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Šioje strategijoje pateiktas rekomendacijos apibendrinamos į 4 
pagrindines kryptis, kurias toliau galima detalizuoti konkrečiomis 
savivaldybės administracijos veiklos programomis 

• Aiškiai išskirti „turto valdytoją“, kuris atsako už turto 
valdymą ir kokybę 

• Įdiegti nuoseklias turto išnaudojimo kontrolės 
procedūras 

• Turtą naudojančias įstaigas „atsieti nuo pastato“, diegiant 
suvokimą, kad turtas – būtina, brangiai kainuojanti 
paslauga.  

• Norint maksimizuoti postūmį efektyvumui, svarstyti 
nuomos tarp institucijų įvedimą 

 

Turto 
valdytojas 

Rodikliai 

Įstaiga Pastatas 

Nuoma 
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Turinys: 

1. Situacijos apžvalga 

2. Galimi nekilnojamo turto valdymo tikslai ir instrumentai  

3. Specializuoto turto valdymo užsienio praktikos 

4. Siūlymai dėl strateginių gairių įgyvendinimo 
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Apie pusę savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto sudaro 
švietimo paskirties turtas 

5118
38

43

70

94

320634

-76% 
-65% 

Kultūros 

-50% 

Kita Administracinės Sporto Butai Gydymo Švietimo Viso 

Pastabos: 
• 50% valdomo turto sudaro švietimo įstaigos - mokyklos ir darželiai. 
• 15% valdomo turto sudaro gydymo paskirties pastatai (ligoninės, ambulatorijos ir poliklinikos) 
• Savivaldybei priklausantys butai sudaro 11% bendro valdomo nekilnojamo turto ploto. 

 

Savivaldybės valdomo turto pasiskirstymas pagal paskirtį (tūkst. m2): 
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75% turto yra valdoma pagal patikėjimo teisę, tame skaičiuje 29%  
valdo savivaldybės administracija 

Pastabos: 
• 75% turto valdoma tiesiogiai patikėtinių (475 tūkst. kv. m), 15% turto patikėtiniai yra perdavę 

pagal panaudą arba nuomojami 

Savivaldybės turto pasiskirstymas pagal valdymo būdą (tūkst. m2): 

605

94

634

Nėra duomenų Nuomojamas 
turtas 

Perduota 
panaudai 

Patikėjimo teise 

475 

320 

155 

Viso 

Savivaldybės administracijos 
valdomas turtas 

Kitoms įstaigoms patikėtas turtas 
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Infrastruktūros objektų alternatyvus panaudojimas ribotas; 
pagrindinis siekis – optimizuoti išlaidas ir investicijas 

• Apšveitimo infrastruktūra 
• Gatvių infrastruktūra 
• Lietaus kanalizacija 

Šis turtas išliks 
naudojamas viešosioms 
paslaugoms teikti; 
alternatyvus naudojimas 
sunkiai įsivaizduojamas 

Turtas išlieka tiesiogiai 
arba per kitas įmones 
kontroliuojamas 
savivaldybės 

Pagrindinė siekiamybė – 
efektyvus turto priežiūros ir 
atnaujinimo (investicijų) 
valdymas 

Galimi alternatyvūs valdymo 
būdai (VPSP, ESCO) remiasi 
prielaida, partneris geriau 
valdys investicijas ir 
sąnaudas 

Alternatyvūs turto valdymo būdus 
sudėtinga ir brangu formuoti, 
labiausiai jie apsimoka, jei 
rengiamasi ženkliai investuoti į 
infrastruktūros atnaujinimą 

Turto valdymo tikslai: 

Turtas, tiesiogiai 
naudojamas viešosioms 
paslaugoms teikti   
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Infrastruktūros valdymo mechanizmas yra nusistovėjęs; pagal 
išlaidų apimtį, verta ieškoti gatvių apšvietimo ir valymo 
optimizavimo būdų 

• Apšvietimo, nuotėkų, gatvių infrastruktūra nėra perduota jokiai kitai institucijai / 
įmonei 

• Kaip ir daugumoje kitų savivaldybių, priežiūros sutartys sudarytos su savivaldybės 
įmonėmis (išskyrus gatvių ir susijusios infrastruktūros priežiūrą) 

• Lėšos naudojamos einamųjų kaštų padengimui ir investicijoms 
 

Lietaus 
nuotekos 

0,2 

Gatvių valymas 

2,1 

Gatvių 
apšvietimas 

4,8 

Infrastruktūros išlaikymo kaštai, 2013 m., 
mln. Lt: 

• Bendri nagrinėjamos infrastruktūros išlaikymo 
kaštai siekia 2013 m. sudarė 7,2 mln. Lt. 

• Gatvių  apšvietimui tenka 67% išlaidų. 

• Gatvių valymo išlaidos sudaro apie 30%. 

• Mažiausią dalį sudaro lietaus kanalizacijos remonto 
išlaidos 3% (eksploatacijos išlaidas patiria 
„Klaipėdos vanduo“, jas dengia iš juridinių asmenų 
surenkamais mokesčiais). 



8 

Švietimo paskirties pastatai ir objektai 

Gydymo paskirties pastatai 

Administracinės paskirties 

Sporto paskirties kompleksai 

Kultūros paskirties objektai 

Institucijų veiklai naudojami „pastatai ir patalpos“ 
paprastai turi alternatyvų pritaikymą, dėl to savivaldybės 
mastu verta siekti efektyvaus turto išnaudojimo 

• Daugumą objektų galima 
naudoti kitiems tikslams, 
išnuomoti ar parduoti 

• Kuo labiau „paklausus“ 
turto objektas, tuo labiau 
savivaldybei apsimoka 
siekti efektyvaus turto 
išnaudojimo. 

Efektyvus turto 
išnaudojimas: turtas nestovi 
„laisvas“ 

Efektyvus investicijų ir kaštų 
valdymas išlaikomiems turto 
objektams 

Turto valdymo tikslai 
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Dabartiniai valdymo procesai: Klaipėdos savivaldybėje jau dabar 
gana aktyviai centralizuojamos turto aptarnavimo ir atnaujinimo 
funkcijos 

Administraciniai, 
kultūros, švietimo 
pastatai 

Sporto paskirties pastatai 

Gydymo paskirties pastatai 

• Šildymo ir kitų sistemų techninės 
priežiūros paslaugų pirkimai 

• Valymas, smulkus remontas 
(kultūros ir administraciniai) 

• Komunalinių mokesčių 
apmokėjimas* 

*švietimo įstaigų vandens, elektros mokėjimus svarstoma centralizuoti nuo 2014 centralizavus buhalteriją 

• Valymas, smulkus remontas 
(švietimo įstaigose) 

• Šilumos sąnaudų apmokėjimas 
• Investicijų planavimas ir 

valdymas 
 

• Elektros, vandens sąnaudų 
apmokėjimas 

• Šilumos ir kitų sistemų priežiūros 
paslaugos perkamos 
savarankiškai 

• Visi NT aptarnavimo ir 
atnaujinimo uždaviniai 
sprendžiami savarankiškai  

• Investicijų planavimas ir 
valdymas 

Tipas Centralizuotos funkcijos Savarankiškai atliekama 

• Jau dabar gana didelė dalis turto aptarnavimo ir valdymo užduočių sprendžiamos  savivaldybės 
administracijoje 
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Kylantys iššūkiai: atsakomybės už kaštus prisiėmimas ir veiksmų 
koordinavimas 

Aptarnavimo ir apmokėjimo centralizavimas padidina informacijos skaidrumą, bet nesprendžia atsakomybės už 
kaštus ir efektyvumą klausimo 

Įstaiga 

Turto naudojimo 
praktika lemia kaštus 

Savivaldybės 
administracija 

Apmoka išlaidas pagal 
faktą 

• Reikia pasiekti, kad į kaštų 
taupymą orientuotųsi ne tik 
savivaldybė, bet ir turtą 
naudojanti įstaiga 

• Tam pirmiausia reikia aiškiai 
įvardinti kiekvienos įstaigos turto 
kaštus ir įtvirtinti įstaigos 
atsakomybę  

Turto skyrius 
• Koordinuoja turto valdymo sprendimus (patikėjimas, 

nuoma, panauda, privatizavimas, nurašymas, ir kt.) 
užtikrina sprendimų įforminimą 

• Rūpinasi turto efektyviu išnaudojimu 

Investicijų skyrius 
 
• Nukreipia investicijas pagal 

pastato būklę, bet 
neatsižvelgiant į strateginius NT 
valdymo poreikius 

• Koordinacijos trūkumas pasireiškia 
klaidomis valdant turtą 

• Trūksta aiškiai įvardinto „turto 
savininko“, kuris priimtų 
kompleksišką sprendimą ir būtų 
suinteresuotas vykdyti taupymo 
iniciatyvas 

Socialinės infrastruktūros 
priežiūros skyrius 
• Atlieka pastatų priežiūrą, 

remontus 
• Koordinuoja turto priežiūros 

paslaugų pirkimus, šildymo 
sąskaitų apmokėjimus 

Savivaldybės administracijoje su turtu susiję funkcijos išskaidytos 
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Turinys: 

1. Situacijos apžvalga 

2. Galimi nekilnojamo turto valdymo tikslai ir instrumentai  

3. Specializuoto turto valdymo užsienio praktikos 

4. Siūlymai dėl strateginių gairių įgyvendinimo 
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Kaip ir ko siekti turto valdymo strategija? 

