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Kiekviena savivaldybė turi nuosavybės teise 

priklausančių pastatų ir patalpų, kurias naudoja 

paskirtoms funkcijoms vykdyti, išnuomoja, 

perduoda panaudos pagrindais arba šis turtas 

lieka nenaudojamas. 2015 m. pabaigoje 

savivaldybėms priklausančių nuosavų patalpų ir 

pastatų bendras plotas sudarė 11 mln. kv. m. Tokį 

plotą užima Anykščių miesto teritorija. 

Ne visas pastatų ir patalpų plotas yra 

naudojamas, dauguma  savivaldybių 2015 m. 

turėjo nenaudojamų pastatų ir patalpų. Šis plotas 

sudarė beveik 0,5 mln. kv. m (palyginimui, tai 

atitiktų 70 futbolo aikščių). Lyginant su 2014 m., 

nenaudojamas plotas sumažėjo 7 proc. 

Nenaudojamas ir/ arba nereikalingas 

savivaldybės turtas gali būti parduodamas. 2015 

m. pabaigoje į parduodamų objektų sąrašą 

įtrauktų savivaldybių nuosavų pastatų ir patalpų 

plotas sudarė 550 tūkst. kv. m, tai beveik 7 proc. 

daugiau nei 2014 m. pabaigoje. 

Iš viso 2015 m. buvo parduota 85 tūkst. kv. 

m savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių 

pastatų ir patalpų (0,8 proc. nuosavų pastatų ir 

patalpų), tai yra ketvirtadaliu daugiau nei parduota 

2014 m. 

 

 

 

KIEK PASTATŲ IR PATALPŲ TURI 

SAVIVALDYBĖS? 

Vienam gyventojui 2015 m. pabaigoje 

teko beveik 4 kv. m viso savivaldybių 

nuosavų pastatų ir patalpų bendro ploto. 

Į parduodamų objektų sąrašą 2015 m. 

pabaigoje savivaldybės buvo įtraukusios 

5 proc. nuosavų pastatų ir patalpų. 

Savivaldybėms priklausančių 

nenaudojamų nuosavų patalpų ir pastatų 

ploto dalis 2015 n. pabaigoje varijavo nuo 

0 proc. iki 20,8 proc.  

2015 m. parduotų pastatų ir patalpų 

plotas sudarė 15 proc. 2015 m. pabaigoje 

savivaldybėms priklausančių 

parduodamų objektų sąrašo ploto. 

Iš viso 2015 m. pabaigoje savivaldybėms 

nuosavybės teise priklausančių pastatų ir 

patalpų ploto 4,2 proc. buvo 

nenaudojama. 
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ĮVADAS 

 

Lietuvos savivaldybėms 2015 m. pabaigoje 

priklausė virš 11 mln. kv. m (arba 1100 ha) 

nuosavų pastatų ir patalpų.1 Palyginimui, panašų 

plotą užima Anykščių miesto teritorija. 

Savivaldybėms priklausantis NT turėtų būti 

naudojamas paskirtų funkcijų vykdymui, o jo 

išlaikymas yra finansuojamas iš savivaldybės 

biudžeto, t. y. iš mokesčių mokėtojų pinigų. Todėl 

aktualu vertinti, kiek šio turto yra ir ar jis 

naudojamas efektyviai. 

Kaip panaudoti savivaldybei priklausančius 

pastatus ir patalpas nusprendžia NT savininkas, 

šiuo atveju savivaldybėms nuosavybės teise 

priklausančio turto savininko funkcijas įgyvendina 

savivaldybių tarybos, o kitos savivaldybių 

institucijos, savivaldybės įmonės, įstaigos ir 

organizacijos valdo, naudoja ir disponuoja joms 

patikėjimo teise perduotą savivaldybių turtą taip, 

kaip nusprendžia taryba. Kiti juridiniai asmenys, 

galintys pagal įstatymus atlikti savivaldybių 

funkcijas, patikėjimo teise taip pat gali valdyti 

savivaldybės turtą.2 

Iš esmės svarbu užtikrinti, kad funkcijų 

vykdymui reikalingos patalpos ir pastatai būtų 

naudojami efektyviai ir racionaliai. 3  Efektyvus 

turto valdymas reiškia, kad su tuo susiję 

sprendimai turi teikti maksimalią naudą 

visuomenei. Atitinkamai, racionalus turto 

valdymas pasireiškia nešvaistymu. Taigi 

savivaldybėms turėtų priklausyti tik toks pastatų/ 

patalpų kiekis, kokio pakanka Vietos savivaldos 

įstatyme numatytoms funkcijoms įgyvendinti. 

