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LIETUVOS TURTĄ ir VERSLĄ VERTINANČIŲ
ĮMONIŲ ASOCIACIJA

 
 
 

Seminaras  
„Nekilnojamojo turto rinkos ir teisinės aktualijos turto vertintojams, ruduo 2017“ 

 

2017 m. spalio 20 d.  
 

Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija kartu su VGTU Statybos valdymo ir nekilno-

jamojo turto katedra 2017 m. spalio 20 d. (penktadienį) kviečia į seminarą „Nekilnojamojo turto  
rinkos ir teisinės aktualijos turto vertintojams, ruduo 2017“. Seminaro dalyviai gaus dalyvio  

pažymėjimus (6 akad. val.). Seminaro medžiaga bus perduota elektroniniu formatu. 
 

           Seminaro vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11,  05 auditorija,  

Vilniuje;  

           Seminaro laikas: 2017 m. spalio 20 d., penktadienį nuo 10.00 iki 15.15 val. 

Seminaro dalyvio mokestis: LTVVĮA įmonių narių darbuotojams - 30 eurų, kitiems – 40 eurų, 
VGTU magistrantams, doktorantams bei pedagoginiam personalui – nemokamai.  

Registracija ir apmokėjimas: prašome registruotis iš anksto iki 2017-10-19 d., 12 val. asociacijos 

elektroniniu paštu ltvvia@gmail.com arba tel. 85 261 89 51.  

 

Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas iki seminaro pradžios pavedimu į Lietuvos turtą ir verslą 

vertinančių įmonių asociacijos sąskaitą LT48 4010 0424 0008 3419 (gavėjo kodas 125711890) arba 

grynais atvykus į seminarą. 

 
Seminaro programa  

 
9.30 - 10.00 Registracija 

10.00  - 10.45 Turto ir verslo vertintojų  priežiūros  pasikeitimai ir naujovės. 
Saulius Vagonis, „Ober-Haus“ Vertinimo ir rinkos tyrimų departamento vadovas,  

Kęstutis Kristinaitis, korporacija „Matininkai“ prezidentas. 

10.45 - 11.30 Elektroninės vertintojų apklausų sistemos pristatymas, pataisų pagrindimas  
naudojantis apklausos rezultatais. 
Viktoras Račkovskis  „Centro Kubas – Nekilnojamasis Turtas“ direktorius 

11.30 - 12.15 Lietuvos gyvenamojo nekilnojamojo turto rinkos apžvalga: ar jau gyvename  
naujame NT burbule?“  

Raimondas Reginis, „Ober-Haus“ vyresnysis rinkos analitikas 

12.15 - 13.00 Pertrauka 

13.00 - 13.45 Žemės įstatymo pakeitimai, plėtros galimybės iš valstybės nuomojamuose žemės 
sklypuose.   
Asta Augutytė-Rapkevičienė, advokatų kontoros „Sorainen“ vyresnioji teisininkė 

13.45 - 15.15 Nestandartiniai skaičiavimo modeliai  vertinant nekilnojamąjį turtą pajamų   
metodu.  
Saulius Vagonis, „Ober-Haus“ Vertinimo ir rinkos tyrimų departamento vadovas 

 

 

Seminaro moderatorius: Saulius Vagonis  


