SEMINARAS

LENKTYNINIO AUTOMOBILIO VERTINIMAS
KLAIPĖDOS MIESTO NEKILNOJAMOJO TURTO RINKA
IR VYSTYMOSI TENDENCIJOS
LAIVŲ DRAUDIMO RINKA IR VERTINIMO SPECIFIKA
2019-09-13
Klaipėda

PROGRAMA
(8 akademinės valandos)

I Dalis

Seminaro vieta: Smilties Pylimo g. 31-222, Klaipėda, VšĮ Klaipėdos paslaugų ir verslo

mokykla

8.40 – 9.20

Registracija į seminarą

9.20– 9.30

Įžanginis žodis

9.30 – 10.15

Egidijus Muka
Lietuvos vertintojų rūmų prezidentas
Lenktyninių automobilių rinka ir galimi vertinimo atvejai
Rinkos apžvalga Lietuvoje ir Europoje, konkretūs vertinimo atvejai, esminiai vertę
įtakojantys faktoriai, papildomi specialistai ir jų svarba
Audrius Gricius
Ilgų distancijų („1000 km“) žiedinių lenktynių daugkartinis dalyvis ir prizininkas

Algirdas Vėgėla

„AURUM 1006 km“ lenktynių Gera dovana - Lambooo.lt mechanikų komandos narys, LR Žiedinių
lenktynių 1997 m., 1998 m., 2000 m. vicečempionas, turto vertintojas

10.15 – 11.00

Lenktyniniai automobiliai ir jų konstrukcija
Lenktyninių automobilių klasifikavimas ir jų vertės skirtumai; (FIA klasifikavimas).
Lenktyninio automobilio (kaip turto) identifikavimas. Privalomi lenktyninio automobilio
konstrukciniai elementai. Kasdienio ir lenktyninio automobilio pagrindiniai skirtumai.
Sportinio automobilio įrangos homologacija, homologacijos terminai, homologacijos
įtaka vertei.
Audrius Gricius
Ilgų distancijų („1000 km“) žiedinių lenktynių daugkartinis dalyvis ir prizininkas

Algirdas Vėgėla

„AURUM 1006 km“ lenktynių Gera dovana - Lambooo.lt mechanikų komandos narys, LR Žiedinių
lenktynių 1997 m., 1998 m., 2000 m. vicečempionas, turto vertintojas

11.00 – 11.15
11.15 – 12.00

Pertrauka
Lenktyninio automobilio vertė
Pagrindiniai veiksniai įtakojantys lenktyninio automobilio vertę. Lenktyninio automobilio
vertė toje pačioje klasėje priklausomai nuo gamintojo (markės)? Kaip varžybos (jų
intensyvumas ar skaičius) įtakoja sportinio automobilio pagrindinių agregatų resursą ir
automobilio vertę? Kada ar po kelių varžybų automobilio resursas būna išsekęs ir kaip
kinta automobilio vertė procentais? Lenktyninių automobilių registravimas ir
draudimas, TA. (Ką galima drausti ir registruoti, ko ne?)
Lenktyninio automobilio ir kartingų apžiūra, baigiamosios diskusijos
Audrius Gricius
Ilgų distancijų („1000 km“) žiedinių lenktynių daugkartinis dalyvis ir prizininkas

Algirdas Vėgėla

„AURUM 1006 km“ lenktynių Gera dovana - Lambooo.lt mechanikų komandos narys, LR Žiedinių
lenktynių 1997 m., 1998 m., 2000 m. vicečempionas, turto vertintojas

12.00 – 13.00

Pietūs ir vykimas į viešbučio "Old Mill Conference*** +" konferencijų salę

www.lvr.lt

II Dalis Seminaro vieta: Viešbutis "Old Mill Conference*** +", Žvejų g. 20, Klaipėda
13.00 – 14.30

Klaipėdos miesto nekilnojamojo turto rinka ir vystymosi tendencijos
Klaipėdos miesto NT rinkos ir bendrojo miesto plano apžvalga. Senamiesčio NT
projektai. Naujų rajonų NT vystymosi perspektyvos. NT kainų tendencijos. Klaipėdos
uosto ir išorinio uosto plėtros perspektyvos ir įtaka NT.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento
Urbanistikos skyriaus vedėja Mantė Černiūtė - Amšiejienė

14.30 – 15.15

Bendra informacija apie laivus
Laivų (kaip turto) klasifikavimas ir tipai („bulkeriai“, „reeferiai“, tanklaiviai ir t.t.);
Vėliava (priklausomybė šaliai); Klasė“ (klasifikacinės bendrovės); International
Association of Classification Societie's (IACS); Registravimas; LR jūrų laivų registras; LR
vidaus vandenų laivų registras; Laivų registravimas / kiti kl. Laivo (kaip turto)
identifikavimas.
Advokatas Oleg Drobitko
Advokatų profesinė bendrija „InRight / Drobitko ir partneriai“

15.15 – 16.00

Laivų draudimo ir draudimo rinkos apžvalga, perspektyva ir kita aktuali informacija
Jūrinio draudimo rūšys: P&I, H&M ir kt.; Suinteresuotos šalys; P&I korespondentai /
siurvejeriai. Siurvejerio profesijos pristatymas: Siurvejerio profesija (atsiradimas, istorija,
dabartis); Siurvejerių organizacijos; Siurvejeriai Lietuvoje. Kam dirba siurvejeriai: P&I
klubai, IGP&I; (atsiradimas, istorija, dabartis); „Siurvejaus“ rūšys:
Stovio / būklės patikrinimas / inspekcija (condition survey); Bunkerių inspekcija (Bunker
survey, neatsiejamas nuo daugelio condition survey); Žalos inspekcija (damage
survey): Žala kroviniui; Žala laivui; Žala kitam turtui (uosto įrenginiams ir t.t.); Kitos
„siurvejaus“ rūšys.
Galimi laivų draudiminiai ar vertinimo atvejai. Draudimo kompanijų, turto vertintojų ir
siurvejerių bendradarbiavimo atvejai.
Sąveika; Teisinis reglamentavimas; Galimi bendradarbiavimo atvejai
Laivų draudimas Lietuvoje, probleminiai aspektai ir perspektyvos (privalomas /
savanoriškas draudimas ir kt.).
Advokatas Oleg Drobitko
Advokatų profesinė bendrija „InRight / Drobitko ir partneriai“

Būtina išankstinė registracija iki 2019-09-11 el. paštu: vertintoju.rumai@gmail.com
Seminaro dalyvio kaina - 80 Eur, Lietuvos vertintojų rūmų nariams – 65 eurai.
Nakvynės viešbutyje "Old Mill Conference*** +" kaina – iki 50 eurų.
Už simbolinį mokestį yra užsakytas autobusas iš Vilniaus (sustojant prie Kauno, Raseinių ir kt. pagal
poreikį), kuris taip pat perveš seminaro dalyvius Klaipėdoje ir parveš atgal po renginio (2019-09-13)
Dalyvio mokestį būtina apmokėti iki 2019-09-11 pavedimu į Lietuvos vertintojų rūmų sąskaitą:
AB „Swedbank“ - LT987300010138567933

www.lvr.lt

