ŠEIMOS FINANSŲ
SAVAITGALIS 2019
2 DIENŲ PRAKTINIAI MOKYMAI

Programa

Vilnius

viešbutis "Radisson Blu
Royal Astorija"

2019 m.
lapkričio 16-17 d.

Lapkričio 16 d.
1 - oji diena
10.00-10.20

MOKYMŲ PRISTATYMAS (Santaupų ir paskolos valdymo plano (SPVP)
sudarymas)

10.20-11.20

RIMVYDAS JASINAVIČIUS (finansinės išminties skleidėjas, ekonomistas,
investuotojas, verslo konsultantas, Turtėjimo Akademijos įkūrėjas)
„Dinastinių šeimų, gebančių sėkmingai išgyventi net grėsmingiausias
krizes, formavimo principai“

Krizių atsiradimo ir jų poveikio ypatumai
Dvejopos finansinių krizių pasekmės
Kodėl krizes sėkmingiausiai įveikia dinastinės šeimos? (tikrieji pavyzdžiai)
Kaip susikurti savos Dinastinės šeimos ypatingąsias stiprybes ir privalumus?
Savos Dinastinės šeimos formavimo programos projekto sudarymas
(praktinė užduotis).

11.20-11.30
11.30-12.15

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

VIDMANTĖ BARTAŠIENĖ (teisininkė, mediatorė)
„Kaip išvengti brangiai kainuojančių skyrybų ir teisminių procesų?“
Naudingi teisės aktų pasikeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d.
Ar kilus ginčui visada būtina kreiptis į teismą ir/ ar advokatą?
Mediacija – taikus ginčų sprendimo būdas
Susitarimo galia ir ne iš karto matoma nauda

12.15-13.00

ASTA NARVILIENĖ (mokesčių ekspertė)
„Kaip per metus gyventojui sutaupyti iki 700 Eur mokesčių?“

Ką daryti, norint sutaupyti mokesčius nuo patirtų išlaidų?
Kaip sutaupyti mokesčius, pasirenkant teisingą veiklos modelį?
Kokie mokesčių tarifai taikomi nuo 2019 ir kam?

13.00-14.00

PIETŪS

ŠEIMOS FINANSŲ
SAVAITGALIS 2019
2 DIENŲ PRAKTINIAI MOKYMAI

Programa

Vilnius

viešbutis "Radisson Blu
Royal Astorija"

2019 m.
lapkričio 16-17 d.

14.00-15.00

DARIUS RUPŠLAUKIS (lektorius, derybų ekspertas)
„Kiek aš „sveriu“ derybose su banku?“
Požiūris į savo galimybes ir minčių programavimas
Koks gi tas mano „svoris“?
Emocijos ir protas derybose, kas sveria daugiau?
Oponento svorio panaudojimas prieš jį patį

15.00-16.00

MARIUS JANSONAS (nepriklausomas paskolų ekspertas Lietuvoje Nr. 1)
„3 pagrindiniai žingsniai, kuriuos turite atlikti, kad bankas jums suteiktų
mažiausią maržą ir geriausias kredito sutarties sąlygas“
Paskolos ABC ir kaip nepermokėti bankui, jeigu banko marža 5 % vietoj 2,5 %?
Kaip įsivertinti savo planuojamo ar jau turimo kredito sutarties riziką?
Kaip teisingai derėtis su banku ir atlikti kredito sutarčių analizę?
15 būdų, kaip greičiau grąžinti būsto paskolą ir pasirašyti saugią kredito
sutartį

16.00-16.15
16.15-17.00
17.00

PERTRAUKA

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

KLAUSIMAI IR DISKUSIJA SU LEKTORIAIS
PABAIGA

ŠEIMOS FINANSŲ
SAVAITGALIS 2019
2 DIENŲ PRAKTINIAI MOKYMAI

Programa

Vilnius

viešbutis "Radisson Blu
Royal Astorija"

2019 m.
lapkričio 16-17 d.