Tikslas 

Efektyvus 
savivaldybės išteklių 
(turto ir biudžeto) 
valdymas 

Optimalus turto 
išnaudojimas 

Optimalios turto 
išlaikymo sąnaudos 

Optimalios apimties, 
tikslingai nukreiptos 
investicijos turto 
plėtrai 

Turto naudotojų 
pasitenkinimo 
lygis (kokybė) 

Taikoma įstaigų naudojamam turtui 

Taikoma infrastruktūrai 

Turto valdymo tikslai Priemonės 

Kontrolės procesų 
stiprinimas 

Motyvacinės 
priemonės turto 
naudotojams 

Profesionalus turto 
valdymas 
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„Kontroliuojančios savivaldybės“ instrumentai 

• Efektyvaus turto valdymo galima siekti savivaldybės lygyje stiprinant turto naudojimo kontrolę 
• Šiuo keliu iš esmės eina finansų ministerijos turto valdymo skyrius; 
• Tam kuriamas ir numatoma naudoti specializuotą IT sistemą (VTIPS) 
• Turto naudojimo kontrolę numatoma pavesti specialiai institucijai (CTV), kuri stebės turto 

naudojimą, ir elementariai neleis imtis neefektyvių veiksmų 

• Turto valdymo sprendimų 
derinimas su specializuotu 
savivaldybės skyriumi 

• Pakeičiami išlaidų ir investicijų 
biudžetavimo procesai: planuojant 
sąnaudas atsižvelgiama į turto 
išnaudojimą, siektinus sąnaudų 
tikslus 

Kadangi savivaldybė 
tiesiogiai 
suinteresuota taupyti 
lėšas, ji užtikrina 
efektyvų 
išnaudojimą 
remiantis gerais 
procesais 

Instrumentai ir procesas 

Kontrolė centrinėje administracijoje 

• Išlaikymo sąnaudų informacijos 
kaupimas, kontrolė pagal 
objektus, siektini rodikliai 

• Investicijų informacijos kaupimas 
ir kontrolė, siektini rodikliai 

• Išnaudojimo rodiklių stebėsena ir 
siektinų rodiklių įvedimas 

Informacijos rinkimas Poveikis per sprendimus ir biudžetą 
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„Iš apačios į viršų“ instrumentai, nukreipti į turto naudotojų 
motyvacijos didinimą 

Įstaigų vadovų 
motyvacijos sistema 
atsižvelgia į turto 
išnaudojimo rodiklius 

Teigiami finansiniai 
motyvatoriai 
naudotojams (biudžeto 
perskirstymas sutaupius 
NT kaštus) 

Kaštų finansiniai 
motyvatoriai 
naudotojams (nuomos 
sistema) 

Įvairiomis priemonėmis įdiegti turto 
išnaudojimo ir kaštų rodiklius į 
įstaigų vadovų vertinimo ir 
motyvacijos sistemą 

Keliami konkretūs ploto panaudojimo 
tikslai 
Bendri rezultatų aptarimai, viešumas 
Premijos sutaupius kaštų  
 

Įstaigai neaktualu mažinti kaštus, 
kadangi kitais metais biudžetas 
tiesiog sumažinamas 
Galbūt sutaupymą pasidalinti su 
įstaiga? 

Pasiekus sutaupymą, dalis, pavyzdžiui, 
30%, paliekama institucijos nuožiūrai 
(žr toliau) 

Įstaiga gali tik nuomotis iš 
savivaldybės „turto valdytojo“, 
atitinkamai, kiekvienais metais reikia 
pasitvirtinti biudžetą pagal poreikį 

Įstaigos sumoka turto naudojimo 
tikrąją kainą nustatant nuomą turto 
valdytojui 
Atitinkamai, nuomai skiriamas 
finansavimas 

Priemonė Paaiškinimas Įgyvendinimo pavyzdys 
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Specializuoto turto valdytojo vaidmuo 

NT valdytojas 
Turto 
naudotojas 

Savivaldybė 

Turto nuoma pagal 
sutartį 

Nuomos 
mokėjimai •Taupymas 

atsisakius turto 
priežiūros etatų 

•Finansuojama 
nuoma 

•Turto naudotojams skiriamas tik nuomos finansavimas; 
•Atnaujinimo/renovacijos projektus vykdo NT valdytojas, kuris derasi su turto naudotoju dėl atitinkamo 

nuomos didinimo atlikus investiciją 

’14 ’13 ’16 ’15 ’17 ’14 ’13 ’16 ’15 ’17 

• Labiau nuspėjamas turto išlaikymo 
biudžetas savivaldybei 

• Skaidri informacija apie tikruosius 
turto kaštus 

Nustačius 
pakankamą 
nuomos lygį, NT 
valdytojas gali pats 
skolintis projektų 
vystymui  

Turto valdymas 
koncentruojamas 
vienoje vietoje, ir 
tampa 
profesionalus 

Masto 
ekonomija 
valdant ne 1, 
bet daug 
turto objektų 

Daugiau paskatų 
turto naudotojui 
taupyti plotą, 
aiškesnė kontrolė 
iš savivaldybės 
pusės 

Sistema gali padėti išspręsti problemas:  

Pagal Suomijos ir Estijos turto valdymo modelį, turto valdytojui už patalpas įstaigos moka nuomą 
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Vidinis ar atskirtas sprendimas? 

Išlaidų/ 
biudžeto/ turto 
išnaudojimo 
kontrolė 

Turto 
valdytojas 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
įstaiga 

Savivaldybės įstaigos – „kliento“ 
aptarnavimas teikiant paslaugas, 
aprūpinant reikiamu plotu, ir pan 

Savivaldybės įstaigos kontrolė: ar 
ne per daug naudojama ploto, ar 
galima optimizuoti išlaidas, ir pan. 

• Savivaldybės administracija skiria 
asignavimus ir kontroliuoja, ir taip pat 
aptarnauja savo įstaigas 

• Tokia struktūra gali būti efektyvi, jei 
skirtingos funkcijos aiškiai 
paskirstytos tarp skirtingų 
administracijos padalinių 

Išlaidų/ 
biudžeto/ turto 
išnaudojimo 
kontrolė 

Turto 
valdytojas 

Savivaldybės 
administracija 

Savivaldybės 
įstaiga 

Profesionalus savivaldybės turto 
valdytojas ir vystytojas, 
nepriklausomai generuojantis grąžą 

Turto naudojimo kontrolė vykdoma 
skiriant turto išlaikymo finansavimą 
ir analizuojant išlaidas 

• Aiškus paslaugos teikimo (turto 
valdymo) atskyrimas, turto valdymo 
depolitizavimas 

• „Mažinamas“ valdininkų skaičius 
• Nepriklausomas balansas, papildomos 

galimybės skolintis 
• Aiškesni, „horizontalūs“ santykiai tarp 

įstaigos ir ją aptarnaujančio „turto 
valdytojo“ 

• Daugiau veiklos skaidrumo, aiškesnė 
kontrolė, kadangi turto valdytojas 
veikia kaip „verslas“ 
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Turinys: 

1. Situacijos apžvalga 

2. Galimi nekilnojamo turto valdymo tikslai ir instrumentai  

3. Specializuoto turto valdymo užsienio praktikos 

4. Siūlymai dėl strateginių gairių įgyvendinimo 
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RKAS valdo apie 900 tūkst. kv. m įvairių paskirčių pastatų 

18 

 Valdomo turto apžvalga Viso 

Pastatai, vnt. 1051 

Patalpų plotas, m2 896.791 

Naudingas patalpų plotas, m2 701.091 

Išnuomotas plotas, m2 559.706 

Laisvas plotas, m2 141.385 

Vakansija, % 23.2% 

65%
Valdomas  pagal sutartis 

Administruojamas turtas 

19% 

Parduodamas turtas 

10% 

Vystomas turtas 

6% 

Valdomas patalpų plotas pagal tipus, % 

15,8 

Industrinės 19,9 

Istorinės 25,3 

Kaimo 1,0 

Namų ūkio 1,4 

Komunikacijų 2,3 

Kultūros 2,3 

Komercinės 4,8 

Socialinio būsto 12,4 

Apgyvendinimo 

28,6% 

Administracinės 224,3 36,7% 

Krašto apsaugos 127,4 20,8% 

Švietimo 175,0 

2012 m. valdomas patalpų plotas pagal paskirtį, tūkst. m2 
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Senate properties 

Tai Suomijos valstybinė įmonė, pavaldi finansų 
ministerijai.  

Viso pastatų (vnt) 11,000 

Valdomas plotas (mln kv.m) 6.5 

Turto vertė (mlrd EUR) 4.6 

Apyvarta, mln EUR 620 

Iš jų nuomos pajamos 560 

Senate Properties istorija prasideda 1999, kai didžioji 
dalis turto, kurį Suomijos vyriausybė planavo išlaikyti, 
buvo perkelta į šią bendrovę 

Pertvarkos metu anksčiau turto priežiūrą atlikę 
tarnautojai (priežiūros, administravimo, valymo ir pan. 
paslaugos) buvo perkelti į atskirą bendrovę, (Engel 
kiinteistöpalveluyhtymä Oy) kuri po reorganizavimo 
buvo privatizuota 2004. Pirkėju tapo viena didžiausių 
pastatų priežiūros bendrovių pasaulyje, ISS A/S. 

