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LIETUVOS TURTO VERTINTOJŲ ASOCIACIJOS PROFESINIS SEMINARAS TEMA: 
 „TURTO IR VERSLO VERTINIMAS: 2019 M. AKTUALIJŲ APŽVALGA” 

(8 akademinės valandos) 
2019 m. gruodžio 13 d. (penktadienis) 

Vieta: PANORAMA HOTEL konferencijų centras, Sodų g. 14, Vilnius. 

Seminaro laikas: 2019 m. gruodžio 13 d. (penktadienis), registracija nuo 8:30 val. 

Registracija ir apmokėjimas už seminarą per PAYSERA sistemą ČIA:  

https://tickets.paysera.com/lt/event/turto-ir-verslo-vertinimas-2019-m-aktualiju-apzvalga 
 

Jei reikalinga sąskaita faktūra, nepamirškite to pažymėti varnele atitinkamame laukelyje perkant 
bilietą (-us) ir suvesti įmonės rekvizitų. 

 
 

Seminaro dalyvio mokestis: LTVA nariams – 49 EUR,  
kitiems dalyviams ir LTVA nariams, nesumokėjusiems nario mokesčio – 65 EUR. 

 
Nusipirkus seminaro bilietą Paysera sistemoje, laikoma, jog už dalyvavimą seminare buvo apmokėta. 
Jeigu, perkant dalyvio bilietą, pažymėjote, jog reikalinga išankstinė sąskaita, ji turi būti apmokėta iki seminaro 

pradžios pavedimu į LTVA sąskaitą: LT61 7300 0100 0244 7529 (juridinio asmens kodas 191695096). 
 

Seminaro programa 

Laikas Tema Pranešėjai 

8:30 – 9:00 Registracija 

9:00 – 9:15 Įžangos žodis                     

9:15 – 10:00  Naujasis Nepriklausomo turto 
vertinimo įstatymas.  

LR Finansų ministerijos komentaras 

Paulė Svorobovičienė 
LR Finansų ministerijos 

Atskaitomybės, audito, turto 
vertinimo ir nemokumo valdymo 

departamento  
Vyresnioji patarėja 

10:00 – 10:45 VMI pozicija dėl turto vertinimų: 
rizikos ir reikalavimai 

Irena Budreikaitė 
VMI Kontrolės ir metodologijos 

skyriaus vedėja  

Jurgita Narkevičiūtė 
VMI Teisės departamento apeliacijų 

skyriaus patarėja 

10:45 – 11:00 Kavos pertrauka  

11:00 – 11:45 Meno vertybių vertinimas Dr. Laurynas Jonušauskas  
VšĮ ARTIS CUBUS direktorius 

11:45 – 12:30 Vilniaus miesto bendrasis planas Mindaugas Pakalnis 
Vilniaus m. savivaldybės 
Vyriausiasis architektas 

12:30 – 13:30 Pietūs 
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13:30 – 14:15 Miškų vertinimas.  
Svarbiausi aspektai profesionalų 

akimis 
Tadas Palaima 

UAB „Miško aukcionas“ direktorius 

14:15 – 15:00 Turto vertinimas teisminiuose 
ginčuose. Jo svarba 

Dr. Paulius Markovas 
COBALT advokatų kontoros 

partneris 
15:00 – 15:45 Turto vertinimas įkeitimo tikslu Aušra Bartusevičienė 

Finansavimo paslaugų departamento 
turto vertintoja, SEB bankas 

15:45 – 16:30 Verslo pardavimo procesas Marija Leitonienė 
UAB Confidentus direktorė 

 
Seminarą moderuoja LTVA Prezidentas Audrius Šešplaukis.  

Seminaro dalyviai gaus pažymėjimus (8 ak. val.) ir seminaro medžiagą elektroniniu formatu. 
 

Aktualią informaciją apie profesinės kvalifikacijos kėlimo valandų skaičių rasite ČIA. 
 
 

Atvykstantiems automobiliu: parkavimas galimas viešbučio PANORAMA aikštelėje šalia viešbučio. 

Įvažiuojant į aikštelę, privažiavus prie šlagbaumo, jis atsidaro automatiškai. Išvykdami iš seminaro už 

parkavimą apmokėkite viešbučio registratūroje. Visos dienos parkavimo kaina – 3 eurai.  

 

Dėmesio! Renginys bus tiesiogiai transliuojamas internetu, jame numatoma ir fotografuoti. Jūs galite būti 

matomas fotografijose ir vaizdo įrašuose, šios fotografijos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai 

prieinamuose interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose ar žiniasklaidos priemonėse. 

 

Seminaro tiesioginės vaizdo transliacijos nuoroda: http://www.ltva.lt/live/. 

 

 

 

http://www.ltva.lt/aktuali-informacija-del-kvalifikacijos-kelimo-valandu-skaiciaus/
http://www.ltva.lt/live/

