nekilnojamojo turto kadastro

em lapyje pa ym em s sklyp .

Rinkos kainos em s ver em lapyje pa ymimos pagal em s naudotoj

grupes iais sutartiniais simboliais:
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U – em s kio paskirties em s sklypai (be m ji  sod em s sklyp  ir sodinink

bendrij  bendrojo naudojimo em s sklyp );

S – m ji  sod em s sklypai;

G – gyvenam  teritorij em s sklypai;

K – komercin s paskirties em s sklypai;

P – pramon s ir sand liavimo em s sklypai.

Viso em s sklypo vidutin  rinkos vert  apvalinama priklausomai nuo vert s

dyd io: 10 Lt tikslumu vert  apskai iavus imtais, 100 Lt tikslumu – t kstan iais ir

de imtimis t kstan ; 1000 Lt tikslumu – imtais t kstan  ir didesnes.

 Pa ym jus rinkos kainas ver em lapyje atliekama  kain  analiz  erdviniu

po riu: em s sklypai su pana iomis kainomis priskiriami vienai ver  zonai, kito

kain  lygio sklypai priskiriami kitai ver  zonai. Rekomenduojama formuoti skirtingas

ver  zonas, kai kain  lygis pasikei ia 15 – 20 procent . Pagal em s ver em lapi

sudarymo taisykles, kai rinkos vert  skiriasi nuo vidutin s rinkos vert s daugiau kaip 20

procent , Nacionalin em s tarnyba turi vertinti sklypo i skirtines savybes ir

individualaus vertinimo ataskait  ir priimti sprendim  d l em s sklypo vidutin s rinkos

vert s pataisymo tikslingumo.

 Analizuojant em s kainas ir nustatant ver  zon  ribas, turto vertintojas

vadovaujasi nekilnojamojo turto individualaus vertinimo praktine patirtimi, analizuoja

visus erdvinius veiksnius, kurie turi tak em s kainai (apr pinimas komunikacijomis,

socialiniai veiksniai, susisiekimo patogumas, kra tovaizd io patrauklumas, teritorijos

ter tumas ir pan.). Sakykim, em s sklyp  kainos bus didesn s teritorijoje, kurioje yra

visos komunikacijos (elektros tinklai, vandentiekis, kanalizacija, dujotiekis), lyginant su

teritorija, kurioje n ra  komunikacij  ar jos yra ne visos. Tod l ir ver  zonos rib

galima brai yti atsi velgiant  skirting  teritorij  ribas (3.1 pav.).
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3.1 pav. em s kio paskirties em s ver  zonos [25]

em s ver  zonos pirmiausiai nustatomos tose teritorijose, kuriose yra

pakankamai em s sklyp  rinkos duomen . Po to analizuojamos kitos teritorijos.

Neturint pakankamai em s sklyp  rinkos duomen , analizuojamos em s sklyp

kainos, apskai iuotos i em s sklyp  su pastatais rinkos kainos. Pagrindin ms rinkos

tendencijoms nustatyti taip pat galima naudoti em s, nam  ir patalp  nuomos kainas.

em s ver em lapiai rengiami tiek skaitmenine, tiek analogine forma

administracinei teritorijai. Analogine forma ver em lapis rengimas 1:50000 –

1:100000 masteliu kaimo vietov je ir 1:5000 – 1:25000 masteliu miestuose. Atskirai

prie jo esan iame priede pateikti paai kinimai, kaip apskai iuoti konkretaus em s

sklypo vidutin  rinkos vert  naudojantis vertinimo modeliu bei patys modeliai pagal

ver  zonas. em s ver em lapyje be ver  zon  turi b ti pa ym ta:

- topografin  situacija i  bazinio em lapio arba i  nekilnojamojo turto kadastro

em lapio;

- administracini  vietovi  ir miest  ribos bei pavadinimai;

- kaimo gyvenam  vietovi  ribos ir pavadinimai;

- hidrografiniai elementai: up s, e erai, tvenkiniai ir magistraliniai grioviai;
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- magistraliniai, kra to, rajoniniai keliai ir vie ieji vietin s reik s keliai;

- pagrindin s gatv s miestuose ir miesteliuose;

- mi  kont rai;

- stambi  pelki  ir durpyn  kont rai;

- statyt  teritorij  kont rai urbanizuotose vietov se;

em s sklypo naudojimo paskirtis

em s sklypo naudojimo paskirtis yra svarbus veiksnys, takojantis rinkos kain .

Skirtingos paskirties em s sklyp  kain  veikia skirtingi faktoriai, kain  lygis yra

nevienodas, tod l ir vertinimo modeliai jiems turi b ti skirtingi. ioms em s sklyp

naudotoj  grup ms yra sudaromi skirtingi vertinimo modeliai [11]:

1. em s kio paskirties em s sklypai (be m ji  sod em s sklyp  ir

sodinink  bendrij  bendrojo naudojimo em s sklyp ). Prie em s

sklyp  priskiriami em s kio paskirties em s sklypai, mi kio

paskirties em s sklypai, vandens kio paskirties em s sklypai,

konservacin s paskirties em s sklypai bei kitos paskirties em s sklypai,

kuri  naudojimo b das yra nauding  i kasen  teritorijos, teritorijos kra to

apsaugos tikslams;

2. ji  sod em s sklypai. Prie em s sklyp  priskiriami m ji

sod em s sklypai ir sodinink  bendrij  bendrojo naudojimo em s sklypai;

3. Gyvenam  teritorij em s sklypai. Prie em s sklyp  priskiriami

nam  vald em s sklypai, kitos paskirties em s sklypai, kuri  naudojimo

das yra gyvenamosios teritorijos, visuomenin s teritorijos, bendrojo

naudojimo (miest , miesteli  ir kaim  ar savivaldybi  bendro naudojimo)

teritorijos;

4. Komercin s paskirties em s sklypai. Prie em s sklyp  priskiriami kitos

paskirties em s sklypai, kuri  naudojimo b das yra komercin s paskirties

objekt  teritorijos bei rekreacin s teritorijos;

5. Pramon s ir sand liavimo em s sklypai. Prie em s sklyp  priskiriami

kitos paskirties em s sklypai, kuri  naudojimo b das yra pramon s ir

sand liavimo objekt  teritorijos, in inerin s infrastrukt ros teritorijos,

atliek  saugojimo, r iavimo ir utilizavimo (s vartynai) teritorijos. em s

sklypai, ne vardyti 1 – 4 punktuose, ir kai em s sklypui nustatyti skirtingi
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em s naudojimo b dai ar pob iai, ta iau neidentifikuotos j  dalys tame

em s sklype, vertinami pagal t em s naudotoj  grup , kuri vyrauja

konkretaus em s sklypo ver  zonoje.

Kiti veiksniai

 Kiti kokybiniai ir kiekybiniai veiksniai nustatomi panaudojant koreliacin

analiz . Kiekvienai ver  zonai ir kiekvienai em s sklyp  naudotoj  grupei yra

surandami labiausiai kain takojantys veiksniai (pvz. em s na umo balas), kurie

traukiami  modeli  sudarym . Jei tarp veiksni  yra stipri koreliacija – tai rei kia, kad

taka em s kainai yra pana i (jie dubliuoja vienas kit ), vienas veiksnys

ne traukiamas  model . ia koreliacine analize u baigiama veiksni , takojan em s

kainas, nustatymas. Vertinimo modelyje gali b ti nustatyti vienas ar keli pagrindiniai

veiksniai, turintys takos em s sklypo vidutin s rinkos vert s nustatymui [11]:

1. em s kio paskirties em s sklypams (be m ji ko sodo em s sklyp  ir

sodinink  bendrij  bendrojo naudojimo em s sklyp ):

- em s sklypo dydis;

- em s kio naudmen  dydis bendrame plote procentais;

- em s kio naudmen  na umo balas;

- em s ploto su neveikian iomis arba blogai veikian iomis sausinimo

sistemomis dalis bendrame nusausintos em s plote procentais;

- em s sklype esan io e ero arba tvenkinio dalis bendrame plote procentais;

- atstumas (keliais) nuo miestelio ar kitos artimiausios gyvenamosios vietov s su

kult rinio–buitinio aptarnavimo staigomis;

- em s sklypo panaudojimas rekreacijai pagal esam  statini  pob  arba

duotus leidimus pastat  statybai.

2. ji ko sodo em s sklypams ir sodinink  bendrij  bendrojo naudojimo

em s sklypams – atstumas (keliais) iki miesto, kurio gyventojai naudojasi

sodinink  bendrijos eme.

3. Naudojamiems arba skirtiems gyvenamosios ir visuomenin s paskirties statini

stymui em s sklypams:

- em s sklypo dydis;

- apsir pinimo in inerine infrastrukt ra lygis;
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- atstumas (keliais) nuo em s sklypo iki miesto visuomeninio centro (miestuose

ir prie j  ribos esan iuose kompakti kose gyvenamosiose vietov se) arba

miestelio centro (kitose kaimo vietov se);

- galimas em s sklypo panaudojimas rekreacijai pagal esam  statini  pob

arba i duotus leidimus pastat  statybai.

4. Kitos paskirties em s sklypams, kuri  naudojimo b das yra komercin s

paskirties objekt  teritorijos:

- em s sklypo dydis;

- statytos teritorijos dalis bendrame plote procentais;

- apsir pinimo in inerine infrastrukt ra lygis;

- galimas em s sklypo panaudojimas rekreacijai pagal esam  statini  pob

arba i duotus leidimus pastat  statybai.

5. Kitos paskirties em s sklypams, kuri  naudojimo b das yra pramon s ir

sand liavimo objekt  teritorijos:

- em s sklypo dydis;

- statytos teritorijos dalis bendrame plote procentais;

- apsir pinimo in inerine infrastrukt ra lygis;

- kin s veiklos pob dis.