Maždaug 1.3 mlrd vertės įvairaus turto, kurį vyriausybė 
laikė nereikalingu, buvo perduota atskirai bendrovei, 
Kapiteeli Oy, ir palaipsniui realizuota  

Turto valdymo 
agentūra iki 
1999 

Parduodamas 
turtas 

Išlaikomas 
turtas 

Engel 
kiinteistöpalv
eluyhtymä Oy 

Pastatų 
priežiūra 
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Valstybinio NT valdymo reforma Lietuvoje: siūlymai ir 
tendencijos 

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas 

• Valdo, parduoda, nuomoja valstybės nekilnojamąjį turtą;  

• įsigyja naują administracinės paskirties nekilnojamąjį turtą 
(perkant, statant); 

• perka turto eksploatavimo ir priežiūros paslaugas  

• teikia išvadas dėl turto valdytojų sprendimų dėl turto 
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;  

• vertina administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo 
turto panaudojimo efektyvumą; 

• rengia teisės aktų nustatyta tvarka apsirūpinimo 
administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu 
alternatyvų ir jų kaštų bei naudos analizės įvertinimus; 

• konsultuoja, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas valstybės 
institucijoms apsirūpinimo nekilnojamuoju turtu 
klausimais; 

• atlieka Valstybės turto informacinės paieškos sistemos 
tvarkytojo funkcijas  

• atstovauja valstybei bylose dėl nekilnojamojo turto įgijimo; 

• Kitos funkcijos  

Turto administravimo 
funkcijos 

Kitų turto valdytojų 
kontrolės ir 
konsultavimo 
funkcijos 

IT sistema turto 
naudojimo 
efektyvumui stebėti 



21 

Turinys: 

1. Situacijos apžvalga 

2. Galimi nekilnojamo turto valdymo tikslai ir instrumentai  

3. Specializuoto turto valdymo užsienio praktikos 

4. Siūlymai dėl strateginių gairių įgyvendinimo 
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Išvados ir rekomendacijos nekilnojamojo turto strategijai 

• Aiškiai išskirti „turto valdytoją“, kuris atsako už turto 
valdymą ir kokybę 

• Įdiegti nuoseklias turto išnaudojimo kontrolės 
procedūras 

• Turtą naudojančias įstaigas „atsieti nuo pastato“, diegiant 
suvokimą, kad turtas – būtina, brangiai kainuojanti 
paslauga.  

• Norint maksimizuoti postūmį efektyvumui, svarstyti 
nuomos tarp institucijų įvedimą 

 

Turto 
valdytojas 

Rodikliai 

Įstaiga Pastatas 

Nuoma 
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Galimas siūlomų alternatyvų įgyvendinimo eiliškumas 

Turto išnaudojimo  ir kaštų 
rodiklių diegimas ir stebėjimas 

Rodiklių peržiūros, įstaigų 
reitingavimo ir skaidrumo diegimas 

Aiškiai įvardijamas skyrius, atsakingas 
už turto naudojimo kontrolę 

Aiškiai įvardijamas skyrius – „turto 
valdytojas“, kuriam keliami tikslai 

Diegiamos paskatos  įstaigoms 
optimizuoti plotą 

Savarankiško turto valdytojo 
atskyrimas nuo savivaldybės 
administracijos 

Nuomos įvedimas institucijų 
naudojamam turtui 

Optimizuojami turto aptarnavimo ir 
investicijų procesai 

2014 2015 2016 2017-2020 
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Savarankiškas turto valdytojas, nuomos įvedimas 

Išlaidų/ 
biudžeto/ turto 
išnaudojimo 
kontrolė 

Savivaldybės 
administracija 

Turto 
valdytojas 

Turto 
aptarnavimo 
įmonė 

Atskiro turto valdytojo atskyrimas naudingas:  
• Atskyrus turto valdymą, iš karto susiformuoja santykiai 

tarp turto naudotojo ir įstaigos 
• Palengvina projektų finansavimą 
• Sustiprina skaidrumą ir atskaitingumą 
• Padidinamas sistemos stabilumas keičiantis politinei 

situacijai 
 

Nuomos įvedimas gali būti svarstomas siekiant:  
• Dar labiau sustiprinti „turto kaip paslaugos“ koncepciją ir 

stiprinant paskatas taupyti; 
• Tokiu būdu toliau palengvinamas naujų objektų 

finansavimas;  
• Turto valdytojas tampa savivaldybei grąžą generuojančia 

įmone 
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Siūloma naujų nekilnojamo turto objektų vystymo finansavimo 
schema 

 Daroma prielaida, kad 
svarstomas nekilnojamo turto 
projektas yra prioritetinis, 
lyginant su kitais projektais. 

 Visų alternatyvų atžvilgiu, yra 
svarstytina ES lėšų pritraukimo 
galimybė (pvz. VžPP atveju, ES 
parama gali finansuoti projekto 
investicijas). 

 Mažo masto investicijoms taikyti 
VPSP/ESCO modelius nėra 
prasminga. 

 Atsižvelgiant į didelę VPSP ir 
ESCO modelių organizacinę 
riziką, turi būti numatytas 
veiksmų planas, nepavykus 
modelių įgyvendinti. 

- Pradinis schemos taškas 

- Tarpiniai schemos klausimai 

- Galutiniai schemos sprendimai 

- Veiksmai nepavykus VPSP/ESCO 
modeliams 

ES - Galimybė išnaudoti ES finansavimą 

Investicijos mastas 

Projektas generuoja 
pajamas? 

Galimybė 
pasiskolinti lėšas 

Koncesijos sutartis 

Projektas generuoja 
sutaupymus? 

Mažas 
Iki 10 mln Lt 

Didelis 

Ne 

Taip 

ESCO modelis 

Taip 

VžPP 

Ne 

Finansavimas 
skolintomis lėšomis 

Yra 

Finansavimas 
nuosavomis lėšomis Nėra 

Nepavykus 
įgyvendinti modelio 

ES 

ES 

ES 

ES 

ES 

Investicinių projektų vykdymui yra įvairių alternatyvų. Sudėtingesnes struktūras rekomenduojame naudoti tikslingai 
įvertinus galimą naudą ir kaštus 
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2. Nekilnojamojo turto valdymo analizė ir 
rekomendacijos atskiroms turto grupėms 
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Turinys: 

1. Švietimo paskirties turtas 

2. Administracinės paskirties turtas 

3. Gyvenamoji paskirtis (butai) 

4. Kitos paskirties turtas 

5. Infrastruktūra 

6. Finansinis turtas (savivaldybės įmonės) 
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Švietimo paskirties nekilnojamo turto ir naudotojų duomenų bazė 

• Išvados daugiausia remiasi kiekybine ir kokybine informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybei 
priklausančio nekilnojamo turto naudojimą, sąnaudas ir investicijas 

• Atlikome švietimo įstaigų apklausą siekdami suformuoti duomenų bazę; įstaigos pateikė šią 
informaciją: 

Bendroji pastato 
informacija 

Eksploatacijos 
duomenys 

Investicijų 
duomenys 

Pastatų  
Užimtumas 

Papildoma 
informacija 

• Adresas 
• Bendras plotas 
• Klasių/grupių plotas 
• Statybos metai 

• Suvartojimas: 
• Šilumos 
• Elektros 
• Vandens 

• Apsauga 
• Pastatų ir teritorijos 

priežiūra 
• Einamasis remontas 

• Investicijų suma 
pagal metus 

• Informacija dėl 
panaudojimo 
pagal metus 

• Moksleivių/ 
darželinukų skaičius 

• Švietimo darbuotojų 
skaičius 

• Nešvietimo 
darbuotojų skaičius 

• Nuomos ir panaudos 
sutartys 

• Pastato būklės 
įvertinimas 

• Pastatų nuotraukos 
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Mokyklų
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Kitų

Mokyklų, 48 

Darželių, 51 

Kitų, 9 

Mokyklų, 200 

Darželių, 101 

Kitų, 
19 

Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų apžvalga 

Švietimo įstaigų iš viso: 108 

• Ugdymui skirtas (naudingas) plotas tiek mokyklose, 
tiek darželiuose užima tik pusę bendro pastatų 
ploto. 

• Nors mokyklų ir darželių skaičius Klaipėdos mieste 
yra panašus, tačiau mokyklos turi beveik dvigubai 
didesnį plotą.  

Švietimo įstaigų bendras plotas: 320 tūkst kv. m 

* tūkst. kv. m. 

Bendras plotas 
Ugdymo plotas 

Bendras plotas 
Ugdymo plotas 

Bendras plotas 
Ugdymo plotas 

tūks. kv. m. 

Ugdymui skirto ir bendro ploto palyginimas 

Kitos švietimo įstaigos: muzikos, dailės mokyklos, ir pan.  
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0 2 4 6 8 10 12

Mokyklų

Darželių

Kitų

Klaipėdos miesto savivaldybės darželiai pilnai apkrauti, tuo tarpu 
laisvas mokyklų plotas yra ženklus 

Mokyklų, 
17676 

Darželių, 8845 

Kitų, 5161 

Švietimo įstaigų auklėtiniai: 31682 

Bendras plotas 

Ugdymo plotas 

Bendras plotas 

Ugdymo plotas 

Bendras plotas 

Ugdymo plotas 

kv. m. 

Minimalus reikalavimas 

Minimalus reikalavimas 

Vienam auklėtiniui tenkantis bendras ir auklėjimo plotas  

 
• Mokyklos turi dvigubai didesnį skaičių auklėtinių, 

tačiau dėl ženkliai didesnio mokyklų ploto vienam 
mokyklos auklėtiniui tenkantis klasių plotas (5.7 
kv.m.) yra ženkliai aukštesnis nei minimalūs 
reikalavimai, ar analogiškas rodiklis 2005 metais (3.5 
kv.m)*.  

• Darželių apkrovimas yra ženkliai intensyvesnis ir yra 
artimas minimaliam reikalavimui nustatytam higienos 
normoje (4.0-4.3 kv. m.). 

 
*Klasių plotas apskaičiuojamas visų klasių, (neišskiriant 
specialiųjų kabinetų)  plotą dalinant iš moksleivių 
skaičiaus 

2005 m. rodiklis 
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Darželių užimtumas beveik idealus, reikėtų subalansuoti tarp 
darželių 

Darželis Bendras plotas m2 
vienam auklėtiniui 

Darželis Grupių plotas m2 vienam 
auklėtiniui 

Minimalus plotas vaikui grupėje pagal HN75:2010 

• Kadangi vidutinis plotas 
grupėje tenkantis 
vienam vaikui Klaipėdos 
mieste yra šiek tiek 
didesnis nei 
reikalaujama norma, 
nekintant darželinukų 
skaičiui užtektų 
subalansuoti darželių 
užimtumą.  