Dažnai ne visi savivaldybėms 

priklausantys pastatai ir patalpos būna 

naudojami savivaldybės funkcijoms vykdyti. Dalį  

                                                           
1 Duomenis tyrimui teikė savivaldybės (išskyrus 
Ignalinos r. sav.). 
2 LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnis. 
3 LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnis. 
4 Nenaudojamas turtas yra toks, kurio naudingosios 
turto savybės netaikomos naudotojo poreikiams 

 

 

nuosavų patalpų savivaldybės nuomoja (dažnai  

lengvatinėmis sąlygomis) įvairioms 

organizacijoms, įstaigoms. 

Nenaudojamas turtas 4  gali būti 

įtraukiamas į parduodamų objektų sąrašą ir 

parduodamas per viešąjį aukcioną. Jo metu 

dalyvių skaičius neribojamas, o pirkimo-

pardavimo sutartys sudaromos su didžiausią 

kainą pasiūliusiuoju. 5  Gautos lėšos gali būti 

panaudojamos geresniam savivaldybės funkcijų 

vykdymui. 

Savivaldybė gali parduoti ne tik 

nereikalingus pastatus ar patalpas. Jei tam tikrų 

funkcijų vykdymui reikalingos patalpos, nebūtina 

jų turėti – galima nuomotis. Toks būdas 

sutaupytų biudžeto lėšų ir leistų lanksčiau 

prisitaikyti prie NT poreikio pokyčių (pavyzdžiui, 

jei administracijoje sumažėja darbuotojų ir 

veiklos vykdymui užtektų mažesnio pastato). 

Taigi šiame tyrime pagal savivaldybių 

pateiktus duomenis palyginama, kiek Lietuvos 

savivaldybės 2015 m. turėjo sau nuosavybės 

teise priklausančių pastatų ir patalpų, kiek šio 

nekilnojamojo turto nenaudojo, kiek norėjo 

parduoti ir kiek pardavė. Tikimės, kad tai bus 

pagalbinė priemonė savivaldybėms stengiantis 

efektyviau valdyti turimą turtą. 

 

 

  

tenkinti. Statinio naudotojas – statinio savininkas arba 
kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja statinį (jo 
dalį) LR įstatymų, administracinių aktų, sutarčių ar 
teismo sprendimų pagrindu (remiantis LR Statybos 
įstatymu). 
5 LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnis. 
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A. KIEK NT TURI SAVIVALDYBĖS? 

 

Pagal savivaldybių teikiamus duomenis 

daugiausiai savivaldybėms nuosavybės teise 

priklausančio nekilnojamojo turto 6  2015 m. 

pabaigoje turėjo didžiosios savivaldybės – Vilnius 

(1612 tūkst. kv. m), Kaunas (1122 tūkst. kv. m.) ir 

Klaipėda (635 tūkst. kv. m) – žr. 1 pav. Vertinant 

100 gyventojų, daugiausiai šio turto buvo mažose 

savivaldybėse, tokiose kaip Kazlų Rūda (2306 kv. 

m/ 100 gyv.), Druskininkai (1049 kv. m/ 100 gyv.), 

Visaginas, Birštonas, Palangos m., Kupiškis ir 

Rietavas. Viena iš priežasčių yra ta, kad 

nepriklausomai nuo savivaldybės dydžio, 

administracija turi bazinių patalpų, kurių plotas 

skaičiuojant santykinai gyventojų skaičiui tampa 

didesnis. 

Mažiausiai savivaldybės nuosavų pastatų/ 

patalpų 100 gyventojų 2015 m. pabaigoje buvo 

Pakruojo r. savivaldybėje (97 kv. m/ 100 gyv.). 

Tarp didžiųjų savivaldybių 2015 m. pabaigoje 

mažiausiai nuosavo NT santykinai turėjo Šiaulių 

miestas (110 kv. m/ 100 gyv.). Daugiau kaip 

dvigubai didesnį nuosavą plotą turėjo Alytaus 

miestas (266 kv. m/ 100 gyv.). Daugiausiai 

nuosavų patalpų ir pastatų didžiųjų savivaldybių 

grupėje buvo Klaipėdos miesto savivaldybėje – 

407 kv. m/ 100 gyventojų. Didžiosios savivaldybės 

rikiuojasi grafiko gale – tai atspindi bendrą 

tendenciją, kad didesnės savivaldybės pasižymi 

mažesniu nuosavo NT plotu 100 gyv. 

