
 
 

 
 
 
 
 

Vilnius, 2015-03-16 
GERBIAMAS  LTVA  NARY, 

 

informuojame Jus, kad Lietuvos turto vertintojų asociacijos valdybos 2015 m. 
kovo 12 d. pos÷džio sprendimu (protokolas Nr. 9/169) 2015 m. kovo 27 d. 13.30 
val. kviečiamas LTVA Visuotinis ataskaitinis nari ų susirinkimas, kuris vyks 
Vilniaus Gedimino technikos universitete, Saul÷tekio al. 11, 03 auditorija , 
Vilniuje. Prieš susirinkimą vyks 4 a. v. seminaras „Ekonomikos raida ir 
nekilnojamojo turto rinka. Kilnojamojo turto vertin imo aktualijos.“  
(dalyvavimas nemokamas, dalyvio pažym÷jimai bus įteikti Visuotinio ataskaitinio 
narių susirinkimo pabaigoje). 

 
Siūloma susirinkimo darbotvark÷ pridedama. Susirinkimo pradžia 13.30 val., 

registracija  prasideda nuo 12.30 val.  Vilniaus Gedimino technikos universitete, 
Saul÷tekio al. 11, 03 auditorija, Vilniuje. 

  
Negalinčių dalyvauti Visuotiniame susirinkime prašome parašyti įgaliojimą 

kolegai – LTVA nariui dalyvauti ir balsuoti darbotvark÷s klausimais Jūsų vardu. 
         
         LTVA visuotinio ataskaitinio susirinkimo medžiagą ir įgaliojimo formą galite 
rasti LTVA interneto svetain÷je www.ltva.lt  

�  

Dalyvausiančius Visuotiniame susirinkime LTVA narius arba narių įgaliojimo raštus 
Asociacijos administracija registruoja iki 

2015 m. kovo 26 d. 16 val. 
LTVA būstin÷je Lukiškių g. 5-414 (IV-as aukštas), Vilniuje; 
� Tel./faks. (8~5) 2 61 89 51, el.paštas: ltva.lt@gmail.com 

o kovo 27 d. iki 14 val. – VGTU 03 auditorijoje 
 

Laukiame Jūsų !    
 

Pagarbiai, 
LTVA prezidentas                                                           Audrius Šešplaukis 

 

 

 

 

LIETUVOS TURTO VERTINTOJŲ ASOCIACIJOS 
VISUOTINIO NARI Ų SUSIRINKIMO  

2015-03-27 
 

D A R B O T V A R K ö  (PROJEKTAS) 

 
1. Organizaciniai susirinkimo klausimai. 
2. LTVA prezidento ir valdybos veiklos ataskaita. 
3. LTVA valdybos narių ir dalykinių komisijų pirmininkų 

pasisakymai. Diskusijos d÷l veiklos ataskaitos. 
4. LTVA Revizijos komisijos ataskaita. Finansin÷s 

atskaitomyb÷s pristatymas. 
5. LTVA veiklos ataskaitos, Revizijos komisijos akto ir 

asociacijos finansin÷s ataskaitos (balanso) tvirtinimas. 
6. LTVA  Revizijos komisijos ir Valdybos rinkimai. 
7. Nario mokesčio 2015 m. nustatymas. 
8. LTVA 2015 m. veiklos programos ir renginių plano 

pristatymas, aptarimas ir tvirtinimas. 
9. Kiti aktualūs asociacijos veiklos klausimai (naujų LTVA 
įstatų aptarimas, transporto priemonių vertinimo veiklos 
aktualijos,  ir kt.). 
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LIETUVOS 
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