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2011 m. LNTPA veiklos ataskaita

Asociacijos narių visuotiniam susirinkimui
2012 m. balandžio 20 d., Vilnius
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Šaltinis: LR Statistikos departamentas, Lietuvos statybininkų asociacija



NT sektoriaus rodikliai
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Šaltinis: LR Statistikos departamentas

Baigtų statyti butų skaičius Leistų statyti butų skaičius



Naujų butų pasiūla Vilniuje – pasiūlos kitimas pagal 
klases

UAB “EIKA” analizės duomenys, 2012 m. balandis



Naujų butų pasiūla/pardavimai Vilniuje – pasiūlos ir 
pardavimų palyginimas ir prognozė 2012 metams

2012 m. – prognozuojama pasiūla ir pardavimai. UAB “EIKA” analizės duomenys, 2012 m. balandis



6

Stabilizavosi profesionalių vystytojų
skaičius

Asociacijos narių skaičiaus kitimas, metų pradžioje
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LNTPA veiklos kryptys 2011

Darnios plėtros sistemos kūrimas

Darnios plėtros akademija – dėmesys 
visuomenei ir partneriams

Verslo aplinkos gerinimas

Organizacijos išteklių ir įvaizdžio plėtra
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Darbo grupių veikla

Vidinės (vadovai):
• Teritorijų planavimas ir statybų teisėkūros (A. Avulis)
• Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (J. Zykus)
• Mokesčių sistemos ir monopolinių įmonių įkainių (K. Kristinaitis) 
• Viešosios infrastruktūros plėtros (V. Zabilius)
• NT plėtros strategija (municipalinis būstas, energetinis efektyvumas

(R. Dargis,)

Išorinės (atstovai):
• Infrastruktūros plėtros įstatymo svarstymo, sudaryta LRV (M. Statulevičius, 

V. Zabilius)
• Taryba teritorijų planavimo, statybos ir miestų darnios plėtros klausimams 

spręsti prie LR Aplinkos ministerijos (A. Avulis)
• LR Aplinkos ministerijos Kolegija (A. Avulis)
• Vilniaus m. inžinerinių tinklų plėtros (A. Avulis, A. Globys, V. Zabilius)
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Veiklos rezultatai
Teritorijų planavimas ir statybų normavimas

Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektas, parengtas dalyvaujant 
LNTPA (nauja redakcija) svarstomas LR 
Seimo pavasario sesijoje ( Pateiktas dar 2011 m. 
vasario 5 d. – projektas Nr. XIP-2919 LRV) 



Veiklos rezultatai
Teritorijų planavimas ir statybų normavimas

• Parengti ir LR Aplinkos ministerijos patvirtinti STR 1.07.01:2010 
„STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI” pakeitimai, numatant 
galimybę perregistruoti statybą leidžiantį dokumentą kito asmens vardu, 
jeigu statyba pagal šį dokumentą nėra pradėta.

• Parengti STR 2.06.04:2011 “Gatvės. Bendrieji reikalavimai” pakeitimai 
ir kreiptasi į LR Aplinkos ministeriją dėl numatyto draudimo tiesti 
inžinerinius tinklus po važiuojamąja gatvės dalimi.

• Inicijuoti ir Vilniaus m. savivaldybės Tarybos 2011 m. spalio 12 d. 
sprendimu Nr. 1-258 patvirtinti automobilių stovėjimo vietų Vilniaus 
mieste koeficientai pagal zonas (Vilniaus BP iki 2015 monitoringo 
ataskaitos nuostatos). Taip pat numatyta galimybė 0,25 reikšme sumažinti 
parkavimo koeficientą, mokant įmoką už neįrengtą parkavimo vietą.
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Veiklos rezultatai
Inžinierinės infrastruktūros darni plėtra

• Kartu su Vilniaus m. savivaldybe parengta 
inžinerinių tinklų perdavimo savivaldybės 
nuosavybėn tvarka. (patvirtinta 2011 m. vasario 18 d. 
Tarybos sprendimu Nr. 1-2004)

• Parengta “Gyvenamųjų vietovių infrastruktūros 
plėtros įstatymo koncepcija”. Kartu  su LR Ūkio 
ministerija parengtas pristatymas LR Vyriausybės 
posėdžiui, šiuo metu koncepcija svarstoma LRV.
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Veiklos rezultatai
Mokesčių sistemos tobulinimas

Bendradarbiaujant su 
LPK ir dalyvaujant 
SORAINEN advokatų
kontoros teisininkams 
parengtas vieningo 
nekilnojamojo turto 
mokesčio įstatymo 
projektas
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Veiklos rezultatai
Mokesčių sistemos tobulinimas

Vyko susitikimai su 
Lietuvos banko vadovais, 
teikiant asociacijos 
pasiūlymus dėl Atsakingo 
skolinimosi taisyklių
nuostatų taikymo
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Veiklos rezultatai
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

2011 m, rugsėjį duris atvėrė
Balsių mokykla – pirmasis 
pilotinis VPP projektas, 
įgyvendintas ir ateinančius 
25 m. bus valdomas 
LNTPA nario – UAB 
“Merko statyba” bei
“E.L.L. Kinnisvara AS”
konsorciumo



15

Veiklos rezultatai 
Municipalinis nuomojamas būstas

Parengti pakartotiniai 
pasiūlymai su finansiniu 
modeliu LR Vyriausybei ir 

LR Aplinkos ministerijai dėl 
būsto klausimų sprendimo, 
tame tarpe esamų
neparduotų butų galimo 
panaudojimo formuojant 
miestų municipalinio būsto 
fondus
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LNTPA narių kvalifikacijos kėlimas
ES lėšomis

• Nuo 2006 m. vykdomi tęstiniai 
asociacijos narių darbuotojų mokymai 
ES lėšomis.