Grafike duomenys apie nuosavas patalpas ir 

pastatus nepateikiami prie keturių savivaldybių: 

Zarasų r., Ukmergės r., ir Prienų r. savivaldybės 

tokių duomenų neturėjo, o Ignalinos r. savivaldybė 

– nepateikė. Nuosekli nuosavų patalpų ir 

pastatų apskaita turėtų būti vykdoma 

kiekvienoje savivaldybėje, kaip ir šio turto 

vertės bei jos pokyčių. Tai leistų efektyviau 

valdyti turimus resursus. 

                                                           
6 Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis 
nekilnojamasis turtas - gyvenamieji (savivaldybės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Savivaldybėms priklausančių pastatų ir 
patalpų plotas 100 gyventojų 2015 m. pabaigoje ir 

bendras nuosavas plotas. Šaltinis – LLRI 
savivaldybių apklausa. Sudaryta LLRI.  

būstas, socialinis būstas) ir negyvenamieji pastatai ir 
patalpos. 
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B. KIEK TURIMO NT 

SAVIVALDYBĖS NENAUDOJA? 

 

Remiantis efektyvaus ir racionalaus turto 

valdymo principais, nenaudojami pastatai ir 

patalpos turėtų būti parduodami (arba bent 

išnuomojami kitiems subjektams). Kuo daugiau 

nenaudojamo turto, tuo labiau „konservuojama“ 

vertė, prarandamos potencialios pajamos. 

Pagal savivaldybių teiktus duomenis, 2015 

m. pabaigoje visai nenaudojamų pastatų ir 

patalpų neturėjo Kėdainių r., Rokiškio r., ir 

Marijampolės savivaldybės. Net penktadalio 

nuosavų pastatų ir patalpų nenaudojo Pakruojo 

r. savivaldybė (tačiau šioje savivaldybėje 

apskritai mažiausias santykinis nuosavų pastatų 

ir patalpų plotas) – žr. 2 pav. 

Didžiųjų savivaldybių grupėje mažiausia 

nenaudojamo nuosavo NT (pastatų ir patalpų) 

dalis lyginant su visu nuosavu NT 2015 m. 

pabaigoje buvo Klaipėdos m. savivaldybėje – 

vos 0,9 proc. Didžiausia – Panevėžyje, kur ji 

viršijo 6 proc. Vilniaus mieste nenaudojamo turto 

dalis taip pat buvo viena didesnių, 5,5 proc. 

Informacijos apie nenaudojamą turtą 

neturėjo dvi savivaldybės (Prienų r. ir Pagėgių 

sav.), o Ignalinos r. sav. duomenų nepateikė. 

Iš viso 2015 m. pabaigoje nenaudojamų 

pastatų ir patalpų, kurios priklausė 

savivaldybėms, buvo beveik 0,5 mln. kv. m 

(palyginimui, tai atitiktų 70 futbolo aikščių). 

Nenaudojamas NT sudarė 4,2 proc. visų 

savivaldybės nuosavų pastatų ir patalpų ploto. 

Lyginant 2015 m. su 2014 m., nuosavo 

nenaudojamo savivaldybių NT (pastatų ir 

patalpų) sumažėjo 7 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Vilniaus m. sav. nenaudojami pastatai/ patalpos – 89 
tūkst. kv. m, Kauno m. sav. – 42 tūkst. kv. m. 2015 m. 

 

2 pav. Kokią dalį sudarė savivaldybei 
priklausantys nenaudojami pastatai ir patalpos 
2015 m. pabaigoje (proc.) ir bendras jų plotas. 

Šaltinis – LLRI savivaldybių apklausa. Sudaryta 
LLRI. 
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C. KIEK TURIMO NT SAVIVALDYBĖS 

NORI PARDUOTI? 

 

Savivaldybės taryba, kaip pastatų ir patalpų 

savininkė, gali nuspręsti turimą turtą parduoti. 

