
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

Ko fere ijos vedėjas ir turi io vadovas Mindaugas Kulbokas, „Ne se “ tyri ų ir a alizės paslaugų grupės 
vadovas Baltijos regionui 

9:00–9:30 Daly ių registra ija Susitikimai ir pokalbiai prie kavos 

9:30–9:40  

 

Pradžios žodis Mindaugas Kulbokas,  

„Ne se “ tyri ų ir a alizės paslaugų grupės 
vadovas Baltijos regionui 

9:40–10:20  Tarptauti ė alsty ės ir sa i aldy ės 
į o ių aldyse os praktika  

Paulius Martinkus,  

Baltic Institute of Corporate Governance 

prezidentas 

10:20–11:00 Valsty ės turto aldy o strategija Aušra Vičkačkie ė,  

Valdy os arė, Fi a sų i isterijos Turto 
aldy o departa e to direktorė  

11:00–11:20 Pertrauka 

11:20–12:00 Praktinis pavyzdys: kaip sekasi „NT 

Valdos“? 

Olaf Martens,  

„NT Valdos“ ge erali is direktorius  

12:00–13:00 Pietūs 

13:00–13:40 Diskusija tarp erslo ir iešojo 
sektoriaus atsto ų  

 Arvydas Avulis, Ha er įkūrėjas ir aldy os 
pirmininkas  

 Olaf Martens, „NT Valdos“ ge erali is 
direktorius 

 Vaidotas Aleksius, Turto banko generalinis 

direktorius 

 Ričardas Čepas, RICS organizacijos valdybos 

arys Baltijos šalims 

13:40–14:10 Nekilnojamojo turto valdymas 

Lietuvos policijoje  

Do atas Malaškevičius,  

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas 

14:10–14:40 Valsty ės turto pa audoji o 
alter aty os: teisi ės gali y ės ir 
ribojimai 

Si o a Oliškevičiūtė-Ci ė ie ė,  

ad okatų ko toros „Co alt“ Nekil oja ojo turto 
ir i frastruktūros praktikos grupės ado ė, 



 

ad okatė 

14:40–15:00 Pertrauka 

 

15:00–15:30 Kaip pritraukti užsie io i estuotojus? 
Kuo patrauklus  alsty ės turtas?  
Valstybinio ir privataus kapitalo 

part erystės PPP pri ipu ysto i 
projektai 

Tadas Jagminas,  

„I estuok Lietu oje“ projektų aldy o 
departamento direktorius 

15:30–16:00 Nekilnojamojo turto valdymas 

universitete – iššūkiai ir gali y ės. 
KTU atvejis 

Do as Sidaravičius,  

Kauno technologijos universiteto vykdomasis 

direktorius 

16:00–16:40 Viešosios ir pri ačios part erystės 
praktika Estijoje alsty i ių projektų 

plėtroje  ( prakti is pa yzdys: keturių 
i isterijų pastatas Taline)  

Practise of Public and Private (PPP) 

projects development in Estonia (by 

example of  office building for 4 

ministryies in Tallinn) 

Jaak Saarniit 

Riigi Ki is ara AS, Valdy os patarėjas/ 

konsultantas, Estija   

(pra eši as a glų k., į lietuvių k. ebus verčia a)  

16:40–17:00 Ko fere ijos api e dri i as ir vy o taurė 

 

 Programa gali keistis 

 Konferencijos organizatoriai ir part eriai už pra eši ų turi į eatsako. 
 

Papildoma informacija: http://www.newsec.lt/ 

Valentina Borovik, tel. (8 612) 43 466, el. p.  info@renginiai.org 

 

Malo iai kviečia e dalyvauti! 

http://www.newsec.lt/
mailto:info@renginiai.org

