UAB “STIVVF”
Studentų g. 65-303
LT-51369 Kaunas, Lietuva
Įmonės kodas 300108858
Tel. (+370) 8687 39667
Faks. (+370) 37 333323
E. paštas: turto.vertinimas@stivvf.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMO ATASKAITA
Nr. 21032072

SAVININKAS
ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101681
VERTINAMAS TURTAS
Butas/Patalpa - Butas, unikalus daikto numeris: 7398-8003-7018:0008
Adresas: Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Onuškio k., Ežero g. 1-8

TURTO VERTINTOJAS
Vytenis Kytra

Įrašymo į išorės turto arba verslo vertinimo veiklą turinčių teisę vertinamą asmenų sąrašą
PAŽYMĖJIMAS Nr. 000066, įrašyta 2012 m. rugpjūčio 1 d., Vilnius
KAUNAS, 2021 M.
Paruošta ataskaita yra pasirašyta saugiais elektroniniais parašais, kurie turi pilną juridinę galią, įteisintą Lietuvos Respublikos
Elektroninio parašo įstatymu (Valstybės žinios: 2000-07-26 Nr. 61-1827). Ataskaita saugoma UAB “STIVVF“ archyve.
Skelbti, dauginti ar kitaip viešai panaudoti šios ataskaitos turinį bei duomenis tretieji asmenys gali tik gavę užsakovo leidimą.

Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 21032072

TURTO VERTĖS NUSTATYMO PAŽYMA Nr. 21032072

Užsakovas

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, a.k. 188772248, adresas: Rokiškis,
Respublikos g. 94. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Butas/Patalpa - Butas
Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Onuškio k., Ežero g. 1-8
Nuosavybės teisės perleidimas
Kitais atvejais, kai to pageidauja užsakovas / Pradinės kainos nustatymas turto
pardavimui viešojo aukciono būdu
Turto vertinimui buvo panaudotas lyginamasis metodas
2021-02-17
2021-02-17
2021-03-17
ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101681
2002-11-18 Perdavimo - priėmimo aktas

Vertinamas turtas
Vertinamo turto adresas
Vertinimo tikslas
Vertinimo atvejis
Vertinimo metodas
Turto apžiūrėjimo data
Turto rinkos vertės nustatymo data
Ataskaitos surašymo data
Vertinamo turto savininkas
Įregistravimo pagrindas

VERTINAMO TURTO IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS
Turto pavadinimas

Unikalus Nr.

Butas/Patalpa - Butas 7398-8003-7018:0008

Kambarių skaičius / aukštas

Paskirtis

Statybos metai

Plotas

2/2

Gyvenamoji
(butų)

1969

49.93 kv. m

IŠVADA DĖL VERTINAMO TURTO VERTĖS
Nekilnojamojo turto rinkos vertė vertinimo dieną (2021-02-17) yra:
800 Eur (Aštuoni šimtai Eur ir 00 euro ct.)

A.V.
Turto vertintojas Vytenis Kytra

UAB „STIVVF“ įgaliotas atstovas:
Projektų vadovas
Simonas Kytra

Kvalifikacijos pažymėjimai
Nr. A 000313, (išduotas 2003-10-10)
Nr. A 000338, (išduotas 2004-11-04)

UAB “STIVVF”
Studentų g. 65, LT-51369 Kaunas
Įmonės, kodas 300108858
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
www.stivvf.lt

2

Nekilnojamasis turtas, esantis
Rokiškio r. sav., Juodupės sen.,
Onuškio k., Ežero g. 1-8

Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 210320722

TURINYS
TURTO VERTĖS NUSTATYMO PAŽYMA Nr. 21032072 ......................................................................... 2
1.

BENDROJI DALIS ......................................................................................................................... 4

1.1. Vertinimo užsakovas, užduotis ir tikslas bei atvejis ..................................................................... 4
1.2. Turto vertintojo duomenys ......................................................................................................... 4
1.3. Turto apžiūrėjimo, vertės nustatymo ir surašymo datos.............................................................. 4
1.4. Teisiniai, metodologiniai ir informaciniai šaltiniai ........................................................................ 5
1.5. Vertinimo sąvokos, prielaidos ir aplinkybės ................................................................................ 5
1.6. Ribojančios sąlygos ir vertintojų atsakomybės ribos ................................................................... 7
1.7. Naudojimo, platinimo ir skelbimo apribojimai ............................................................................ 8
1.8. Vertinimo objekto buvimo vietos socialiniai ir ekonominiai rodikliai ........................................... 8
1.9. Vertinamo turto arba verslo rinkos konjunktūra ir finansavimo sąlygos .................................... 13
2.

VERTINAMO TURTO APRAŠYMAS ............................................................................................. 24

2.1. Vertinamo turto vietovės aprašymas ........................................................................................ 24
2.2. Vertinamo turto buvimo vietos aprašymas ............................................................................... 25
2.3. Vertinamo turto juridinė charakteristika ................................................................................... 28
2.4. Detalus vertinamo turto aprašymas .......................................................................................... 28
2.5. Vertinamo turto plėtros galimybės ir (arba) alternatyvus panaudojimas. .................................. 29
3.

TURTO VERTĖS NUSTATYMAS ................................................................................................... 30

3.1. Turto vertės nustatymo principai ir metodai ............................................................................. 30
3.2. Vertinimo metodų aprašymas ir parinkimas ............................................................................. 30
3.3. Turto vertės nustatymas lyginamuoju metodu .......................................................................... 32
3.4. Rinkos vertės skaičiavimo suvestinė lentelė .............................................................................. 37
4.

IŠVADA DĖL TURTO VERTĖS ...................................................................................................... 38

PRIEDAI
I PRIEDAS. Apžiūros aktas.
II PRIEDAS. Vertinamo objekto nuotraukos.
III PRIEDAS. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.
IV PRIEDAS. Vertinamo turto kadastro byla.
V PRIEDAS. NT sandorių paieškos ataskaita.

UAB “STIVVF”
Studentų g. 65, LT-51369 Kaunas
Įmonės, kodas 300108858
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
www.stivvf.lt

3

Nekilnojamasis turtas, esantis
Rokiškio r. sav., Juodupės sen.,
Onuškio k., Ežero g. 1-8

Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 210320722

1. BENDROJI DALIS
1.1. Vertinimo užsakovas, užduotis ir tikslas bei atvejis
Užsakovo duomenys: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, a.k. 188772248, adresas:
Rokiškis, Respublikos g. 94. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų
registre
Vertinamas objektas (adresas: Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Onuškio k., Ežero g. 1-8):
Butas/Patalpa - Butas, unikalus daikto numeris: 7398-8003-7018:0008
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (butų)
Pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane: 7398-8003-7018, 1A2p
Bendras plotas: 49.93 kv. m
Vertinimo tikslas – Nuosavybės teisės perleidimas.
Vertinimo atvejis – Kitais atvejais, kai to pageidauja užsakovas / Pradinės kainos nustatymas
turto pardavimui viešojo aukciono būdu.

1.2. Turto vertintojo duomenys
Turto arba verslo vertinimo įmonė: UAB “STIVVF”, įmonės kodas 300108858, įmonės
registracijos adresas: K. Petrausko g. 26 LT-44156 Kaunas, Lietuva, įmonės buveinės adresas: Studentų
g. 65-303, LT-51369, Kaunas, Lietuva. Įregistruota Kauno m. Savivaldybės Registro skyriuje. Duomenys
kaupiami ir laikomi Juridinių asmenų registre. Įmonės (Įrašymo į išorės turto arba verslo vertinimo
veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą) pažymėjimo numeris Nr. 000066 išduotas Vilniuje 2012 m.
rugpjūčio 1 d., TURTO VERTINIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS direktoriaus 2012-07-31 įsakymu Nr.B1-38.
Turto ir verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės
privalomasis draudimas. Liudijimas/polisas Nr. PCAD 069168. Draudimo laikotarpis: nuo 2021-02-24
iki 2022-02-23.
Turto vertintojas: Ataskaitą paruošė turto vertintojas Vytenis Kytra (kvalifikacijos pažymėjimai:
Nr. A000313, išduotas 2003-10-10, Nr. A000338 išduotas 2004-11-04).
Įgaliotas asmuo: Projektų vadovas Simonas Kytra, a.k. 50004020533.

1.3. Turto apžiūrėjimo, vertės nustatymo ir surašymo datos
Turto apžiūrėjimo data: 2021-02-17
Pastaba. Dėl Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2020-03-11 dieną paskelbtos pasaulinės
naujojo koronaviruso (COVID-19) pandemijos ir to pasekoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 202003-16 visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino, atsižvelgiant į susidariusią situaciją,
priimtus sprendimus ir rekomendacijas vengti tiesioginių kontaktų su kitais asmenimis, turto apžiūra
buvo atlikta naudojantis nuotolinėmis vaizdo perdavimo priemonėmis, realiu laiku fiksuojant
vertinimo užsakovo perduodamą vaizdą. Ši aplinkybė, vertintojo nuomone, įtakos vertės
skaičiavimams neturi.
Turto rinkos vertės nustatymo data: 2021-02-17
Ataskaitos surašymo data: 2021-03-17
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1.4. Teisiniai, metodologiniai ir informaciniai šaltiniai
➢ Teisiniai ir metodologiniai šaltiniai:
• Lietuvos Respublikos Konstitucija.
• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74).
• Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų Įstatymas (Žin., 1999, Nr.521672; 2011, Nr. 86-4139; 2013, Nr. 75-3780).
• Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Finansų ministro 2012-04-27 įsakymu
Nr. 1K-159 (Žin., 2012, Nr. 50-2502; 2013, Nr. 59-2952, aktuali redakcija).
• Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-160;
• Tarptautiniai vertinimo standartai 2020 (International Valuation Standards 2020).
• Europos vertinimo standartai, 2016 m. (European Valuation Standards 2016).
➢ Turto apžiūros metu surinkti duomenys, įskaitant apžiūros dieną vertintojo padarytas
nuotraukas.
➢ Vertinimo užsakovo ir turto savininkų pateikta informacija apie nekilnojamąjį turtą, kita
medžiaga:
• VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas(-ai).
• Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla.
• Turto vertintojų mokymo kursų sesijų ir seminarų medžiaga.
• VĮ Registrų centro sandorių duomenų bazė.
➢ Interaktyvūs žemėlapiai:
• www.maps.lt, www.registrucentras.lt, www.bingmaps.com

