
2016 metų veiklos ataskaita



Turinys:

➢ LNTPA nariai

➢ Ūkio statistika 2016

➢ Veikla verslo aplinkai gerinti

➢ Vieši renginiai  

➢ Iniciatyvos

➢ Perspektyva



LNTPA narių skaičius
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Narių skaičius visuotinių susirinkimų metu



Baigtų statyti butų skaičius, vnt.
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Leisti statyti nauji gyvenamieji pastatai
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Naujų 

gyvenamųjų 

pastatų statybą 

leidžiančių 

dokumentų 

skaičius | vnt.

Leistų statyti naujų 

gyvenamųjų 

pastatų skaičius | 

vnt.

Leistų statyti naujų 

gyvenamųjų 

pastatų plotas | 

tūkst. m²

Leistų statyti butų 

skaičius | vnt.

Leistų statyti butų 

naudingasis plotas | 

tūkst. m²

Vidutinis leisto 

statyti buto 

naudingasis plotas | 

m²

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Gyvenamieji 

pastatai 6192 7167 7152 8458 1464,3 1829,4 13706 16765 1462,6 1826,2 106,7 108,9

Vieno ir 

dviejų būstų

pastatai 6074 7021 6972 8166 1103,7 1345,6 7752 9319 1103,7 1345,6 142,4 144,4

Trijų ar 

daugiau 

būstų 

pastatai

116 143 178 286 358,9 480,6 5954 7446 358,9 480,6 60,3 64,5

Bendrabučiai

2 3 2 6 1,7 3,2



Baigti statyti gyvenamieji pastatai ir butai
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Baigtų statyti 

naujų 

gyvenamųjų 

pastatų skaičius | 

vnt.

Baigtų statyti 

naujų gyvenamųjų 

pastatų plotas | 

tūkst. m²

Baigtų statyti butų 

skaičius | vnt.

Baigtų statyti butų 

naudingasis plotas | 

tūkst. m²

Vidutinis baigto 

statyti buto 

naudingasis 

plotas | m²

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Gyvenamieji 

pastatai
5707 7051 1179,6 1417,7 10177 12703 1168,8 1414,8 114,8 111,4

Vieno ir dviejų 

būstų pastatai
5554 6914 930,0 1109,6 6118 7524 930,0 1109,6 152,0 147,5

Trijų ar daugiau 

būstų pastatai
129 130 238,8 305,2 4059 5179 238,8 305,2 58,8 59,0

Bendrabučiai 24 7 10,8 2,9



Teminės darbo grupės

Teritorijų 
planavimo ir 

statybos teisėkūros

Privataus ir viešo sektoriaus 
partnerystės iniciatyvos 

(VPP)
Būsto inovacijų

Viešosios 
infrastruktūros plėtros 

Mokesčių sistemos ir 
monopolinių įmonių įkainių

LNTPA darbo 
grupės



Pasiūlymai LR Vyriausybės programai ir jos 
priemonių įgyvendinimo planui

10 esminių pasiūlymų ir konkrečios priemonės jiems įgyvendinti šiose srityse:

- Valstybinės žemės valdymo sistema

- Teritorijų planavimo ir statybų teisinės bazės tobulinimas

- LR infrastruktūros įstatymas

- Būsto strategijos atnaujinimas (Urbanistinė chartija)

- Nekilnojamojo turto apmokestinimo reforma

- Būsto prieinamumo programos

- Valstybinio nekilnojamojo turto valdymo reforma

- PPP projektai viešajai infrastruktūrai plėtoti



Valstybinės žemės nuomos 
sutarčių problematika
Pozicija: 

- Nuosekli, skaidri ir efektyvi valstybinės žemės valdymo politika

- Sutartinių santykių tęstinumas

- Teritorijų planavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimo galimybė

- Korupcijos ir perteklinio reguliavimo prielaidų mažinimas

Rezultatai: 

- Nuolatiniai susitikimai su LR Vyriausybės, ŽŪM, NŽT atstovais problematikos aptarimui ir sprendimų paieškai