Realiai sudaryti vertinimo modeliai rodo, kad da niausiai pataisos vedamos d l

sklypo dyd io, em s kio naudmen , mi ko ir nenaudingo ploto bei em s kio

naudmen  na umo balo.

3.1.3. Modeli  kalibravimas

 Modelio kalibravimas – tai koeficient  masinio vertinimo modelyje nustatymo

procesas. em s kain takojantys veiksniai jau nustatyti, ta iau reikia surasti koki

tak  jie daro kainai. Tai atliekama naudojant daugianar  regresin  analiz .

Pirmiausiai reikia nustatyti, kokius modelio tipus naudosime, t.y. kaip

nustatysime nepriklausom  kintam  charakteristikas. Daugianar  regresin  analiz

nustato priklausomo kintamojo ( em s kainos) ry  su keliais nepriklausomais

kintamaisiais (nustatytais veiksniais). Veiksni taka gali b ti i reik ta tiesine arba

kitokia funkcine (laipsnine ar rodikline) priklausomybe, tod l ir modeliai gali b ti:
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adityviniai, multiplikatyviniai ir hibridiniai. Bendra adityvinio modelio forma yra tokia

(1):

RV = b + b1 X1 + b2 X2 +...+bn Xn (1)

ia RV – apskai iuojama vert ,

X1, X2,.. Xn – nepriklausomi kintamieji,

b – konstanta,

b1, b2,.. bn - nepriklausom  kintam  koeficientai.

Multiplikatyvinio modelio forma bendru atveju u ra oma taip (2):
bn
n

bb XXXbRV ++++= ...2
2

1
1  (2)

ia RV – apskai iuojama vert ,

X1, X2,.. Xn . nepriklausomi kintamieji,

b – konstanta,

b1, b2,.. bn - nepriklausom  kintam  koeficientai.

Hibridinis modelis sujungia adityvinius ir multiplikatyvinius komponentus.

Nusta ius reik mingus veiksnius ir parinkus modelio tip  atliekamas modelio

kalibravimas naudojant daugianar  regresin  analiz . i analiz  leid ia statistiniu b du

panaudojant inomus duomenis nustatyti ne inom  duomen  reik mes. Vertinant

nekilnojam  turt  ne inomi duomenys yra nekilnojamojo turto rinkos vert s, o inomi

– pana  objekt  pardavimo sandori  kainos ir charakteristikos. Analizuojant iuos

duomenis daugianar s regresijos pagalba, randama pasirinkt  veiksni  koeficient

reik s. Norint rasti nekilnojamojo turto vert , reikia  daugianar s regresijos lygt  su

nustatytais kintam  koeficientais ra yti vertinamo objekto veiksni  (pagal objekto

charakteristikas) reik mes. Kaip jau min ta, tokie modeliai sudaryti skirtingos paskirties

emei kiekvienoje ver  zonoje.

3.1.4. Modeli  patikra

Atlikus daugianar  regresin  analiz  ir nusta ius nepriklausom  kintam

koeficient  reik mes b tina vertinti modelio patikimum . Modelio patikimumas

nustatomas statistin mis ir grafin mis priemon mis.

Statisti kai vertinant modelio patikimum  yra naudojami tradiciniai rodikliai:
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- aritmetinis vidurkis;

- mediana;

- dispersija;

- vidutinis kvadratinis nuokrypis;

- standartinis nuokrypis;

- koreliacijos koeficientas;

- determinacijos koeficientas;

- Stjudento kriterijus.

Vieni i  j  (Stjudento kriterijus, koreliacijos koeficientas ir kt.) parodo atskir

kintam  reik mingum  modelyje, kiti (vidutinis kvadratinis nuokrypis, determinacijos

koeficientas ir kt.) – parodo visos daugianar s regresijos lygties patikimum .

 Grafin  modeli  patikra atliekama atid jus skirtingos paskirties em s 1 aro

vertes apskai iuotas pagal modelius. I br us kreives j  kitimo tendencija tur  b ti

pana i. Jei kreiv s susikerta ar j  kaita ver  zonose tarp skirtingos paskirties em s

smarkiai skiriasi, gali b ti, kad modelis sudarytas neteisingai.

 Patikrinti ir patikimi modeliai naudojami vidutinei em s rinkos vertei nustatyti.

3.1.5. Sud tingesni modeli  sudarymo b dai

Kadangi em s rinka n ra labai aktyvi, gali b ti, kad tam tikrose vietov se

negalima naudotis prastais modeli  sudarymo b dais. Be to kartais b tina atsi velgti 

konkretaus em s sklypo savybes – kada teritorij  galima panaudoti rekreacijai. Toki

em s sklyp  rinkos vert  yra daug didesn  nei alia esan , ta iau negalim  panaudoti

rekreacijai. Tokiu atveju ver  modeli  sudarymui galima naudoti iek tiek

sud tingesnius b dus, tokius kaip rinkos modeliavimas ar ekspertinis vertinimas.

Rinkos modeliavimas

 Vietov se, kuriose n ra pakankamai rinkos duomen  apie em s sandorius, gali

ti naudojamas rinkos modeliavimo b das. iuo atveju galima tirti pana ias s lygas

turin  ver  zon em s sandori  duomenis bei priklausomyb  tarp em s vert s ir

kit  rinkos veiksni  (nuomos kain , pelningumo ir t.t.). emiau pateikiamas pavyzdys,



36

kaip em s vidutin  rinkos vert  gali b ti surasta panaudojant analogi kas savybes

turin em s sklyp  duomenis kitose ver  zonose.

3.1 lentel . Savivaldyb s em s ver  kainos ir nuomos kainos zonose

Ver
zon  Nr.

Pramon s (sand liavimo) patalp
nuomos kaina Lt/m2 per m nes

Pramonin s paskirties (sand liavimui)
em s aro rinkos vert , nustatyta pagal

rinkos sandorius
5.1. 15 5500
5.2. 6 ra sandori
5.3. 10 4000
5.4. 12 ra sandori
5.5. 8 3000
Pastaba: em s sklypai b ti tarpusavyje pana s savo fizin mis charakteristikomis

 Ver  zonoms, kuriose n ra duomen  apie patikimus rinkos sandorius, em s

rinkos vertes galima nustatyti rinkos modeliavimo b du, panaudojant inomas patalp

nuomos kainas. Pirmiausiai nustatome inom em s ver  kain  priklausomyb  nuo

pastat  nuomos kainos (3.2 pav.)

y = -31,25x2 + 1062,5x - 3500
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 3.2 pav. em s rinkos kain  priklausomyb  nuo patalp  nuomos kain

 Grafike i ved  aproksimuojan  kreiv  gauname ry  nusakan  lygt , kuria

galime apskai iuoti ir ne inomas em s vertes kitose zonose.

35005,106225,31 2 −+−= xxy
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 5.2 zonos nuomos kaina – 6 Lt/m2, o apskai iuota em s rinkos vert  – 1750

Lt/a. 5.4 zonos analogi kai apskai iuota rinkos vert  – 4750 Lt/a.

 Rinkos modeliavim  galima taikyti ir kit  paskir em s vertei apskai iuoti.

Be to rinkos analiz s b du galima nustatyti ir daugiau rodikli  – nuomos kain ,

pelningumo rodiklius (bendr  pajam  indeks  ar kapitalizacijos koeficient ), pana

nekilnojamojo turto objekt  kainas ar kitus rodiklius, turin ius stipr  ry  su em s

rinkos verte.

Ekspertinis vertinimas

Kai ver  zonose em s vertinimo modelio negalima sudaryti pagal analogus

(modeliuojant rink ), em s vertinimo modelio rodikliai nustatomi ekspertiniu b du.

Ekspertinis vertinimas – tai toks vertinimo b das, kai vertinimo ekspertai nustato

vertinimo koeficientus ir rodiklius remiantis atskir  turto objekt  vertinimo patirtimi ir

analize.

 Da nai teritorijos, kuriose sandori  n ra u fiksuota arba j  nepakanka, ta iau jos

yra pana ios pagal em s vert takojan ius veiksnius (atstum  iki traukos centr , keli

tinkl , komunikacijas, reljef , patrauklum  ir t.t.), yra apjungiamos  vien  ver  zon .

iose ver  zonose em s rinkos vert  nustatoma ekspertiniu b du, atsi velgiant 

ver  zonas, kurios yra pana ios, pagal em s vert takojan ius veiksnius, ir kurioms

vertinimo modeliai jau sudaryti.

Rekreacinio koeficiento nustatymas

 Vaizdingose vietov s, prie e er , upi  ar mi ko em s kio paskirties em s

vert  yra didesn  d l galimybi  panaudoti j  rekreacijai. em s sklyp  teisingam

vertinimui reikia nustatyti, kiek sklypo rekreacin s savyb s didina rinkos kain .

Koeficientas, vertinantis rekreacijos tak , skai iuojamas lyginant em s sklyp

turin  rekreacines savybes, ir em s sklyp , nepasi ymin  rekreacin mis

savyb mis, rinkos kainas. Ver  zonoje nustatoma vieno hektaro vidutin em s rinkos

kaina pagal vertinimo model , o rekreacines savybes turin  sklyp  – pagal sandorius

rekreacin se vietov se ir pagal individual  vertinim . Rekreacinis koeficientas bus

santykis tarp em s sklyp , tinkam  rekreacijai, rinkos kain  vidurkio ir em s

vidutin s rinkos kainos, apskai iuotos pagal vertinimo model . Ver  zonose yra

pa ymima, ar reikia taikyti rekreacijos koeficient  sklypams iki 3 ha, ar ne.
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3.1.6. Vidutin s em s rinkos vert s nustatymo pavyzdys

Visa informacija apie em s ver em lapius ir modelius yra pateikta Registr

centro tinklapyje [25]. inant em s sklypo unikal  numer  galima rasti em s sklypo

vert , kuri buvo apskai iuota pagal sudarytus modelius masiniu b du Registr  centre.