1.5. Vertinimo sąvokos, prielaidos ir aplinkybės
➢ Sąvokos, susijusios su vertinamu turtu:
Apibrėžiant sąvokas vadovaujamasi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų
įstatymu.
Individualusis turto arba verslo vertinimas – turto arba verslo, atsižvelgiant į individualias jo
savybes tam tikrą dieną, vertinimas atitinkamu turto arba verslo vertinimo metodu, kurio taikymo
procedūros ir tvarka nustatytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje.
Kilnojamasis turtas (kilnojamasis daiktas) – turtas (daiktas), kuris iš vienos vietos į kitą gali būti
perkeltas nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, jeigu įstatymai nenustato kitaip.
Nekilnojamasis turtas (nekilnojamasis daiktas) – žemės sklypas ir su juo susiję daiktai, kurie
negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės,
taip pat turtas (kilnojamieji daiktai), kurį nekilnojamuoju pripažįsta įstatymai.
Turtas – materialios, nematerialios ir finansinės vertybės, kurios gali būti rinkos sandorių
objektas.
Turto arba verslo rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas turtas
arba verslas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti turtą arba verslą ir
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norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto arba verslo tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio
šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų.
Turto arba verslo vertė (toliau – vertė) – turto arba verslo naudingumo tam tikru metu matas,
nustatytas pagal atitinkamą turto arba verslo vertinimo metodą, kurio taikymo procedūros ir tvarka
nustatytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje.
Turto arba verslo vertinimas – turto ir (arba) verslo vertės nustatymas pagal atitinkamą turto
arba verslo vertinimo metodą, kurio taikymo procedūros ir tvarka nustatytos Turto ir verslo vertinimo
metodikoje.
Turto ir verslo vertinimo metodika – Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos
institucijos priimtas teisės aktas, kuriame reglamentuojama Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir
Europos vertinimo standartuose nustatytų turto ir verslo vertinimo metodų šiuose standartuose
nustatytais vertinimo atvejais taikymo Lietuvos Respublikoje procedūros ir tvarka.
Turto arba verslo vertintojas – Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis
asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse
teisėmis, vertinantis turtą arba verslą.
Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės
arba jos įgaliotos institucijos priimtas teisės aktas, kuriame nustatomos turto arba verslo vertintojų
profesinio elgesio normos, privalomos visiems turto arba verslo vertintojams.
Turto kaina – pinigų suma, kuri yra paprašyta, pasiūlyta arba sumokėta už turtą.
Turto naudojimo vertė – apskaičiuota pinigų suma, rodanti turto ekonominį naudingumą tam
tikram naudotojui.
➢ Vertinimo prielaidomis bei ribojančios sąlygos ir aplinkybės:
• Vertinamas turtas vertinimo dieną visais esminiais atžvilgiais tenkino reikalavimus,
keliamus tokios naudojimo paskirties objektams, buvo galimas eksploatuoti pagal
visus įstatymų bei kitų norminių aktų keliamus reikalavimus, taikomus visų valdžios
institucijų, turinčių jurisdikciją vertinamo turto atžvilgiu.
• Atliekant turto vertinimą, kitos specialiosios prielaidos atskirai nėra tirtos, rinkos vertė
nustatyta remiantis užsakovo pateiktuose dokumentuose esančiais duomenimis apie
vertinamą objektą, vertinamo objekto planu ir vietoje nustačius faktinį turto
panaudojimą.
• Atlikdamas turto vertinimą, vertintojas rėmėsi prielaida, kad vertinimo dieną
vertinamas turtas ar jį supanti aplinka neturi jokių toksinių, pavojingų ar kitokių
nuodingų medžiagų.
• Ataskaitoje pateiktos išvados remiasi rinkos konjunktūra turto vertinimo metu.
• Vertintojas patvirtina savo išvadų pagrįstumą dėl šio turto vertės esamomis jo
naudojimo sąlygomis, tai yra, vertinamo turto apžiūrėjimo akto surašymo datos metu.
• Vertintojas atliko savo darbą remdamasis rinkos ir ekonominių sąlygų tyrimų bei
stebėjimų rezultatais, savo žiniomis ir patirtimi.
• Kitos reikšmingos prielaidos ir vertinimo ypatybės nurodytos ataskaitos tekstinėje
dalyje.
• Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 2020-03-11 dieną paskelbė pasaulinę naujojo
koronaviruso (COVID-19) pandemiją, kuri paveikė ir ateityje gali toliau paveikti
pasaulio finansų rinkas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2020-03-16 dienos
nutarė paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, o tai irgi paveikė ir
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ateityje galimai paveiks ekonominę situaciją Lietuvos Respublikoje. Dėl šios priežasties
vertintojai pažymi, kad vertinimo dieną yra susidūrę su precedento neturinčiomis
aplinkybėmis, tad šioje vertinimo ataskaitoje gali kilti vertės neapibrėžtumas, kadangi
šioje vertinimo ataskaitoje nustatyta vertinamo turto rinkos vertė yra paremta
istoriniais duomenimis (praeityje įvykusiais rinkos sandoriais) ir rinkos konjunktūra
galiojusia iki 2020-03-16 dienos. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis,
rekomenduojame šios ataskaitos užsakovams ir vartotojams žvelgti į šioje vertinimo
ataskaitoje nustatytą vertę su didesniu atsargumu nei įprasta. Kadangi vertinimo
neapibrėžtumą (t.y. vertės tikslumą) vertinimo dienai nusakyti nėra įmanoma, o taip
pat atsižvelgiant į nenuspėjamą „COVID-19“ poveikį nekilnojamojo turto rinkai ateityje,
esant poreikiui rekomenduojame atlikti šio turto naują įvertinimą, kai ekonominė ir
rinkos situacija taps labiau apibrėžta.
➢ Sąlygos ir aplinkybės, kurios galėtų turėti įtakos turto vertinimui ir į kurias nebuvo atsižvelgta:
• VĮ Registrų centras, pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutartį Nr.:
DT-NTR-135/05,2005-09-09, neteikia duomenų apie: tikslią turto buvimo vietą
(tikslaus adreso), objektų apdailos charakteristikų bei informacijos apie būklę, pirkimo
ir finansavimo sąlygų. Kiekvienas iš šių turto (sandorio) individualių požymių duotų
galimybę lyginti jį su kitu turtu (sandoriais) bei tiksliau nustatyti visus skirtumus tarp
vertinamo ir lyginamųjų objektų, todėl ši sąlygą, kai vertintojas negali disponuoti pilna
informacija apie lyginamuosius objektus, gali turėti įtakos turto vertinimo tikslumui ir
rezultatams.
• Kitų sąlygų ir aplinkybių, kurios galėtų turėti įtakos vertinamam turtui ir į kurias nebuvo
atsižvelgta – nenustatyta.

1.6. Ribojančios sąlygos ir vertintojų atsakomybės ribos
Vertintojas pareiškė nuomonę ir įvertino turtą pagal apžiūrėjimo dienos būklę.
Vertintojas detaliai netyrė vertinto turto nuosavybės teisių, taip pat neanalizavo turto savininko
finansinių bei turtinių įsipareigojimų.
Vertintojo pateiktos išvados yra nepriklausomos ir bešališkos, vertintojas neturėjo, neturi ir
neplanuoja turėti turtinių ar kitokių interesų vertinamajame objekte. Vertintojas patvirtina, kad
sąmoningai nenuslėpti jokie jam žinomi faktai ir pastebėjimai, kurie galėtų turėti įtakos nustatomai
turto vertei, išskyrus tuos, kurie galėtų atsirasti dėl informacijos stokos ar prielaidų nepasitvirtinimo.
Vertintojas patvirtina savo išvados pagrįstumą vertinamo turto naudojimo sąlygomis ir
vertinimo dienos būklei. Vertintojas neprisiima atsakomybės dėl turto vertės, pasikeitus turto
naudojimo sąlygoms ar po įvykių ir sprendimų, kurie gali būti po ataskaitos pateikimo vertinimo
užsakovui.
Vertintojas nenagrinėjo vertinamo turto nuosavybės teisių kitaip, negu tai pateikta Valstybės
įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose.
Vertinimas atliktas laikantis nustatytų teisinių ir metodologinių normų, vadovautasi šios
ataskaitos 1.4 skirsnyje nurodytais dokumentais ir informacijos šaltiniais.
Vertintojas patvirtina, kad nėra sąmoningai nuslėpti jokie pastebėjimai apžiūrint turtą ar faktai,
kurie galėtų turėti įtakos turto vertei. Vertintojas neprisiima atsakomybės už paslėptas ir nežinomas
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turto vertę įtakojančias sąlygas, kaip vizualiai nefiksuojami pastato pagrindinių konstrukcijų ar
inžinerinės įrangos defektai, grunto taršą.
Vertintojas neprisiima atsakomybės už juridinius klausimus, matavimus, nuosavybės teisės
klausimus, paslėptas ir nežinomas turtą įtakojančias sąlygas, technines, aplinkosaugines ir panašias
sąlygas, dėl kurių galėtų kisti vertinamo turto vertė.
Vertintojas neatliko tyrimų dėl toksinių ar kitokių pavojingų medžiagų egzistavimo, todėl negali
garantuoti, kad neturės įtakos nustatytai vertei.
Vertintojas neprisiima atsakomybės dėl objekto vertės, išaiškėjus kitoms, vertintojui
nežinomoms objekto naudojimo sąlygoms ar po įvykių bei sprendimų, kurie galėjo atsirasti po šio
vertinimo ataskaitos pateikimo.

1.7. Naudojimo, platinimo ir skelbimo apribojimai
➢ Turto vertinimo ataskaita yra užsakovo nuosavybė ir gali būtų teikiama arba viešinama
užsakovo nuožiūra tik tiems tretiesiems asmenims, kurie yra nurodyti ataskaitoje ir tarp
užsakovo ir vertintojo sudarytoje paslaugų sutartyje. Ataskaita gali būti teikiama arba
viešinama užsakovo tik atsižvelgiant į ataskaitoje ir tarp užsakovo ir vertintojo sudarytoje
paslaugų sutartyje nurodytomis aplinkybėmis ir tikslu.
➢ Ataskaita ar jos dalis ar nuoroda į ją negali būti skelbiama ar nurodoma jokiame dokumente
ar kitaip viešinama be raštiško UAB “STIVVF” sutikimo.
➢ Vertinimą atlikę vertintojai ir UAB “STIVVF”, kurios vardu buvo atliktas vertinimas, neprisiima
jokios atsakomybės, jei ši ataskaita bus naudojama kitaips tikslais ir atvejais, nei nurodyta
ataskaitos 1.1 punkte.

1.8. Vertinimo objekto buvimo vietos socialiniai ir ekonominiai rodikliai
ROKIŠKIO RAJONO SOCIALINIAI IR EKONOMINIAI RODIKLIAI
Gyventojų skaičius
Lietuvos statistikos departamento duomenimis3, 2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje gyveno 2 794
090 nuolatinių gyventojų. Nuo 2016 m. sausio 1 d. nuolatinių gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo
94 468 gyventojais. Per 2019 m. nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytį (sumažėjo 94 gyventojais)
sudarė teigiama neto tarptautinė migracija – 10 794 daugiau žmonių imigravo negu emigravo, ir
neigiama natūrali gyventojų kaita – 10 888 daugiau žmonių mirė negu gimė kūdikių. Lietuvos statistikos
departamento duomenimis4, 2020 m. pradžioje 67,4 proc. Lietuvos nuolatinių gyventojų gyveno
miestuose, 32,6 proc. – kaimuose, darbingo amžiaus gyventojų skaičius sudarė 61,7 proc. visų Lietuvos
nuolatinių gyventojų. 2020 m. pradžioje gyventojų tankis šalyje buvo 42,8 žmonės viename
kvadratiniame kilometre.
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Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Rokiškio rajono savivaldybėje 2020 m. pradžioje
gyveno 28 072 nuolatiniai gyventojai, tai yra 656 gyventojais (2,3 proc.) mažiau nei 2019 m. Nuo 2016
m. pradžios iki 2020 m. pradžios nuolatinių gyventojų skaičius Rokiškio rajono savivaldybėje sumažėjo
3 382 gyventojais (10,8 proc.). 2020 m. pradžioje iš visų savivaldybės gyventojų kaimiškoje
savivaldybės dalyje gyveno 14 791 gyventojas (52,7 proc.), mieste –13 281 (47,3 proc.), darbingo
amžiaus nuolatinių gyventojų skaičius sudarė 59,5 proc. visų Rokiškio rajono savivaldybės nuolatinių
gyventojų. 2020 m. pradžioje gyventojų tankis Rokiškio rajono savivaldybėje buvo 15,5 žmogaus
viename kvadratiniame kilometre.
Gyventojų migracija
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. pirmą kartą nuo Nepriklausomybės
atgavimo stebėtas teigiamas migracijos balansas – iš šalies emigravo 29 273 gyventojai, t. y. 9,1 proc.
mažiau nei 2018 m., imigravo – 40 067 asmenys, t. y. 38,6 proc. daugiau nei prieš metus. Iš viso dėl
emigracijos per penkerius metus (2015–2019) Lietuva neteko 72 629 nuolatinių gyventojų.