Lapkričio 17 d.
2 - oji diena

10.00-10.15
10.15-11.15

DIENOS PRISTATYMAS (Pasyvios pajamos ir investavimas)
MARIJUS KALESINSKAS (pensijų fondų ekspertas)
„Pensijų reforma (beveik) baigėsi - ar jau esame pasiruošę pensijai?“
Kokie reformos rezultatai kaupiančiojo akimis?
Ar „bijoti“ pensijų anuiteto?
Kaip išsiaiškinti, kiek man reikia kaupti, kad mano pensija būtų ori?

11.15-12.15

ARTŪRAS MILEVSKIS (UAB „Synergy Finance“ investicijų valdymo
skyriaus vadovas bei vienas iš įmonės įkūrėjų)
„Investavimas į akcijas ir obligacijas: istoriniai rezultatai, grąžos šaltiniai,
investavimo būdai“
Kodėl kiekvienas turėtų investuoti į akcijas ir obligacijas?
Kokia investavimo
į akcijas
ir obligacijas
reali
istorinė
grąža bei
kas tą
grąžą
Mindaugas
Vijūnas (Lietuvos
centrinės
kreditų
unijos
vadovas):
"Apie
kredito
unijų
finansavimą"
įtakojo?
Kokie investavimo į akcijas ir obligacijas būdai?

12.15-13.00

ŽILVINAS LEŠKEVIČIUS (verslininkas, investuotojas, UAB „Florinus“
įkūrėjas)
„Auksas – tikroji valiuta, atspari infliacijai ir krizėms“
Taurieji metalai – pinigų išsaugojimo priemonė
Taurieji metalai ekonominių krizių metu
Tauriųjų metalų apmokestinimo sistema
Tauriųjų metalų likvidumas

13.00-14.00

PIETŪS

ŠEIMOS FINANSŲ
SAVAITGALIS 2019
2 DIENŲ PRAKTINIAI MOKYMAI

Programa
14.00-15.00

Vilnius

viešbutis "Radisson Blu
Royal Astorija"

2019 m.
lapkričio 16-17 d.

MINDAUGAS JUODAITIS (verslininkas, mentorius, lektorius)
„Kaip sukurti šeimos verslo tvirtovę ir finansinę laisvę“
Ar gali šeima turėti bendrą veiklą?
Kodėl verslas yra tiesiausias kelias į šeimos gerovę?
Kaip kuriamas sisteminis verslas be rizikos?
Ką daryti, kad tavo vaikai gyventų bent 2 kartus geriau?
Kokias klaidas darai, jei tavo pajamos nedidėja?

15.00-15.45

VIKTORIJA VANAGĖ (verslininkė, lektorė, sutelktinio finansavimo
platformos įkūrėja)
„Investavimas per sutelktinio finansavimo platformą“
Kaip pradėti investuoti į nekilnojamąjį turtą nedidelėmis pinigų sumomis?
Kaip išsirinkti investicinį projektą sutelktinio finansavimo platformoje?
Kiek galiu uždirbti investuodamas su nekilnojamojo turto įkeitimu?

15.45-16.00
16.00-17.00

PERTRAUKA
Mindaugas
Vijūnas (Lietuvos centrinės kreditų unijos vadovas): "Apie kredito
unijų finansavimą"
JURIJUS CLAVAS(verslininkas, investuotojas)
„Kaip teisingai investuoti į NT ir uždirbti iš trumpalaikės bei ilgalaikės
nuomos?“
Ką reikia žinoti prieš pradedant trumpalaikę nuomą?
Trumpalaikės nuomos ypatumai: strategijos, svečiai, butų ypatumai
Sezoniškumas: kas tai, kaip nustatyti ir ką daryti?
Kaip paruošti butą trumpalaikei nuomai?
Kokie rajonai kokiai trumpalaikei nuomai tinka?
Kuriam laikui nuomoti? Valandai, dienai, savaitgaliui, savaitei?

17.00-18.00
18.00

KLAUSIMAI IR DISKUSIJA SU LEKTORIAIS
PABAIGA