Pažymėtas vidurkis 
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Darželius jau pasiekė per gimstamumo piką gimę vaikai, todėl toliau 
augantis poreikis mažai tikėtinas 
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Dabartiniai 
darželinukai 

Klaipėdos miesto gimstamumo duomenys 
Iš gimstamumo duomenų Klaipėdos 
mieste galime matyti, kad piko metu 
gimę vaikai jau dabar lanko darželius.  
Ateityje labiau tikėtinas nežymus vaikų 
skaičiaus mažėjimas. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad darželių 
poreikio planavimas tik pagal 
gimstamumo duomenis yra ribotas, 
neatsižvelgiama į migraciją, atvykėlius į 
miestą ir kitus faktorius. Ateityje 
Klaipėdos miesto švietimo skyriui 
rekomenduojame įvertinti ir šiuos 
aspektus: 
• Gyventojų skaičiaus kaitą skirtingose 

miesto dalyse; 
• Gyventojų migraciją į Klaipėdą; 
• Klaipėdiečių emigraciją; 
• Privačių darželių pasiūlą ir paklausą; 
• Tėvelių polinkį samdyti aukles.  
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Klaipėdos mokyklos ir gimnazijos 

Mokyklos 

Gimnazijos 

• Klaipėdos mokyklos ir gimnazijos paprastai yra 
gana nedideliais atstumais. Net ir optimizavus 
tinklą, didelės galimybės išvengti suprastėjusio 
pasiekiamumo.  

• Pagal Olandijos praktiką, laikoma, kad mokykla 
lengvai pasiekiama, jei iki jos keliauti reikia iki 
10 minučių, bet kokiu transportu 

• Gimnazijoms priimtinas pasiekiamumo laikas 
gali būti dar didesnis: į geras mokyklas 
moksleiviai gali keliauti iš viso miesto.  
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Values

Row Labels Average of Klasių plotas/Moksleiviai

Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinė mokykla 14.48

Klaipėdos "Vyturio" pagrindinė mokykla 13.88

Klaipėdos "Varpo" gimnazija 13.08

Klaipėdos "Pajūrio" pagrindinė mokykla 8.67

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija 8.51

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla 8.34

Klaipėdos Naujakiemio suaugusiųjų gimnazija 8.24

Klaipėdos "Santarvės" pagrindinė mokykla 7.84

Klaipėdos Sendvario progimnazija 7.58

Klaipėdos Andrejaus Rubliovo pagrindinė mokykla 7.23

Klaipėdos Baltijos gimnazija 7.21

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija 6.95

Klaipėdos "Žaliakalnio" gimnazija 6.60

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija 6.43

Klaipėdos "Aukuro" gimnazija 6.17

Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija 6.02

Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinė mokykla 5.99

Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla 5.81

Klaipėdos "Žemynos" gimnazija 4.49

Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla 4.43

Klaipėdos "Verdenės" progimnazija 4.42

Klaipėdos Tauralaukio progimnazija 4.21

Klaipėdos "Versmės" progimnazija 4.10

Klaipėdos "Gilijos" pradinė mokykla 3.94

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija 3.91

Klaipėdos "Gabijos" progimnazija 3.86

Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazija 3.70

Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija 3.61

Klaipėdos "Smeltės" progimnazija 3.37

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija 3.30

Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla 2.71

Klaipėdos Simono Dacho progimnazija 2.68

Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazija 2.39

Mokyklų apkrovimas neefektyvus - nepakankamas 

Vertinant galimą ploto normą vienam moksleiviui, siūlome orientuotis į užkrautumą,  kuris buvo faktiškai matomas anksčiau. Pavyzdžiui,   
2005 metais, faktiškai vienam moksleiviui tenkantis plotas Klaipėdos mieste sudarė 3.5 kv.m vienam moksleiviui  

Mokyklos pavadinimas Bendras plotas m2 
vienam moksleiviui 

Mokyklos pavadinimas Klasių plotas m2 vienam 
moksleiviui 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija 19.74

Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinė mokykla 19.56

Klaipėdos "Varpo" gimnazija 19.34

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija 16.92

Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija 16.66

Klaipėdos "Vyturio" pagrindinė mokykla 16.31

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla 16.19

Klaipėdos "Pajūrio" pagrindinė mokykla 15.33

Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinė mokykla 14.90

Klaipėdos Naujakiemio suaugusiųjų gimnazija 13.83

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija 13.50

Klaipėdos "Žaliakalnio" gimnazija 13.03

Klaipėdos Baltijos gimnazija 12.75

Klaipėdos Sendvario progimnazija 12.72

Klaipėdos Andrejaus Rubliovo pagrindinė mokykla 12.57

Klaipėdos "Santarvės" pagrindinė mokykla 12.31

Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla 11.82

Klaipėdos "Smeltės" progimnazija 10.99

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija 10.88

Klaipėdos "Aukuro" gimnazija 9.77

Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazija 9.22

Klaipėdos "Žemynos" gimnazija 8.67

Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla 8.58

Klaipėdos Tauralaukio progimnazija 8.28

Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla 7.00

Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija 6.96

Klaipėdos "Verdenės" progimnazija 6.85

Klaipėdos Simono Dacho progimnazija 6.65

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija 6.53

Klaipėdos "Versmės" progimnazija 6.49

Klaipėdos "Gilijos" pradinė mokykla 5.97

Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazija 5.81

Klaipėdos "Gabijos" progimnazija 5.75
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Mokyklų užimtumas geografiškai 

Virš 10 kv.m ugdymo ploto moksleiviui 

7-9 kv.m ugdymo ploto moksleiviui 

Mažiau 7 kv.m ugdymo ploto moksleiviui 

Šiaurinė dalis Pietinė dalis 
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Nepakankamai apkrautų mokyklų problemą reikėtų spręsti 
uždarant bent dalį mokyklų 

Sutaupymai per metus sumažinus mokyklų 
plotą jas uždarant 

Uždaromų mokyklų skaičius ir poveikis 
mokinio ugdymui tenkančiam plotui**  

Aukščiau pavaizdavome tikėtiną sutaupymą (šildymo sąnaudų*) 
uždarant labiausiai neekonomiškas mokyklas, ir po uždarymų 
moksleiviui tenkantį ugdymo plotą: 
• Skaičiavimai remiasi prielaida, kad kiekvienąkart uždaroma 

ribinė, labiausiai neekonomiška mokykla; 
• 1 mln. litų vien iš šildymo kaštų sutaupyti galima uždarius 7 

pačias neekonomiškiausias mokyklas; tada ugdymui skirto ploto 
vidurkis vienam moksleiviui būtų lygus 4.6 kv. m. 
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Uždaromų mokyklų skaičius 

Minimalus plotas gamtos mokslų kabinetams 

Minimalus ugdymui skirtas plotas 

*Darome prielaidą, kad kitos sąnaudos „persikeltų kartu su mokiniu“ į kitas mokyklas, šildymas yra pagrindinis taupymų šaltinis 
* Ugdymo plotas apskaičiuotas visą (įskaitant specialios paskirties) klasių plotą dalinant iš moksleivių skaičiaus 

Svarbu: optimizuojant 
plotą, svarbu atsižvelgti į 
poveikį ugdymo krepšeliui. 
Dėl sudėtingos ugdymo 
krepšelio skaičiavimo 
metodikos ypatybių, gali 
taip atsitikti, kad taupant 
plotą būtų prarandamos 
ugdymo lėšos 

2005 m. rodiklis 



37 

Pagrindiniai aspektai kuriuos reikia įvertinti, siekiant kuo 
sėkmingiau parduoti ar kitaip panaudoti mokyklų pastatus 

Pardavimo laikas 

• Svarbu balansuoti tarp: 
• Tinkamo momento, kai kaina rinkoje didelė; 
• Laiko poveikio uždarytam pastatui.  Pagal kitų šalių 

praktiką, neseniai naudotas mokyklos pastatas 
dažniausiai turi didesnę vertę ir labiau tikėtina, kad turės 
paklausą. 

Vieta 

• Kaimynystė įtakoja logiškiausias panaudojimo galimybes. 
gyvenamųjų namų rajone gali būti pritaikyta apgyvendinimui ir 
komercijai, pramonės rajone tikslingiausia pramoninė ar biurų 
paskirtis ir t.t.; 

• Centre esantys pastatai greičiausiai bus paklausesni 
• Mokyklos uždarymas kartais parodo ir paties rajono nykimą. 

Pastato būklė 

• Išplanavimas lemia pastato galimą pritaikymą; 
• Istoriniai pastatai yra daug patrauklesni ir turi didesnę vertę. 

