2009 m. LNTPA veiklos ataskaita
Asociacijos visuotiniam susirinkimui
2010 m. balandžio 15 d., Vilnius
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Bendra ekonominė situacija
Gyventojų skaičiaus pokytis 2000-2009 m. (proc.)
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• BVP nuosmukis
• Demografiniai rodikliai, auganti
emigracija
•Brangstantys energetiniai ištekliai
•Pasikeitę kreditavimo sąlygos
• Nestabili teisinė ir administracinė
aplinka (vienu metu vyksta
reformos ir svarbių teisės aktų
kūrimas)

Šaltinis: EUROSTAT
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Be investicijų nėra ir plėtros
Bendros pridėtinės vertės kitimas (pagal ekonomines veiklas 2009 m., palyginti su 2008 m., %)
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Šaltinis: LR Statistikos departamentas
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Mokesčių politika ir galimybės
Įmonių pelningumas ir santykinės mokesčių naštos dinamika (proc.)
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Įmonių pelningumas (Per metus gautas grynojo pelno ir apyvartos santykis, proc. )
Santykinė mokesčių našta (BVP proc.)

• Šaltinis: Laisvosios rinkos instituto tyrimas. *Prognozė
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Sumažėjo profesionalių vystytojų
Narių skaičiaus kitimas
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LNTPA veiklos kryptys 2009
Verslo aplinkos gerinimas
Organizacijos išteklių ir įvaizdžio plėtra
Darnios plėtros akademija – dėmesys
visuomenei ir partneriams
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Darbo grupių veikla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vidinės (vadovai):
Teritorijų planavimas ir statybų normavimas (A. Avulis)
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (J. Zykus)
Mokesčių ir turto vertinimo sistemų tobulinimas
(K. Kristinaitis)
Būsto plėtra (A. Avulis, R. Dargis,)
Išorinės (atstovai):
“Saulėtekio” komisijos Teritorijų planavimo darbo grupė prie Ūkio
ministerijos (Vadovas - D. Bardauskienė, V. Zabilius);
Taryba teritorijų planavimo, statybos ir miestų darnios plėtros
klausimams spręsti prie Aplinkos ministerijos (A. Avulis)
TPĮ naujos koncepcijos rengimo darbo grupė (D. Bardauskienė)
Dėl socialinio būsto plėtros prie LRV (D. Bardauskienė);
Vilniaus m. inžinerinių tinklų plėtros (A. Avulis, A. Globys, V. Zabilius)
Valstybės pažangos taryba prie LRV (R. Dargis)
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Veiklos rezultatai
Teritorijų planavimas ir statybų normavimas
• Patvirtintos Teritorijų planavimo įstatymo pataisos (2009 m.
gruodžio 22 d. TP Įstatymas Nr. XI -619). Laukiame
poįstatyminių aktų
• Patvirtinta Teritorijų planavimo įstatymo koncepcija (LR
Vyriausybės protokolu Nr. 11, 2010 m. kovas). Rengiamas
įstatymas
• Galime statyti mažus butus (LR Aplinkos ministerija 2009-0401 įsakymu Nr. D1-131 patvirtino STR 2.02.01:2004
„GYVENAMIEJI PASTATAI“ pakeitimus)
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Veiklos rezultatai
Teritorijų planavimas ir statybų normavimas
• Patikslinti parkavimo vietų normatyvai (LR Aplinkos
ministro 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-652 pakeistas
STR 2.06.01:1999 „MIESTŲ, MIESTELIŲ IR KAIMŲ
SUSISIEKIMO SISTEMOS“)
• Daugiabučiai gyvenami pastatai pripažįstami tinkamais
naudoti su daline apdaila iki 2012 m. (LR Aplinkos ministro
2010 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. D1-105 pakeistas STR
“Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka”)
• Diskutuojame su Vilniaus m. savivaldybe dėl parkavimo
normatyvo miesto 3 zonoje sumažinimo nuo 1,2 iki 1 (darbą
tęsiame).
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Veiklos rezultatai
Inžinierinės infrastruktūros darni plėtra