Rokiškio rajono savivaldybėje, kaip ir šalyje, migracijos saldo 2015–2019 m. laikotarpiu išliko
neigiamas, 2019 m. neto tarptautinė migracija buvo neigiama – 44 žmonėmis daugiau emigravo negu
imigravo.
BVP ir vidutinė metinė infliacija
Lėtėjančio pasaulio ekonomikos augimo fone Lietuvos ekonomika iki pat 2019 m. pabaigos
išlaikė spartų augimą. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvos bendrasis vidaus
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produktas (BVP) 2019 m. augo 3,9 proc. Lietuvos ekonomikos augimą labiausiai skatino namų ūkių
vartojimas ir investicijos. Didelis atlyginimų kilimas ir nedidelis infliacijos tempas visus 2019 m. didino
namų ūkių disponuojamąsias pajamas ir vartojimą.

Pagal Europos Sąjungos valstybių vartotojų kainų indeksą (SVKI) vidutinė metinė infliacija
Lietuvoje 2019 m. sudarė 2,2 proc. ir buvo 0,3 proc. punkto mažesnė nei 2018 m. Didžiąją dalį infliacijos
praėjusiais metais lėmė stabiliu vidutiniškai 5 proc. tempu kilusios paslaugų kainos. Infliaciją slopino
mažėjusios degalų ir tepalų kainos, tačiau maisto kainos kilo sparčiau ir buvo mažiau palankios
vartotojams.
Įmonių skaičius
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. pradžioje buvo 87 143 veikiančios
įmonės, t. y. 2,7 proc. daugiau nei 2019 m. pradžioje. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota
beveik du trečdaliai (63 proc.) šalies įmonių: Vilniuje – 36,2 proc., Kaune – 13,8 proc., Klaipėdoje – 6,4
proc., Šiauliuose – 3,4 proc., Panevėžyje – 2,9 proc. Pagal teisinę formą daugiausia veikiančių įmonių
yra uždarosios akcinės bendrovės – 80,3 proc., individualiosios įmonės – 10,8 proc. ir mažosios
bendrijos – 7,3 proc., kitų teisinių formų įmonės sudaro mažiau nei 2 proc. visų Lietuvoje registruotų
veikiančių įmonių.

Įmonių skaičius Rokiškio rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, kas metus didėja. 2020 m. p
radžioje buvo įregistruotos 486 įmonės (14 įmonių daugiau nei prieš metus), jose dirbo 4 934
darbuotojai. Rokiškio rajono savivaldybėje daugiausia vyrauja labai mažos įmonės (82,5 proc.) ir mažos
įmonės (14,0 proc.). Vidutinės ir stambios įmonės tesudaro 3,5 proc., bet jose dirba 48,4 proc. visų
rajono įmonėse dirbančių darbuotojų.
UAB “STIVVF”
Studentų g. 65, LT-51369 Kaunas
Įmonės, kodas 300108858
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
www.stivvf.lt

10

Nekilnojamasis turtas, esantis
Rokiškio r. sav., Juodupės sen.,
Onuškio k., Ežero g. 1-8

Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 210320722

Nedarbo lygis
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje nedarbo lygis 2015–2019 m.
laikotarpiu sumažėjo 2,8 procentiniais punktais – nuo 9,1 proc. 2015 m. iki 6,3 proc. 2019 m., 2018–
2019 m. didėjo 0,2 procentinio punkto. Lietuvos miestuose 2019 m. fiksuojamas nedarbo lygis – 5,3
proc., kaimiškoje teritorijoje – 8,5 proc. 2019 m. nedarbo lygis miestuose didėjo 0,5 proc. punkto, o
kaimiškoje teritorijoje mažėjo 0,6 proc. punkto. Lietuvoje 2019 m. vidutinis metinis registruotų
bedarbių skaičius buvo 144,9 tūkst. (2,2 proc. mažiau nei prieš metus) ir sudarė 8,4 proc. nuo darbingo
amžiaus gyventojų. 2019 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų
mažėjo trisdešimt keturiose iš šešiasdešimties šalies savivaldybių, dvidešimt trijose – augo, trijose –
nepakito.

Panevėžio apskrityje fiksuojamas didesnis nedarbo lygis nei šalyje. Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, nedarbo lygis Panevėžio apskrityje per metus padidėjo 0,9 procentinio
punkto nuo 7,7 proc. 2018 m. iki 8,6 proc. 2019 m. Rokiškio rajone 2019 m. vidutinis metinis
registruotų bedarbių skaičius buvo 2,083 tūkst., tai sudarė 12,5 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų
skaičiaus savivaldybėje (Panevėžio apskrityje šis rodiklis siekia 9,3 proc.). 2019 m. Panevėžio apskrityje
buvo 90,2 tūkst. užimtųjų. Didžioji dalis užimtųjų (56,1 proc.) dirbo paslaugų sferoje, pramonėje – 26,6
proc., žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje – 9,3 proc., statyboje – 8,0 proc.
Investicijos
Remiantis Lietuvos statistikos departamento išankstiniais duomenimis, tiesioginės užsienio
investicijos (toliau – TUI) Lietuvoje 2019 m. pabaigoje siekė 18 168,87 mln. Eur, t. y. 6,7 proc. Daugiau
nei prieš metus (2018 m. pabaigoje TUI sudarė 17 031,76 mln. Eur). Vienam Lietuvos gyventojui
tenkančios TUI 2019 m. pabaigoje buvo 6 502 Eur arba 6,7 proc. didesnės nei prieš metus. 2019 metais,
pagal investicijų dydį, didžiausios šalys investuotojos – Švedija (investuota 3 102,78 mln. Eur), Estija
(investuota 2 893 mln. Eur), Nyderlandai (investuota 2 514,11 mln. Eur), Vokietija (investuota 1 310,92
mln. Eur), Kipras (investuota 1 250,61 mln. Eur), Lenkija (investuota 1 090,41 mln. Eur). Šalyje TUI
vienam gyventojui pasiskirsto netolygiai – 2018 m. duomenimis, daugiausia investicijų sulaukta
Vilniaus (14 755 Eur), Telšių (4 015 Eur), Klaipėdos (3 970 Eur), Kauno (3 543 Eur) apskrityse.
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Šaltiniai: Registrų centro 2021 m. Rokiškio r. sav. teritorijos nekilnojamojo turto masinio vertinimo ataskaita;
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Šaltinis: http://www.llri.lt/

1.9. Vertinamo turto arba verslo rinkos konjunktūra ir finansavimo sąlygos
Rinkos konjuktūros aprašymas
Trumpiausias metų mėnuo netapo pretekstu sumažėti nekilnojamojo turto (NT) sandorių
registravimui, jų įregistruota beveik tiek pat, kaip ir aktyvumu pasižymėjusioje 2020 metų pradžioje.
Šiemet didesnį aktyvumą demonstruoja gyvenamieji namai ir žemės sklypai, o butų pardavimai šiek
tiek atsilieka nuo praėjusių metų pradžioje stebėtų rezultatų, skelbia įregistruotų NT sandorių
dinamiką analizuojantis Registrų centras.
"Praėjusiais metais pirmieji du metų mėnesiai buvo ikipandeminiai, kai visi gyvenome daugmaž
įprastu ritmu ir rinkoje nebuvo reikšmingų poslinkių. Šių metų pradžia pagal bendrą NT sandorių skaičių
nedaug skiriasi nuo praėjusių metų atitinkamo laikotarpio, tad galima teigti, kad rinka juda įprasta vaga.
Šių metų pradžioje stebime žemės sklypų ir gyvenamųjų namų rinkos augimą, kuris atitinka pernai
matytas tendencijas. Na, o butų pardavimai šiemet yra mažesni nei pernai", - sako Registrų centro
Duomenų sprendimų ir analizės departamento vadovo pareigas laikinai einantis Paulius Rudzkis.
Per pirmus du šių metų mėnesius iš viso įregistruota 20,3 tūkst. NT pirkimo-pardavimo sandorių.
Tai yra 1 proc. mažiau nei 2020 metų sausį-vasarį (20,4 tūkst.). Vien tik per vasario mėnesį įregistruota
10,3 tūkst. NT sandorių, arba 2 proc. Mažiau nei praėjusių metų vasarį, tačiau 3,5 proc. daugiau nei šių
metų sausį.
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Šiemet visoje šalyje įregistruota 5,2 tūkst. butų pardavimų - 14 proc. mažiau nei per pirmus du
2020 metų mėnesius, vien tik per sausį - 2,6 tūkst., arba 17 proc. mažiau nei praėjusių metų vasarį, bet
beveik 2 proc. daugiau nei šių metų sausį.
Šių metų pradžioje taip pat įregistruota maždaug 1,9 tūkst. individualių gyvenamųjų namų
pardavimų - 5 proc. daugiau nei 2020 metų sausį-vasarį. Tik per vasarį pasikeitė 945 gyvenamųjų namų
savininkų, arba 8 proc. daugiau nei per 2020 metų vasarį ir 3,5 proc. daugiau nei per šių metų sausį.
Visoje šalyje šiemet taip pat įregistruota per 10tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų. Tai
yra 5 proc. daugiau nei per pirmus du praeitų metų mėnesius. Vien tik per vasarį įregistruota 5,1 tūkst.
žemės sklypų sandorių, arba 3 proc. daugiau nei 2020 metų vasario mėnesį ir 5 proc. daugiau nei šių
metų sausį.
Šaltinis: VĮ Registrų centras

Gyvenamojo NT rinkos komentaras 2020 m. III ketv.
Po neapibrėžtumo kupino karantino laikotarpio nekilnojamojo turto rinkos dalyviai pasijautė
daug lengviau. Šių metų trečiąjį ketvirtį Lietuvos būsto rinka nedvejodama pradėjo kopti aukštyn ir
didžiąja dalimi kompensavo 2020 metų antrojo ketvirčio praradimus.
VĮ Registrų centro duomenimis, 2020 metų trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2020 metų antruoju
ketvirčiu, Lietuvoje įregistruota 51% daugiau butų ir 52% daugiau namų pirkimo-pardavimo sandorių.
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje per tą patį laikotarpį fiksuojamas sandorių
augimas tiek butų (Vilniuje – 30%, Kaune – 53%, Klaipėdoje – 81%, Šiauliuose – 66% ir Panevėžyje –
95%), tiek ir namų (Vilniuje – 48%, Kaune – 47%, Klaipėdoje – 0%, iauliuose – 37% ir Panevėžyje – 22%)
segmente. Lyginant Lietuvos būsto rinkos aktyvumą su ankstesniais metais, matyti, kad šių metų
trečiąjį ketvirtį jis ugrįžo ar net viršijo 2019 metų lygį. Per 2020 metų trečiąjį ketvirtį Lietuvoje uvo
parduota tik 3% mažiau butų nei per tą patį 2019 metų laikotarpį. Tuo tarpu namų per tą patį laikotarpį
parduota 16% daugiau nei 2019 metais ir pardavimo apimtys pasiekė visų laikų aukštumas.