Pavyzdžiui, didesnė tikimybė juos paversti į paklausų „loft“ 
stiliaus būstą; 

• Didesnę paklausą turi renovuoti pastatai.  
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Pagal užsienio šalių praktiką, uždarytų mokyklų pastatų panaudojimas 
priklauso nuo individualios vietovės situacijos ir politikos gairių 

Privačios 
mokyklos 

46% 

Kita 
6% 

Savivaldybės 
veiklai/ 

nepelno org. 
24% 

Gyvenamoji 
paskirtis 

11% 

Kitai 
švietimo 
veiklai 
13% 

Suaugusiųjų 
mokymas 

12% 

Mankštos 
namai 
32% Bendruome

nės namai/ 
Muziejai 

30% 

 Rupybos/ 
medicinos 

centrai 
14% 

Valdžios 
institucijos 

12% 

Uždarytų mokyklų panaudojimas Filadelfijoje, JAV Uždarytų mokyklų panaudojimas Japonijoje 

Shuttered Public Schools: The Struggle to Bring Old Buildings New 
Life. The Pew Charitable Trusts, February 2013 

http://japandailypress.com/closed-schools-in-japan-
being-converted-for-more-creative-uses-0931926/ 

• JAV savivaldos institucijos dаžniausiai  sprendžia 
atsilaisvinusių mokyklų klausimą parduodant pastatus, taigi 
pritaikymo paskirtys lemiamos rinkos; 

• Dažniausiai mokyklos pritaikomos privačioms mokykloms ar 
kitai švietimo veiklai (beveik 60%); steigiami ne pelno 
siekiančių organizacijų centrai (klasteriai), naudojama 
policijos padaliniams, ir pan (24%). Ženkli dalis pertvarkoma į 
gyvenamąsias patalpas,  (bendros paskirties, senjorų butams 
(senior homes), yra socialinio būsto vystymo pavyzdžių) 

• Japonijoje atsilaisvinę patalpos dažniau išlieka 
savivaldos kontrolėje, ir naujas pritaikymas labiau 
orientuojamas į bendruomenės poreikius (steigiami 
mankštos namai, muziejai, kurie dažnai orientuojami į 
nostalgiškus buvusius mokyklos mokinius, rūpybos 
centrai) ar pritaikant valstybės poreikiams. 
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Uždarytų mokyklų pastatų pritaikymo praktikos ir alternatyvos 

Laikinai naudojamas 
renovuojamoms 
mokykloms įkelti 

Užkonservavimas 
naudojimui ateityje 

Perdarymas į 
gyvenamąsias patalpas 
 
 

Verslo/kitų organizacijų 
(NGO) centras 
 

Pritaikymas komercinei 
arba prekybinei veiklai 
 

Nebereikėtų skubėti atlikti mokyklos renovacijos vasaros atostogų 
metu taip sutaupant kaštų ir laiko. 
 

Įvertinus mokyklų poreikį ateityje, šiuo metu nenaudojami mokyklų 
pastatai gali būti užkonservuojami. 

Esant patraukliai pastato lokacijai ir išplanavimui, mokykla gali būti 
pritaikyta tiek įprastai gyvenamajai paskirčiai, tiek įvairioms 
paskirtims su socialine pakraipa: prieglaudoms, socialiniam būstui,  
senjorų butams/senelių namams, bendrabučiams ir hosteliams 

Kitose šalyse mokyklos verčiamos į įvairių nevyriausybinių 
organizacijų būstines, meno „celes“ ir panašius darinius. Klaipėdos 
savivaldybė irgi turi tokios praktikos 

Pastatas gali būti perdaromas komercinei veiklai, arba tiesiog 
griaunamas. Pavyzdžiui, vietoje Marijampolės Jaunimo mokyklos 
buvo pastatytas prekybos centras. 

Privačių mokyklų, 
darželių veikla 

Tinka jei valstybinės mokyklos uždaromos dėl to, kad daugiau vaikų 
renkasi privačias o ne valstybines mokyklas. 

Skiriama kitoms 
savivaldybės švietimo 
įstaigoms 

Atsiradus papildomam poreikiui darželių ar suaugusiųjų švietimo 
įstaigoms uždarytų mokyklų pastatai gali būti panaudoti šiai funkcijai. 
 

Kitoms valstybės ar 
savivaldybės funkcijoms 
atlikti 

Pastatas atiduodamas naudoti socialinėms įstaigoms (Klaipėdos 
miestas jau turi patirties) arba kitoms institucijoms. Pavyzdžiui, 
Panevėžio mieste mokyklas perimti rodė susidomėjimą policija 

Rezervas, 
konservavimas 

Švietimo 
paskirtis 

Įstaigos ir 
organizacijos 

Pilnas 
pertvarkymas, 
reikalaujantis 
ženklių 
investicijų 
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Didžiausia dalis eksploatacijos išlaidų tenka šildymui 
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Klaipėdos miesto švietimo įstaigų eksploatacinės 
išlaidos: 

Pagrindinės eksploatacinių 
išlaidų tendencijos: 

• Didžiausios išlaidos tenka 
šilumos energijos kaštų 
padengimui; 

• Mokyklų ir darželių šilumos 
suvartojamas kiekis yra 
panašus, nors auklėtinių 
skaičius skiriasi dvigubai; 

• Mokyklos suvartoja daugiau 
elektros energijos, nei kitos 
švietimo įstaigos. 
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Mokyklų eksploatacija 

Pastabos: 
• Duomenys nepaaiškina dalies mokyklų rezultatų – kai  kurios renovuotos 

mokyklos, turi aukštas eksploatacines išlaidas (pvz. Ievos Simonaitytės), 
kai kurios nerenovuotos mokyklos turi žemas eksploatacines sąnaudas 
(pvz. Prano Mašioto progimnazija, Vėtrungės gimnazija).  

• Tankiau apkrautose mokyklose vidutinės eksploatacijos išlaidos yra 
mažesnės.  

Norint sumažinti eksploatacijos išlaidas 
būtina: 

• Teisingų paskatų sukūrimas paskatins 
efektyvų išteklių vartojimą mokyklose; 

• Verta analizuoti ir plačiau skleisti gerąsias 
taupių mokyklų praktikas; 

• Mažinti plotą tenkantį vienam 
moksleiviui; 

 

Klaipėdos	Ievos	Simonaitytės	pagrindinė	mokykla 37.76 6.39 0.24 14.90 603.15 134.56

Klaipėdos	"Saulėtekio"	pagrindinė	mokykla 31.58 9.77 0.28 19.56 248.41 133.87

Klaipėdos	"Aitvaro"	gimnazija 30.20 9.87 0.19 16.66 214.89 123.23

Klaipėdos	Naujakiemio	suaugusiųjų	gimnazija 27.31 12.23 0.36 13.83 147.77 95.34

Klaipėdos	Sendvario	progimnazija 25.69 14.44 0.40 12.72 0.00 84.20

Klaipėdos	Vydūno	vidurinė	mokykla 24.92 19.17 0.40 8.58 54.26 56.80

Klaipėdos	Andrejaus	Rubliovo	pagrindinė	mokykla 23.56 15.24 0.20 12.57 232.23 76.37

Klaipėdos	Baltijos	gimnazija 21.60 14.45 0.19 12.75 145.53 71.27

Klaipėdos	"Aukuro"	gimnazija 20.80 14.43 0.28 9.77 124.56 53.16

Klaipėdos	Martyno	Mažvydo	progimnazija 20.67 20.38 0.27 6.53 192.97 36.82

Klaipėdos	"Smeltės"	progimnazija 20.00 10.64 0.30 10.99 85.77 56.35

Klaipėdos	"Versmės"	progimnazija 19.35 14.86 0.34 6.49 0.00 33.47

Klaipėdos	"Žemynos"	gimnazija 18.70 14.79 0.24 8.67 108.29 43.00

Klaipėdos	"Pajūrio"	pagrindinė	mokykla 17.75 11.97 0.16 15.33 72.02 70.53

Klaipėdos	Vitės	pagrindinė	mokykla 17.32 10.56 0.20 16.19 133.65 72.26

Klaipėdos	Hermano	Zudermano	gimnazija 16.72 16.19 0.27 10.88 142.29 49.72

Klaipėdos	"Santarvės"	pagrindinė	mokykla 16.71 11.81 0.15 12.31 62.00 53.58
Klaipėdos	"Vyturio"	pagrindinė	mokykla 16.70 12.18 0.13 16.31 71.51 71.04

Klaipėdos	Simono	Dacho	progimnazija 16.66 17.43 0.22 6.65 331.63 30.45

Klaipėdos	"Ąžuolyno"	gimnazija 16.40 14.91 0.31 6.96 161.21 31.06

Klaipėdos	Gedminų	pagrindinė	mokykla 16.38 14.76 0.25 7.00 382.57 27.11
Klaipėdos	"Vėtrungės"	gimnazija 14.84 13.65 0.15 9.22 62.57 36.80

Klaipėdos	Vytauto	Didžiojo	gimnazija 14.16 7.82 0.10 13.50 470.43 48.47

Klaipėdos	Prano	Mašioto	progimnazija 13.48 8.32 0.25 16.92 0.00 59.55

Klaipėdos	"Žaliakalnio"	gimnazija 12.75 23.17 0.30 13.03 719.43 51.21

Klaipėdos	Maksimo	Gorkio	pagrindinė	mokykla 12.62 15.39 0.30 11.82 627.81 42.61

Klaipėdos	"Gilijos"	pradinė	mokykla 12.24 16.59 0.19 5.97 78.55 20.99

Klaipėdos	"Varpo"	gimnazija 10.55 8.53 0.11 19.34 119.02 54.00

Klaipėdos	Liudviko	Stulpino	progimnazija 9.79 7.81 0.11 19.74 0.00 51.17

Mokyklos pavadinimas 

Investicijos iki 2012 
metų vienam m2  

Metinis vandens 
suvartojimas m3 
vienam m2 

Metinis elektros 
suvartojimas kWh 
vienam m2 

Gruodžio šilumos 
suvartojimas kWh 
vienam m2  

Mėnesio išlaidos už 
šilumą, vandenį ir 
elektrą vienam 
moksleiviui 

Bendras plotas 
vienam moksleiviui 
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Langų ir išorės durų pakeitimas atsiperka per gan trumpą laiką 

Objektas 
Investicijos į 
renovaciją 2011-
2012 metais 

Šildymas 2010 
gruodžio 
mėnesi 

Šildymas 2012 
gruodžio 
mėnesi 

Skirtumas 
Sutaupymas 
per metus 

Atsiperka per 

LD "Pagrandukas"  173134 Lt 74500 kWh  58600 kWh 15900 kWh 18285 Lt 9.5 metų 

LD "Papartėlis"  199654 Lt 74800 kWh  52400 kWh 22400 kWh 25760 Lt 7.8 metų 

LD "Pumpurėlis"  212036 Lt 77200 kWh  68500 kWh 8700 kWh 10005 Lt 21.2 metų 

LD "Pušaitė"  
  

189400 Lt 79500 kWh  57400 kWh 22100 kWh 25415 Lt 7.5 metų 

LD "Rūta"  183591 Lt 68167 kWh  50000 kWh 18167 kWh 20892 Lt 8.8 metų 

LD "Želmenėlis"  187954 Lt 67574 kWh  54130 kWh 13444 kWh 15461 Lt 12.2 metų 

LD "Žiburėlis"  196300 Lt 76600 kWh  65100 kWh 11500 kWh 13225 Lt 14.8 metų 

MD "Pakalnutė” 161160 Lt 103870 kWh  71420 kWh 32450 kWh 37318 Lt 4.3 metus 

LD "Alksniukas"  160755 Lt 73100 kWh  54400 kWh 18700 kWh 21505 Lt 7.5 metų 

LD ”Dobiliukas"  198020 Lt 67300 kWh  61600 kWh 5700 kWh 6555 Lt 30.2 metų 

% 

21% 

29% 

11% 

27% 

26% 

20% 

15% 

31% 

25% 

9% 

Pastabos: 

• Atlikus pastatų, kurie buvo renovuoti 2011-2012 metų šildymo kaštų analizę, buvo nustatyta, kad dauguma renovacijos 
projektų atsiperka greičiau nei per 10 metų.  

