
  VU Ekonomikos fakulteto (VU EF), Lietuvos turto vertintojų asociacijos (LTVA) ir Lietuvos turtą ir 
verslą vertinančių įmonių asociacijos (LTVVĮA)  konferencijos  

„Šalies turtas ekonominėje politikoje – turto ekonomikos ir vadybos aspektai 2016“ 
P R O G R A M A   

* * *  
Konferencija vyks 2016 m. gegužės 6 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės 

komunikacijos ir informacijos centro konferencijų salėje (Saulėtekio al. 5; plenarinė sesija) ir VU 
Ekonomikos fakultete (Saulėtekio al. 9, II rūmai; dvi teminės sesijos).  

 
8.45–9.30 Registracija, Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos 

centro konferencijų salė (Saulėtekio al. 5) 

9.30–11.20  PLENARINĖ SESIJA: Lietuvos turtas – būklės pokyčiai ir valdymo efektyvinimo uždaviniai. 
Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro konferencijų salė 
(Saulėtekio al. 5). Moderatoriai prof. habil. dr. Albinas Marčinskas (VU) ir prof. dr. Birutė Galinienė (VU). 

9.30 – 9.45  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovo įžanginis sveikinimo žodis 
   Vilniaus universiteto bendruomenės reikalų prorektorės doc. Birutės Švedaitės-  
   Sakalauskės  sveikinimo žodis 

9.45–10.05 Prof. Jonas Martinavičius, Ieva Keršulytė (VU). Šalies turtas  ir socialinės-ekonominės 
plėtros rezultatai – palyginamoji ES šalių analizė 

10.05–10.25 Prof. Borisas Melnikas (VGTU). Turto vertė ir valdymas: makroekonominė aplinka, jos 
vaidmuo ir mokslinio pažinimo prioritetai  

10.25–10.45 Kęstutis Kristinaitis (LTVA, LTVVĮA). Lietuvos turto vertinimo sistema –  analizė, kritinės 
pastabos ir įvertinimas  

10.45–11.05 Prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas (VU). Turto vertintojų ir matininkų profesinės 
civilinės  atsakomybės teoriniai ir praktiniai aspektai  

11.05–11.20  Diskusija, atsakymai į klausimus 

 
11.20–13.00 Pietų pertrauka.  Zoologijos muziejaus Jungtiniame gyvybės mokslų centre (Saulėtekio 
al. 7) arba CERN parodos Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre (Saulėtekio al. 3) 
lankymas (pagal pageidavimą). 

 
13.00–14.30 Pirmoji teminė sesija: Viešojo sektoriaus turto ekonomika ir vadyba. Vilniaus 
universiteto Ekonomikos fakulteto 410 auditorija (Saulėtekio al. 9, II rūmai). Moderatoriai prof. dr. 
Jonas Martinavičius (VU) ir doc. dr. Agnė Laužadytė-Tutlienė (VU). 

13.00–13.15 Dr. Danguolė Bublienė (VU). Viešojo sektoriaus subjektų valdoma informacija – ar 
išnaudojamos visos galimybės atvirų duomenų erdvei sukurti  

13.15–13.30  Andrius Romanovskis (Lietuvos draudikų asociacija). Turto draudimas Lietuvoje: jo 
svarba ir gyventojų sąmoningumas 

13.30–13.45 Deivydas Gabulas (VĮ Turto bankas). Valstybės valdomos įmonės: gerasis valdymas ir 
veiklos rezultatai  

13.45–14.00 Aušra Vičkačkienė (Finansų ministerija). Valstybės turto valdymo problemos 

14.00–14.15 Kristina Jakštonytė (Valstybės kontrolė). Valstybės kontrolės požiūris į šalies turto 
valdymą ir efektyvų naudojimą 

14.15–14.30 Diskusija, atsakymai į klausimus 

 

14.30–14.45 Pertrauka 



 

14.45–16.20  Antroji teminė sesija: Turto ekonomikos praktika ir teorinės įžvalgos. Vilniaus 
universiteto Ekonomikos fakulteto 410 auditorija (Saulėtekio al. 9, II korpusas). Moderatoriai 
Steponas Deveikis (VU) ir dr. Viktorija Cohen (VU). 

14.45–15.00 Dr. Vytautas Kėdaitis, dr. Romualdas Valkauskas (VU). Pajamos – turtas: nelygybės 
identifikavimo aspektai  

15.00–15.15 Dr. Ieva Augutytė-Kvedaravičienė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas). Prekybos 
centrų segmento dinamika kintančioje aplinkoje  

15.15–15.30  Prof. Birutė Galinienė, prof. Albinas Marčinskas, Steponas Deveikis (VU). Turto ir verslo 
vertintojų profesinės kompetencijos ugdymas Lietuvoje  

15.30–15.45 Prof. Arvydas Paškevičius, Natalija Kupreščenkaitė (VU) Verslo vertinimo ypatumai 

15.45–16.00 Prof. Saulius Raslanas (VGTU). Nekilnojamojo turto mokesčių sistemos reformos 
pagrindas – žemės vertės mokestis 

16.00–16.15 Juliana Savickaja, dr. Aurelija Ulbinaitė (VU). Geležinkelių transporto sektoriaus rizikos 
valdymo procesų optimizavimo galimybės  

16.15–16.20 Diskusija, atsakymai į klausimus 

 
16.20  Konferencijos uždarymas, VU Ekonomikos fakulteto dekano palinkėjimai  

 
Konferencijos organizatoriai (Organizacinis ir Mokslo komitetai) pasilieka teisę, iškilus būtinybei,  

keisti konferencijos programą ir darbotvarkę, pranešimų eilės tvarką. 
Konferencijos leidinyje publikuojama 17 mokslinių straipsnių. 
Atsakingasis konferencijos organizacinis (techninis) padalinys –  VU EF Ekonominės politikos 

katedra.  
 
Konferencijos Organizacinis ir Mokslo komitetai,  2016-05-04 
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