• Nuo 2009 m. vykdomas projektas 
“Nekilnojamojo turto plėtros sektoriaus 
specialistų kvalifikacijos kėlimas”
(dalyvavo 10 asociacijos įmonių (apmokyta 
virš 100 darbuotojų):
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Asociacijos renginiai nariams

• Teminiai renginiai asociacijos nariams –
Klubas4 (susitikimai su LR Ūkio ministru, 
naujuoju Lietuvos banko vadovu, socialinio-
demografinio LNTPA tyrimo pristatymas, aktualių
Statybos ir Teritorijų planavimo įstatymų pakeitimų
pristatymai, konferencijos ir forumai)

• Tradiciniai verslo pusryčiai su Vilniaus m. 
vadovais (2011 m. įvyko 4 renginiai šiomis 
temomis: VPP, NT mokestis už neparduotus 
būstus, inžinerinė infrastruktūra, žemės ir 
nekilnojamojo turto mokesčio tarifai, municipalinis 
būstas, parkavimo normos, detaliųjų planų
tvirtinimo tvarkos tobulinimas, socialinės 
infrastruktūros mokesčiai)



Konkursas “Už darnią plėtrą – 2011”

7 dalyviai: gyvenamosios statybos objektai
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Lietuvos statybininkų asociacijos ir “Statybų žinių”
konkursas “Statybų generolai”

Laimėtojas – AB HANNER projektas “Bajorų kalvos”

Nominantai – UAB “YIT Kausta” ir UAB “Santariškių namai”
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LNTPA nominacija “Metų darnioji statyba 2011”
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Visuomeniniai renginiai, forumai

- Gegužę vyko Baltijos šalių nekilnojamojo 
turto forumas, rengiamas bendradarbiaujant 
su “Verslo žiniomis”

- Spalį dalyvavome organizuojant tradicinį V
Urbanistinį forumą Klaipėdoje: “Lietuvos 
pajūrio urbanizacija. Patirtis. Pamokos.Vizija
2030”

- Gruodį rengta diskusija Vilniaus Rotušėje 
tema “Atverkime žinias, įveiksminkime protus, 
keiskimės ir kurkime“

- LNTPA, LPK, Žemės savininkų asociacijos 
organizuota konferencija apie naujojo žemės 
mokesčio įstatymo pakeitimų grėsmes



Lietuvos statybos ir nekilnojamojo turto 
sektorių asociacijų forumas

• LNTPA iniciatyva – apjungti 23 
statybos ir  nekilnojamojo turto 
sektoriuose veikiančias asocijuotas 
organizacijas neformaliam diskusijų
ratui ir bendrų tikslų iškėlimui bei 
sprendimui

• 2011-2012 m. vyko forumo atstovų
4 susitikimai, t.t. pasikviečiant 
politinių partijų lyderius



Lietuvos statybos ir nekilnojamojo turto 
sektorių asociacijų forumas - dalyviai



Tarptautinė veikla - FIABCI

2011 m. kovo 4 d. Rygoje įsteigtas FIABCI-
Baltics padalinys

2011 m. gegužę vyko FIABCI-Baltics
valdybos posėdis Vilniuje

2012 m. gegužę Sankt-Peterburge vyks 63-
asis pasaulinis kongresas “Kultūros paveldo 
saugojimas moderniame metropolyje”
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Tarptautiniai renginiai

• 2011 ir 2012 m. kovą –
taptautinė parodą ir 
konferencijos MIPIM

• 2011 m. rugsėjį 55-asis 
IFHP  kongresas Taline

• 2011 m. spalį FIABCI 
Europe kongresas Sofijoje, 
Bulgarijoje “Senstanti 
Europa – iššūkiai ir 
galimybės NT sektoriui”



Bendradarbiavimas su žiniasklaida
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Visuomenės informavimo projektas

Jungtinis projektas: LNTPA, Lietuvos rytas, AM

TV laida „EKOvizija“

• Lietuvos ryto priedas „EKOvizija/Vartai”

• Lietuvos ryto portalas www.ekovizija.lt
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Svarbiausios žiniasklaidoje atspindėtos temos

• Vieningas NT mokestis

• Privačių ir valstybinių pramonės parkų konkurencija

• Žemės mokesčio pakeitimai

• Teritorijų planavimo įstatymas

• Socialinio būsto aktualijos

• NT plėtros aktualijos keičiantis demografinei padėčiai

• Viešojo transporto sprendimai

• NT darni plėtra

• Ekspertinės LNTPA narių analizės
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Gairės ateičiai: darni plėtra - NT sektoriaus 
ateitis

Veiklos kryptys:

• Tolesnis teritorijų planavimo sistemos kūrimas, planavimo ir 
statybos normatyvų tobulinimas

• Profesinės atsakomybės draudimas
• NT vystytojo profesijos įteisinimas
• Gyvenamųjų vietovių viešosios infrastruktūros teisinės bazės 

kūrimas 
• Nekilnojamojo turto apmokęstinimo klausimai
• VPP projektų įgyvendinimas
• NT vertinimas ir mokesčių sistemos tobulinimas
• Municipalinio nuomojamo būsto plėtra VPP metodais
• Energetika, atsinaujinantys šaltiniai
• Darbas su savivaldybėmis
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• Teminė darbo grupių veikla

• Sisteminiai renginiai nariams

• Narių kvalifikacijos kėlimas panaudojant ES 
paramą

• Lietuvos Urbanistinių Forumų vykdymas

• Darniosios plėtros akademijos renginiai 
visuomenei, konkursai “Už darnią plėtrą” ir “Už
darnią aplinką”

Gairės ateičiai: darni plėtra - NT 
sektoriaus ateitis
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Dėkojame partneriams ir draugams


