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10.00-10.25

Įžanginis organizatorių žodis ir programos pristatymas

10.25-11.00

ARNOLDAS ANTANAVIČIUS (nepriklausomas NT ekspertas)
„Kas vyksta NT rinkose 2019-2020 m. ir ką daryti žmonėms, kurie galvoja
pirkti NT sau arba nuomai?“
Kuris būsto segmentas dabar ant bangos ir kodėl?
Gyventojų perkamoji galia
Demografinė situacija ir kokia šviečiasi ateities perspektyva?
Globalios rizikos ir pavojai
Trys galimi ateities scenarijai (optimistinis, realistinis ir pesimistinis) ir
skirtingos baigtys

11.00-11.35

11.35-11.50

11.50-12.25

12.25-13.00

13.00-14.00

JURIJUS CLAVAS (verslininkas, investuotojas, koučingo specialistas)
„Kada verta pirkti būstą, o kada nuomotis ir kokį?“
Kada nuomotis geriau nei pirkti?
Kiek turi kainuoti jūsų būstas ir kas už jį mokės?
Butas ar namas?

Mindaugas
Vijūnas (Lietuvos centrinės kreditų unijos vadovas): "Apie kredito
PERTRAUKA
unijų finansavimą"

MARIUS JANSONAS (nepriklausomas paskolų ekspertas Lietuvoje Nr. 1)
„Kokios yra geros ir blogos šeimos kredito sutartys?“
Kiek šeimai kainuoja naujas TV, automobilis, vaikų mokslai, gyvenamasis
būstas, atostogos, jeigu tai perkama per banko paskolą?
Kada šeima privalo pasinaudoti banko paslaugomis ir kada pasakyti STOP?
Kokias 5 klaidas darome, kai skolinamės iš bankų?
JONAS BLOŽĖ (ZETA LAW partneris, šeimos teisės advokatas)
„Ko skyrybų metu gailisi žmonės, kad nepadarė santuokos pradžioje?“
Susitarimai prieš sudarant santuoką
Sandoriai ir įsipareigojimai: sutuoktinių įsipareigojimai santuokos metu. Ar
tikrai viską žinome apie savo sutuoktinį?
Ko tikėtis iš santuokos nutraukimo proceso?
PIETŪS
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14.00-14.35

VALENTINAS MASKOLIŪNAS (finansų ir draudimų ekspertas)
„Kiek per gyvenimą kainuoja ŠEIMOS SAUGUMAS?“
Kaip pasirinkti teisingus šeimos draudimus?
Kokias klaidas žmonės daro pasirinkdami draudimus?
Kokios investicijos yra pelningesnės už siūlomus pensijų fondus ir gyvybės
draudimus?

14.35-15.35

RIMVYDAS JASINAVIČIUS (finansinės išminties skleidėjas, ekonomistas,
investuotojas, verslo konsultantas)
„Dinastinė šeima – efektyviausia gyvenimo gerovės veiksnių sistema“
Kas lemia stabilią žmogaus gyvenimo gerovę?
Visuminio kapitalo, užtikrinančio sėkmingą gyvenimą, ypatumai ir esminiai
jo sukaupimo šaltiniai
Gerovė, kurią sukuria specifinės investicijos į dinastinės šeimos suformavimą
Pagrindiniai dinastinės šeimos „statybos“ etapai

15.35-15.50
15.50-16.35

16.35-17.00
17.00

PERTRAUKA
Mindaugas
Vijūnas (Lietuvos centrinės kreditų unijos vadovas): "Apie kredito
unijų finansavimą"
EUGENIJUS LAURINAITIS (gydytojas psichoterapeutas)
„Pinigai ir meilė - kas laiko ir kas griauna šeimą?“
Šeimos socialinė ir emocinė funkcijos
Finansai šeimoje - tradicijos, naujovės, darna ir konfliktai
Pinigų emocinė reikšmė, lyčių vaidmenys, konfliktų sprendimas
Pinigai ir vaikai - dilemos ir galimybės
DISKUSIJA SU LEKTORIAIS
PABAIGA