2020 metų antrąjį ketvirtį pastebimai smuktelėjęs butų rinkos aktyvumas sukėlė daug viešų
diskusijų dėl pardavimo ir nuomos kainų raidos perspektyvų. „OberHaus“ duomenimis, karantino metu
smukęs būsto rinkos aktyvumas 2020 metų antrąjį ir trečiąjį ketvirtį tik pristabdė butų pardavimo kainų
augimą ir neigiamų pokyčių nebuvo užfiksuota. Jeigu 2020 metų pirmąjį ketvirtį butų pardavimo kainos
šalies didmiesčiuose vidutiniškai augo 1,2%, tai antrąjį ketvirtį užfiksuotas 0,3%, o trečiąjį ketvirtį 0,6%
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augimas. Per 2020 metų trečiąjį ketvirtį butų pardavimo kainos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose
ir Panevėžyje atitinkamai augo 0,7%, 0,5%, 0,1%, 0,5% ir 1,3%. Kalbant apie trečiąjį ketvirtį, būsto
rinkoje iš esmės jau vyravo teigiamos naujienos. Sparčiai pagerėję gyventojų lūkesčiai dėl šalies
ekonominės bei jų pačių finansinės padėties prisidėjo prie augančio bendro būsto rinkos aktyvumo bei
padėjo išvengti neigiamų būsto pardavimo kainų pokyčių. Statistikos departamento duomenimis,
vartotojų pasitikėjimo rodiklis šalyje nuo 2020 metų balandžio iki rugsėjo išaugo 16 procentinių punktų.
Tuo tarpu nedidelių neigiamų kainų pokyčių karantino metu neišvengęs butų nuomos sektorius
šalies didmiesčiuose, ypač Vilniuje, šių metų trečiąjį ketvirtį vėl sugrįžo į sau įprastas vėžes. Dėl
pandemijos sukeltų pasekmių būtent Vilniaus būsto nuomos sektorius patyrė didžiausią spaudimą,
kadangi šiame mieste yra sukoncentruotas didžiausias ilgalaikei ir trumpalaikei nuomai skirto būsto
kiekis šalyje. Ir nors staiga stipriai sumažėjęs klientų srautas trumpalaikės nuomos segmente sukėlė
nerimo ir rūpesčių turto savininkams, didesnių neigiamų pasekmių ilgalaikės būsto nuomos rinkai tai
neturėjo. Per 2020 metų antrąjį ketvirtį Vilniuje butų nuomos kainos vidutiniškai sumažėjo apie 2–3%,
Kaune ir Klaipėdoje apie 1%. Būtent stipri vidinė būsto nuomos paklausa, sumažėjus užsienio turistų
srautui šalies didmiesčiuose, sugebėjo kompensuoti išaugusią pasiūlą.

2020 metų trečiasis ketvirtis buvo pastebimai aktyvesnis būsto nuomos rinkoje ne tik dėl
atsigavusio ekonominio gyventojų aktyvumo bei pagerėjusių jų nuotaikų, bet ir dėl būsto nuomos
rinkoje įprasto sezoniškumo. „Ober-Haus“ būsto nuomos tarpininkavimo sandorių skaičius Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje 2020 metų trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2020 metų antruoju ketvirčiu, išaugo
daugiau nei 80%. Jeigu palyginsime įmonės 2020 metų trečiąjį ketvirtį sudarytus būsto nuomos
sandorių skaičius su 2018–2019 metų tuo pačiu laikotarpiu, tai jie net 13% geresni. Tuo pačiu šalies
didmiesčiuose ūgtelėjęs aktyvumas būsto nuomos rinkoje pastebimai sumažino ir objektų nuomai
skaičių, kuris karantino metu ūgtelėjo. Pavyzdžiui, nekilnojamojo turto skelbimų portale „Aruodas“ per
2020 metų trečiąjį ketvirtį butų nuomai pasiūlymų skaičius Vilniuje ir Kaune sumažėjo beveik
ketvirtadaliu. Daug daugiau pozityvių naujienų visoje nekilnojamojo turto rinkoje ir išaugęs būsto
nuomos segmento aktyvumas iš esmės sugrąžino butų nuomos kainas šalies didmiesčiuose į metų
pradžioje buvusį kainų lygį. O lyginant 2020 metų trečiojo ketvirčio vidutines butų nuomos kainas šalies
didmiesčiuose su 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu, jos yra 1–3% aukštesnės. 2020 metų trečiąjį ketvirtį
vidutinė 1–3 kambarių nuomos kaina Vilniuje sudarė 450 Eur/mėn., Kaune – 363 Eur/mėn., Klaipėdoje
– 362 Eur/mėn., Šiauliuose – 254 Eur/mėn. ir Panevėžyje – 255 Eur/mėn.
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Nagrinėjant butų realizacijos apimtis pirminėje (naujos statybos) didmiesčių rinkoje, galima
stebėti itin spartų šio segmento atsigavimą. „Ober-Haus“ duomenimis, per 2020 metų trečiąjį ketvirtį
Vilniuje tiesiogiai iš plėtotojų buvo nupirkta ir rezervuota 1.396 naujos statybos butai jau pastatytuose
ir statomuose daugiabučiuose. Tai yra 3,2 karto daugiau nei jų buvo realizuota per 2020 metų antrąjį
ketvirtį ir net šiek tiek daugiau nei per 2020 metų pirmąjį ketvirtį. Vilniuje nuo šių metų balandžio
mėnesio (aktyvumo dugno) penkis mėnesius iš eilės fiksuojamas itin spartus naujų butų realizacijos
apimčių augimas. Vidutinis mėnesinis augimas per šį laikotarpį sudarė net 66%. Paprastai tariant,
karantino metu patirti praradimai buvo pilnai kompensuoti iki šių metų spalio (šių metų liepos mėnesį
pirminėje rinkoje buvo parduoti/rezervuoti 335 butai, rugpjūtį – 449 butai, o rugsėjį – 612 butų). Prie
teigiamų trečiojo ketvirčio rezultatų prisidėjo ne tik išaugęs pirkėjų, bet ir plėtotojų aktyvumas.
Plėtotojai, matydami vis gerėjančius būsto rinkos rezultatus, vėl aktyviai ėmėsi karantino metu
pristabdytos naujų projektų plėtros ir taip padidino butų pasirinkimo galimybes bei pagerino bendrus
rinkos rodiklius.
Kad plėtotojai jaučia daug mažiau spaudimo negu šių metų viduryje, rodo ne tik augančios butų
realizacijos apimtys, bet ir mažėjantis neparduotų butų skaičius. „Ober-Haus“ skaičiavimais, 2020 metų
trečiojo ketvirčio pabaigoje Vilniuje bendras neparduotų naujos statybos butų jau pastatytuose
daugiabučiuose skaičius sudarė 993 arba 29% mažiau nei 2020 metų antrąjį ketvirtį. Tuo pačiu šiuo
metu esantis neparduotų butų skaičius yra mažiausias nuo 2017 metų pirmojo ketvirčio.

Gausiomis naujų butų realizacijos apimtimis šių metų trečiąjį ketvirtį pasižymėjo ir Kaunas.
„Ober-Haus“ duomenimis, per 2020 metų trečiąjį ketvirtį Kaune tiesiogiai iš plėtotojų buvo nupirkti ir
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rezervuoti 272 naujos statybos butai jau pastatytuose ir statomuose daugiabučiuose. Tai yra 2,8 karto
daugiau nei jų buvo realizuota per 2020 metų antrąjį ketvirtį ir 26% daugiau nei per 2020 metų pirmąjį
ketvirtį. Rinkai pristatomi ir pradedami statyti nauji gyvenamieji projektai sulaukia pirkėjų
susidomėjimo ir tuo pačiu pagerina bendrus realizacijos rodiklius. Skirtingai nuo šalies sostinės, Kaune
fiksuojamas ūgtelėjęs neparduotų naujos statybos butų jau pastatytuose daugiabučiuose skaičius
sudarė 316 arba 22% daugiau nei 2020 metų antrąjį ketvirtį. Šiuo metu Kaune esantis neparduotų butų
skaičius yra didžiausias nuo 2015 metų pabaigos.
Tuo tarpu Klaipėdos pirminėje butų rinkoje stebimas šiek tiek kuklesnis realizacijos apimčių
„atšokimas“ nei Vilniuje ar Kaune. „Ober-Haus“ duomenimis, per 2020 metų trečiąjį ketvirtį Klaipėdoje
tiesiogiai iš plėtotojų buvo nupirkti ir rezervuoti 87 naujos statybos butai jau pastatytuose ir
statomuose daugiabučiuose. Tai yra 1,8 karto daugiau nei jų buvo realizuota per 2020 metų antrąjį
ketvirtį ir 25% mažiau nei per 2020 metų pirmąjį ketvirtį. Tačiau kukliau augančias naujų butų
pardavimo apimtis reikėtų sieti ne tiek su vangesne būsto rinka Klaipėdoje, kiek su mažesnėmis
gyvenamųjų projektų statybų apimtimis. Skaičiuojant tenkantį bendrą įregistruotų butų (senos ir
naujos statybos) sandorių skaičių 1.000-iui miesto gyventojų, Klaipėda pagal šį rodiklį yra vienoje
gretoje su šalies sostine (2019 metais Vilniuje ir Klaipėdoje šis rodiklis buvo vienodas – 21,9 sandorio
1.000-iui miesto gyventojų) ir lenkia Kauną (2019 metais – 18,2). Išsilaikantį aukštą aktyvumą ne tik
senos, bet ir naujos statybos butų segmente Klaipėdoje rodo ne tik bendras sandorių skaičius
atsižvelgiant į gyventojų skaičių, bet ir nuosekliai mažėjančios neparduotų naujų butų apimtys.
2020 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje Klaipėdoje bendras neparduotų naujos statybos butų jau
pastatytuose daugiabučiuose skaičius sudarė 227 arba 23% mažiau nei 2020 metų antrąjį ketvirtį. Tuo
pačiu šiuo metu esantis neparduotų naujų butų skaičius šiame mieste yra mažiausias per pastarąjį
dešimtmetį. Tai rodo, kad būsto plėtotojai Klaipėdoje galėtų būti drąsesni ir galėtų aktyviau investuoti
į daugiabučių plėtrą. Jeigu Vilniuje ir Kaune 2017–2019 metais butų statybų apimtys buvo atitinkamai
20% ir 7% mažesnės nei 2006–2008 metais, tai Klaipėdoje tuo pačiu laikotarpiu fiksuojamos net 61%
mažesnės butų statybų apimtys („Ober-Haus“ duomenimis). Tai rodo, kad Vilnius ir Kaunas jau yra
netoli daugiau nei prieš dešimtmetį buvusių rekordinių daugiabučių statybų apimčių, o Klaipėdoje
statybų apimtys vis dar 2,5 karto mažesnės. Ir bent jau 2020–2021 metais ši tendencija išliks nepakitusi
– mažiausia būsto plėtotojų tarpusavio konkurencija vienareikšmiškai bus Klaipėdoje.
Šių metų trečiąjį ketvirtį teigiami pokyčiai fiksuojami ir Lietuvos būsto finansavimo srityje.
Lietuvos banko duomenimis, naujai išduodamų būsto paskolų apimtys 2020 metų antrąjį ketvirtį,
palyginti su 2020 metų pirmuoju ketvirčiu, susitraukė 24%. Tuo tarpu šių metų liepos–rugpjūčio
mėnesiais naujų būsto paskolų per mėnesį Lietuvoje vidutiniškai išduota už 113 mln. eurų arba tiek
pat, kiek ir per 2020 metų pirmąjį ketvirtį. T. y. skolinimosi apimtys Lietuvoje sugrįžo į šių metų pradžios
lygį. Per 2020 metų pirmus aštuonis mėnesius Lietuvoje suteikta naujų būsto paskolų už 824 mln. eurų
arba 4% mažiau nei per tą patį 2019 metų laikotarpį. Palūkanų normos naujai išduodamoms būsto
paskoloms Lietuvoje 2019–2020 metais iš esmės išlieka stabilios. Naujų būsto paskolų vidutinė metinė
palūkanų norma 2020 metų pirmąjį ketvirtį vidutiniškai sudarė 2,39%, 2020 metų antrąjį ketvirtį –
2,44%, o 2020 metų liepos–rugpjūčio mėnesių laikotarpiu – 2,38%.
Apibendrinant 2020 metų trečiojo ketvirčio Lietuvos būsto rinkos rodiklius, akivaizdu, kad būsto
rinka itin sėkmingai atlaikė pasaulį užklupusią pandemiją ir jos sukeltas pasekmes. Žvelgiant ypač iš šių
metų antrojo ketvirčio perspektyvos, galima tvirtai teigti, kad būsto rinka šiuos iššūkius atlaikė daug
geriau nei buvo galima tikėtis tuo metu ir didesnių neigiamų pasekmių šiame sektoriuje iš esmės
nepamatėme. Stipri vidinė būsto paklausa per trečiąjį ketvirtį iš esmės kompensavo karantino metu
patirtus nuostolius ir sugrąžino didžiosios dalies rinkos dalyvių pasitikėjimą į prieškarantininį lygį.
Tačiau nekilnojamojo turto rinkos dalyviai dar neturėtų atsipalaiduoti, kadangi neslūgstantis virusas
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bei galimos griežtesnės jo suvaldymo priemonės, bent jau trumpuoju laikotarpiu, ir vėl gali neigiamai
atsiliepti bendroms nuotaikoms rinkoje ir jos rodikliams.

