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Spalio 21 d. 

10.00-18.00 

 

10.00-10.15 Įžanginis žodis nuo KVU organizatorių/programos pristatymas  

 

10.15-11.00 NT2017 apžvalga Lietuvoje ir pasaulyje.  

• NT tendencijos: koks turtas išlaikys vertę ateityje? 

• NT kainos ir pasiūla Lietuvoje; 

• Koks NT yra geriausia investicija? 

 

VIKTORIJA VANAGĖ – nekilnojamojo turto srityje sėkmingai dirba jau 7 metus. Prieš ketverius 

metus įsteigė nekilnojamojo turto agentūrą CITUS, kurią sėkmingai pardavė 2016 m. kompanijai 

REMAX. Šuo metu Viktorija yra REMAX Lietuva franšizės bendra akcininkė. Taip pat aktyviai dirba 

su nekilnojamojo turto plėtojimu (Citus Construction), investavimu į nekilnojamąjį turtą bei klientų 

konsultavimu NT pardavimo bei įsigijimo klausimais. 

 

11.00-11.45 Ar žinote, kokios investicijų grąžos galima tikėtis bei kokius mokesčius sumokate 

investuodami į investicinius, pensijų bei gyvybės draudimo fondus? 

• Kokia dalis žmonių Lietuvoje investuoja į investicinius, pensijų bei gyvybės draudimo fondus? 

žinutė, kad beveik 90% dirbančiųjų yra investuotojai, klausimas ar žinote kur investuojate, 

kokius grąžos galite tikėtis ir kokius mokesčius sumokate 

• Kokia investavimo į akcijas ir obligacijas reali istorinė grąža? pateikti pavyzdžius apie 

istorines grąžos ir rizikos normas 

• Kokie investavimo į akcijas ir obligacijas būdai? Investiciniai, pensijų bei gyvybės draudimo 

fondai, kokie jų panašumai ir skirtumai, kaštai ir pan. 

 

ARTŪRAS MILEVSKIS – UAB Synergy Finance investicijų valdymo skyriaus vadovas bei vienas iš 

įmonės įkūrėjų. Šiuo metu Artūras yra atsakingas už profesionalų klientų turto valdymą bei 

konsultavimą, periodinių bendrovės renginių organizavimą, esamų investavimo strategijų priežiūrą bei 

naujų paiešką. Jis taip pat yra vienas iš investuotojų edukacijai skirtos internetinės svetainės 

Investavimas.lt lektorių. Jam tenka skaityti pranešimus įvairiomis investavimo temomis Investuotojų 

asociacijos, žurnalo „Investuok“, Vilnius Invest, Lietuvos banko bei kitų institucijų organizuojamuose 

renginiuose. 

 

11.45-12.00 Pertrauka 

 

12.00-12.45 Kaip būsto paskolą gražinti dvigubai greičiau ir sumokėti bankui dvigubai mažiau?  

• Išmoksite patys sau pasiskaičiuoti kokia paskola yra saugi, o kokia pavojinga. 

• Sužinosite kokia didžiausia klaidą daro 90 % kredito gavėjų ir dėl to patiria tūkstančius Eur 

nuostolių. 

• Išgirsite 5 realius pavyzdžius, kurie padės Jums sutaupyti nuo 10 000 iki 30 000 Eur bankui 

mokamų palūkanų. 



 

MARIUS JANSONAS – Nepriklausomas paskolų ekspertas Lietuvoje Nr. 1. Per pastaruosius 10 metų 

Marius savo klientams - šeimoms ir verslams - padėjo atrasti ir sutaupyti net 28 000 000 eurų (per 96 

600 000 litų) paskolų palūkanų. Marius Jansonas dirbo Skandinavijos banko gyvybės draudimo grupės 

vadovu, vėliau pradėjo privačią praktiką investavimo, mokesčių susigrąžinimo ir paskolų srityse. 2009 

metais kartu su partneriais įkūrė „Finansų ir kreditų valdymo asociaciją" ir buvo išrinktas jos 

prezidentu. 