Kitas b das – vertinti pasinaudojant ver em lapiais ir modeliais pa iam. Tam reikia

inoti vertinamo em s sklypo adres  ir ie koti ver  zon  pagal savivaldybes.

Suradus ver  zon , kurioje yra vertinamas em s sklypas, pagal jos numer

randamas vertinimo modelis. iame pavyzdyje nustatysime em s kio paskirties em s

vidutin  rinkos vert , kadangi ios em s vertinimui daugeliu atveju reikia taikyti

pataisas. Vertinamas em s kio paskirties em s sklypas Bir tono savivaldyb je. Pagal

jo adres  nustatome, kad jis yra 5.4 ver  zonoje. Jo pagrindines savybes apib dinantys

rodikliai:

- Bendras plotas – 6,7 ha;

- Ariamoji em  – 5,5 ha;

- Pievos – 0,4 ha;

- Keliai – 0,1 ha;

- statyta teritorija – 0,1 ha;

- Pelk s – 0,1 ha;

- Pa eista em  – 0,1 ha;

- Mi kas – 0,4 ha;

- em s kio naudmen  na umas – 45 balai

Vertinimo modelius randame savivaldyb s vertinimo modeli  lentel se (3.3

pav.)
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3.3 pav. 5.4 ver  zonos em s kio paskirties em s sklyp  masinio vertinimo

modeliai ir pataisos

Vert s apskai iavimo modeliuose (formul se) em s kio paskirties em s

sklyp  plotus reikia skai iuoti hektarais, o gyvenam  teritorij , m ji  sod ,

pramon s ir sand liavimo, komercin s paskirties grupi em s sklyp  plotus – arais.

em s vertinimo modeliuose naudojami terminai ir sutrumpinimai:

- S – em s sklypo viso ploto vert ;

- Bpl – visas em s sklypo plotas (ha, a);

- Bazinis pl – em s sklypo ariamosios em s, sod , piev  ir ganykl , keli ,

statytos, vanden , med  ir kr , eldini  plot  suma ha;

- Baz.vnt. vert – em s sklypo 1 ha vert , gauta em s sklypo vert  be patais

(apskai iuot  visam em s sklypo plotui pagal model ) padalinus i  viso em s

sklypo ploto;

- Nenaudingas plotas – em s sklypo pelki , pa eistos, nenaudojamos em s

plot  suma;
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- Mi ko plotas – mi kio paskirties em s sklypo dalis arba visas em s

sklypas, kur  sudaro em s naudmena – mi kas, arba em s kio paskirties

em s sklypo dalis, kuri  sudaro em s naudmena – mi kas;

- Sklypo na umo balas – em s kio naudmen  na umo balas.

Analizuojamo em s sklypo bazinis plotas – 6,1 ha (m  atveju sudedame

ariamosios em s, piev , keli  ir u statytos teritorijos plotus), nenaudingas plotas – 0,2

ha ( iuo atveju sudedame pelki  ir pa eistos teritorijos plotus), mi ko plotas – 0,4 ha.

em s sklypo bendro ploto vert  apskai iuojama pagal lentel je pateikt

formul . Zona_SKL reik  paimame i  lentel s, kurioje 5.4 zonos reik  – 0,146.

Bpl_RKL ir Bpl_RKS yra bendras em s sklypo plotas – 6,7. Atliekame aritmetinius

veiksmus:

Zona_SKL^(1)* Bpl_RKL^(-0,01)*(44960* Bpl_SKL)=

( )7,6449607,6146,0 01,01 ××× − =  43 151 Lt;

Apskai iuojame bazin  1 ha em s sklypo vert , kurios reik s patais  skai iavimui:

Baz. vnt.vert  =
6,7

43151  = 6440 Lt;

Toliau skai iuojamos em s sklypo vert s pataisos:

1. Apskai iuojama pataisa nenaudingam plotui – iuo atveju – 0,2 ha:

Pataisa = Baz vnt.vert  x (-0,8 x nenaudingas plotas);

Pataisa = 6440 x (-0,8 x 0,2);

Apskai iuota nenaudingo ploto pataisa = -1030 Lt.

2. Apskai iuojama pataisa mi ko plotui – iuo atveju – 0,4 ha:

Pataisa = Baz vnt.vert  x (-0,6 x Mi ko plotas);

Pataisa = 6440 x (-0,6 x 0,4);

Apskai iuota mi ko ploto pataisa = -1546 Lt;

3. Apskai iuojama pataisa na umo balui. Vertinamo sklypo em s kio naudmen

na umas – 45 balai, bazinis plotas – 6,1 ha. Vidutinis zonos na umo balas ir na umo

balo koeficientas pateikti prie vertinimo modelio esan ioje patais  ir koeficient

lentel je: vidutinis 5.4 zonos  na umo balas – 57,33, na umo balo pataisos koeficientas

– 0,01.

Pataisa = Baz.vnt.vert  x (Sklypo na umo balas – 57,33) x 0,01 x Bazinis pl;

Pataisa = 6440 x (45 – 57,33) x 0,01 x 6,1;
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Apskai iuota na umo balo pataisa = - 4844 Lt.

Na umo balo pataisa gali b ti ir teigiama, jei vertinamo sklypo na umo balas

bus didesnis u ra yt  vertinimo modelyje.

Nusta ius visas pataisas, skai iuojama em s sklypo vidutin  rinkos vert :

RV = S - nenaudingo ploto pataisa - mi ko ploto pataisa - na umo balo pataisa

RV = 43 151 - 1030- 1546- 4844 = 35731 Lt.

 Vertinamo em s sklypo vidutin  rinkos vert  35 700 Lt.

em s kio paskirties em s sklyp  iki 3 ha ploto, kurie yra priskirti

rekreacin ms teritorijoms, vidutin  rinkos vert  apskai iuojama gaut  viso em s sklypo

vert  padauginant i  vertinimo zonai nustatyto rekreacini  teritorij  koeficiento. iuo

atveju em s kio paskirties bendras plotas yra didesnis negu 3 ha, tod l rekreacinis

koeficientas neturi b ti taikomas.

3.2. Vidutin s rinkos vert s nustatymas pagal nekilnojamojo turto ver

em lapius

Nekilnojamojo turto mokest  privalo mok ti juridiniai asmenys, nuosavyb s

teise turintys nekilnojam  turt  Lietuvoje bei fiziniai asmenys, jei savo nekilnojam

turt  naudoja komercinei veiklai. Mokes io tarifas – nuo 0,3 procento iki 1 procento

nekilnojamojo turto mokestin s vert s. Savivaldyb s taryba gali nustatyti mokes io

tarif  ar kelis mokes  tarifus, atsi velgiant  nekilnojamojo turto paskirt , jo technin s

prie ros b kl , mokes io mok toj  kategorijas (dyd  ar teisin  form , ar socialin

pad ) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldyb s teritorijoje viet  (pagal strateginio

planavimo ir teritorij  planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).

 Nekilnojamojo turto mokes io statyme [16] nekilnojamasis turtas apibr iamas

kaip Nekilnojamojo turto registre registruojamos patalpos, in ineriniai ir kiti statiniai.

Tai n ra i samus nekilnojamojo turto apibr imas, kadangi juo nor ta atskirti em s

mokest  nuo apmokestinam  patalp , pastat  ir kit  statini .

Skirtumai tarp patalp  ir statini  fizini , teisini  ir ekonomini  charakteristik

yra labai dideli, tod l ir j  masinis vertinimas yra sud tingesnis nei em s sklyp . 2005

metais buvo prad ta kurti nekilnojamojo turto masinio vertinimo sistema. Iki to laiko

nekilnojamojo turto vert  buvo apskai iuojama atstatomosios vert s b du, pritaikant jai

vietov s pataisos koeficientus. Nuo 2006 met  nekilnojamojo turto mokestis jau
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mokamas nuo nekilnojamojo turto vert s, apskai iuotos masinio vertinimo b du.

Vertinant masiniu b du daug nekilnojamojo turto objekt  visada atsiras netikslum .

Kadangi nuo ios vert s turto savininkas moka nekilnojamojo turto mokest , jam

aktualu j  mok ti nuo teisingos vert s, tod l jis gali atlikti individual  turto vertinim .

Mokes io mok tojas gali pateikti pra ym  turto vertintojui nekilnojamojo turto

mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vert , nustatyt  atlikus nekilnojamojo turto

individual  vertinim , jeigu nekilnojamojo turto vidutin  rinkos vert , nustatyta

atliekant masin  nekilnojamojo turto vertinim , skiriasi nuo nekilnojamojo turto vert s,

nustatytos atliekant individual  vertinim , daugiau kaip 10 procent  [16].

Pagal nekilnojamojo turto vertinimo taisykles [14] nekilnojamojo turto objekt

vert s nustatomos naudojant Lietuvoje pripa intus vertinimo metodus. Atsi velgiant 

nekilnojamojo turto tip , modeli  sudarymui bei objekt  masiniam vertinimui buvo

naudojami skirtingi vertinimo metodai:

1. Komercin s paskirties nekilnojamasis turtas vertinamas lyginamosios vert s

bei naudojimo pajam  vert s metodais;

2. Gyvenamosios, sod  ir gara  (i skyrus pramoninius) paskirties

nekilnojamasis turtas vertinamas lyginamosios vert s metodu;

3. In ineriniai statiniai vertinami atkuriamosios vert s (ka ) metodu;

4. Kitas nekilnojamasis turtas vertinamas atkuriamosios vert s (ka ) metodu,

taikant vietov s pataisos koeficient , vertinant  nekilnojamojo turto buvimo

vietos tak .

