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KVIETIMAS DALYVAUTI SEMINARE
Lietuvos Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai (toliau – Lietuvos būsto rūmai)
kviečia Jus į seminarą skirtą daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administratoriams.
Seminaro metu bus aptariami svarbiausi klausimai: daugiabučių namų butų ir kitų patalpų valdymas
bei priežiūra, reglamentuojantys teisės aktai ir jų taikymo aktualijos, dokumentacijos tvarkymas, IT
technologijų taikymas administravime, komunikacija su klientais/interesantais.
Į seminarą kviečiame Lietuvos būsto rūmų narius bei kitus daugiabučių namų
administravimu užsiimančių įstaigų atstovus. Preliminarią seminaro darbotvarkę rasite priede.
Renginys vyks 2022 m. lapkričio 29 – 30 d., adresu: Palanga, Vytauto g.40 / S. Dariaus ir S.
Girėno g. 2, Lietuva, LT-00129 (Viešbutis „Gabija“).
Vietų skaičius seminare ribotas. Organizatoriai pasilieka teisę registraciją sustabdyti
anksčiau, nesusirinkus dalyvių skaičiui seminaras gali būti organizuojamas kitu formatu.
SEMINARO VIETA IR LAIKAS

Vieta
PALANGA

Data
2022 m. lapkričio 29-30 d.

Registracija
Registruotis į seminarą kviečiame iki
š. m. lapkričio 17 d., el.p.:
info@bustorumai.lt

KAINA
Lietuvos būsto rūmų nariams mokestis – 85,00 eur. Kitiems seminaro dalyvio mokestis –
145,00 eur. (kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos nėra įskaičiuotos).

Seminaras

daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administratoriams
2022 m. lapkričio 29 - 30 d.
Viešbutis „Gabija“, Palanga

Preliminari programa
Lapkričio 29 d.
9.30 – 10.00
Pasitikimo kava
10.00 – 12.00 Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės
nuosavybės valdymą, priežiūrą, išlaikymą reglamentuojančių teisės aktų ir
jų taikymo aktualijos.
12.00 – 13.00 Pietūs
13.00 – 14.30 Daugiabučių namų administravimo ir priežiūros organizavimas bei
privalomos dokumentacijos tvarkymas, ANK ir statybos įstatymo taikymo
praktika teismuose.
14.30 – 15.00 Kavos pertrauka
15.00 – 16.30 IT technologijų taikymas daugiabučių namų administravimo procese.
19.00
Vakarienė
Lapkričio 30 d.
9.30 – 10.00
Pasitikimo kava
10.00 – 12.00 Komunikacija su klientais ir interesantais, konfliktinių situacijų sprendimo
būdai.
12.00 – 13.00 Pietūs
13.00
Pažintinis vizitas (tikslinama)