Šaltinis: https://www.ober-haus.lt/wp-content/uploads/OH-Gyvenamasis-2020-III-ketv.pdf

Finansavimo sąlygos
Bankų apklausos apžvalga 2020 m. Nr. 2
APKLAUSOS REZULTATŲ APŽVALGA
Bankų teigimu, COVID-19 pandemijos įkarštyje, 2020 m. antrąjį ketvirtį, skolinimo įmonėms ir
namų ūkiams standartai griežtėjo1 (žr. 1 pav.). Bendrus skolinimo įmonėms standartus griežtino keturi
bankai, t. y. vienu banku mažiau nei 2020 m. pirmąjį ketvirtį, o būsto paskolų standartus griežtino pusė
atsakiusiųjų – dviem bankais daugiau nei praėjusį ketvirtį. 2020 m. trečiąjį ketvirtį bankai neketino
keisti paskolų teikimo namų ūkiams standartų, o skolinimo įmonėms standartus griežtinti žadėjo
vienas bankas (žr. 4 ir 8 pav.). Analizuojamu laikotarpiu taip pat griežtėjo ir bendros skolinimo įmonėms
sąlygos2 – jas griežtinę nurodė trečdalis apklaustųjų (3 bankai). Dažniausiai buvo mažinamas paskolos
arba kredito linijos dydis, griežtinami užstato reikalavimai ir didinama paskolos marža (nors vienas
bankas nurodė ją mažinęs). Du bankai teigė griežtinę ir bendras būsto paskolų teikimo sąlygas –
dažniausiai buvo griežtinami užstato reikalavimai ir taikomi kiti apribojimai, tačiau marža didinama
nebuvo, o vienas bankas nurodė ją mažinęs.
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Keturi iš devynių bankų teigė, kad šiek tiek išaugo atmetamų įmonių paskolų paraiškų dalis (žr.
2 pav.). Vienas bankas nurodė, kad augo ir atmetamų būsto paskolų paraiškų dalis, o du – kad didėjo
atmetamų vartojimo paskolų paraiškų dalis (vienas jų nurodė, kad ši dalis didėjo reikšmingai) (žr. 6
pav.).

Daugiau kaip pusė bankų pastebėjo, kad analizuojamu laikotarpiu mažėjo paskolų paklausa (žr.
3 pav.). Teigiančiųjų, kad paskolų įmonėms paklausa mažėjo, dalis augo ir 2020 m. pirmąjį ketvirtį, o
antrąjį ketvirtį dar labiau padidėjo – taip nurodė 6 iš 9 bankų. Analogiškos tendencijos matomos ir
paskolų namų ūkiams segmente – keturi bankai teigė pastebėję mažėjant paklausą (žr. 7 pav.).
Vertinant ateities paklausą, respondentų nuomonės dėl paskolų įmonėms paklausos išsiskyrė, nors
dauguma sutiko, kad ilgalaikių paskolų paklausa ir toliau mažės (žr. 5 pav.). Vertindami paskolas namų
ūkiams, dauguma atsakiusiųjų manė, kad jų paklausa augs (žr. 9 pav.).
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Nors ekonominė padėtis ir Lietuvoje, ir užsienyje prastėjo, daugumos įmonių finansinė būklė dar
nebuvo vertinama blogai, reikšmingai suprastėjo tik viešbučių ir restoranų veiklas vykdančių įmonių
vertinimas (žr. 10 pav.). Palankiausiai buvo vertinamos mažiausiai pandemijos paveiktas veiklas–
žemės ūkio, miškininkystės ir gamybos – vykdančios įmonės, o apskritai daugumos įmonių būklė buvo
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vertinama kaip gera arba vidutinė. Vertinant įmonių būklę išskirtas viešbučių ir restoranų segmentas –
dauguma teigė, kad šių įmonių būklė yra bloga arba labai bloga (3 ir 4 bankai atitinkamai). Vis dėlto
lūkesčiai dėl įmonių būklės yra suprastėję, o daugiausia neigiamų vertinimų sulaukė transporto,
viešbučių ir restoranų, statybos, NT ir gamybos veiklą vykdančios įmonės – daugiau kaip pusė bankų
nurodė, kad šių įmonių būklė blogėja (žr. 11 pav.). Namų ūkių būklę dauguma bankų vertino kaip
vidutinę, o trys bankai mano, kad jų būklė blogės.

Daugiau kaip pusė bankų nurodė pastebėję, kad mažėja konkurencija dėl skolinimo transporto,
statybos, viešbučių ir restoranų bei NT įmonėms (žr. 12 pav.). Dauguma bankų tikisi, kad skolinant
šioms įmonėms bus mažiau konkuruojama ir kitą ketvirtį (2020 m. III ketv.), bet pusė atsakiusiųjų (4
bankai) mano, kad konkurencija didės skolinant žemės ūkio ir gamybos veiklą vykdančioms įmonėms
(žr. 13 pav.). Analogiška padėtis stebima ir dėl skolinimo ribojimo šiems sektoriams – visi bankai ribojo
skolinimą viešbučių ir restoranų, daugiau kaip pusė – NT ir transporto, o trečdalis – statybos veiklą
vykdančioms įmonėms (žr. 14 pav.). Pagrindinė skolinimo ribojimo priežastis – dėl COVID-19
pandemijos suprastėjusi bendra ekonominė padėtis (žr. 15 pav.).
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Prasidėjus pandemijai reikšmingai suprastėjo lūkesčiai dėl NT kainų augimo ir padaugėjo
įžvelgiančiųjų disbalansus komercinio NT rinkoje (žr. 16 ir 17 pav.). Didžiausio kainų kritimo per
artimiausius metus tikimasi komercinio NT segmente – visi bankai sutiko, kad kainos kris, o didžioji
dauguma tikisi susitraukimo iki 10 proc. Gyvenamojo NT rinkoje lūkesčiai prastesni senos statybos
būsto segmente, tačiau ir senos, ir naujos statybos atveju daugiau kaip pusė bankų (5) mano, kad
kainos arba nekris, arba kris iki 5 proc. Penki bankai taip pat nurodė NT rinkoje pastebintys disbalansus,
o komercinio NT segmente ši dalis, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 40 proc. punktų
(žr. 17 pav.). Komercinio NT rinkoje dažniau įžvelgiami paklausos disbalansai, o gyvenamojo NT – kainų
lygio disbalansai (žr. 18 pav.).
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Šaltinis: https://www.lb.lt/lt/leidiniai/banku-apklausos-apzvalga-2020-m-nr-2
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2. VERTINAMO TURTO APRAŠYMAS
2.1. Vertinamo turto vietovės aprašymas
Rokiškio rajono savivaldybė (pav. pažymėta pasvirais brūkšniais) yra šiaurės - rytų Lietuvos dalyje,
Panevėžio apskrityje. Rajono didžioji dalis išsidėsčiusi vakarų Aukštaičių plynaukštėje. Šiaurės vakarinis
pakraštys yra Mūšos – Nemunėlio žemumoje, kur Latvijos pasienyje yra žemiausia rajono vieta – 76 m.
Aukščiausia rajono vieta yra rytinėje rajono dalyje, Aukštaičių aukštumos pakraštyje – 175 m.

Rokiškio rajono bendras plotas yra 1 806 km2, iš kurių 1 792 km2 sudaro kaimo teritorija, o 15
km užima Rokiškio miestas. Rokiškio rajono plotas užima 2,8 proc. Lietuvos bei 22,9 proc. Panevėžio
apskrities teritorijos. Rokiškio rajono rytinė riba taip pat yra ir Lietuvos siena su Latvijos Respublika.
Rajonas ribojasi su Biržų, Utenos, Zarasų, Kupiškio ir Anykščių rajonais.
Rajone yra Nemunėlio ir Šetekšnos ištakai, per rajoną teka Lėvuo ir Kriauna, daug mažesnių upių,
iš viso teka 42 upės, yra 99 ežerai, 11 tvenkinių. Rajono miškingumas yra 29,0 proc., didžiąją miškų dalį
sudaro pušynai ir mišrūs miškai. Rajono teritorijoje yra Sartų regioninis parkas, Moškėnų–Laukupėnų
istorinis draustinis.
Rajonas nėra itin turtingas gamtiniais ištekliais. Vyraujančios naudingosios iškasenos – dolomitas
(Čedasų telkinys), žvyras (Sniegių ir Prūselių telkiniai) ir durpės (Degesynės, Čelkių ir Varaščinos
durpynai). Naudingųjų iškasenų telkiniai daugiausia susitelkę rajono šiaurėje.
Rokiškio rajono teritorijos nekerta magistraliniai keliai, tačiau krašto kelių tinklas išvystytas. Iš
pietvakarių į šiaurės rytus rajono teritoriją kerta tarptautinė geležinkelio linija KlaipėdaŠiauliaiPanevėžys–Daugpilis. Atstumai iki didžiųjų šalies miestų: iki Vilniaus – 180 km., iki Kauno – 175
km., iki Rygos – 160 km, iki Klaipėdos – 360 km. Rajone yra 10 seniūnijų (Jūžintų seniūnija, Juodupės
seniūnija, Kamajų seniūnija, Kazliškio seniūnija, Kriaunų seniūnija, Obelių seniūnija, Pandėlio seniūnija,
Panemunėlio seniūnija, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio miesto seniūnija) taip pat 3 miestai –
2
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Obeliai, Pandėlys ir Rokiškis, 9 miesteliai – Čedasai, Duokiškis, Juodupė, Jūžintai, Kamajai, Panemunėlis,
Panemunis, Salos, Suvainiškis, 689 kaimai. Rokiškio rajono savivaldybė yra viena iš šešių savivaldybių
(Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Biržų rajono, Pasvalio rajono, Kupiškio rajono, Rokiškio rajono),
sudarančio Panevėžio apskritį. Rokiškio rajono savivaldybės administracinis centras – Rokiškio miestas.
Rokiškio miestas pirmą kartą minimas 1499 m. rugsėjo 21 d. kunigaikščio Aleksandro privilegijoje dėl
girios kirtimo, kai čia stovėjęs Rokiškio dvaras (nors esama nuomonių, kad Rokiškis buvęs jau XIII
amžiuje). Apie 1500 m. minima Rokiškio bažnyčia ir parapija. 1516 m. minimas miestas.
Šaltinis: Registrų centro 2021 m. Rokiškio r. sav. teritorijos nekilnojamojo turto masinio vertinimo
ataskaita

Onuškis – miestelis Trakų rajone, apie 30 km į pietvakarius nuo Trakų, Dzūkų aukštumoje, prie
kelio 220 Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus. Šis miestelis yra seniūnijos ir seniūnaitijos centras,
urbanistikos paminklas. Miestelyje yra Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia Onuškio Donato
Malinausko gimnazija, kultūros namai, ligoninė, biblioteka, paštas, vaikų darželis, girininkija. Onuškio
miestelis gausiai apdovanotas skulptoriaus Juozo Lebednyko kūriniais. Skverelyje prie bažnyčios
įsikūrusi Šv. Roko skulptūra – pirmoji menininko dovana savo gimtajam kraštui. Ramošiškių ir Kauno
gatvių sankirtoje 2007 m. pasirodė ,,Gėlių angelas", o bažnyčios jubiliejaus proga 2009 m. šventoriuje
buvo pastatyta Šv. Marijos skulptūra. Onuškiečius džiugina ir Juozo Lebednyko dėka restauruotas
senasis šulinys, esantis pačiame miestelio centre, Kipro Petrausko aikštėje.
Šaltinis: lt.wikipedia.org/wiki