Nekilnojamojo turto vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausyb s

nustatyta tvarka ne re iau kaip kas 5 metai pagal kalendorini  met  sausio 1 dienos

kl .

Kaip matome, skirtingos paskirties nekilnojamasis turtas vertinamas skirtingais

masinio vertinimo b dais, tod l ias metodikas reikia aptarti atskirai.

3.2.1. Masinis vertinimas lyginamosios vert s ir naudojimo pajam  vert s metodais

 Masinis vertinimas iais metodais atliekamas sudarius ver em lapius ir

vertinimo modelius. Modeli  sudarymo eiga ir metodika yra analogi ka masiniam

em s vertinimui (3.1. poskyris).

Modeli  sudarymui naudojami Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo

turto registro duomenys [14]. Jeigu rinkos sandori  duomen  yra nepakankamai,
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papildomai galima naudoti nekilnojamojo turto agent  ir nekilnojamojo turto pasi los

informacij .

Pirmiausiai turi b ti atlikta duomen  patikra ir atrinkti rinkos s lygas

atspindintys nekilnojamojo turto sandoriai. Nekilnojamojo turto rinkos duomenys

tikrinami pagal statistinio patikimumo kriterijus. iuos kriterijus atitinkantys duomenys

laikomi patikimais ir naudojami nekilnojamojo turto ver  zonoms ir vertinimo

modeliams sudaryti.

Jei analizuojami nekilnojamojo turto sandoriai yra vyk  prie  metus ar dar

ilgesn  laiko tarp , j  rinkos kainoms turi b ti vedama laiko pataisa. Laiko patais

galima apskai iuoti porin s pardavim  analiz s, perpardavim  analiz s, pardavimo

kain  tendencijos koeficiento analiz s, daugianar s regresin s analiz s metodais ar j

deriniais. ie metodai taip pat naudojami em s masinio vertinimo modeli  sudarymui

(3.1.1. dalis).

Sekantis etapas – modeli  specifikacijos nustatymas ir ver  zon  i brai ymas.

analizavus patikrintus rinkos sandori  duomenis, nustatomos nekilnojamojo turto

ver  zonos. Nekilnojamojo turto ver  zona turi apimti em s plotus ir vidaus

vandenis, kuriuose bent vienos paskirties nekilnojamojo turto patikimumo kriterijus

atitinkan  kain  lygis nuo gretimos nekilnojamojo turto rinkos ver  zonos kain

lygio skiriasi ne ma iau kaip 15 procent . Nekilnojamojo turto ver  zon  i brai ymo

taisykl s yra tokios pa ios kaip ir em s ver  zon  nustatymo taisykl s.

Nekilnojamojo turto rinkos sandori  duomenys kiekvienoje nekilnojamojo turto

ver  zonoje grupuojami pagal naudojimo paskirtis ar paskir  grupes ir analizuojami,

siekiant nustatyti veiksnius, takojan ius nekilnojamojo turto vert . ios analiz s

rezultatai vertinami pagal statistinius patikimumo kriterijus.

Sudarant nekilnojamojo turto vertinimo modelius, neturi b ti atsi velgiama 

nekilnojamojo turto vert s padid jim  ar suma jim  d l  veiksni :

- aplinkos laikin  pagerinim  arba pabloginim ;

- em s sklypo nuosavyb s formos ir fizini  savybi ;

- nekilnojamojo turto valdymo formos;

- nekilnojamojo turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo apribojim ;

- nekilnojamojo turto suplanavimo, stiliaus, dizaino, vidaus apdailos ir kit

individuali  savybi ;

- nekilnojamojo turto (statinio) pad ties gatv s, pasaulio ali  at vilgiu;
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- nekilnojamojo turto naudojimo universalumo, technologin s rangos, jo

skleid iamos tar os.

Nusta ius modelio tip  ir pagrindinius veiksnius, takojan ius nekilnojamojo

turto vert , atliekamas modeli  kalibravimas. Modeli  kalibravimas – tai veiksni takos

dyd io arba vertinimo modelio (formul s) koeficient  nustatymas. Sudarytiems

modeliams turi b ti atlikta patikra, vertinanti modeli  statistin  patikimum . Tokiu

du kiekvienoje nekilnojamojo turto zonoje skirtingos paskirties nekilnojamajam turtui

gauname formules, pagal kurias galima apskai iuoti vidutines rinkos vertes.

Jei nekilnojamojo turto ver  zonose n ra pakankamai nekilnojamojo turto

rinkos sandori , vertinimo modeli  nustatymui gali b ti naudojamas rinkos

modeliavimo b das. Jo metu tiriama pana ias s lygas turin  ver  zon

nekilnojamojo turto sandori  duomenys.

Kai nekilnojamojo turto ver  zonose nekilnojamojo turto vertinimo modelio

negalima sudaryti pagal analogus, nekilnojamojo turto vertinimo modelis sudaromas

ekspertiniu vertinimo b du.

3.2.2. Nekilnojamojo turto vertinimo pagal ver em lapius

Nekilojamojo turto ver em lapiai ir modeliai pateikti V  Registr  centro

tinklapyje. Pagal nekilnojamojo turto unikal  numer  galima rasti jo vidutin  rinkos

vert , apskai iuot  V  Registr  centre.

inant nekilnojamojo turto adres , vidutin  rinkos vert  taip pat galima

apskai iuoti pasinaudojant ver em lapiais ir modeliais. 3.2 lentel je pateikti

sutrumpinimai, naudojami savivaldyb s vertinimo modeli  lentel se ir pa iuose

modeliuose.

3.2 lentel . Vertinimo modeliuose naudojami terminai

Vertinimo modeliuose naudojami terminai ir
veiksniai

Vertinimo modeliuose naudojami terminai
ir veiksniai sutrumpinimas

Bendro ploto intervalai Bpl
ris ris

Ver  zonos Zona
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Paskirtis Pask
Namo paskirtis NPask
Pastato statybos met  intervalai StMt
Pastato rekonstrukcijos metai RkMt
Pastato statybos- rekonstrukcijos met
intervalai

StRek

Sien  med iagos Sn
Auk tas Auk
Auk  sk AukSk
Pirmas auk tas Auk1
Vir utinis auk tas AukV
Kambari  skai ius Kamb

ildymas I
sys s

Dujos Duj
Vandentiekis Vnd
Kanalizacija Kanai
Apm rytas statinys IsApd

Vertinimo eiga

Pirmiausiai pagal ver em lap  arba pagal vertinimo zon  apra ym

nustatomas ver  zonos, kurioje yra vertinamas nekilnojamasis turtas, numeris. Po to

nustatoma, kokia yra io nekilnojamojo turto objekto paskirtis ir pagal paskirties grup

parenkamas modelis. I  savivaldyb s vertinimo modeli  lentel s pagal vertinamo

objekto charakteristikas parenkamos koeficient  reik s. Modelyje ra ius koeficient

reik mes, atliekami aritmetiniai veiksmai ir gaunama vertinamo objekto vidutin  rinkos

vert .

Vertinamo objekto charakteristikos:

Adresas – Jurbarko rajono savivaldyb , XXX miestas, XXX gatv

Naudojimo paskirtis  butas;

Sien  med iaga  m ras;

Pastato statybos pabaiga 1987 m.;

Objekto plotas   64 m2;

Auk tas   3, ne paskutinis.

 Pagal vertinamo objekto adres  ir ver em lap  nustatoma vertinimo zona –

12.1.2. Savivaldyb s ver  modeli  lentel je surandami but  naudojimo paskirties

modeliai (3.4 pav.).
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3.4 pav. Reikiamos ver  zonos but  modelis ir koeficientai

 Pagal ver  zon  m  atveju tinkantis modelis Nr. 606. Kaip matome, jis tinka

ir dar kelioms ver  zonoms. Pagal vertinamo objekto charakteristikas parenkame

koeficient  reik mes:

- Zona_SKL – 12.1.2. ver  zonos pagrindas – 2,65;

- StMt_SKL – vertinamas objektas baigtas statyti 1987 m., tod l statybos

met  intervalas – 1,1;

- Sn_SKL – vertinamo objekto sien  med iaga – m ras, tod l

pasirenkamas koeficientas – 1;

- Auk_SKL – vertinamo objekto auk tas – tre ias, tod l koeficientas –

1,166;
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- AukV_BIN – vertinamas objektas yra ne vir utiniame auk te, tod l

koeficientas – 0.

Koeficient  reik s sura omos  vertinimo model :

RV = Zona_SKL^(0,74)*StMt_SKL^(0,4)*SnSKL^(0,78)*Auk_SKL^(1,01)*

(1,09)^AukV_BIN*(295)*Bpl_RKS

RV = 2,65^(0,74) * 1,1^(0,4) * 1^(0,78) * 1,166^(1,01) * (1,09)^0 * (295) * 64 = 47111

Lt.

 Vertinamo buto vidutin  rinkos vert  – 47 000 Lt.

3.2.3. Nekilnojamojo turto masinis vertinimas atkuriamosios vert s metodu

Kaip jau min ta, retai parduodamam rinkoje ar ne rinkai skirtam

nekilnojamajam turtui vertinti taikomas atkuriamosios vert s metodas. Pagal

nekilnojamojo turto vertinimo taisykles, is b das taikomas in ineriniams statiniams ir

kitam nekilnojamajam turtui (daugiausiai pramonin s ar specialios paskirties).