• Pagrindinis greitą atsipirkimą lemiantis veiksnys yra efektyviausia renovacijos priemonė - langų ir išorės durų 
atnaujinimas. Lyginant su pilna renovacija šios priemonės kaštai atnešą didžiausią naudą. 
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Pilnos pastato renovacijos turi ilgesnį atsipirkimo laiką 

Klaipėdos 
"Vėtrungės" 
gimnazija  

3897800 Lt 98000 kWh  92500 kWh 5500 kWh 6325 Lt 616 metus 

LD "Volungėlė"  185064 Lt 63000 kWh  69000 kWh -6000 kWh -6900 Lt (-27) 
neatsiperka 

LD ”Obelėlė"  2274200 Lt 45570 kWh  24228 kWh 21342 kWh 24543 Lt 92.7 metų 

Klaipėdos Juozo 
Karoso muzikos 
mokykla  

2358600 Lt 40400 kWh  31020 kWh 9380 kWh 10787 Lt 218.7 metų 

Objektas 
Investicijos į 
renovaciją 2011-
2012 metais 

Šildymas 2010 
gruodžio 
mėnesi 

Šildymas 2012 
gruodžio 
mėnesi 

Skirtumas 
Sutaupymas 
per metus 

Atsiperka 
per 

Pastabos: 

• Vertinant pastatų renovacijos atsiperkamumą, buvo pastebėta, kad vien šildymui suvartotos energijos pokytis nėra 
pakankamas rodiklis nes, pavyzdžiui, Volungėlės atveju iki renovacijos pastate buvo šalčiau negu reikalaujama higienos 
normose bei buvo naudojamas elektrinis šildymas. 

• Didelės vertės renovaciniai projektai dažniausiai turi labai ilgą atsiperkamumo periodą, o, remiantis duomenimis, 
didžiausias šilumos sutaupymas yra gaunamas pakeitus langus ir išorės duris. 

% 

-9.5% 

46% 

22% 

6% 
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Be ploto optimizavimo, taupyti kaštus padėtų likusių mokyklų 
renovacija ir aiškus atsakomybės už kaštus priskyrimas 

Priskirti atsakomybę 
už kaštų valdymą 
mokyklos vadovams 
Kelti tikslus, 
kontroliuoti 
rezultatus, 
motyvuoti 

Diegti kaštų pagal 
mokyklas stebėjimo 
ir palyginimo 
sistemą 

Renovuoti likusias 
mokyklas. Ypač 
atsiperka langų ir 
durų pakeitimas. 

• Motyvavimo sistema 
yra būtina siekiant 
užtikrinti efektyvų 
tikslų siekimą 

• Motyvacinės priemonės 
apžvelgtos ankstesnėse 
skaidrėse 
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Turinys: 

1. Švietimo paskirties turtas 

2. Administracinės paskirties turtas 

3. Gyvenamoji paskirtis (butai) 

4. Kitos paskirties turtas 

5. Infrastruktūra 

6. Finansinis turtas (savivaldybės įmonės) 
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Daugiau nei pusė administracinės paskirties turto naudoja 
savivaldybė, 82% jo yra Liepų gatvėje 

 Bendras administracinės paskirties 
turtas Klaipėdos savivaldybėje 
sudaro beveik 18 tūkst. m2. 

 Apie 56% ploto naudoja 
savivaldybės administracija. 

 Apie 30% yra perduoti nepelno 
siekiančioms organizacijoms,  

 Verslo įmonėms ir privačių asmenų 
naudojimui perduota apie 14% 
savivaldybei priklausančio 
administracinės pasirties turto. 

 Apie 82% savivaldybės 
administracijos naudojamo turto 
yra sutelkta Liepų gatvėje. 

 

 

 Didžiausi galimi sutaupymai yra 
savivaldybės naudojamame 
nekilnojamame turte, Liepų gatvės 
pastatuose.  

 Kitų įstaigų naudojamo ploto 
efektyvinimą vertinti sunku. 

2,5 

5,2 

7,7 

Perduota 
trečiosioms 

salims 

Naudojama 
savivaldybės/ 

s. įstaigų 

6,5 

Viso 

14,2 

Liepų g. 13 

1,1 

-82% 

Kiti Savivaldybės 
administracija 

2,1 

Liepų g. 11 

3,2 6,4 

Administracinės paskirties turto pasiskirstymas pagal naudotojus, 
tūkst. m2:: 

Didžiausią plotą užimantys, savivaldybės naudojami objektai, tūkst. m2: 

VsI 

Bendrovems, f. asmenims 
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Savivaldybės naudojamas plotas yra mažesnis nei rekomenduojama, 
augant darbuotojų skaičiui, dabar naudojamų pastatų nebepakaks 

 Klaipėdos savivaldybės administracijos 
funkcijoms atlikti naudojamas plotas1 sudaro apie 
6,5 tūkst. m2. 

 Admistracijoje šiuo metu dirba 434 darbuotojai. 

 Per pastaruosius 4 metus darbuotojų skaičius 
augo vidutiniškai2 6%. 

 Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatytas normas3, vienam Klaipėdos 
savivaldybės darbuotojui turėtų tekti  8–12 m2 
kabinetinio ploto, 2–5 m2 pasitarimų salių ploto ir 
8–12 m2 pagalbinių patalpų ploto. 

 Finansų ministerijos nekilnojamo turto valdymo 
strategijoje rekomenduotas bendro ploto vienam 
darbuotojui normatyvas – 20 m2. 

 

 Plotas tenkantis vienam darbuotojui yra 0,5 
kvadratinio metro mažesnis nei minimalus 
normatyvas. 

 Santykinis plotas mažesnis už minimalią normą 
rodo, kad ateityje augant darbuotjų skaičiui dabar 
naudojamų patalpų nepakaks. 

1 - įskaitant Civilinės saugos skyrių, meriją, nuomojama 
socialinės paramos skyrių ir vaikų teisų apsaugos skyrių. 
2 - skaičiuotas CAGR (angl. compound annual growth rate) 
3 - Lietuvos respublikos vyriausybės 1992 m. lapkričio 18 d. 
potvarkio Nr. 1112p priedas 

29,0 

17,5 

18,0 

Maksimali 
ploto norma 

-40% 

Minimali 
ploto norma 

Klaipėdos 
savivaldybė 

434
385377366

+6% 

2013 2012 2011 2010 

Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiaus 
kitimas: 

Savivaldybės administracijos funkcijoms atlikti naudojamo 
plotas vienam darbuotojui bei , jų normatyvai: 

Finansų 
ministerijos 
NT 
strategijoje 
siūlytas 
normatyvas 
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Nors užimtumas atitinka normatyvus, siūlome įvesti stebėsenos 
sistemą 

Rekomenduojame įvesti 
motyvavimo priemones, 
siekiant užtikrinti iškeltų 
tikslų vykdymą. 

Įvedus stebėsenos 
sistemą, siūlome kelti 
tikslus administracinės 
paskirties turto užimtumo 
gerinimui/padėties 
išlaikymui 

Rekomenduojame įvesti 
administracinio turto 
užimtumo stebėsenos 
sistemą, skaičiuojant šiuos 
rodiklius: 
• Bendras plotas 

vienam darbuotojui 
• Kabinetinis plotas 

vienam darbuotojui 

• Rodikliai lengvai 
apskaičiuojami 

• Gerai atspindi 
užimtumo situaciją 
 

• Motyvavimo sistema 
yra būtina siekiant 
užtikrinti efektyvų 
tikslų siekimą 

• Motyvacinės priemonės 
apžvelgtos ankstesnėse 
skaidrėse 
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Turinys: 

1. Švietimo paskirties turtas 

2. Administracinės paskirties turtas 

3. Gyvenamoji paskirtis (butai) 

4. Kitos paskirties turtas 

5. Infrastruktūra 

6. Finansinis turtas (savivaldybės įmonės) 
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Tik 8% iš 1702 Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančių butų yra 
neužimti 

Nuomuoja
ma 

76% 

Socialiniai 
16% 

Laisva 
8% 

Klaipėdos miesto savivaldybei priklauso 1702 butai  

Dauguma butų yra mažai nusidevėjusiuose pastatuose 

Butų 
nusidevėjusių 

daugiau nei 
60% skaičius, 

118 

Butų 
nusidevėjusių 

30%-60% 
skaičius, 547 

Butų 
nusidevėjusių 

iki 30% 
skaičius, 

1036 

Paprastai 
nuomuojam

i butai, 
213127 

Socaliniai; 
29600 

Be 
patogumų, 

5709 

Už laisvus 
butus 

negaunama, 
20295 
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Pilnas butų užimtumas atneštų 268731 litų pajamų 
per mėnesį 
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Dėl laisvų butų savivaldybė neteko pajamų lygių vieno mėnesio 
nuomai 