• Dirbame Vilniaus m. savivaldybės inžinerinių
tinklų plėtros darbo grupėje (sudaryta mero 2010-0127 potvarkiu Nr. 22-18 dalyvauja A. Avulis, A. Globys, V.
Zabilius);
• Inicijuojam 2009 metais parengtos “Gyvenamųjų
vietovių infrastruktūros plėtros įstatymo
koncepcijos” tvirtinimą (dirbame su LR Vyriausybe ir
Ūkio bei Aplinkos ministerijomis dėl tvirtinimo. LR
Vyriausybės veiklos programoje numatyta 2009 III
ketv.)
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Veiklos rezultatai
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė
• LNTPA iniciatyva 2009 m. gegužę LR Vyriausybė
nusprendė pradėti pilotinių VPP projektų vykdymą.
Ši priemonė yra LR Vyriausybės veiklos
programoje
• 2009 m. gegužę LR Vyriausybei ir Vilniaus m.
savivaldybei asociacija pateikė privataus sektoriaus
siūlomų vykdyti VPP projektų sąrašą
• 2009 m. gruodžio 10 d. kartu su “3P” asociacija
rengta konferencija “Viešojo ir privataus sektorių
partnerystės perspektyvos Lietuvoje”
• 2009 m. gruodžio 11 d. rengta konferencija
“Partnerystė – bendra mūsų ateitis”
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Veiklos rezultatai
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė
• 2009 rugsėjį surengtas susitikimas su
EIB EPEC centro vadovais
• 2009 m. spalį dalyvavome Europos VPP
ekspertizės centro Forume Briuselyje
• 2009 m. lapkritį organizuota VPP
projektų mugė
• 2009 m. gruodį – apskritas stalas, dėl
VPP projektų vykdymo uždavinių su
LRV, Finansų, Ūkio, Susisiekimo
ministerijų, Vilniaus m. savivaldybės ir
verslo atstovais
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Veiklos rezultatai
Mokesčių sistemos tobulinimas ir turto vertinimas
• 2009 m. vasarį parengti pasiūlymai LR
Vyriausybei dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio taikymo, o Vilniaus m. savivaldybei
dėl šio mokesčio tarifų nustatymo. (Į pastabas
neatsižvelgta, tačiau darbą tęsiame)

• 2009 m. birželį parengti pasiūlymai dėl
avansinio PVM mokesčio netaikymo,
dalyvauta susitikime su LR Finansų ministre
aptariant NT sektoriaus mokesčių
problematiką. (Į pastabas neatsižvelgta, tačiau darbą
tęsiame).

• Parengi pasiūlymai LR Vyriausybei dėl
mokesčių sistemos tobulinimo, įvedant
vieningą Nekilnojamojo turto apmokęstinimo
sistemą (darbą tęsiame)
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Veiklos rezultatai
Mokesčių sistemos tobulinimas ir turto vertinimas
• 2009 m. liepą dalyvauta LR Seime pristatant
siūlomą visuotinio nekilnojamojo turto mokesčio
įstatymo koncepciją. (Projektas toliau nesvarstytas)
• 2009 m. gegužę parengti siūlymai LR Vyriausybei
dėl skubių finansinių ir kitų verslo skatinimo
priemonių. Į dalį priemonių buvo atsižvelgta, kitos –
svarstomos
• 2009 m. rugsėjį – 2010 m. kovą parengti ir LR
Vyriausybei pateikti pasiūlymai bei dalyvauta
susitikimuose su LR Finansų ministerija ir
Vilniaus miesto savivaldybe siekiant LR
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimo
dėl neparduotų ir įmonių faktiškai nenaudojamų
gyvenamosios paskirties pastatų ir jų priklausinių
apmokęstinimo bei leidimo atlikti individualų
turto vertinimą, nesutinkant su masinio vertinimo
metu nustatytomis vertėmis (Parengtos pastabos naujam
NTM įst. projektui, darbas tęsiamas).
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Veiklos rezultatai
Municipalinis nuomojamas būstas
• 2009 m. kovą parengti pasiūlymai su
finansiniu modeliu LR Vyriausybei ir LR
Finansų ministerijai dėl esamų neparduotų
butų galimo panaudojimo formuojant
miestų municipalinio būsto fondus
• Pasiūlymas pristatytas Vilniaus m.
savivaldybei
• Dirbome LR Aplinkos ministerijos darbo
grupėje, 2009 m. balandį parengti
pasiūlymai Strateginiam komitetui. (Darbas
tęsiamas, šiuo metu parengtas pakartotinis kreipimasis)
• Socialinio būsto plėtros problematika yra
LR Vyriausybės veiklos programoje
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LNTPA narių kvalifikacijos kėlimas
“Sunkmetis – puiki galimybė mokytis”
• Nuo 2006 m. vykdomi tęstiniai
asociacijos narių darbuotojų mokymai
ES lėšomis.
• Nuo 2009 m. vykdomas projektas
“Nekilnojamojo turto plėtros sektoriaus
specialistų kvalifikacijos kėlimas”
(dalyvauja 10 asociacijos įmonių (80
žmonių):
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Asociacijos renginiai nariams
• Teminiai renginiai asociacijos
nariams – Klubas4 (susitikimai su LR