Pagal komisijos privalomam registruoti turtui vertinti nutarim , vidutin  rinkos

vert  atkuriamosios vert s metodu paveldimo turto bei nekilnojamojo turto mokes iui

apskai iuoti reik  skai iuoti tokios paskirties nekilnojamajam turtui:

- Sand liavimo;

- Transporto;

- Kitos ( iltnami , ferm , nuot  valymo, siurbimo pastatai,

vandenvie  ir vandentiekio pastatai);

- Religin s;

- Specialiosios;

- In ineriniams statiniams.

Nekilnojamojo turto atkuriamosios vert s metodu vertinimui naudojami ie

duomenys:

- Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro duomenys;

- nekilnojamojo turto atk rimo ka  kainynai, parengti pagal vidutines

statybos med iag  ir darb  rinkos kainas Lietuvoje;
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- fizinio nusid jimo normatyvai;

- vietov s pataisos koeficientai.

Vertinant turt  atkuriamosios vert s metodu, pirmiausiai apskai iuojama

nekilnojamojo turto atk rimo ka tai (statybos vert ). Nekilnojamojo turto kadastre

nurodytas vertinamo objekto dydis (m3, m2, vnt. ar kt.) dauginamas i  pasirinkto vieneto

(Lt/m3, Lt/m2 ar kito vieneto) vidutin s statybos vert s, nurodytos nekilnojamojo turto

atk rimo ka  kainynuose (arba komisijos privalomam registruoti turtui vertinti

nutarime). Gautas rezultatas – naujo nekilnojamojo turto objekto statybos vert .

Nekilnojamojo turto vidutin  rinkos vert  atkuriamosios vert s metodu

apskai iuojama nekilnojamojo turto statybos vert  patikslinus fizinio nusid jimo ir

vietov s pataisos koeficientais.

Vietov s pataisos koeficientas – tai nekilnojamojo turto rinkos kain  ir

atkuriam  ver  santykis nekilnojamojo turto ver  zonoje. Vietov s pataisos

koeficientas netaikomas in ineriniams statiniams.

Fizinis nusid jimas skai iuojamas nuo nekilnojamojo objekto statybos

pabaigos met , u fiksuot  Nekilnojamojo turto kadastre. In ineriniams statiniams

fizinis nusid jimas negali b ti imamas didesnis nei 75 proc., kitam nekilnojamajam

turtui – 70 proc., nebent ie nusid jimai buvo apskai iuoti ekspertiniu b du.

Yra daug fizinio nusid jimo skai iavimo metodik , ta iau jos negali apimti

vis  realaus gyvenimo atvej . Tod l kartais nusid jim  b tina apskai iuoti

ekspertiniu b du. Ekspertiniu vertinimo b du fizinis nusid jimas apskai iuojamas

kiekvienam konstrukcijos elementui. Ekspertiniu vertinimo b du fizinis nusid jimas

gali b ti apskai iuojamas, kai nekilnojamasis turtas [14]:

- suremontuotas pakei iant konstrukcijos (pamat , sien , perdang , stogo

ir t.t.) elementus;

- perkeltas i  kitos vietos;

- pastatytas i  sen  statybini  med iag ;

- nukent s nuo stichini  nelaimi  arba yra su statybos ar konstrukcij

element  defektais;

- suremontuotas techninius ir eksploatacijos reikalavimus atitinkan iai

klei palaikyti (kei iamos atramos, sklend s, pab giai ir t.t.).

Sakykime atkuriamosios vert  b du vertinama dviej  auk  dirbtuv , kurios

ris – 2100 m3 ( kainiai gali b ti ir vienam kv. metrui). Jos sien  statybos med iagos –
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plytos, stogas – laitinis, pastatymo metai – 1980, ji yra Kauno rajone, netoli

Ka ergin s.

Pagal komisijos privalomam registruoti turtui nustatytas naujo statinio vidutines

statybos vertes (3.3 lentel ) nustatoma m  objekto 1 m3 vert  – 299 Lt/ m3. Imama

eilut s 11.1.1.4. vert , kadangi vertinamo pastato t ris yra nuo 1000 iki 2500 m3. ioje

eilut je nurodytos dvi vert s. Tais atvejais, kai statinio stogas laitinis (pastatas su

pastoge), pasirenkama pirmoji statini  vidutin s statybos vert , kai statinio stogas

sutapdintas (pastatas be pastog s) – antroji.

3.3 lentel . Vidutin s naujo statinio statybos vert s ir
11. Gamybos, pramon s paskirties pastatai Vienetai Vieneto

kaina
Kasmetinis

nusid jimas %
11.1. vieno auk to gamybos pastatai (dirbtuv s, cechai, gamyklos,
fabrikai, mon s, kombinatai ir pan.)

1 m3

11.1.1. plytos, gel betonio plok s, blokeliai, monolitinis
gel betonis
11.1.1.1. iki 250 m3  384/346
11.1.1.2. iki 500 m3  320/285
11.1.1.3. iki 1000 m3  311/269
11.1.1.4. iki 2500 m3  299/252
11.1.1.5. iki 5000 m3  253/205
11.1.1.6. iki 10000 m3  219/167
11.1.1.7. iki 20000 m3  187/150
11.1.1.8. daugiau kaip 20000 m3  156/132

Plytos,
gel betonio

plok s – 1,2
Blokeliai – 1,5

Monolitinis
gel betonis – 1,0

Viso vertinamo objekto vert  nustatoma padauginus naujo statinio vidutin

statybos vert  i  pastato t rio ar ploto:

299 x 2100 = 627 900 Lt.

Negyvenamosios paskirties (specialiosios, religin s ir kitos paskirties) pastat

vert  tur  b ti suma inama d l tam tikr  funkcini  tr kum :

- ra vandentiekio – 4 procentais;

- ra nuotek alinimo – 4 procentais;

- ra kar to vandens – 3 procentais;

- ap ildoma krosnimis arba n ra ildymo – 8 procentais.

iuo atveju visi min ti elementai pastate yra, tod l nereikia ma inti naujo

pastato atkuriamosios vert s. Ta iau reikia taikyti fizinio nusid jimo koeficient .

Pastato am ius: 2007 – 1980 = 27 metai. Pagal 3.3 lentel , plytini  konstrukcij

nusid jimas – 1,2 proc. per metus. Bendras nusid jimas – 1,2 x 27 = 32,4 proc.

Apskai iuotas nusid jimas – 627 900 x 32,4 = 203 440 Lt.
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Pastato atk rimo ka tai gaunami i  naujo pastato statybos vert s at mus

nusid jim : 627 900 - 203 440 = 424 460 Lt.

 Sekantis ingsnis – nustatyti ir pritaikyti vietos pataisos koeficient . Pirmiausiai

 nekilnojamojo turto ver em lapio nustatoma ver  zon , kurioje yra pastatas.

Pasinaudoj  V  Registr  centro tinklalapiu [25] nustatome, kad pastatas yra Kauno

rajono 16.19 ver  zonoje. Pagal komisijos privalomam registruoti turtui nustatytus

vietov s koeficientus (3.4 lentel ) gamybin s paskirties pastatams ioje zonoje reikia

taikyti vietos pataisos koeficient  – 0,26.

3.4 lentel . Vietov s pataisos koeficientai

Gyvenamosios paskirties
pastatai ir patalpos Negyvenamieji pastatai ir patalpos, kuri  paskirtis

Butai ir patalpos
daugiabu iuose

pastatuose
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16 Kauno r.
savivaldyb

16.17 0.14 0.11 0.30 0.15 0.10 0.12 0.21 0.06 0.12 0.26
16.18 0.21 0.17 0.30 0.23 0.10 0.12 0.23 0.06 0.09 0.26
16.19 0.43 0.34 0.40 0.47 0.10 0.12 0.26 0.10 0.09 0.31
 Vietov s pataisos koeficient  padauginus i  vertinamo objekto atk rimo ka

gaunama vidutin  rinkos vert , apskai iuota atkuriamosios vert s metodu:

424 460 x 0,26 = 110 360 Lt.

Pagrindiniai skyriaus klausimai

1. Kokie yra du pagrindiniai elementai, em s sklyp  vertei nustatyti masiniu

du?

2.  kokius veiksnius neatsi velgta vertinant masiniu b du?

3. Kokios yra pagrindin s em s ver em lapi  ir vertinimo modeli

paruo imo stadijos?

4. Kokie yra rinkos duomen  patikros kriterijai?

5. Kokie yra laiko pataisos nustatymo metodai?

6. Kokie veiksniai naudojami modeli  specifikacijos nustatymui?
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7. Kaip sudaromi em s ver em lapiai ir vertinimo zonos?

8. Kokie kiti veiksniai, takojantys em s rinko kain ?

9. Kaip atliekamas vertinimo modeli  kalibravimas?

10. Kaip vykdoma vertinimo modeli  patikra?

11. Kas yra rinkos modeliavimas?

12. Kokie yra nekilnojamojo turto mokes io ypatumai?

13. Kokie yra skirtingi nekilnojamojo turto masinio vertinimo metodai?

14. Kaip nustatoma nekilnojamojo turto vidutin  rinkos vert  pagal ver

em lapius?

15. Kaip ir kokiais atvejais nustatoma nekilnojamojo turto vidutin  rinkos vert

atkuriamosios vert s metodu?
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4. Nekilnojamojo turto rinka

4.1. Nekilnojamojo turto rinkos charakteristikos

 Nekilnojamasis turtas kaip ekonomin  prek  yra unikalus. Jo fizin s,

ekonomin s ir teisin s charakteristikos smarkiai skiriasi nuo paprast  preki . Vertinant

nekilnojam  turt , renkami tiek bendri, tiek specifiniai duomenys ne tik apie pat

vertinimo objekt , bet ir apie jo aplink . Vertinimas bus tikslesnis, jei bus atlikta i sami

nekilnojamojo turto analiz . Pirmiausiai reik  aptarti nekilnojamojo turto savybes,

kurios apsprend ia ir nekilnojamojo turto i skirtines savybes [21, 22].

