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Elektrėnai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 40 punktu, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategiją (pridedama).
Šis individualus administracinis aktas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba
pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus)
suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai,
adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu:
Žygimantų g. 2, Vilnius.
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sprendimu Nr. VI.TS-21

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO STRATEGIJA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 ir 3 dalimis, savivaldybės turto savininkė yra savivaldybė, o
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, remdamasi įstatymais,
įgyvendina savivaldybės taryba. Šią nuostatą papildo ir Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11 straipsnio 1 dalies norma, t.
y. savivaldybės taryba priima sprendimus, susijusius su savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto disponavimu, nustato šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką
tokia apimtimi, kokia neprieštarauja įstatymų nuostatoms ir / ar Vyriausybės nutarimams, jei
įstatymai tai numato.
2. Pagrindinis įstatymas, reglamentuojantis savivaldybių nekilnojamojo turto valdymą, yra
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymas. Įstatyme nustatyta savivaldybių turto sandara, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo subjektai, įtvirtinti bendrieji turto valdymo principai, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo būdai. Įstatymo 12 straipsnis nustato, kad savivaldybės biudžetinės įstaigos, įmonės ir
organizacijos savivaldybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo patikėjimo teise. Kitiems
juridiniams asmenims savivaldybės turtas patikėjimo teise gali būti perduodamas pagal turto
patikėjimo sutartį savivaldybių funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai jie pagal įstatymus
gali atlikti savivaldybių funkcijas. Visi šie išvardyti savivaldybės turto patikėjimo teisės subjektai
vadinami turto valdytojais.
3. Elektrėnų savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančio
nekilnojamojo turto balansinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 74 970 942,36 Eur, iš jų:
3.1. žemė – 58 070,00 Eur;
3.2. negyvenamieji pastatai – 21 304 549,56 Eur;
3.3. gyvenamieji pastatai (būstas) – 4 450 442,75 Eur;
3.4. nekilnojamosios kultūros vertybės – 292 180,87 Eur;
3.5. infrastruktūros ir kiti statiniai – 48 865 699,18 Eur.
II SKYRIUS
STRATEGIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos tikslas – užtikrinti racionalų ir
efektyvų Savivaldybės nekilnojamojo turto (pastatų, patalpų, inžinerinių statinių) valdymą, kuris
optimizuotų Savivaldybės poreikius atitinkantį turto kiekį ir padėtų įgyvendinti pagrindines
Savivaldybės plėtros kryptis: finansinį stabilumą, investicijų didinimą, geresnį socialinių,
sveikatos, švietimo ir kultūros paslaugų teikimą, geriau veikiantį ir visus bendruomenės poreikius
tenkinantį mokyklų, vaikų darželių bei visų socialinių įstaigų tinklą, jaukių ir patogių viešųjų
erdvių savivaldybėje kūrimą, vietos bendruomenių stiprinimą, gyventojų dalyvavimo Savivaldybės
valdyme didinimą ir naujų gerai mokamų darbo vietų kūrimą. Optimizuojant Savivaldybės

poreikius atitinkantį nekilnojamojo turto kiekį, ieškoti alternatyvių socialinių funkcijų teikimo
galimybių, naudojant alternatyvius – ne Savivaldybės biudžeto – finansavimo šaltinius.
5. Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo pagrindiniai tikslai:
5.1. efektyvus Savivaldybės nekilnojamojo turto administravimas;
5.2. informacijos apie Savivaldybės valdomą nekilnojamąjį turtą ir turto valdymo viešumas;
5.3. socialinės ir ekonominės grąžos, naudojant Savivaldybės nekilnojamąjį turtą,
užtikrinimas.
6. Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo pagrindiniai uždaviniai:
6.1. valdomą turtą išnaudoti efektyviai Savivaldybės funkcijoms vykdyti;
6.2. Savivaldybei nereikalingą ir turto valdytojų Savivaldybės funkcijoms vykdyti
nenaudojamą nekilnojamąjį turtą parduoti, išnuomoti;
6.3. spręsti sistemines Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo problemas;
6.4. vidiniais teisės aktais nustatyti priemones, apimančias Savivaldybės nekilnojamojo
turto naudojimo efektyvumo, sąnaudų ir naudos analizę, taip pat šio turto perdavimo koordinavimą
ir kontrolę;
6.5. viešinti informaciją apie Savivaldybės nekilnojamąjį turtą (išnuomotus, perduotus pagal
panaudos sutartis pastatus, patalpas), jo panaudojimą;
6.6. rinkti ir kaupti duomenis apie Savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir jo panaudojimą;
6.7. didinti pajamas, gaunamas iš nuomos mokesčio, mažinti nuomininkų įsiskolinimus už
nuomą, tinkamai vykdant Savivaldybės turto disponavimo stebėseną ir kontrolę;
6.8. efektyviai administruoti ir plėsti socialinio būsto fondą, gerinti jo kokybę.

III SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO PROBLEMOS
7. Pagrindinės savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo problemos yra šios:
7.1. dalis savivaldybės inžinerinių statinių (kelių) neįregistruota Nekilnojamojo turto
registre, neatlikti kadastriniai matavimai;
7.2. Savivaldybės turto valdytojai valdo nekilnojamąjį turtą, kurio nenaudoja priskirtoms
funkcijoms atlikti arba kurį naudoja ne šioms funkcijoms atlikti. Savivaldybės turto valdytojai
nepatenkinamai sprendžia nereikalingo ar jų funkcijoms atlikti nenaudojamo turto tolesnio
naudojimo klausimus;
7.3. nėra bendros efektyvios savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo kontrolės sistemos;
7.4. neskaičiuojamos visos nekilnojamojo turto naudojimo, išlaikymo ir kitos ūkinės
išlaidos, jos nesiejamos su turimo nekilnojamojo turto verte, todėl neįmanoma palyginti
alternatyvių savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo sąnaudų;
7.5. nevertinamas nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo efektyvumas, nes nėra išlaidų
ir pajamų duomenų pagal kiekvieną valdomo nekilnojamojo turto vienetą.
IV SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO TOBULINIMO PRIEMONĖS
8. Atsižvelgiant į šios strategijos 4 punkte nurodytas Savivaldybės nekilnojamojo turto
valdymo problemas ir siekiant sudaryti sąlygas efektyviai ir racionaliai valdyti savivaldybės turtą,
siūloma:
8.1. spręsti sistemines savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo problemas:
8.1.1. tobulinti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės turto valdymą,
naudojimą ir disponavimą juo, įtvirtinant šioje strategijoje numatytą Savivaldybės turto valdymo
tikslą,

8.1.2. sukaupti informaciją ir parengti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
registruotino nekilnojamojo turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre veiksmų ir priemonių
planą, kasmet jį peržiūrėti ir prireikus papildyti;
8.2. sukurti optimalią Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo ir kontrolės sistemą: teisės
aktais nustatyti priemones, apimančias Savivaldybės nekilnojamojo turto naudojimo efektyvumo,
sąnaudų ir naudos analizę, taip pat šio turto perdavimo koordinavimą ir kontrolę;
8.3. nenaudojamą savivaldybės nekilnojamąjį turtą parduoti, išnuomoti ar pritaikyti
Savivaldybės funkcijoms;
8.4. modernizuoti, atnaujinti viešuosius pastatus, siekiant šilumos energijos suvartojimą
daryti veiksmingesnį;
8.5. administruoti ir plėsti socialinio būsto fondą, gerinti jo kokybę, mažinti avarinės būklės
ar labai senų būstų skaičių;
8.6. stiprinti sutarčių vykdymo stebėseną ir kontrolę;
8.7. informaciją apie Savivaldybės nekilnojamąjį turtą viešinti interneto svetainėje
www.elektrenai.lt.
V SKYRIUS
SIEKTINI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
9. Įgyvendinus šios strategijos 7 punkte nurodytas priemones, bus sudarytos sąlygos pasiekti
šiuos rezultatus:
9.1. sukaupta informacija analizei, apibendrinimams ir prognozėms apie Savivaldybei
nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir statinius;
9.2. įregistruotas Elektrėnų savivaldybės nekilnojamasis turtas, keliai, gatvės, inžineriniai
statiniai Savivaldybės vardu viešuose registruose;
9.3. parduotas nereikalingas, nenaudojamas Savivaldybės funkcijoms vykdyti
nekilnojamasis turtas;
9.4. modernizuoti, atnaujinti viešieji pastatai ir pritaikyti Savivaldybės funkcijoms ir vietos
gyventojų poreikiams, sumažintos nekilnojamojo turto išlaikymo sąnaudos;
9.5. atnaujintas socialinio būsto fondas;
9.6. visa informacija apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą
(parduodamą, nuomojamą, suteiktą panaudos pagrindais) viešai prieinama visuomenei.
10. Šios strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti nustatomi vertinimo kriterijai, tiesiogiai
susiję su joje numatytais tikslais ir uždaviniais, leidžiantys reguliariai vertinti pasiektą pažangą,
numatyti Savivaldybės tarybos patvirtintame Savivaldybės strateginiame veiklos plane.
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