Laisvi butai iki 90 dienų 

Laisvi butai virš 90 dienų 

Ruošiama paraiška 

Pateikta paraiška pirkti darbus 

Nupirkti darbai 

Remontuojama 

Butų skaičius % nuo visų butų Komentaras 

Nurašoma 

15 

125 

17 

16 

17 

13 

25 

Tiesiog laisvi 37 

Iš viso 140 

0.88% 

7.34% 

1.00% 

0.94% 

1.00% 

0.76% 

1.47% 

2.17% 

8.23% 

Negauta pajamų 
iš viso 

2,170 Lt 

249,687 Lt 

28,812 Lt 

37,125 Lt 

36,436 Lt 

78,929 Lt 

0 Lt 

68,585 Lt 

251,857 Lt 

Labai maža dalis 

Neefektyvus išnaudojimas 

Iki remonto stadijos butas 
išbūna laisvas 1-3 metus 

Vidutiniškai laisvi 1.5 metų 
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Rekomendacijos: stebėsena ir butų išnaudojimo gerinimas 

 
• Nustatyti ir pastoviai skaičiuoti rodiklius  butų apkrovimo ir būklės stebėjimui, 

kad būtų galima prognozuoti butų bei remonto poreikį ateityje; 

• Svarbu įvertinti tikėtiną socialinių būstų poreikį, kad būtų turimas optimalus 
laisvų butų skaičius šiam poreikiui patenkinti. 

 

Stebėsena 

 
• Būtina sumažinti laikotarpį, skirtą potencialiems nuomininkams apsispręsti dėl 

siūlomo būsto;  

• Sukurti paskatas greičiau pasirinkti socialinį būstą, pavyzdžiui, atmetus 3 butus 
kandidatas praranda pirmą poziciją eilėje dėl socialinio būsto; 

• Buto remontui pradėti ruoštis iš karto kai sužinoma, kad gyventojai ruošiasi 
išsikelti; 

• Palengvinti remonto darbų pirkimo ir pasiruošimo pirkimui procesą, siekiant jį 
sutrumpinti, naudojant tipinių darbų pirkimo procedūras; 

Išnaudojimas 
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Turinys: 

1. Švietimo paskirties turtas 

2. Administracinės paskirties turtas 

3. Gyvenamoji paskirtis (butai) 

4. Kitos paskirties turtas 

5. Infrastruktūra 

5.1.  Gatvių apšvietimas 

5.2. Lietaus kanalizacija 

6. Finansinis turtas (savivaldybės įmonės) 
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Bendra instaliuota galia siekia 2 GW; natrio šviestuvai sudaro 98% 
visos instaliuotos galios 

• Iš viso Klaipėdos  savivaldybėje veikia 14.224 šviestuvai. Didžiojoje dalyje jų (95%) yra natrio iškrovos 
lempos. 

• Bendra instaliuota galia -  2023 kW. Atitinkamai natrio iškrovos lempos sudaro 98% instaliuotos galios. 

• Iš viso savivaldybėje yra 580 km elektros perdavimo linijų (91% iš jų yra požeminės). 

• Eksploatuoja UAB „Klaipėdos gatvių apšvietimas“. 100% įmonės akcijų priklauso savivaldybei.  

• Bendras elektros poreikis per metus - 5961 tūkst. kWh (šviestuvai vidutiniškai** dega 8 h. per dieną). 

 

2.706

28

7293420
Galia (W) 

11 15 18-20 

268 

40 55 68-70 

3.682 

100 

1.912 

150 

5.240 

250 400 

281 

Natrio 

Kiti* 

Liuminescenciniai 

LED 

Metalo halogenų 

Instaliuotų šviestuvų pasiskirstymas pagal galią ir technologiją: 

2,032 

Natrio 

2% 

Kiti* 

Liuminescenciniai 

LED 

Metalo halogenų 

Instaliuota galia (kW): 

* - kitų technologijų šviestuvai priskirti pagal vidutinę galią šviestuvui – 144 W. 
** - imamas visų metų vidurkis 
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Gatvių apšvietimo infrastruktūros išlaikymas miestui kainuoja apie 
5 mln. Lt per metus; nusidėvėjimas mažas, siekia 25% 

 49% kaštų sudaro elektros pirkimo kaštai. 

 Apšvietimo sistemos eksploatavimas miestui 
kainuoja 2,2 mln. Lt. per metus (45% bendrų 
sistemos kaštų). 

 Kiekvienais metais, žiemos švenčių laikotarpiu, 
miestas puošiamas šventiniais papuošimais – 
tai miestui 193 tūkst. lt. per metus. 

 

 Apšvietimo sistemos eksploatavimo kaštus UAB 
„Gatvių apšvietimas“ pateikia savivaldybei 
sąskaitas už paslaugas, pagal patvirtintus* 
įkainius. 

-49% 

Šventinis 
apšvietimas 

193 

Elektra 

2,461 

Eksploatacija 

2,174 

Viso 

4,828 

Gatvių apšvietimo išlaikymo kaštų struktūra 2013 
m., tūkst. Lt: 

* - paslaugų įkainiai patvirtinti 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymu, Nr. T2-403 

Gatvių apšvietimo infrastruktūros nusidėvėjimas, 
tūkst. Lt:  Gatvių apšvietimo infrastruktūrą sudaro 411 

balansinių vienetų. 

 Bendra infrastruktūros įsigijimo vertė: 19,7 
mln. Lt. 

 Likutinė vertė: 14,8 mln. Lt. 

 

 Infrastruktūros nusidėvėjimas yra mažas (apie 
25%), masinis atnaujinimas nėra būtinas – 
infrastruktūra nėra pasenusi Įsigijimo 

vertė 

19,708 

14,841 -25% 

Likutinė 
vertė 

Nusidėvėjimas 

4,867 
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Investicijų į apšvietimo tinklą ir valdymo alternatyvos 

Nagrinėjamos 
alternatyvos 

Investicija atliekama iš savivaldybės biudžeto, procesą koordinuoja 
UAB „Gatvių apšvietimas“ 

VPSP metodas, analogiškai Vilniaus savivaldybei 

ESCO modelis, partnerystėje su energetikos bendrovėmis 
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Apšvietimo gerinimo programoje (2008) siūloma investicija į 
apšvietimo reguliatorius sumažintų elektros suvartojimą 
apšvietimui 30%; investicija atsipirktų per 5 metus 

Pastabos: 

 2009 m. jau buvo įdiegti 8 apšvietimo galios reguliatoriai. 

 2013 m. savivaldybės investicijos apima biudžeto lėšas skirtas investicinių programų vykdymui bei turto įsigijimui. 

 Visos siūlomos investicijos sudarytų apie 91% visų metinių savivaldybės investicijų. 

 Ašvietimo reguliatorių investicijos sudarytų apie  10%  investicijų biudžeto. 

Apšvietimo gerinimo programos siūlomos investicijos, mln. Lt. 

Gatvių ir 
perėjų 

apšvietimas 

21,9 

Viso 

33,2 

Apšvietimo 
reguliatoriai 

3,5 

Mokymo 
įstaigos 

7,8 

• Atnaujinama visa apšvietimo infrastruktūra 
• Numatytos apšviesti linijos ilgis –  109 km 
• Naudojami šviestuvai su natrio lempomis, metalinės 

cinkuotos atramos, požeminiai kabeliai. 

• Apšviečiama 100 mokymo įstaigų 
• Apšviestos linijos ilgis – 43 km. 
• Gyvsidabrio šviestuvai keičiami į 

natrio 

• Įrengiama 112 apšvietimo 
reguliatorių 

• Elektros sąnaudos 
sumažėja ~30%. 

• Autorių nuomone 
investicija atsiperka per 4-
6 metus 

36,6 

10% 

91% 

2013 
savivaldybės 
investicijos 

Apšvietimo 
reguliatoriai 

33,2 

3,5 

29,7 

Siūlomų investicijų ir savivaldybės 
biudžeto palyginimas, mln. Lt. 
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Esant mažam infrastruktūros atnaujinimo poreikiui, 
priimtiniausia savivaldybės investicijų alternatyva 

Vieša-privati partnerystė ESCO modelis 

Administravimo 
sudėtingumas 

 Parastas (apima viešąjį 
pirkimą, kokybės kontrolę) 

 
 
 

 Savivaldybė atsakinga už 
viešąjį pirkimą, įgyvendinto 
projekto rezultatus. 

 Savivaldybei tenka visi 
projekto sutaupymai. 

 

 

 Investicijos atliekamos iš 
savivaldybės biudžeto, 
prisiimamos visos projekto 
rizikos. 

 Sudėtingesnis (reikalinga 
galimybių studija, tinkamo 
privataus partnerio 
suradimas ir t. t.) 

 

 Savivaldybė atsakinga už  
finansavimą ir kokybės 
kontrolę. 

 Nereikia rūpintis 
eksploatacija, mokant 
pastovius mokėjimus 
lengviau balansuoti 
finansinius srautus. 

 Rizikos perkeliamos geriau 
jas valdančioms šalims, yra 
reikalingas tvarus projekto 
atsipirkimas, yra rizika 
nerasti privataus partnerio.  

 Itin sudėtingas (reikalingas 
teisinės bazės paruošimas, 
partnerio atrinkimas ir 
teikiamų paslaugų kokybės 
tikrinimas) 

 Savivaldybė atsakinga  už 
kokybės kontrolę. 
 

 Nėra reikalingos 
investicijos, projekto 
pabaigoje perimama 
atnaujinta infrastruktūra ir 
likę sutaupymai. 