 

12.45-13.45 Pietūs  

 

13.45-14.30 Kaip teisingai pasirašyti kredito sutartį ir kokios jūsų teisės?  

• Tinkamas pasirengimas prieš imant paskolą. 

• Sutarčių nuostatos: pavojai ir saugikliai. Kaip sudaryti palankesnę, saugesnę kredito sutartį. 

• Ką reiškia „bendraskoliai“, „laiduotojas“; kaip vedybų sutartis gali apsaugoti šeimos interesus. 

• Kaip elgtis, kad kredito sutartis nebūtų nutraukta, ar jeigu jau nutraukta. Kaip išvengti 

neigiamų pasekmių. 

KAROLIS RUIGYS  – turintis ilgametę teisinio darbo patirtį, atstovauja klientus nuo sutarčių 

pasirašymo iki ginčų sprendimo teismuose. Padeda klientams tiek išsiaiškinti, išsiderėti palankesnes 

sąlygas ir pasirašyti saugesnes sutartis, tiek ir spręsti ginčus su bankais bei kitomis įstaigomis. 

 

 

14.30-15.15 Asmeniniai finansai ir pamokos kaip investuoti per P2P vaikų mokslams ir savo 

oriai pensijai.  

• Apie save. Mūsų šeimos finansų valdymo modelis 

• Kokie pasirinkimai/galimybės užsidirbti investuojant paprastiems žmonėms.  

• Kaip įmanoma uždirbti iki 20 % investicinės grąžos per metus be specialių investavimo žinių 

ar įgūdžių? 

• Investuoti gali kiekvienas nuo 5 eurų. Galimybė investuoti automatiškai, pagal savo pasirinktus 

kriterijus. 

 

AIVA REMEIKIENĖ – dviejų vaikų mama. Finansais domisi labai seniai, pradedant studijomis, turi 

sukaupusi  ilgametę darbinę praktiką finansų srityje, taip pat yra atsakinga už kasdieninį savo šeimos 

finansų valdymą. Šiuo metu dirba tarpusavio skolinimo platformos Paskolų klubas administracijos 

vadove. Svarbiausių profesinių pasiekimų sąraše – vadovavimas finansines paslaugas teikiančiai 

įmonei, kuri per 6 savo veiklos metus tapo žinoma, gerai vertinama ir pasiekė puikių finansinių 

rezultatų bei toliau auga. 

 

15.15-15.25 Pertrauka  

 

15.25-16.15 Pagrindiniai svertai derybose su banku dėl paskolos.  

• Koks mano svoris? 

• Kur bankai man darys spaudimą? 



• Kaip pasinaudoti savo svoriu ir jų spaudimu prieš juos pačius? 

 

DARIUS RUPŠLAUKIS – derybų ir pardavimų konsultantas, dėstytojas praktikas, dirbantis klientų 

aptarnavimo srityje nuo 1995 m. Kūręs ir įgyvendinęs pardavimų ir klientų aptarnavimo sistemas 

Sankt Peterburge, Maskvoje bei Lietuvoje. 

 

16.15-17.00 Kaip greitai susikurti pasyvių pajamų srautus ir mėgautis gyvenimu? 

• Kaip sisteminti esamą verslą, norint verslo kūrėju, o ne jo darbuotoju? 

• Kaip verslo pajamas reinvestuoti į NT ir gauti didesnį ir stabilesnį nuomos pinigų srautą kas 

mėnesį? 

• Kaip hobį paversti pinigais ir daryti ką nori, kada nori ir kaip nori? 

 

TOMAS BAGDONAVIČIUS – Tomas turi verslus nekilnojamojo turto nuomos, nekilnojamojo turto 

plėtros, mažmeninės prekybos bei IT srityse. Verslai sistematizuoti ir valdomi nuotoliniu būdu.  

 

17.00-17.45 Klausimų-atsakymų sesija. 

  

17.45-18.00 Apdovanojimai/Pabaiga  