Toks turtas įtraukiamas į parduodamų objektų 

sąrašą, kuriame esantys objektai patenka į 

viešąjį aukcioną.7 

Didžiausią turimo NT (pastatų ir patalpų) dalį 

(kv. m), net daugiau nei pusę (žr. 3 pav.), į 

parduodamų objektų sąrašą 2015 m. pabaigoje 

buvo įtraukusi Pakruojo raj. savivaldybė. Tarp 

kitų mažesniųjų savivaldybių palyginus didelė 

turto dalis buvo planuojama parduoti Kauno r. 

(18,3 proc.), Jurbarko r. (17,6 proc.), Druskininkų 

(16,6 proc.) ir Rietavo (15,6 proc.) 

savivaldybėse. Tuo tarpu Kalvarijos 

savivaldybės parduodamų objektų sąrašas 2015 

m. pabaigoje buvo tuščias. Mažą dalį turto taip 

pat ketino parduoti Kazlų Rūdos (0,5 proc.), 

Vilniaus r. (0,8 proc.), Joniškio r. (1 proc.), 

Radviliškio r. (1,1 proc.) savivaldybės. 

Didžiųjų savivaldybių grupėje į parduodamų 

objektų sąrašą daugiausiai turto buvo įtraukta 

Šiaulių mieste (26,4 proc.). Sostinėje ši dalis 

sudarė 4,3 proc. Mažiausiai turimo turto norėjo 

parduoti Klaipėdos miestas, vos 0,2 proc. 

Savivaldybei yra naudinga įtraukti nuosavus 

NT objektus (pastatus ir patalpas) į parduodamų 

objektų sąrašą, kadangi gaunamos ne tik 

pajamos už pardavimą, bet ir sutaupomos 

išlaikymo išlaidos. Iš viso 2015 m. pabaigoje 

savivaldybės norėjo parduoti 5 proc. 

nuosavų pastatų ir patalpų. 

 

 

 

 

                                                           
7 Viešojo aukciono vykdymo tvarką numato nutarimas 
dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų 
pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Vilniaus m. sav. į parduodamų objektų sąrašą 
įtraukta  69000 kv. m, 2015 m. 

 
3 pav. Kokia dalis savivaldybėms priklausančių pastatų 

ir patalpų buvo įtraukta į parduodamų objektų sąrašą 
2015 m. pabaigoje (proc.) ir bendras jų plotas. 

Šaltinis – LLRI savivaldybių apklausa. Sudaryta LLRI. 
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Savivaldybes paskirsčius į kvadrantus pagal 

tai, kokios dalies nuosavų patalpų ir pastatų jos 

nenaudoja ir kokią dalį nori parduoti (4 pav.), į 

kiekvieną kvadrantą patekusias savivaldybes 

galima atitinkamai charakterizuoti. 

Pirmame kvadrante esančios savivaldybės 

turi palyginus nedaug nenaudojamo turto, o 

parduoti nori vidutiniškai daugiau, nei kitos 

savivaldybės. Tai savivaldybės, efektyviai 

valdančios turimą nekilnojamąjį turtą. 

Į antrą kvadrantą pateko tos savivaldybės, 

kurios turi santykinai daug nenaudojamų pastatų 

ir patalpų, tačiau nori daug ir parduoti. Šios 

savivaldybės stengiasi efektyvinti turimus išteklius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trečiame kvadrante atsidūrusios 

savivaldybės pasižymi didele nenaudojamo 

nuosavo NT dalimi ir tuo, kad nori parduoti turto 

mažiau nei vidutiniškai. Į šią grupę patenka 

Vilniaus m., Alytaus m., Vilniaus r. savivaldybės. 

Taip pat Palangos m. savivaldybė. 

Į ketvirtą kvadrantą pateko tos savivaldybės, 

kurios tiek nenaudojamo nuosavo NT turi mažiau 

nei vidutiniškai, tiek nori parduoti mažiau nei 

vidutiniškai. Šioje grupėje koncentruojasi 

daugiausiai savivaldybių.  

I. (turi nedaug 

nenaudojamo NT ir 
palyginus daug nori 
parduoti) 

4 pav. Kokios dalies nuosavų pastatų ir patalpų savivaldybės nenaudoja ir kiek nori parduoti – 
pasiskirstymas kvadrantais. Pastaba: Ignalinos r. sav. duomenų neteikė, Pagėgių r., Prienų r., 

Ukmergės r., Zarasų r. ir Neringos savivaldybės duomenų neturėjo. Pakruojo r. sav. reikšmė pašalinta 
kaip išskirtinė (nenaudojamo NT dalis 20,8 proc., norima parduoti – 52,3 proc. nuosavo turto). Šaltinis 

– LLRI savivaldybių apklausa. Sudaryta LLRI. 