2.2. Vertinamo turto buvimo vietos aprašymas
Vertinamas objektas randasi pietinėje Onuškio kaimo dalyje, Juodupės seniunijoje, Ežero
gatvėje. Aplinkui dominuoja senos statybos individualūs ir daugiabučiai gyvenamieji pastatai.
Aplinkinėje teritorijoje - miškingos vietos bei dirbama žemė, durpynas. Netoliese yra Oniškio tvenkiniai
(atstumas ~0,5 km.). Atstumas iki artimiausio, Juodupės miestelio ~ 8 km. Atstumas iki Rokiškio miesto
~22 km.
Artimiausia švieitimo įstaiga yra Rokiškio r. Juodupės lopšelis-darželis (~7,5 km), už ~8,5 km Rokiškio r. Juodupės gimnazija. Artimiausia prekybos tinkas yra Juodupėje, esantis ~7,5 km atstumu
nuo vertinamo objekto.
Kryptis
Šiaurinė pusė
Rytinė pusė
Pietinė pusė
Vakarinė pusė

Gretimybė
Gyvenamasis namas
Neužstatyta teritorija, gatvė
Daugiabutis
Neužstatyta teritorija

Pastabos
Ežero g. 2
Ežero g. 3
-

Zonos numeris: 40.23
Zonos aprašymas: likusi savivaldybės dalis, kurioje lyginant su kitomis verčių zonomis, dėl
nepakankamo infrastruktūros išvystymo statinių kainos yra žemesnės. Taip pat ši teritorijos dalis yra
nutolusi nuo savivaldybės centro.
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Verčių zonos planas

Šaltinis: www.registrucentras.lt

Objekto vieta

UAB “STIVVF”
Studentų g. 65, LT-51369 Kaunas
Įmonės, kodas 300108858
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
www.stivvf.lt

26

Nekilnojamasis turtas, esantis
Rokiškio r. sav., Juodupės sen.,
Onuškio k., Ežero g. 1-8

Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 210320722

Šaltinis: www.maps.lt

Atstumai nuo vertinamo turto iki nurodytų vietų

Kita informacija

Šaltinis: www.aruodas.lt
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2.3. Vertinamo turto juridinė charakteristika
Pateikiami vertinamo objekto juridiniai duomenys, remiantis informacija, pateikiama
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše:
Registro Nr.: 35/110907
Registro tipas: Patalpos/butai
Sudarymo data: 1997-06-25
2.1 lentelė. Vertinamo objekto pagrindiniai juridiniai duomenys
Adresas
Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Onuškio k., Ežero g. 1-8
Turto pavadinimas
Butas/Patalpa - Butas
Unikalus Nr.
7398-8003-7018:0008
Turto savininkas(-ai)
ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101681
Turto valdymo teisė
Nuosavybės teisė
Įregistravimo pagrindas
2002-11-18 Perdavimo - priėmimo aktas
Kitos daiktinės teisės
įrašų nėra
Žymos
įrašų nėra
Daikto registravimas ir
įrašų nėra
kadastro žymos
Registro pastabos ir nuorodos
įrašų nėra
Kita informacija
įrašų nėra

2.4. Detalus vertinamo turto aprašymas
Pateikiamas vertinamo objekto aprašymas, remiantis apžiūros metu užfiksuotais duomenimis ir
informacija, pateikiama Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše:
Registro Nr.: 35/110907
Registro tipas: Patalpos/butai
Sudarymo data: 1997-06-25
2.2 lentelė. Vertinamo objekto aprašymas
Adresas
Turto pavadinimas
Unikalus Nr.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis
Pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ir
pažymėjimas plane
Statinio statybos metai
Baigtumo procentas
Bendras plotas
Naudingas plotas
Gyvenamasis plotas
Kambarių skaičius / aukštas
Trumpas patalpų apdailos aprašymas
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Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Onuškio k., Ežero g. 1-8
Butas/Patalpa - Butas
7398-8003-7018:0008
Gyvenamoji (butų)
7398-8003-7018, 1A2p
1969
100 %
49.93 kv. m
49.93 kv. m
28.33 kv. m
2/2
Sienos – plytos;
Durys – medinės;
Grindys (koridoriaus) – medinės ploktės;
Grindys (kambarių) – medinės lentos, medinės plokštės;
Sienų apdaila (koridoriaus) – dažymas;
Sienų apdaila (WC, vonios patalpos) – dažymas;
Sienų apdaila (kambarių) – tapetai, dažymas;
Langai – mediniai;
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Vandentiekis
Nuotekų šalinimas
Šildymas
Dujos
Būklė

Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuotekų šalinimas
Vietinis centrinis šildymas. Šiuo metu butas nešildomas,
radiatoriai išpjauti.
Suskystintos
Bloga. Turtas apleistas, apdaila stipriai nusidėvėjusi

Vertintojo nuomone, vertinimas turtas sudaro užbaigtą visumą.

2.5. Vertinamo turto plėtros galimybės ir (arba) alternatyvus panaudojimas.
Tarptautiniuose vertinimo standartuose (TVS 2020) nurodoma, kad maksimalus ir geriausias
panaudojimas, jei jis yra fiziškai įmanomas, finansiškai įvykdomas ir teisiškai teistinas, leidžia pasiekti
aukščiausią turto vertę.
Šiuo atveju, vertintojo nuomone, geriausias vertinamo turto panaudojimas yra pagal dabartinę
tikslinę naudojimo paskirtį. Alternatyvus panaudojimas, atsižvelgiant į charakteristikas, yra netikslingas.
Vertinamas turtas plėtros galimybių neturi.
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3. TURTO VERTĖS NUSTATYMAS
3.1. Turto vertės nustatymo principai ir metodai
Remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, turto arba verslo vertė nustatoma:
➢ Vadovaujantis rinkos ekonomikos logika ir kriterijais, rinkos ir ekonominių sąlygų tyrimų ir
stebėjimų rezultatais, kurių taikymas išsamiai nurodytas Turto ir verslo vertinimo metodikoje;
➢ Laikantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarčių laisvės,
vertinimo objektyvumo ir nepriklausomumo, teisinio apibrėžtumo ir neleistinumo
piktnaudžiauti teise principų;
➢ Taikant teisėtų, pagrįstų lūkesčių ir interesų, apdairumo ir atsargumo, pakeitimo kitu turtu
arba verslu ir alternatyvaus turto arba verslo panaudojimo kriterijus, išsamiai nurodytus
Turto ir verslo vertinimo metodikoje;
Turto arba verslo vertės nustatymo pagrindas yra nauda, kurią galima gauti turtą arba verslą
protingai naudojant, plėtojant arba juo disponuojant. Turto arba verslo vertė gali būti nustatoma pagal:
➢
➢
➢
➢

Pirkimo – pardavimo sandorius;
turto sukūrimo (atkūrimo) sąnaudas;
pajamas, gaunamas naudojant turtą, arba verslo pajamas;
kitus Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir Europos vertinimo standartuose nustatytus
turto arba verslo vertės nustatymo pagrindus;

Turto arba verslo vertinimas atliekamas Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir Europos
vertinimo standartuose nustatytais turto ir verslo vertinimo metodais šiuose standartuose nustatytais
vertinimo atvejais. Remiantis galiojančia Turto ir verslo vertinimo metodika, Lietuvos Respublikoje yra
taikomi šie turto vertinimo metodai arba jų deriniai:
➢
➢
➢
➢

Lyginamasis metodas;
išlaidų (kaštų) metodas;
pajamų metodas;
Metodikoje nustatytų metodų deriniai;

3.2. Vertinimo metodų aprašymas ir parinkimas
Lyginamasis metodas ir jo taikymas
Lyginamojo metodo esmė – vertinamo turto palyginimas su analogišku arba panašiu turtu, kurių
sandorių kainos yra žinomos turto vertintojui.
Taikant lyginamąjį metodą:
Surenkama informacija apie ne mažiau kaip 3 pastaruoju metu įvykusių analogiško arba
panašaus turto sandorių kainas; įvertinami vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto, su
kuriuo lyginamas vertinamas turtas, skirtumai ir daromos (jeigu būtina) analogiško arba panašaus turto
sandorių kainų pataisos laiko, vietos, kitų sąlygų, išreiškiančių vertinamo turto ir analogiško arba
panašaus turto skirtumus, požiūriu.
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Turto skirtumus atspindi lyginamieji vienetai (plotas, tūris ir pan.).
Darydamas (jeigu būtina) analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisas turto
vertintojas taiko kiekybinius ir (arba) kokybinius skaičiavimo modelius.
Jeigu nėra informacijos apie pastaruoju metu įvykusių turto vertinimo metodikos 52.1 punkte
nustatytų sandorių kainas, naudojama informacija apie analogiško arba panašaus turto pasiūlos kainas,
turto vertinimo ataskaitoje nurodant naudojamos informacijos šaltinius.
Kai rinkoje nėra pastaruoju metu įvykusių analogiško arba panašaus turto sandorių arba kai
analogiško arba panašaus turto sandorių kainos reikšmingai svyruoja, taip pat jei nėra informacijos
apie analogiško arba panašaus turto pasiūlos kainas, lyginamasis metodas netaikomas ir išvada dėl
vertinamo turto vertės neformuluojama. Šiais atvejais turto vertinimas atliekamas taikant kitą turto
vertinimo metodą.
Lyginamojo metodo taikymo ar netaikymo pagrindimo aplinkybės
Kadangi rinkoje galima rasti pankankamai analogiškų ir/ar panašių objektų pardavimo sandorių
ir dėl to galima objektyviai nustatyti vertinamo turto vertę, šis metodas vertinamam turtui buvo
taikomas.
Išlaidų (kaštų) metodas ir jo taikymas
Išlaidų (kaštų) metodo esmė – prielaida, kad kaina, kurią pirkėjas rinkoje mokėtų už vertinamą
turtą, jeigu tam įtakos neturėtų tokie veiksniai kaip laikas, rizika ar kiti, būtų ne didesnė nei analogiško
turto įsigijimo, pagaminimo, atkūrimo, atgaminimo, atstatymo (įrengimo) kaina.
Išlaidų (kaštų) metodas taikomas apskaičiuojant specialios paskirties ar retai rinkoje
parduodamų objektų vertę, kai lyginamuoju metodu ar pajamų metodu turto rinkos vertės nustatyti
neįmanoma. Esant nurodytoms aplinkybėms išlaidų (kaštų) metodu nustatyta atkuriamoji turto vertė
laikoma turto rinkos verte.
Išlaidų (kaštų) metodu turto vertė nustatoma dviem etapais:
nustatomos vertinamo turto sukūrimo (statybos ir pan.) sąnaudos; nustatomas vertinamo turto
nuvertėjimas.
Vertinamo turto sukūrimo sąnaudos nustatomos vienu iš šių skaičiavimo modelių: vertinamo
turto sukūrimo skaičiavimo modeliu; vertinamo turto pakeitimo kitu turtu skaičiavimo modeliu.
Apskaičiavus vertinamo turto sukūrimo sąnaudas daromos (jeigu būtina) jų pataisos. Pataisos
koeficientais pripažįstami Lietuvos statistikos departamento viešai skelbiami oficialūs kainų indeksai.
Jeigu konkrečiai ekonominei veiklai pataisos koeficientai nenustatyti, pataisa daroma taikant bendrąjį
šalies vartojimo kainų indeksą.
Vertinamo turto nuvertėjimas (fizinis ir (arba) funkcinis ir (arba) ekonominis) nustatomas vienu
iš šių skaičiavimo modelių: suskaidymo skaičiavimo modeliu; gyvavimo amžiaus skaičiavimo modeliu;
rinkos pokyčių skaičiavimo modeliu.
Išlaidų (kaštų) metodo taikymo ar netaikymo pagrindimo aplinkybės
Kadangi lyginamuoju metodu vertinamo turto vertę nustatyti įmanoma, be to vertinamas turtas
nėra priskirtinas specialios paskirties ar retai rinkoje parduodamų objektų kategorijai, vertintojo
nuomone, dėl šių priežasčių šis metodas nustatant vertinamo turto rinkos vertę yra netinkamas, todėl
taikomas nebuvo.
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Pajamų metodas ir jo taikymas
Pajamų metodu nustatoma turto rinkos vertė, jeigu taikant šį metodą yra remiamasi rinkos
duomenimis.
Pajamų metodo esmė – turto teikiamos naudos – grynųjų būsimųjų pinigų srautų
perskaičiavimas į turto vertę.
Pajamų metodu gali būti vertinamas tik tas turtas, kuris duoda ar gali duoti pajamas.
Vertinant turtą pajamų metodu taikomi šie skaičiavimo būdai: diskontuotų pinigų srautų
skaičiavimo būdas; kapitalizavimo skaičiavimo būdas; kiti tarptautinėje praktikoje taikomi skaičiavimo
būdai.
Taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą turto vertė apskaičiuojama kaip grynųjų
būsimųjų pinigų srautų dabartinė vertė.
Su turtu susiję grynieji būsimieji pinigų srautai turi būti apskaičiuojami pagal esamą turto būklę.
Apskaičiuojant grynuosius būsimuosius pinigų srautus, įtraukiama: įplaukos numatomos gauti
nuolat naudojant turtą; numatomos išmokos, susijusios su to turto naudojimu; remonto ir
eksploatacijos išlaidos, reikalingos išlaikyti turtą tokį, kad jis atitiktų nustatytą pirminę jo pajėgumo
charakteristiką; pinigų suma numatoma gauti perleidus turtą jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje,
jei ji yra pagrįstai tikėtina.
Neįtraukiama: būsimųjų investicijų ar rekonstrukcijos, kuri pagerins turto naudingąsias savybes
ir (arba) padidins jo vertę; įplaukos ar išmokos, susijusios su finansine veikla; mokamos ar grąžinamos
pelno mokesčio sumos.
Kapitalizavimo skaičiavimo būdas dažniausiai taikomas, kai numatomi grynųjų būsimųjų pinigų
srautai kinta tolydžiai.
Taikant kapitalizavimo skaičiavimo būdą, pajamų baze gali būti veiklos pajamos arba grynosios
pajamos.
Parinkus pajamų bazę, atliekamos pataisos (jeigu būtina), panaikinant nebūdingas (atsitiktines)
įplaukas ar išmokas, ir apskaičiuojamos grynosios koreguotos pajamos.
Turto vertė, taikant kapitalizavimo skaičiavimo būdą, apskaičiuojama kapitalizuojant grynąsias
koreguotas pajamas (grynąsias koreguotas pajamas pagal pasirinktą pajamų bazę dalinant iš
kapitalizavimo normos).
Pajamų metodo taikymo ar netaikymo pagrindimo aplinkybės
Kadangi per paskutinius 36 mėn. nėra vertinamo objekto vietoje nėra užfiksuota pakankamai
panašaus turto nuomos sandorių dėl ko vertinimas lyginamuoju metodu gali būti netikslus, vertintojo
nuomone, pajamų metodu atlikti skaičiavimai, šiuo atveju, gali netiksliai atspindėti vertinamo turto
vertę. Dėl šios priežasties šis metodas vertinamam turtui taikomas nebuvo.

