
ŠEIMOS FINANSŲ SAVAITGALIS 2020
Programa

10.00 - 10.15 ĮŽANGA.
ARNOLDAS ANTANAVIČIUS (nuo 2007 m. dirba nekilnojamo turto analitiku, turi sukaupęs 
įvairialypę patirtį).
„Kas vyksta NT rinkose 2020-aisiais ir ką daryti žmonėms, kurie galvoja pirkti NT sau arba 
nuomai?“
   1) Būsto paklausos transformacijos COVID-19 kontekste
   2) Demografiniai pokyčiai ir kokią įtaką tai turės būsto paklausai ateityje
   3) Kiek tvarios dabartinės būsto kainos? Ar tikrai jas lemia atlyginimų dydis?
   4) Galimi ateities scenarijai
RASA CICĖNIENĖ. (Lietuvos banko Kredito ir mokėjimo paslaugų priežiūros skyriaus 
vadovė).
„Būsto paskola: žinok savo teises!”
   1) Ką svarbu žinoti vartotojams, ketinantiems imti būsto paskolą ir ją jau turintiems;
   2) COVID-19 poveikis būsto kredito gavėjams;
   3) Kredito atostogos – atostogauti ar ne?
   4) Būsto kredito gavėjų teisių ir interesų apsauga – kur, kada ir dėl ko kreiptis?
PERTRAUKA 
VIKTORIJA MEDŽIAUŠAITĖ (Vilniaus universiteto Teisės klinikos direktorė)
„Paskolos grąžinimo sunkumai – kaip išvengti didesnių neigiamų pasekmių, nei būtina?“
   1) Skolininkų teisės – kokie teisės aktai gina skolininką?
   2) Kreditorių galimybės ir grėsmės skolininkui.
   3) Rekomenduojami skolininko veiksmai: praktiniai patarimai ir pavyzdžiai.
MARIUS JANSONAS (Nepriklausomas paskolų ekspertas Lietuvoje Nr. 1)
„Kokias 3 pagrindines klaidas daro žmogus, kad pas jį atsiranda skolų ir paskolų?“
   1) Kokia tavo finansų valdymo sistema: kiaulės taupyklės ar auksinės žąsies?
   2) 5 žingsnių sistema kuri garantuos Jums saugią finansinę ateitį.
   3) Kaip teisingai kontroliuoti savo kasdienes išlaidas, kad sutaupytumėte įmoką už gyvenamo būsto 
palūkanas ar nuomos mokestį?
PIETŪS
MARTYNAS STANKEVIČIUS (Verslininkas, investuotojas, direktorius UAB Rontgen)
„Kaip elgtis su savo 20 tūkst. eurų: pirkti NT ar investuoti į NT?“
   1) NT yra saugiausia ir seniausia investicijų klasė. 
   2) Kokių trūkumų turi NT įsigijimas, kurių dažnai neįvertiname? 
   3) Pasyvios pajamos vs Pasyvios išlaidos. 
   4) Kaip iš pirkėjo tapti investuotoju?
RIMVYDAS JASINAVIČIUS (Finansinės išminties skleidėjas, ekonomistas, investuotojas, 
verslo konsultantas)
„Kaip išvengti pavojaus, kurį mūsų ateičiai paslaptingai sukelia šiuolaikinės valiutos (eurai, 
doleriai ir kt)?“
   1) Kaip išsigimė tikrieji pinigai?
   2) Kodėl su eurais ir kita valiuta elgtis kaip su pinigais – pavojinga?
   3) Kaip apsaugoti gaunamas ir turimas pajamas nuo nuvertėjimo?
   4) Kaip valiutą paversti visuminiu kapitalu, užtikrinančiu ilgalaikę mūsų gyvenimo gerovę?
PERTAUKA
MARIJUS KALESINSKAS (Investicijų valdymo ekspertas)
„Kaip turtą išsaugoti siekia turtingos pasaulio šeimos?“
   1) Ar tikrai „turtingi tik turtingėja, o biedni – biednėja“?
   2) Kaip ir kur investuoja turtingos pasaulio šeimos?
   3) Ką galime pritaikyti sau, siekdami tapti turtinga šeima
DISKUSIJA / KLAUSIMAI

10.15 – 10.55

10.55 - 11.35

11.35 - 11.50
11.50 - 12.30

12.30 - 13.10

13.10 - 14.00 
14.00 - 14.40

14.40 - 15.40

15.40 - 16.00 
16.00 - 16.40

16.40 - 17.00

Vilnius, viešbutis „Panorama“ Rugsėjo 26 d. (šeštadienis)
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