 

 

 

II. (turi daug 

nenaudojamo NT ir nori  
palyginus daug parduoti) 

III. (turi daug 

nenaudojamo NT, o 
parduoti nori palyginus 
nedaug) 

IV. (turi nedaug 

nenaudojamo NT ir 
nori parduoti 
palyginus nedaug) 
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D. KIEK TURIMO NT SAVIVALDYBĖS 

PARDUODA? 

 

Analizėje paskaičiuota, kokią dalį nuo 2014 

m. pabaigoje parduodamų objektų sąrašo (kv. 

m) sudaro per 2015 m. parduotas savivaldybei 

priklausantis NT (pastatai ir patalpos). Rezultatai 

– 4 paveiksle. 

Kadangi 2015 m. parduodamų objektų 

sąrašas pildėsi, bendras rezultatas gali būti 

didesnis nei 100 proc. Taip yra Zarasų r. 

savivaldybėje, kur 2015 m. parduoto turto ir 2014 

m. pabaigoje parduodamų objektų ploto santykis 

sudarė 102 proc. Kitos savivaldybės, 

pasižymėjusios dideliu parduotų objektų kiekiu, 

yra Birštono (95,1 proc.) ir Rietavo (91,9 proc.) 

savivaldybės. Tuo tarpu 9 mažosios 

savivaldybės 2015 m. nepardavė jokio sau 

priklausančio NT (viešasis aukcionas gali 

neįvykti, jei jame nedalyvauja nei vienas 

potencialus pirkėjas). 

Iš didžiųjų savivaldybių 2015 m. daugiausiai 

nuosavų patalpų ir pastatų, lyginant su 2014 m. 

parduodamų objektų sąrašu, pardavė Šiaulių 

miesto savivaldybė – 32,2 proc. Klaipėdos m. 

savivaldybėje šis santykis sudarė beveik 9 proc., 

o sostinėje beveik 8 proc. 

Iš viso 2015 m. buvo parduota 85 tūkst. 

kv. m savivaldybėms nuosavybės teise 

priklausančių pastatų ir patalpų, tai yra 

ketvirtadaliu daugiau nei parduota 2014 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. 2015 m. parduotų savivaldybei priklausančių 
pastatų ir patalpų ploto santykis su į 2014 m. 

parduodamų objektų sąrašą įtraukto turto plotu 
(proc.) ir bendras parduotų pastatų bei patalpų plotas. 
Šaltinis – LLRI savivaldybių apklausa. Sudaryta LLRI. 
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Savivaldybes galima paskirstyti ir pagal tai, 

kiek nuosavo turto (pastatų ir patalpų) jos nori 

parduoti ir kiek parduoda – žr. 6 pav. 

Pirmame kvadrante atsiduria savivaldybės, į 

parduodamų objektų sąrašą įtraukusios daugiau 

kaip vidutiniškai nuosavų patalpų ir pastatų ploto, 

tačiau parduodančios mažiau nei vidutiniškai.  

Antro kvadranto savivaldybės į parduodamų 

objektų sąrašą įtraukia daugiau nei vidutiniškai 

nuosavų pastatų ir patalpų ploto bei daugiau nei 

vidutiniškai jo ir išparduoda. 

 

 

šį Šiaulių m. 

savivaldybė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš didžiųjų savivaldybių į šį kvadrantą pateko 

Šiaulių m. savivaldybė. 

Trečio kvadranto savivaldybės nori parduoti 

santykinai nedaug turto, tačiau jis yra paklausus, 

perkamas.  

Į ketvirtą kvadrantą pateko daugiausiai 

savivaldybių – jos parduodamų objektų sąraše turi 

palyginus nedaug nuosavo turto, o ir 

išparduodamas jis vangiau nei vidutiniškai. Šioje 

grupėje atsidūrė didieji miestai – Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos, Alytaus m. savivaldybės. 