Fizin s nekilnojamojo turto charakteristikos

- Fiksuota geografin  vieta. em s sklypas yra nepajudinamas ir mes negalime

pakeisti jo geografin s buvimo vietos. D l to pardav jas negali perva iuoti  kit

viet , kur nekilnojamojo turto paklausa yra didesn . Pirk jas taip pat yra apribotas

tik tokia nekilnojamojo turto pasi la, kokia yra jo pasirinktame rajone. B tent d l

fiksuotos buvimo vietos nekilnojamojo turto kain  ir pajamas, gaunamas i  jo,

stipriai takoja i orin s j gos (oro, vandens tar a, triuk mas, nepageidaujami,

asocial s kaimynai, vair s apribojimai taikomi tai vietovei). D l ios savyb s NT

rinkos yra vietin s ir geografi kai apribotos.

- Heterogeni kumas. N ra dviej  identi  nekilnojamojo turto objekt . Pastatai

skiriasi savo i vaizda, architekt riniu stiliumi, statybos med iagomis, interjeru ir

pana iai. em s sklypai taip pat skiriasi savo forma, dyd iu, infrastrukt ra. Jei ir

rastume du labai pana ius nekilnojamojo turto objektus, jie vis tiek skirsis savo

buvimo vieta – koordinat mis. Heterogeni kumas apsunkina nekilnojamojo turto

rinkos tyrimus, jos dinamikos studijavim , nes vienoje vietov je b na parduodama

nedaug pana  nekilnojamojo turto objekt .

- Labai ilgas gyvavimo laikas. Pati em  ar em s sklypas yra s lyginai

nesunaikinami. Dirvos ar v jo erozija gali sunaikinti derling  dirvo emio sluoksn ,

ta iau pats em s sklypas vis tiek i liks. Pastat  gyvavimo laikas taip pat labai ilgas

– 100 – 200 met . Egzistuoja rizika, kad pelningiausias nekilnojamojo turto

panaudojimas gali pasikeisti ir po 10 metu jis nebus geriausias ir efektyviausias, o

pastatas vis dar bus tinkamas naudojimui. Tokiu atveju pakeisti em s naudojimo
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paskirt  bus labai sunku, nes nugriauti ar i montuoti statinius ir statyti naujus yra

brangi investicija. i savyb  siejasi su sekan ia:

- Ilgalaikiai ekonominiai sprendimai. Nekilnojamojo turto pirkimas ir valdymas

reikalauja ilgalaiki  sprendim  ir valdymo strategijos. i strategija turi b ti sudaryta

ne tik d l ilgo pastato gyvavimo laiko, bet ir d l nekilnojamojo turto objekto pl tros,

remonto, vadybos, vystymo poreikio.

Ekonomin s nekilnojamojo turto charakteristikos

- Situs – tai sklypo i sid stymas, pad tis lyginant su kita i orine ekonomine –

socialine veikla. Ekonominiai santykiai bei veikla ir sklypo i sid stymas j  at vilgiu

tampa vis svarbesniu sklypo ar kito nekilnojamojo turto pasirinkimo kriterijumi.

Situs papras iau yra i rei kiamas sklypo vieta ir atstumu iki kit  svarbi  ekonomini

ir socialini  centr : miesto ir verslo centro, darbo, parduotuvi , vietimo bei

kult ros staig .

- Tr kumas. Kai kurioms nekilnojamojo turto r ims pasi la yra labai neelastinga, t.y.

jos poky iai gali b ti labai nedideli. Absoliuti fizin em s pasi la yra baigtin , jos

niekas daugiau nepasi lys, nei jos yra em s planetoje. Ta iau pastat  erdv s

pasi  per tam tikr  laiko tarp  ir investavus nema ai pinig  galima padidinti. i

nekilnojamojo turto paklausa bus patenkinta, ta iau tik po tam tikro laiko.

- Stiprus ry ys tarp skirtingo nekilnojamojo turto.  Egzistuoja ry ys tarp skirting

nekilnojamojo turto objekt  vert s, paskirties (panaudojimo), pagerinim .

Kaimynyst je naujai pastatytas prekybos centras takos kito nekilnojamojo turto

naudojim  – ma  parduotuv  bus tikslinga pertvarkyti ir steigti kavin  ir pan. alia

einantis greitkelis ir netoliese esantys moteliai takos restorano ar kavin s

pelningum . Tai rodo, kad nekilnojamojo turto objekto vert  priklauso ir nuo

pasikeitim  kaimyniniuose sklypuose.

- Reikalingos didel s ir ilgalaik s investicijos. Nekilnojamasis turtas yra brangus ir

perkant j  investuojamos didel s pinig  sumos. Tikimasi, kad per ilg  laiko tarp

investicijos atsipirks ir duos peln . Didel s pinig  sumos rei kia, kad nema ai

pirk  yra nepatyr  (jie perka nekilnojam  turt  tik kelet  kart  per savo

gyvenim ), be to tai l tina nekilnojamojo turto pardavim . Pasikeitus mokes  ar

socialinei politikai, kuri imt  ma inti nekilnojamojo turto duodam  peln , per
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trump  laiko tarp  jo nepavyks parduoti ar jis bus parduotas su nuostoliais. Tod l

savininkas turi b ti pasiruo s ilgalaikiams sprendimams.

Nekilnojamojo turto rinka – tai veikla, padedanti perleisti nekilnojamojo turto

teises, nustatyti kainas, rasti geriausi  nekilnojamojo turto panaudojim  ir pana iai.

Nekilnojamojo turto rinkas galima klasifikuoti pagal daugel  po ymi , ta iau jos vis tiek

tur s esminius pana umus, kylan ius i  nekilnojamojo turto savybi . Nekilnojamojo

turto rinkos charakteristikas lyginant su tobulos konkurencijos rinkos bruo ais i ry ja

jos i skirtinumas.

Tobulos konkurencijos rinkos bruo ai [20]:

1. Produktai yra homogeni ki – pana s ir lengvai pakei iami kitais;

2. Yra daug pirk  ir pardav , kurie n ra tokie dideli, kad gal takoti kainas;

3. Pirk jai ir pardav jai turi pakankamai ini  apie prek ;

4. Prek s yra s lyginai pigios ir gali b ti laisvai ir pigiai transportuojamos ten, kur

kainos did iausios. Pirk jai gali pirkti prek  bet kur, pasirinkdami ma iausi

kain ;

5. Gamintojai gali laisvai patekti  rink ;

6. Vyriausyb  nesiki a  rinkos reguliavim  arba turi labai ma tak  nustatant

kainas.

Nekilnojamojo turto rinkos charakteristik  palyginimas su tobulos konkurencijos

rinka [26, 23]:

1. Produktai yra nehomogeni ki (heterogeni ki). D l savo savybi  n ra identi

nekilnojamojo turto objekt . Nors ekonomine prasme du nekilnojamojo turto

objektai gali b ti vienodi (duos pana  peln ), ta iau jie skirsis savo i vaizda,

geografine vieta ir t .t. Tod l pirk jas negali laisvai pakeisti vieno nekilnojamojo

turto kitu. D l ios savyb s nekilnojamojo turto rinkos susiaur ja – suma ja

pirk  ir pardav  skai ius.

2. Pirk  ir pardav  yra ma ai (lokali konkurencija). D l savo fiksuotos vietos,

nekilnojamojo turto rinkos yra gana izoliuotos viena nuo kitos ir gali b ti

vadinamos lokaliomis (vietin mis). Vienoje vietoje gali b ti tik ten esan

(pastatyt ) nekilnojamojo turto objekt  pasi la.

Kadangi nekilnojamojo turto pirkimui reikalinga nema a pinig  suma,

tai taip pat riboja potenciali  (galin  ir norin  pirkti) pirk  kiek . Tam
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tikroje vietov je, tam tikrai nekilnojamojo turto r iai, kain  lygiui yra nedidelis

skai ius pirk  ir pardav . Tokiu atveju ir pirk jai, ir pardav jai (jei j  yra

nedaug) gali takoti nekilnojamojo turto kain . Nekilnojamojo turto rinkos yra

vietin s ir jos jautriai reaguoja  paklausos ir pasi los pasikeitimus toje

vietov je. Per didel  gyvenam  nam  pasi la viename mieste nesuma ins j

tr kumo kitame. i savyb  daugiau pastebima gyvenam  nam  rinkoje,

komercinio nekilnojamojo turto rinkose pirk jai ne tiek apriboti geografine

vietove, kiek ekonomin mis nekilnojamojo turto savyb mis.

Per didel  vienos nekilnojamojo turto r ies paklausa nepadidins kitos

ies nekilnojamojo turto pasi los ir pardavim  skai iaus. Potencial s

komercinio nekilnojamojo turto pirk jai nepadidins gyvenam  nam

paklausos ir atvirk iai. Tai rei kia, kad nekilnojamojo turto rinkas susiaurina ir

nekilnojamojo turto panaudojimo galimyb .

3. Nepakankamai ini  apie prek . Dauguma moni  retai perka ar parduoda

nekilnojam  turt , tod l turi nepakankamai ini  apie teisines proced ras,

nekilnojamojo turto panaudojimo galimybes, kokyb  ir t.t. Be to jie neturi tiksli

ini  apie nekilnojamojo turto rinkos kainas, tod l ne visada gali pasirinkti

optimal  sprendim . Tai rei kia, kad analogi ko nekilnojamojo turto pardavimo

kainos gali skirtis. Komercinis nekilnojamasis turtas da nai parduodamas ar

perkamas naudojantis nekilnojamojo turto firm  ir brokeri  paslaugomis. iuo

atveju rinkoje dirba profesionalai, turintys pakankamai patirties ir duomen  apie

esamas rinkos s lygas.

