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Programa ir darbotvarkė
Turto ir verslo vertinimo veiklos Lietuvoje dvidešimtmetis, Lietuvos turto vertintojų asociacijos (LTVA)
įkūrimo 20 metų sukaktis ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 10-mečio sukaktis yra puiki proga aptarti turto ir
verslo vertinimo ekonominį, teisinį, vadybinį kontekstą, sąsajas su šalies ūkio ir verslo aplinka, finansų sektoriumi,
pateikti tyrimų įžvalgas ir atvejų analizes. Kviečiame dalyvauti – klausytojams bus įteikti dalyvio pažymėjimai ir
konferencijos mokslinių straipsnių leidinys.

8.45–9.30 – Konferencijos dalyvių registracija
9.30–11.00 – Pirmoji sesija. Turto apskaitos ir vertinimo sąsajos. Moderatoriai prof. dr. Birutė
Galinienė, prof. habil. dr. Albinas Marčinskas
9.30
– Sveikinimai, įžanginė dalis. Ekonomikos fakulteto dekanas dr. Jonas Martinavičius, VU
Rektorato atstovas, Finansų ministerijos atstovas, LTVA l. e. p. prezidentas Valdemaras Ivaško
9.50
– Kamarauskienė Irma (VU). Viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio materialiojo turto vertės
nustatymo problemos ir perspektyviniai sprendimai.
10.10 – Galinienė Birutė, Kulišauskas Dovydas (VU). Vertybinių popierių vertinimo teoriniai ir
praktiniai aspektai.
10.25 – Čekanavičius Linas, Martinavičius Jonas (VU). Kaštų ir naudos analizės taikymas vertinant
energetikos objektus
10. 45 – Kurlavičiūtė Elena (VU). Pašto ženklai: alternatyvi kaupimo priemonė ir leidybos iššūkiai.
11.00–11.30 – Pertrauka
11.30–13.00 – Antroji sesija. Metodiniai ir teisiniai turto ar verslo vertinimo aspektai. Moderatoriai
Steponas Deveikis, prof. dr. Birutė Galinienė, dr. Viktorija Cohen
11.30 – Marčinskas Albinas, Galinienė Birutė (VU). Turto vertintojo profesijos branda: proceso
valdymas.
11.45 – Steponas Deveikis (VU; TVPT). Tarptautiniai vertinimo standartai ir jų taikymo aktualijos.
12.00 – Raslanas Saulius, Stasiukynas Andrius, Stasėnaitė Kristina (VGTU). Lietuvos gyvenamųjų
namų darnumo vertinimo sistemos modelis.
12.15 – Krutinis Mindaugas, Naimavičienė Jurga (VU, VGTU). Informacinių technologijų vaidmuo
globalioje nekilnojamojo turto rinkoje.
12.30 – Azbainis Vytautas (MRU). Nekilnojamojo turto rinkos poveikis Lietuvos ekonomikai.
12.45 – Rekerta Remigijus (TVPT). Teisinės pareigos turto ar verslo vertinimo ataskaitoje pagrįsti
nustatytą vertę praktiniai aspektai.
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