 

 

6 pav. Kokią dalį nuosavų pastatų ir patalpų savivaldybės nori parduoti ir kiek parduoda – pasiskirstymas 
kvadrantais. Pastaba: Ignalinos r. sav. duomenų neteikė, Prienų r., Ukmergės r., Zarasų r. ir Neringos 
savivaldybės duomenų neturėjo. Pakruojo r. sav. reikšmė pašalinta kaip išskirtinė (parduota buvo 5,7 

proc. lyginant su 2014-12-31 parduodamų objektų sąrašu, o norima parduoti – 52,3 proc. nuosavo turto). 
Šaltinis – LLRI savivaldybių apklausa. Sudaryta LLRI. 

 

 

 

 
I (nori parduoti 

palyginus daug NT, bet 
parduota palyginus 
nedaug) 

II (nori parduoti 

palyginus daug NT ir 
parduota palyginus daug) 

III (nori parduoti 

palyginus nedaug NT, bet 
parduota palyginus daug) 

IV (nori parduoti palyginus 

nedaug NT ir parduota 
palyginus nedaug) 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

SAVIVALDYBĖMS 

 

1. Savivaldybėms priklausančių nuosavų 

patalpų ir pastatų plotas 2015 m. pabaigoje 

sudarė 11 mln. kv. m. Daugiausiai ploto 100 

gyventojų buvo Kazlų Rūdoje (2306 kv. m/ 100 

gyv.), mažiausiai – Pakruojo r. savivaldybėje 

(97 kv. m/ 100 gyv.). Mažose savivaldybėse 

100 gyventojų tenka santykinai daugiau ploto. 

2. 2015 m. pabaigoje iš viso savivaldybėms 

priklausančio NT (pastatų ir patalpų) daugiau 

kaip 4 proc. buvo nenaudojama. Didžiausia 

nenaudojamo nuosavo NT (pastatų ir patalpų) 

dalis nuo viso NT buvo Pakruojo r.,  – 20,8 

proc. Visai nenaudojamų nuosavų pastatų ir 

patalpų neturėjo Rokiškio r., Marijampolės ir 

Kėdainių r. savivaldybės. 

3. Į savivaldybių parduodamų objektų 

sąrašą 2015 m. pabaigoje buvo įtraukta 5 proc. 

nuosavų pastatų ir patalpų (550 tūkst. kv. m), 

tai beveik 7 proc. daugiau nei 2014 m. 

pabaigoje. Daugiausiai, 52,3 proc. nuosavo NT 

(pastatų ir patalpų), į parduodamų objektų 

sąrašą įtraukė Pakruojo r. savivaldybė. Šiaulių 

m. ir Kauno r. taip pat pardavinėjo santykinai 

daug nuosavo NT (pastatų ir patalpų), 

atitinkamai, 26,4 proc. ir 18,3 proc. Kalvarijos 

savivaldybė į parduodamų objektų sąrašą 

neįtraukė nieko. 

4. 2015 m. savivaldybės pardavė 0,8 proc. 

nuosavų pastatų ir patalpų. Iš viso parduota 

ketvirtadaliu daugiau nuosavo NT (pastatų ir 

patalpų) nei 2014 metais. Didžiausią dalį 

nuosavo NT (pastatų ir patalpų) lyginant su 

2014 m. pabaigoje parduodamų objektų sąraše 

esančių nuosavų pastatų ir patalpų plotu, 

pardavė Zarasų r. (102 proc.), Birštono (95,2 

proc.) ir Rietavo (91,9 proc.) savivaldybės. Nei 

vienas objektas neparduotas Visagino, Skuodo 

r., Raseinių r., Prienų r., Klaipėdos r., Kazlų 

Rūdos, Biržų r. ir Akmenės r. savivaldybėse. 

5. Savivaldybėms rekomenduojama vesti 

nuoseklią nuosavų patalpų ir pastatų apskaitą 

– kiek ir kokio turto savivaldybės turi. Taip pat 

svarbu žinoti, kiek šis turtas vertas. Tai leistų 

efektyviau valdyti turimus resursus. 

6. Siekiant efektyvesnio turto valdymo, 

rekomenduojama savivaldybėms turėti kuo 

mažiau nenaudojamo nekilnojamojo turto 

(pastatų ir patalpų) – reikėtų jį įtraukti į 

parduodamų objektų sąrašą. Į šį sąrašą gali 

būti įtraukiami ir iki pardavimo naudojami 

objektai. 

  

 