3.3. Turto vertės nustatymas lyginamuoju metodu
Lyginamojo metodo esmė – vertinamo turto palyginimas su analogišku arba panašiu turtu, kurių
sandorių kainos yra žinomos turto vertintojui.
Taikant lyginamąjį metodą: surenkama informacija apie ne mažiau kaip 3 pastaruoju metu įvykusių
analogiško arba panašaus turto sandorių kainas, įvertinami vertinamo turto ir analogiško arba
panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, skirtumai ir daromos (jeigu būtina) analogiško
arba panašaus turto sandorių kainų pataisos laiko, vietos, kitų sąlygų, išreiškiančių vertinamo turto ir
analogiško arba panašaus turto skirtumus, požiūriu.
Turto skirtumus atspindi lyginamieji vienetai (plotas, tūris ir pan.).
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Darydamas (jeigu būtina) analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisas turto vertintojas
taiko kiekybinius ir (arba) kokybinius skaičiavimo modelius.
Vertinant lyginamosios vertės metodu vertinamo objekto rinkos vertė apskaičiuojama pagal šią
formulę:
RV = PK + PV
RV - vertinamo rinkos vertė;
PK - palyginamojo objekto (analogo) pardavimo kaina;
PV - patikslinimų vertė (ji gali būti ir neigiama).
Jeigu palyginimas objektas skiriasi nuo vertinamo objekto keliomis savybėmis, tai patikslinimai
skaičiuojami procentais ir taikomi keli pataisos koeficientai, o objekto rinkos vertė apskaičiuojama
pagal formulę:
RV = PK * K1 * K2 * K3... * KN
RV - vertinamo rinkos vertė;
PK - palyginamojo objekto (analogo) pardavimo kaina;
K1, K2, K3, KN – pataisos koeficientai, įvertinantys vertinamojo ir palyginamojo objektų savybių
skirtumus.
Turtą vertinanti įmonė UAB "STIVVF" ir Registrų centras yra sudariusios šias sutartis:
• RINKOS SANDORIŲ DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. RS-014/08, 2008-01-11
• NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr.: DT-NTR135/05,2005-09-09.
Duomenys palyginimui, vertinant nekilnojamą turtą, buvo parinkti iš Registrų centro DUOMENŲ
bazės.
Lyginamojo metodo taikymo analizei panaudota paieška, pagal šiuos parametrus:
Rokiškio r. sav., zonos Nr. 40.23, sandorio objektai - Butai, turto paskirtis - Gyvenamoji (butų),
sandorio tipas - Pirkimas, Lizingas, išperkamoji nuoma, Pirkimas išsimoketinai, Pirkimas už akcijas,
renta, kt, Pirkimas iš savivaldybės, Pirkimas iš valstybės, kainos tipas - Vieno daikto įsigijimo kaina,
sienos - Gelžbetonio plokštės, Plytos, Monolitinis gelžbetonis, sandorio data 2018-02 ... 2021-02
(žiūrėti ataskaitos priedose esančią NT sandorių paieškos ataskaitą)
Lyginamųjų objektų pasirinkimo pagrindimo aplinkybės
Kiekvienam vertinamam objektui trys palyginamieji parinkti įvertinus vertinamo turto ir
analogiško arba panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, panašumus (vietos,
komunikacijų, privažiavimo, lokalizacijos, ploto). Visi pasirinkti objektai savo fizinėmis ir kitomis
charakteristikomis yra panašūs arba labai artimi vertinamam turtui.
Palyginamieji objektai buvo pasirinkti taip, kad skirtumus ir neatitikimus tarp vertinamo objekto
ir palyginamųjų objektų būtų galima ištaisyti pritaikant pataisų koeficientus.
Lyginant palyginamuosius su vertinamu turtu, buvo įvertinti visi palyginamųjų bei vertinamų
objektų skirtumai (statybos metai, plotas, buvimo vieta, pardavimo laikas, sienų medžiaga ir kt.) ir
apskaičiuotos visos, vertintojo nuomone, reikalingos pataisos.
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Sand.
data

NT sandorių
Nr.

Suma

Vnt.
kaina

Zona

2019-10

8

800

19.00
Eur/m2

40.23

2019-04

14

500

11.00
Eur/m2

40.23

2018-03

21

800

15.00
Eur/m2

40.23

ADRESAS
Rokiškio r. sav., Juodupės sen.,
Onuškis, Ežero g. Nr. 1..10
Rokiškio r. sav., Rokiškio
kaimiškoji sen., Sėlynė, Leono
Grigonio g. Nr. 1..10
Rokiškio r. sav., Juodupės sen.,
Onuškis, Ežero g. Nr. 1..10

Pavadinimas

Paskirtis

Įsigytas
plotas

Statybos
pabaiga

Sienos

Butas

Gyvenamoji
(butų)

41,62

1967

Plytų mūras

Butas

Gyvenamoji
(butų)

45,49

1965

Plytos

Butas

Gyvenamoji
(butų)

51,99

1967

Plytų mūras

3.1 lent. Palyginamųjų objektų charakteristika ir aprašymas

Pataisų būtinumo pagrindimo aplinkybės
Palyginamųjų objektų pataisų koeficientai apskaičiuoti regresine kainų analizės būdu. Rezultatai
gaunami grafike ir kartu matematinių formulių išraiška, todėl paprasta juos paaiškinti, formules patogu
naudoti pataisoms apskaičiuoti. Analizė atlikta pagal pateiktas rekomendacijas: LIETUVOS TURTO
VERTINTOJŲ ASOCIACIJA, Seminaras, „Nekilnojamojo turto aktualijos“, pranešėjas prof. S. Raslanas,
VGTU Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra, 2016-03-25.
Atliekant analizę, į ją nebuvo įtraukti sandoriai Nr.1, Nr.3, Nr.5, Nr.7, Nr.10-12, Nr.20 ir Nr.23.
Sandoriai Nr.10, Nr.12 ir Nr.20 nebuvo įtraukti, nes šių sandorių metu įsigytų objektų vieneto
pardavimo kainos yra neįprastai mažos ir ženkliai išsiskiria iš bendro kainų lygio. Likę sandoriai nebuvo
įtraukti, nes šių sandorių metu įsigytų objektų vieneto pardavimo kainos yra neįprastai didelės ir taip
pat ženkliai išsiskiria iš bendro kainų lygio. Įtraukiant šiuos sandorius, vertintojo nuomone, analizės
rezultatai galimai būtų gauti netikslūs.
Įvertinami vertinamo turto ir analogiško turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, skirtumai
ir daromos analogiško turto sandorių kainų pataisos, taikant šiuos pataisų koeficientus:
Laiko įtakos pataisos koeficientas KLAIK
Šis koeficientas parodo rinkos vertės kitimo dydį dėl rinkos sąlygų pokyčių laiko atžvilgiu. Jis
panaudojamas tada, kai palyginimui imamas ankščiau įvykusio sandorio pavyzdys (analogas) ir yra
žinoma, kad per tą laiką rinkos konjunktūra pakito. Regresine kainų analizę nustatytų laiko pataisos
grafikas pavaizduotas 3.1 pav.

Palyginamųjų objektų kaina, Eur/m2

y = 0,086x + 29,21
60
50
40
30
20
10
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Mėnesių skaičius nuo 2018-02

3.1 pav. Palyginamųjų objektų kainų dinamika pagal laiką.

Remdamasis palyginamųjų objektų tyrimais vertintojas daro išvadą, kad laiko įtaka objektų
pardavimo kainoms yra reikšminga, todėl reikalinga kainų korekcija laiko pataisa.
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Kreivė, parodanti bendrą kainų tendenciją, ir formulė, išreiškianti kas mėnesį įvykstantį kainų
pokytį analizuojamu laikotarpiu, gautos X ašyje išdėstant įvykusių sandorių mėnesius didėjančia tvarka,
o Y ašyje atitinkamai tais mėnesiais parduotų palyginamųjų objektų kainas. Rinkoje pardavimų kainų
kitimo tendencija analizuojamu laikotarpiu matoma grafike (3.1 pav.) taip pat išreikšta lygtimi:

y = 0,086x + 29,21
kur:

y – objekto (vieneto) kaina x laiku;
x – įvykusio sandorio mėnuo, apskaičiuotas išdėstant mėnesius didėjančia tvarka nuo
analizuojamo laikotarpio pradžios iki vertinimo datos.

