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Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai



Kas bendro tarp 

arbatinuko ir garlaivio? 



Kas bendro tarp 
automobilio ir
tornado? 



Kas bendro tarp bato
ir pieštuko?



1. Kur mes esame?  

2. Kokia geroji pasaulinė praktika?

3. Kaip mums būti geriausiais?



Kur mes esame?  



-
• Žemas darbo našumas- 15,2 Eur/BPV/h

• Žemas išteklių našumas 0,8 Eur/kg (ES 
vid. 2,24 Eur/kg)

• Skurdo lygis- 28% (ES vid. 21,9%)

• Dideli regioniniai skirtumai- 42-77%

(BVP/gyv. VVR)

Lietuvos bendra statistika

+
• 2019 m. Lietuvos gyventojų 

užimtumo lygis - 82,9% 

• Inovacijų diegimo rodikliai- 20 
vieta

• „Doing Business“ indeksas- 14 
vieta

• DESI- 14 vieta



• 2019 m. pab.- 102.431  mln. kv.m (98,5% privati
nuosavybė)

• Vid. būsto dydis LT- 69 kv.m
• ~35 000 neefektyvių daugiabučių (iš jų arti 3000 yra 

renovuoti) bei apie 700 viešųjų pastatų
• Socialinis būstas:  2015–2020 m. papildymas 2 049 

būstais (2020 m. apie 10.000 gyv. laukia nuo 3 iki 12 
m. priklausomai nuo savivaldybės)

Lietuvos būsto sektoriaus statistika



Gyventojų pasiskirstymas pagal būsto tipą, %



Kokia geroji 

pasaulinė praktika?



Būsto valdymo modeliai



Būsto sektoriaus valdymo
bruožai



Estijos pavyzdys

• 83,5% privati nuosavybė

• 2018 m. sausio 1d. priimtas daugiabučių namų

savininkų bendrijų savininkų bendrijų įstatymas

• Daugiabutis namas –bendrija, kurio nariais yra

visi namo butų savininkai.

• Bendrija valdoma per valdymo organus



Kaip mums būti 

geriausiais?



Iki 95 % 
išaugęs 

įrengimų 
panaudojimas

Pastatų administravimo
efektyvumą didinančios

priemonės, geroji
tarptautinė praktika

Lietuvos būsto 

strategija

Renovacija,

atsinaujinančių

šaltinių diegimas

Inovaciniai
sprendimai pastatų

administravimo
srityje



Atsinaujinančių šaltinių diegimas pastatuose



Atsinaujinančių šaltinių diegimas pastatuose

Seklioji geotermija <500 m



Kvartalinės renovacijos perspektyvos

• Lietuva energetinis intensyvumas –

1,72 karto didesnis, o energijos

produktyvumas 43% mažesnis 

nei ES vidurkis

• 2030 m.: 500 tūkst. sau 

gaminančių elektrą vartotojų ir tvarios 

jų integracijos į rinką