4. Neorganizuota rinka. Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas yra

decentralizuotas. Sandoriai nevyksta ka kokioj nustatytoje vietoj – tai susitarimo

reikalas. Perkant akcijas, obligacijas pirk jas i  karto ino kain . Nekilnojamojo

turto kaina – deryb  reikalas. Be to gana sunku gauti duomenis apie vykusius

sandorius, nes tai privati ir neskelbiama informacija. Vertintojas gali nustatyti

nekilnojamojo turto objekto rinkos vert , bet tai dar nerei kia, kad b tent u

toki  sum  jis bus parduotas.

5. Nesubalansuota pasi la ir paklausa. l fiksuotos buvimo vietos ir lokali  rink

nekilnojamojo turto pasi la ir paklausa skirtingose vietov se bus skirtinga.

Vienose vietov se nekilnojamojo turto paklausa gali b ti didel , kitose vietov se

– per didel  pasi la. Tai priklauso nuo vairi  ekonomini  ir socialini  faktori ,

sidarbinimo galimyb s, gyventoj  skai iaus kitimo. Nekilnojamojo turto
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paklausos ar pasi los poky iai skirtingose vietov se (nekilnojamojo turto

rinkose) nepriartins rinkos prie pusiausvyros ta ko. Nekilnojamojo turto rinkose

pusiausvyra gali b ti pasiekiama tik per ilg  laiko tarp , nes nekilnojamojo turto

pasi la yra neelasti ka. Staig s nekilnojamojo turto paklausos pasikeitimai

netur s didel s takos pasi lai, o tik padidins nekilnojamojo turto kainas.

Nekilnojamojo turto pasi los padid jimas galimas tik po tam tikro laiko, kai,

atsi velgus  pakitusi  paklaus  ir padid jusi  kain , vyks pasikeitimai statyb

rinkoje ir bus pastatyti nauji nekilnojamojo turto objektai.

6. NT rinkos valstybinis reguliavimas. Tobuloje konkurencijoje valstyb  nesiki a 

rinkos procesus. Nekilnojamojo turto rinkoje valstyb  reguliuoja pardavimo,

em s naudojimo s lygas, nustato statybos, architekt rinius, gamtosauginius ir

kitokius apribojimus. vairios paramos programos skirtingiems rinkos dalyviams

sudaro nelygiavertes konkurencines s lygas ir pana iai. Valstyb  taip pat gali

reguliuoti nuomos rink  (Stokholmas, JAV), tuo sudarydama galimybes pasi los

tr kumui, pogrindinei rinkai atsirasti.

4.2. Nekilnojamojo turto rink  tipai

 Skirtingos nekilnojamojo turto rinkos i skiriamos d l skirting  nor , reikmi ,

motyv , viet , nekilnojamojo turto tip  ir t.t. Pagal nekilnojamojo turto tip  arba

panaudojim  i skiriamos penkios pla ios nekilnojamojo turto rinkos [22, 23]:

- Gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas (pvz. gyvenamieji namai, butai,

sklypai nam  statybai);

- Komercinis nekilnojamasis turtas (pvz. biurai, parduotuv s, vie bu iai).

- Gamybinis nekilnojamasis turtas (pvz. gamyklos, gamybiniai objektai);

- em s ir mi kio paskirties em  (pvz. ariamoji em , ganyklos, mi kas);

- Specialios paskirties nekilnojamasis turtas (pvz. unikalaus dizaino pastatai, istorin s

vertyb s, mokyklos, elektrin s).

Kiekviena rinka pagal vietov  gali b ti suskaidyta  ma esnes, daugiau

specializuotas rinkas, vadinamas subrinkomis. Miesto, priemies io, kaimo gyvenam

nam  subrinkos toliau gali b ti skaidomos atsi velgiant  pirk jo nuostatas: auk ,

vidutini , em  kain  nuosavyb s. Komercin s nuosavyb s gali b ti skirstomos  biur ,

parduotuvi , vie bu  ir pana ias subrinkas. Kiekviena i  j  domina tam tikras
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investuotoj  ar pirk  grupes. Gamybin s paskirties nekilnojamojo turto subrinkos gali

ti gamyklos, vairios dirbtuv s, servisai ir t.t. em s ir mi kio paskirties

nuosavybes galima skirti  mi , ariamosios em s, ganykl , piev  subrinkas.

 Subrink  nustatymo ir analizavimo platesn je rinkoje procesas vadinamas rinkos

segmentavimu. Segmentavimas naudojamas norint atrasti potencialius pirk jus ar

investuotojus pagal j  pasirinkim , i skiriant juos i  vis  gyventoj . Rinkos segmentai

gali b ti i skirti pagal:

- demografines gyventoj  charakteristikas (am , lyt , gyvenam  viet );

- ekonomines charakteristikas (pajam  lygis, norima investuoti suma);

- socialines charakteristikas ( eimynin  pad tis, pasirinkimas, skonis, mada).

 Jei segmentuojant rink  yra tiriama potenciali  klient  rinka, tai rinkos

segment  padalinimas - disagregacija yra susij s su nekilnojamojo turto savyb mis.

Padalinimas atskiria konkretaus segmento (subrinkos) nekilnojam  turt  nuo kit  tame

pa iame segmente esan  nekilnojamojo turto objekt  pagal jo charakteristikas:

architekt ros stili , pastato ar sklypo dyd , nekilnojamojo turto fizines charakteristikas

ir t.t.

eimos, ie kan ios b sto, ar firmos, norin ios pirkti dirbtuves, pakli va  tam

tikras subrinkas. iose rinkose yra skirtingo am iaus ma esni ar didesni namai, geresn s

ar prastesn s dirbtuv s: labai daug besiskirian  tarpusavyje nekilnojamojo turto

objekt . Toliau ios ma esn s rinkos gali b ti skaidomos  dar daugiau specializuotas

ma esnes rinkas, kur nekilnojamojo turto objektai yra suskirstyti pagal pirk

poreikius, skon , pasirinkim . Pirk  pasirinkimas gali b ti charakterizuotas

nekilnojamojo turto dyd iu, dizainu, kaina ir vieta. Nekilnojamojo turto vertintojas turi

identifikuoti ir studijuoti tam tikros rinkos segmentus, atsi velgdamas  nekilnojamojo

turto viet , socio-ekonomines charakteristikas, pa  nekilnojamojo turto objekt

savybes.

Nekilnojamo turto rinkos da nai yra i skiriamos pagal nekilnojamojo turto tip ,

ta iau visos ios rinkos taip gali b ti padalintos pagal tai, kokios nekilnojamojo turto

teis s yra perleid iamos: nuosavyb s ar nuomos teis . Nuosavyb s ir nuomos rinkos yra

glaud iai susij  [27]:
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- nuosavyb s rinkoje kainas takoja nauj  statyb  mastai, didinantys esam

nekilnojamojo turto objekt  skai . Nauji nekilnojamojo turto objektai padidina ir

nuomos pasi , o tai gali suma inti nuomos kainas ;

- nuomos kainos, nustatytos nuomos rinkoje, takoja nekilnojamojo turto kainas

nuosavyb s rinkoje.

Naujos statybos didina nekilnojamojo turto pasi  tiek nuosavyb s, tiek nuomos

rinkose. Nekilnojamo turto kaina nuosavyb s rinkoje ir statyb  ka tai bei tu em s

sklyp  kaina apsprend ia kada prasid s naujos statybos. Jos prasideda, kai nekilnojamo

turto kaina tampa didesn  u  statybos bei em s sigijimo ka tus. Ilgame laikotarpyje

nekilnojamojo turto kaina tur  b ti lygi statybos bei em s sigijimo ka tams. Ta iau

trumpame laikotarpyje d l statybos darb  trukm s pasi la netenkina paklausos ir

nekilnojamojo turto kainos kyla. D l nauj  statyb  padid jus nekilnojamojo turto

pasi lai kaina suma ja ne tik nuosavyb s rinkoje, bet ma ja ir nuomos mokestis

nuomos rinkoje.

 Paklausa nuomos rinkoje takojama nuomos mokes io, moni  ar firm

pelningumo, bendro pajam  lygio, gyventoj  migracijos ir pana iai. Nereguliuojamoje

rinkoje nuomos kaina nusistovi pusiausvyros ta ke. B tent nuomos dydis apsprend ia

bendr sias pajamas, gaunamas i  nekilnojamojo turto. Did jant bendrosioms pajamoms

did s ir nekilnojamo turto vert  nuosavyb s rinkoje, nes jos yra vienas i  pagrindini

veiksni  skai iuojant nekilnojamo turto naudojimo pajam  vert .

 Jau min ta statyb  rinka kuria naujo nekilnojamojo turto pasi . Pati statyb

rinka taip pat takojama nekilnojamojo turto, statybini  med iag  kain , pasikeitim

darbo rinkoje. Tiek komercin s, industrin s, tiek ir gyvenamosios paskirties

nekilnojamojo turto rinkos susij  su statyb  rinka.