 Didelė organizacinė rizika 
(partnerio paieškos, 
teisinė bazės sukūrimas),  
kol kas Lietuvoje 
netaikytas modelis. 

Modelis tinkantis mažo 
masto infrastruktūros 

atnaujinimui. 

Modeliai reikalaujantys radikalios reformos, tinkamesni esant 
didelių investicijų poreikiui. 

Savivaldybės investicijos 

Atsakomybės 

Nauda 

Trūkumai ir 
rizikos 

Atsižvelgiant 
į mažą 
nusidėvėjimą
rekuomen-
duotina 
rinktis šią 
alternatyvą. 
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Turinys: 

1. Švietimo paskirties turtas 

2. Administracinės paskirties turtas 

3. Gyvenamoji paskirtis (butai) 

4. Kitos paskirties turtas 

5. Infrastruktūra 

5.1.  Gatvių apšvietimas 

5.2. Lietaus kanalizacija 

6. Finansinis turtas (savivaldybės įmonės) 
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Lietaus kanalizacijos remonto kaštai yra dengiami savivaldybės, 
eksploatavimo kaštus dengia AB „Klaipėdos vanduo“ 

 AB „Klaipėdos Vanduo“ 
atlieka gedimų stebėseną ir 
informuoja savivaldybę dėl 
reikalingų remonto darbų. 

 Remonto darbus atlieka 
savivaldybės rangovas. 

 AB „Klaipėdos Vanduo“ 
dengia eksploatacines 
išlaidas. 

 AB „Klaipėdos Vanduo“ 
renka eksploatacinį mokestį 
iš juridinių asmenų. 

 

 Savivaldybė patiria tik 
lietaus nuotekų sistemos 
remonto kaštus. 

Savivaldybė 

Lietaus kanalizacija Juridiniai asmenys 

AB „Klaipėdos 
Vanduo“ 

P
ri

k
la

u
so

 

Gedimų 
diagnostika ir 
stebėsena 

Gedimų 
remontas 

Eksploatacija 
Mokestis 
už 
priežiūrą 

Rangovas 

Finansavimas 
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Atsižvelgiant į alternatyvų palyginimą, siūlome 
dabartinės situacijos nekeisti 

Vieša-privati partnerystė 

Administravimo 
sudėtingumas 

 Paprastas (apima remonto 
darbų viešąjį pirkimą – 
stebėsena ir kokybės 
kontrolė tenka AB 
„Klaipėdos Vanduo“) 

 Savivaldybei 

 

 Patiriami tik remonto ir 
viešojo pirkimo 
administravimo kaštai. 

 

 

 Patiriama tik dalis kaštų, 
nereikia organizuoti 
mokesčio surinkimo. 

 Sudėtingesnis (reikalinga 
galimybių studija, tinkamo 
privataus partnerio 
suradimas ir t. t.) 

 

 Savivaldybei 

 

 Patiriami remonto, 
eksploatacijos ir 
organizaciniai kaštai 
(mokami vienu fiksuotu 
mokėjimu). 

 

 Patiriami pilni kaštai, 
reikalingas mokesčio rinkimo 
organizavimas ir lėšų 
administravimas.  

 Sudėtingesnis (reikalinga 
galimybių studija, tinkamo 
privataus partnerio 
suradimas ir t. t.) 
 

 Perduodama privačiam 
partneriui. 
 

 Patiriami remonto, 
eksploatacijos ir 
organizaciniai kaštai 
(mokami vienu fiksuotu 
mokėjimu). 
 

 Dideli organizaciniai 
kaštai, galimybė nerasti 
privataus partnerio, 
patiriami pilni kaštai. 

Paprastesnis 
administravimas, 

patiriama dalis kaštų. 

Sudėtingesnis administravimas, savivaldybė patiria pilnus 
lietaus nuotekų sistemos išlaikymo kaštus. 

Dabartinė schema 

Infrastruktūra 
priklauso 

Trūkumai ir 
rizikos 

Atsižvelgiant 
į alternatyvų 
palyginimą, 
siūlome 
dabartinės 
situacijos 
nekeisti. 

Paslaugos pirkimas 

Savivaldybės 
patiriami kaštai 
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Turinys: 

1. Švietimo paskirties turtas 

2. Administracinės paskirties turtas 

3. Gyvenamoji paskirtis (butai) 

4. Kitos paskirties turtas 

5. Infrastruktūra 

6. Finansinis turtas (savivaldybės įmonės) 
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Didžiausią pelną generuoja komunalinės įmonės 

Įmonė 
Nuosavybės 

dalis 

Grynas pelnas, 
tūkst. Lt 

2011 2012 
Komunalinės       
UAB Klaipėdos autobusų parkas 100% -521 -96 
UAB Gatvių apšvietimas 100% 3 -111 
AB Klaipėdos vanduo 93% 1.132 653 
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 88% 240 144 
AB Klaipėdos energija 75% 7.256 9.055 
Turtas       
UAB Naujasis turgus 100% -3.861* 520 
UAB Senasis turgus 100% -60 -320 
UAB Klaipėdos bendrabutis 70% 6 7 
UAB Vildmina 100% 10 0 
UAB Klaipėdos Viktorija 23% 
Kita       
UAB Baltic car service Klaipėda 49% 
UAB Klaipėdos kaštonas 51% 
AB Klaipėdos laivų remontas 0% 
UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos 
valdymo bendrovė 

0% 

Įmonė privatizuojama Įmonė likviduojama 

• Klaipėdos savivaldybėje 
komunalinių paslaugų 
įmonės veikia pelningai 
arba su palyginti mažu 
nuostoliu; 

• Didžiausią pelną 
generuoja AB Klaipėdos 
energija; 

• Tarp nekilnojamą turtą 
eksploatuojančių įmonių 
didžiausią nuostolį 
generavo turgaus 
valdymo įmonė, kitos 
veikė nenuostolingai; 

• Savivaldybės 
administracija laipsniškai 
sprendžia įmonių 
privatizavimo ar 
likvidavimo klausimus 

 
* - Nuostolis patirtas dėl Snoro 
Banko bankroto 
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Valstybės ir savivaldybės įmonių valdymo geroji praktika pateikiama 
OECD gairėse 

 Nuosekli valstybės ir savivaldybės įmonių valdymo geroji praktika pateikiama OECD 
(OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises)1.  

 OECD geros valdymo praktikos gaires sudaro: 

• Efektyvios teisinės bazės užtikrinimas; 

• Savivaldybės, kaip savininko, dalyvavimas valdyme;  

• Sąžiningas ir nešališkas elgesys su akcininkais; 

• Santykiai su akcininkais; 

• Skaidrumas ir informacijos skleidimas; 

• Įmonių valdybų pareigos. 

 

 Šių praktikų pritaikymą Pabaltijyje2 ir Lietuvoje3 analizavo ir vertino tiek 
nepriklausomos organizacijos, tiek ir valstybiniu lygiu (ūkio ministerijoje)  

 
1 – Prieiga internete: http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-
ownedenterprises/34803211.pdf 
2 - Prieiga internete: http://corporategovernance.lt/uploads/docs/Governance%20of%20State-
owned%20Enterprises%20in%20the%20Baltic%20States.pdf 
3 - Prieiga internete: http://corporategovernance.lt/uploads/docs/BICG%20Guidance%20LT.pdf 

http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/34803211.pdf
http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/34803211.pdf
http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/34803211.pdf
http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/34803211.pdf
http://corporategovernance.lt/uploads/docs/Governance of State-owned Enterprises in the Baltic States.pdf
http://corporategovernance.lt/uploads/docs/Governance of State-owned Enterprises in the Baltic States.pdf
http://corporategovernance.lt/uploads/docs/Governance of State-owned Enterprises in the Baltic States.pdf
http://corporategovernance.lt/uploads/docs/Governance of State-owned Enterprises in the Baltic States.pdf
http://corporategovernance.lt/uploads/docs/BICG Guidance LT.pdf
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Siūlomos savivaldybei priklausančių įmonių valdymo gairės 

 Įmonių vykdančių savivaldybės funkcijas valdyme, siūlome diegti OECD gerosios praktikos gairių principus; 

 Įmonių, kurios nevykdo savivaldybių funkcijos ir neveikia sėkmingai (neša finansinį nuostolį arba tinkamai neatlieka 
savo paskirties), siūlome svarstyti 3 alternatyvas: 

• Įmonės sujungimą su kitomis savivaldybės įmonėmis (pasiekus masto ekonomiją, galima sumažinti nuostolius) 

• Įmonės privatizavimas (išvengiama nuotolio, tačiau nuostolingas įmones privatizuoti gali būti sunku) 

• Perduoti įmonę operatoriui (vadovaujantis koncesijos principais, užtikrinama veikla ir išvengiama nuostolio) 

 Sėkmingose, rinkos neiškreipiančiose įmonės siūlome diegti OECD geros valdymo praktikos gaires, įmonių neatsisakyti. 

Ar įmonė vykdo 
savivaldybės 

funkciją? 

• Įmonės kontrolės išlaikymas 
• Laipsniškas OECD gairių 

taikymo įvedimas 

Taip 

Ar įmonė veikia 
sėkmingai? 

Ne 

Ne 

• Sujungti įmones siekiant masto ekonomijos 
• Privatizavimas 
• Perduoti įmonės kontrolę operatoriui (koncesija)  

Taip 

- Pradinis schemos taškas - Tarpiniai schemos klausimai - Galutiniai schemos sprendimai 

Pvz. AB „Klaipėdos energija“, AB „Klaipėdos vanduo“; 
UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“; 
UAB „Klaipėdos autobusų parkas“; UAB „Gatvių 
apšvietimas“ 

Pvz. UAB Naujasis turgus; UAB Senasis turgus 