- Sustabdytas LRV nutarimo Nr. 260 projekto, parengto ŽŪM, svarstymas, inicijuota darbo grupė nutarimo keitimo 
redakcijai

- Viešos diskusijos konferencijose ir temų iniciatyvos spaudoje, akcentuojant problemos mastą ir žalos verslui ir miestų 
ekonomikai dydį



Valstybinės žemės nuomos 
sutarčių problematika

Tęstinumas:

- Kartu su Lietuvos bankų asociacija parengti ir teikti pasiūlymai LRV 
nutarimo Nr. 260 keitimui, darbo grupės prie ŽŪM veikla

- Iniciatyva LR Vyriausybei siūlant svarstyti tipinių ginčų atvejus bei 
ieškoti taikaus ginčo sureguliavimo Vyriausybės lygmeniu

- Temos aktualizavimas žiniasklaidoje, komentarai



Pasirengimas naujos redakcijos 
LR Statybos įstatymo įgyvendinimui

Pozicija:

- Aiškus ir skaidrus, rinkos dalyviams įgyvendinamas privalomojo 3 m. garantinio laikotarpio 5 proc. 
vertės draudimo reglamentavimas

- Rinkos dalyviams ir vartotojams priimtinas užtikrinimo modelio parengimas, alternatyvos

Rezultatai: 

- LNTPA iniciatyva, LR Aplinkos ministerijos parengtas išaiškinimas dėl atskirų įstatymo nuostatų 
taikymo apimčių ir terminų

- Kartu su Notarų rūmais, Draudikų asociacija, Statybininkų asociacija (Partneriais) inicijuota darbo 
grupė LR Aplinkos ministerijoje įstatymo nuostatų taikymo reguliariam aptarimui, parengti siūlymai 
atskirų STR tikslinimui ir Statybos įstatymo redakcijai

Tęstinumas:

- LNTPA ir Partnerių tolimesnis darbas darbo grupėje, rinkos dalyvių pasirengimo įstatymo taikymui 
stebėsena



Automobilių parkavimo 
normatyvų keitimas
Pozicija:

- Nuoseklus automobilių parkavimo normatyvo įvairios paskirties pastatams mažinimas, atsižvelgiant į miestų 
vidinės plėtros, transporto srautų valdymo, užterštumo, žaliųjų zonų ir viešųjų erdvių svarbą

- Įrankių savivaldybėms individualiam parkavimo reglamentavimui, zonavimui, alternatyvų galimybei suteikimas

Rezultatai: 

- Inicijuotas ir LR Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 1 d. patvirtintas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ pakeitimas

- Pateikti pasiūlymai Vilniaus miesto parkavimo zonų koeficientų schemos redakcijai

Tęstinumas:

- Parkavimo nuostatų taikymo stebėsena, pagal poreikį – iniciatyva keisti koeficientų schemas kituose didžiuose 
miestuose

- Kompensacinių priemonių (viešojo transporto, elektromobilių, automobilių ir dviračių dalinimosi, pavėžėjimo 
paslaugų) integravimas parkavimo optimizavimui naujuose ir esamuose projektuose



Būsto paskirtys

Pozicija:

- Mišrios paskirties ir gyvenimo mieste poreikį atitinkančio būsto pasiūlos galimybė

- Nuoseklios valstybinės teritorijų planavimo ir mokesčių sistemos užtikrinimas

- Sklypo paskirties keitimo procedūros supaprastinimas Savivaldybėse, kai projektuojami statiniai faktiškai atitinka gyvenamajai
paskirčiai keliamus reikalavimus

Rezultatai: 

- Būsto paskirties klausimų aptarimas su atsakingomis kontroliuojančiomis valstybės institucijomis, nuomonės formavimas

- Probleminių klausimų identifikavimas su Vilniaus savivaldybe

- Visuomenės švietimas apie kiekvienos iš paskirčių galimybes ir reikalavimus renginiuose ir spaudoje

Tęstinumas:

- LR Aplinkos ministerijos suburtos darbo grupės veikla, aptariant būsto reglamentavimo problematiką; užsienio miestų gerosios 
praktikos pristatymas

- Visuomenės švietimas ir konsultavimas



Vilniaus Bendrasis planas 2030

Pozicija:

- Būti iniciatyviu ir profesionaliu savivaldos partneriu konsultuojant BP keitimo procese

- Siekti darnaus miesto vystymo prioriteto ir priemonių numatymo keičiant dokumentą

Rezultatai: 

- LNTPA buvo pirmąja organizacija kuriai buvo pristatyti ir svarstyti BP koncepcijos klausimai tiek 
politiniame tiek ekspertiniame lygmenyje

- Suburtos penkios darbo grupės kartu su BP rengėjais atskirų temų aptarimui (vidinės plėtros 
teritorijų vystymo, aukštuminių pastatų zonų, ekonominių klasterių mieste, transporto infrastruktūros 
sukūrimo, bendruomeniškai vystomos infrastruktūros) bei suformuluoti siūlymai sprendinių 
įgyvendinimui. 

Tęstinumas:

- Miesto Tarybai patvirtinus koncepciją, dalyvauti sprendinių svarstyme, sekančiuose etapuose







Konkursas “Už darnią plėtrą”



Didieji metiniai renginiai

Sukurti “webinar’ai” su Būsto 
mugės paskaitomis

Rudens ir Pavasario Būsto mugės Vilniuje. 
Pavasario Būsto mugė Kaune. 

Metinė LNTPA ir partnerių 
nekilnojamojo turto 
konferencija profesionalams 
vasarį (pristatytas ketvirtasis 

NT Lūkesčių indeksas) 290 
dalyvių, 23  vietiniai ir 
tarptautiniai pranešėjai

5 107
dalyviai

9000
Vilniuje 
suplanuota 
2017 spalį



Kiti renginiai

• PPP konferencija balandį

• Lūkesčių indekso atnaujinimo spaudos konferencija birželį

• Tyrimas dėl gyventojų pakantumo nelegaliai nuomai ir spaudos 
konferencija birželį

• X-asis Lietuvos Urbanistinis Forumas rugsėjį

• Baltijos NT forumas Latvijoje rugsėjį

• Konferencija: Galimybės viešbučių plėtrai Lietuvoje lapkritį 

• Konferencija su KPD Palangoje gruodį

• LNTPA ir Darnios plėtros akademijos kalėdinis renginys ir 
apdovanojimai gruodį 

• Klubas-4 renginiai su VMS (BP svarstymas), Aplinkos ministru, 
Architektų sąjunga

• VMS vadovų pusryčiai

• Vakarienės su žurnalistais “off the record”



Labiausiai žiniasklaidoje 
atspindėtos temos
• Valstybinės žemės valdymo problematika, Nacionalinės 

žemės tarnybos veikla

• Pasiūlymai LR Vyriausybės programai

• Parkavimo normų priimti ir dar reikalingi pakeitimai

• Būsto paskirtys

• NT rinkos plėtros kryptys: kainos, prognozės

• Nelegali būsto nuoma

• LR Statybų įstatymas

• PPP

• Valstybės valdomas turtas

• Viešbučių rinka



2017 m. viešos iniciatyvos

➢ Seminarai norintiems investuoti į NT

➢ Pažintinis turas į  Skandinaviją

➢ #PropTech konferencija

➢ Būsto mugės 

➢ Atnaujinamas tyrimas dėl nelegalios nuomos 
rinkos 

➢ XI – asis Lietuvos Urbanistinis forumas

➢ Metinė LNTPA konferencija 2018 m. vasarį



Veiklos 2017 m.

Valstybinės žemės valdymas

A+ energinės klasės link

Būsto paskirtys

Automobilių parkavimo normavimas

Infrastruktūros valdymas savivaldybėse

Dalyvavimas Vilniaus, Klaipėdos bendrųjų planų keitimo procese



www.lntpa.lt