4.3. Nekilnojamojo turto rinkos dalyviai

Versle, susijusiame su nekilnojamuoju turtu, dalyvauja daug vairi  profesij

atstov . Nekilnojamojo turto rinkos dalyviai sudaro sandorius, perka, parduoda, stato,

administruoja ir t.t. Pagrindiniai nekilnojamojo turto rinkos dalyviai yra:

1. Pirk jai ir pardav jai. Tai pla iausia kategorija,  kuri eina tiek privat s

asmenys, tiek firmos, investuotojai, statybos bendrov s. Visi jie turi skirtingus

interesus, finansines galimybes, ta iau jie pana s tuo, kad pasirodo rinkoje

nor dami pirkti ar parduoti specifin  nekilnojamojo turto objekt .
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2. NT pl tros specialistai. Tai gali b ti matininkai, planavimo specialistai,

architektai. Pagrindin  j  paskirtis – paversti em s sklyp  patraukliu

nekilnojamojo turto objektu. ie planavimo specialistai sukuria naujus

nekilnojamojo turto objektus, atlieka suformuot  nekilnojamojo turto objekt

padalinimus, nustato galim em s sklypo panaudojim , planuoja infrastrukt .

Taip atsiranda konkurentabilus, turintis savo rinkos vert em s sklypas.

3. NT brokeriai. Brokeriai vykdo nekilnojamojo turto pirkim  – pardavim ,

nekilnojamojo turto marketing , reklamuodami ar sukurdami kitoki  pateikimo

potencialiam pirk jui ar investuotojui strategij , ir t.t. Brokeriai randa pirk jus ir

pardav jus rinkoje ir suveda juos kartu. Kaip ir vertintojai, brokeriai gali

specializuotis tam tikrose nekilnojamojo turto rinkose, nes jie renka ir analizuoja

daug informacijos, kuri  galima pritaikyti tik tam tikros paskirties

nekilnojamajam turtui. Komercinio ir gyvenamojo nekilnojamojo turto brokeriai

turi analizuoti gyventoj  skai , j  pajamas, ekonomines s lygas, finans  ir

mokes statym  pasikeitimus. Gamybin s paskirties nekilnojamojo turto

brokeriai specializuojasi gamykl , sand li , servis  pardavime, surinkdami

informacij  apie vietov s ekonomin  baz , transportavimo sistem , gamybos

aliav  tiekimo galimybes, darbo rinkos situacij . Gali b ti ir em s kio

paskirties em s brokeriai, kurie turi i manyti em s dirbim , augalininkyst  ir

gyvulininkyst , em s kio produkt  rink , valstyb s dotacijas ir t.t.

4. Investuotojai. Kadangi nekilnojamasis turtas yra brangus, didesn  dalis jo

pirkimo i laid  yra finansuojama imant kredit . Tiek priva ios, tiek ir

valstybin s strukt ros gali b ti trauktos finansuojant nekilnojam  turt .

Bankai, vair s investicij  fondai, draudimo bendrov s si lo paskolas b sto

atnaujinimui, gyvenamojo nekilnojamojo turto pirkimui, dideli  komercini

statini  finansavimui, naujoms statyboms kaip u stat  priimdami nekilnojamojo

turto objektus. Investuojant ar finansuojant nekilnojam  turt  svarbu i tirti

rizikos faktorius, teisingai vertinti u statom  objekt , si lyti palankias ir

lanks ias kredito vykdymo s lygas.

5. Vertintojai. Vertintoj  paslaugomis naudojasi beveik visi nekilnojamojo turto

rinkos dalyviai. Prie  perkant ar parduodant nekilnojam  turt  ir pardav jas, ir

pirk jas nori inot jo vert  rinkoje. Investuotojai prie  finansuodami projekt

nori inoti jo investicin  vert  (naudojimo pajam  vert ). Brokeriai taip pat

neprad s pardavin ti nekilnojamojo turto ne inodami jo rinkos vert s ir jos
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galim  pasikeitim  artimiausiu metu. Tod l vertintoj  paruo imas apima

nema ai finansini ini , jis turi i manyti brokerio, statybininko darb , inoti su

nekilnojamuoju turtu susijusius teisinius aktus ir be abejo nekilnojamojo turto

vertinimo b dus.

4.4. Nekilnojamojo turto rinkos tyrimai vertinimo procese

Rinkos tyrimas yra tam tikro produkto ar paslaugos rinkos identifikavimas ir

analiz  [26]. Nekilnojamojo turto kontekste rinkos analiz  apibr ia nekilnojamojo turto

objekto rink , tiria faktorius, takojan ius tam tikro nekilnojamo turto pasi  ir

paklaus . Rinkos analiz  taip pat yra neatskiriama nekilnojamojo turto vertinimo dalis,

nes tai yra pagrindas priimant ekonominius sprendimus.

Svarbiausia rinkos analiz s funkcija vertinimo procese yra identifikuoti vert s

faktorius [28]. Papras iau kalbant galime teigti, kad vertinimo procese svarbiausia yra

paklausos ir pasi los tyrimas. Rinkos analiz  leid ia nustatyti efektyvi  paklaus  ir

pasi  tam tikram nekilnojamo turto tipui, tam tikroje vietoje, tam tikru laiku.

Tiriant nekilnojamo turto rink  renkami duomenys tiesiogiai ir netiesiogiai

susij  su nekilnojamuoju turtu. Tiesiogiai susij  – nekilnojamo turto pardavimo kainos,

nuomos kainos, u imtumo/vakansij  santykis, b sima pasi la ir t.t. Duomenys,

netiesiogiai susij  su nekilnojamo turto: gyventoj  bei eim  skai ius, sidarbinimo

galimyb , nedarbas, pajam  lygis, kitos socialin s gyventoj  charakteristikos, bendras

verslo aktyvumas ir t.t.

ie duomenys reikalingi ekonominei aplinkai, takojan iai nekilnojamo turto

objekt , apib dinti. Surinkti duomenys naudingi naudojant tris pagrindinius vertinimo

metodus, padidina nustatytos vert s tikslum , pvz.: palengvina palyginam  objekt

radim  ir atrank , patais  skai iavim , pinig  sraut  prognozes.

Skirtingai nei kiti produktai ir prek s, nekilnojamas turtas gali tur ti alternatyv

panaudojim  arba alternatyvius vartotojus. I analizavus duomenis apie potencialius

pirk jus galima i skirti tam tikrus rinkos segmentus pagal j  skon , poreikius, norim

mok ti kain . Po to reikia i tirti, ar nekilnojamo turto savyb s yra patrauklios

potencialiems pirk jams bei pirk jams i  kit  rinkos segment . Nekilnojamo turto

savybi  identifikavimas ir analiz  vadinama produktyvumo analize. Ji tiria

nekilnojamo turto fizines, teisines, vietos savybes tam, kad nustatyt , kaip  savybi
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kombinacija tenkina galim  pirk  poreikius. Produktyvumo analiz  leid ia mums

smulkiau padalinti rinkos segmentus, atrasti ni  vertinamam NT objektui.

Produktyvumo analiz  taip pat nustato efektyviausi  ir geriausi  panaudojim ,

identifikuodama galim  vartotoj  diapazon , nukreipdama NT produkt  specifines

rinkas.

4.5. Nekilnojamojo turto rinkos tyrim  tipai

sienio autoriai i skiria penkis pagrindinius nekilnojamojo turto rinkos

analiz s tipus [24]:

1. Bendra vietin s ekonomin s pad tis analiz . ia analizuojami bendri faktoriai,

takojantys vairaus nekilnojamojo turto pasi los ir paklausos poky ius. Vietin s

ekonomin s pad tis analiz  tiria gyventoj  bei eimos skai , pajam  lyg ,

sidarbinimo galimybes, bendr  verslo aktyvumas ir pana iai. ie faktoriai yra

susij  su bendra nekilnojamo turto pasi la ir paklausa. Konkre ioje vietov je

atsi velgiama  faktori  kitimo tendencijas bei galim tak  ateityje.

2.  Nekilnojamojo turto rinkos analiz . Rinkos analiz  vykdoma pasirinktoje

geografin je vietov je tiriant tam tikro nekilnojamojo turto pasi  ir paklaus .

Geografin  vietov  pagal dyd  ir potencialius pirk jus gali b ti vietin ,

regionin , nacionalin  ar net tarptautin .

3.  Marketingo analiz . Atliekama tam tikro projekto ar nekilnojamojo turto

objekto konkurencingumo, pelningumo analiz .

4. Galimybi  tyrimas. i analiz  atliekama tiriant, ar tam tikras nekilnojamojo turto

vystymo projektas gali b ti s kmingai vykdytas. Pavyzd iui tai gali b ti

tyrimas, ar projektas duos pakankamai pelno, kad pritraukt  investuotojus, arba

ar rinkos absorbcija yra pakankama pagal vertinam  projekt  numatyt  statini

kiekiui ar plotui.

5. Investicij  analiz . iuo atveju nekilnojamojo turto objektas tiriamas kaip

investicija: ar ji atsipirks, kokia yra rizika, kokia gali b ti pelningumo norma ir

pana iai.

Kiekvienu atveju reikia pasirinkti, koki  analiz  ar j  kombinacijas reikia atlikti,

ko pageidauja klientas, ar to reikia vertinimui atlikti ir t.t.
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Pagrindiniai skyriaus klausimai

1. Kokios yra fizin s nekilnojamojo turto charakteristikos?

2. Kokios yra ekonomin s nekilnojamojo turto charakteristikos?

3. Kokie yra tobulos konkurencijos rinkos bruo ai?

4. Kokios yra nekilnojamojo turto rinkos charakteristikos?

5. Kokie yra nekilnojamojo turto rink  tipai?

6. Kas yra rinkos segmentavimas ir disagregavimas?

7. Koks yra nuosavyb s ir nuomos rink  ry ys?

8. Kokie yra nekilnojamojo turto rinkos dalyviai?

9. Kas yra produktyvumo analiz ?

10. Kokie yra nekilnojamojo turto rinkos tyrim  tipai?
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