Aplinkos, Ūkio ministrais, Bankų asociacija,
Vilniaus raj. BP pristatymas, konferencijos ir
forumai, narių susitikimai)

• Tradiciniai verslo pusryčiai su
Vilniaus m. vadovais (Įvyko 7 renginiai –

VPP, NT mokestis už neparduotus būstus,
valstybinės žemės nuomos mokestis,
inžinerinė infrastruktūra, municipalinis būstas,
parkingo problematika, detaliųjų planų
tvirtinimo tvarkos tobulinimas, socialinės
infrastruktūros mokesčiai)
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Darnios plėtros akademija

Konkursas “Už darnią plėtrą”
• Kartu su partneriais vykdytas
tradicinis geriausių NT projektų
konkursas “Už darnią plėtrą
2009”
• 2009 gegužę surengta geriausių
2008 m. projektų paroda Seime
Europos dienos proga
• Parengtas 2007-2009 m. konkurso
projektų katalogas
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Visuomeniniai renginiai, forumai
2009 m. kovo 19 d. vyko Lietuvos Verslo
Forumas: “Kokią valstybės naštą dar

galime pakelti? Valstybės išgyvenimo
strategija” – (10 asocijuotų verslo

organizacijų iniciatyva bus tęsiama)

2009 m. spalio 1 d. dalyvavome AM
darbo grupėje organizuojant tradicinį
III Urbanistinį forumą: “Būsto

modernizavimas: nuo pastato remonto
iki miesto at(si)naujinimo“ ir
Rezoliuciją.
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Pasirašyti memorandumai ir susitarimai
• 2009 m. kovo 19 d. Lietuvos verslo
forumo “Kokią valstybės naštą dar
galime pakelti? Valstybės
išgyvenimo strategija” rezoliucija
• 2009 m. liepos 16 d. pasirašytas
memorandumas su Vilniaus m.
savivaldybe dėl detaliųjų planų
rengimo ir derinimo procedūrų
paspartinimo
• 2009 m. gruodžio 11 d. pasirašytas
III Urbanistinio Forumo “Būsto
modernizavimas: nuo pastato
remonto iki miesto at(si)naujinimo“
memorandumas
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Tarptautinis bendradarbiavimas
• Narystė FIABCI (Tarptautinė nekilnojamojo
turto federacija)
• Dalyvavimas tarptautinių ekspertinių
organizacijų renginiuose: FHP
(Tarptautinė būsto ir planavimo federacija)
Kongrese Berlyne 2009 m. rugsėjį. ISOCARP
(Tarptautinė miestų ir regionų planuotojų
bendruomenė) konferencijoje Porto 2009
spalį
• Dalyvavimas Lietuvos – Baltarusijos verslo
forumuose 2009 m. spalį ir 2010 m. vasarį
• 2010 m. kovą Rygoje pasirašytas
bendradarbiavimo memorandumas tarp
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nekilnojamojo
turto asociacijų
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LNTPA žiniasklaidoje 2009 m.
Televizija
15%

Spauda
38%

Radijas
20%

Internetas
27%
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LNTPA žiniasklaidoje 2009 m.
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Bendradarbiaujame su:

... ir ne tik
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Gairės ateičiai : darni plėtra - NT
sektoriaus ateitis
Pradėtų darbų tęstinumas:
• Naujos Teritorijų planavimo sistemos kūrimas, planavimo
ir statybos normatyvų tobulinimas
• Gyvenamųjų vietovių viešosios infrastruktūros teisinės
bazės kūrimas
• VPP projektų įgyvendinimas
• NT vertinimas ir mokesčių sistemos tobulinimas
• Profesinės atsakomybės draudimas
• Municipalinio nuomojamo būsto plėtra VPP metodais
• E-planavimas
• Monopolinių paslaugų įkainiai
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Gairės ateičiai : darni plėtra - NT
sektoriaus ateitis
• Teminė darbo grupių veikla
• Sisteminiai renginiai nariams
• Narių kvalifikacijos kėlimas panaudojant ES
paramą
• Darniosios plėtros akademijos renginiai
visuomenei, konkursas “Už darnią plėtrą”
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Dėkojame partneriams ir draugams
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