Laiko įtakos pataisos koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

𝐾𝐿𝐴𝐼𝐾 = ±
kur:

𝑦(𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑡𝑙𝑖𝑘𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑎𝑡𝑎)
𝑦𝑋

KLAIK. – laiko įtakos pataisos koeficientas;
y (vertinimo atlikimo data) – formule nustatyta kaina vertinimo dieną;
yX – formule nustatyta kaina lyginamojo objekto sandorio dieną.

Objektas

"x" reikšmė

Vertinamas objektas
1 lyginamasis objektas
2 lyginamasis objektas
3 lyginamasis objektas

37
21
15
2

Pagal pateiktą formulę
(y = 0,086x + 29,21)
apskaičiuota "y" reikšmė
32,392
31,016
30,500
29,382

Apskaičiuotas pataisos koeficientas
(vertinamo objekto "y" reikšmė ÷
lyginamojo objekto "y" reikšmė)
1,044
1,062
1,102

3.2 lent. Laiko pataisos koeficientų skaičiavimas

Vietos įtakos pataisos koeficientas KV
Vietos įtakos pataisos koeficientas taikomas, kai lyginamieji vertinimo objekto analogai yra
kitoje vietovėje, kurios rinkos konjunktūros sąlygos kitokios negu vertinimo objekto vietovėje. Šis
koeficientas parodo vietovių rinkos skirtumus. Kadangi visi palyginamieji randasi toje pačioje kaip ir
vertinamas turtas verčių zonoje (40.23), taip pat nėra jokių aplinkybių, leidžiančių teigti, kad vertinamo
turto ir palyginamųjų buvimo vietų skirtumai turi įtakos vertės skaičiavimams, dėl šių priežasčių vietos
pataisos koeficientas taikomas nebuvo.
Ploto įtakos pataisos koeficientas KPL
Ploto įtakos pataisos koeficientas taikomas, kai lyginamieji vertinimo objekto analogai yra
skirtingų dydžių. Šis koeficientas parodo gyvenamųjų namų plotų skirtumų įtaką objektų rinkos
kainoms. Koeficientas yra apskaičiuojamas lyginant vertinamo objekto ir lyginamojo objekto ploto
dydžius. Regresine kainų analizę nustatytų ploto pataisų grafikas pavaizduotas 3.2 pav.
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Palyginamųjų objektų kaina, Eur/m2

y = 0,147x + 22,816
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3.2 pav. Palyginamųjų objektų kainų dinamika pagal plotą.

Atlikus analizę nustatyta, kad objektų plotui didėjant, vieneto pardavimo kainos taip pat didėja.
Kadangi gauti rezultatai prieštarauja rinkos logikai, vertintojas daro išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju
įtaką vertės skaičiavimams daro kiti veiksniai (pardavimo laikas, būklė ir t.t.), o ne plotas, todėl pataisos
koeficientai skaičiuojami ir taikomi nebuvo.
Statybos metų įtakos pataisos koeficientas KST
Statybos metų pataisos koeficientas taikomas, kai skiariasi lyginamųjų vertinimo objektų
analogų ir vertinamo objekto statybos metai. Šis koeficientas parodo statybos metų įtaką objektų
kainoms. Koeficientas yra apskaičiuojamas lyginant vertinamo ir lyginamojo objektų statybų pabaigos
metus.
Kadangi vertinamo ir pasirinktų palyginamųjų sandorių metu įsigytų objektų statybos metai
sutampa, pataisos koeficientai skaičiuojami ir taikomi nebuvo.

UAB “STIVVF”
Studentų g. 65, LT-51369 Kaunas
Įmonės, kodas 300108858
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
www.stivvf.lt

36

Nekilnojamasis turtas, esantis
Rokiškio r. sav., Juodupės sen.,
Onuškio k., Ežero g. 1-8

Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 21032072

3.4. Rinkos vertės skaičiavimo suvestinė lentelė
Butas/Patalpa - Butas. Su rūsiu
Unikalus Nr.: 7398-8003-7018:0008
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (butų)
Adresas: Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Onuškio k., Ežero g. 1-8
3.3 lent. Skaičiavimų rezultatai
Analizės duomenys
Palyginamieji požymiai

Vertinamas objektas

Palyginimas Nr. 1

Palyginimas Nr. 2

Palyginimas Nr. 3

Objektas

Butas

Butas

Butas

Butas

Adresas

Rokiškio r. sav., Juodupės
sen., Onuškio k., Ežero g. 1-8

Rokiškio r. sav., Juodupės sen.,
Onuškis, Ežero g. Nr. 1..10

Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji
sen., Sėlynė, Leono Grigonio g. Nr.
1..10

Rokiškio r. sav., Juodupės sen.,
Onuškis, Ežero g. Nr. 1..10

800 €

500 €

800 €

41,62

45,49

51,99

19.00 €

11.00 €

15.00 €

Gyvenamoji (butų)

Gyvenamoji (butų)

Gyvenamoji (butų)

Pardavimo kaina, Eur
Bendras plotas, m2

49,93

Kaina, vieno m2 / Eur
Naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (butų)

Patikslinimų skaičiavimas
Pataisos koeficientai:

Aprašymas

Veiksnio reikšmė

Pataisos koef.

Veiksnio reikšmė

Pataisos koef.

Veiksnio reikšmė

Pataisos koef.

Vertinimo data

2021-02-17

2019-10

1,044

2019-04

1,062

2018-03

1,102

Zonos Nr. 40.23

Zonos Nr. 40.23

1,000

Zonos Nr. 40.23

1,000

Zonos Nr. 40.23

1,000

Plotas

49,93

41,62

1,000

45,49

1,000

51,99

1,000

Statybos metai

1969

1967

1,000

1965

1,000

1967

1,000

Patikslinta 1 m2 vertė, Eur

16,02

Vieta (verčių zonos Nr.)

Apskaičiuota rinkos vertė, Eur
Priimama rinkos vertė, Eur

19,84

11,68

16,53

800
800 €

Vertinamo objekto rinkos vertė (2021-02-17) yra: 800 Eur (Aštuoni šimtai Eur ir 00 euro ct.)
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4. IŠVADA DĖL TURTO VERTĖS
Vadovaujantis rinkos ekonomikos logika ir kriterijais, rinkos ir ekonominių sąlygų tyrimų ir
stebėjimų rezultatais, kurių taikymas, išsamiai nurodytas Turto ir verslo vertinimo metodikoje, laikantis
teisingumo, protingumo, sąžiningumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarčių laisvės, vertinimo
objektyvumo ir nepriklausomumo, teisinio apibrėžtumo ir neleistinumo piktnaudžiauti teise principu,
taikant teisėtu, pagrįstų lūkesčių ir interesų, apdairumo ir atsargumo, pakeitimo kitu turtu arba verslu
ir alternatyvaus turto arba verslo panaudojimo kriterijus, laikantis principo, kad turto arba verslo
vertės nustatymo pagrindas yra nauda, kurią galima gauti turtą arba verslą protingai naudojant,
plėtojant arba juo disponuojant, turto vertintojas nustatė žemiau išvardinto turto rinkos vertę.
Ataskaitos naudojimo, platinimo ir skelbimo apribojimai nurodyti Ataskaitos 1.7 punkte.

VERTINAMO TURTO IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS
Turto pavadinimas

Unikalus Nr.

Kambarių skaičius / aukštas

Paskirtis

Statybos metai

Plotas

2/2

Gyvenamoji
(butų)

1969

49.93 kv. m

Butas/Patalpa - Butas 7398-8003-7018:0008

IŠVADA DĖL VERTINAMO TURTO VERTĖS
Nekilnojamojo turto rinkos vertė vertinimo dieną (2021-02-17) yra:
800 Eur (Aštuoni šimtai Eur ir 00 euro ct.)

A.V.
Turto vertintojas Vytenis Kytra

UAB „STIVVF“ įgaliotas atstovas:
Projektų vadovas
Simonas Kytra

Kvalifikacijos pažymėjimai
Nr. A 000313, (išduotas 2003-10-10)
Nr. A 000338, (išduotas 2004-11-04)

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 str. 4 dalies 14 punkto reikalavimu,
konstatuojame, kad ginčo dėl turto vertės nustatymo tarp užsakovo ir turto vertinimo įmonės ar kitų asmenų nebuvo.
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ATASKAITOS PRIEDAI
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Vertinamas turtas: Butas/Patalpa - Butas
Adresas: Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Onuškio k., Ežero g. 1-8
Unikalus daikto numeris: 7398-8003-7018:0008
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-02-03 14:05:01

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 35/110907
Registro tipas: Patalpos/butai
Sudarymo data: 1997-06-25
Adresas: Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Onuškio k., Ežero g. 1-8
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Butas/Patalpa - Butas
Aprašymas / pastabos: Su rūsiu
Unikalus daikto numeris: 7398-8003-7018:0008
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (butų)
Pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. ir
pažymėjimas plane: 7398-8003-7018, 1A2p
Statybos pradžios metai: 1969
Statybos pabaigos metai: 1969
Baigtumo procentas: 100 %
Kambarių skaičius: 2
Aukštas: 2
Rūsys: Yra
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Viryklė: Dujinė
Bendras plotas: 49.93 kv. m
Naudingas plotas: 49.93 kv. m
Gyvenamasis plotas: 28.33 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 19684 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %
Atkuriamoji vertė: 14566 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 2185 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-04-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-04-26
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101681
Daiktas: butas Nr. 7398-8003-7018:0008, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2002-11-18 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: Nuo 2021-01-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra
8. Žymos: įrašų nėra
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
12. Kita informacija: įrašų nėra
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
Dokumentą atspausdino

VYTENIS KYTRA

i

\i/

ZEMES IR KITO NEKILNO.IAMOJO TURTO
KADASTRO IR REGISTRO VALSTYBES IMONE
PANEVEZIO
FTLIALAS
v
MIESTO. R,A.TONO
Qoxts
GYVENTOJU APTARNAVIMO BIURA S

tto

\y

6406__

NEKILNOJAMOJO TURTO
KADASTRO IR REGISTRO BYLA
Nr. _ _1.
TOMAS

ZEMES SKLYPO KADASTRO NR.:
INVENTORINIS NUMERIS 6EO6

^V

rN\.. NR.

I]Tt]t]/T[[T]:

ADRESAS PNPIi PIO

PU n45:,
Pradeta

.(t!.1.9.?18

Baigta.
Lapq skaidius..........
SAUGO'I'I NUOLAT

.\,

a

PAZYMEJIMAS

ir kito nekilnojamojo
turto kadastro ir registro

apie Nekilnojamojo turto registre iregistruotus

valstybds imonds
Panevdiio filialas

2002

Zemds

statinius (butus, patalpas ) ir teises i juos

t2

Reg.Nr.:

23

351110907
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l.Nekilnojamojo turto registre lregistruojant statinius suteiktas ira5o Nr.: 351110907
RegistroversijosNr.: 3
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3.Statinys, kuriame yra butas (patalpa): 731988-0037-01-8, 1A2p

4.Statiniai ir juos charakterizuojantys rodikliai

4.1.

Statinio

:

tipas: Patalpa pastate

Paskirtis / Pavadinimas: Gyvenamoji/Butas Nr.8 su rustu

skaidius:

Kambariq

Unikalus numeris:

2

Kadastro duomenys

uZfiksuoti:

2002 04 26

5.1.

Vidutine rinkos verte:

7544Lt

alk

Valdymo forma: nuosavyb0s teis6
Valdomas turtas, jo dalys:
731988-0037-01-8:0008 visas

Juridinis pagrindas :
200211L8 Pridmimo perdavimo aktas
6.Registro pastaba

:

,

Skyriaus vedeja

R.

LebedevienegL*l

A.V.
Pazymejim4 parenge

2002 04 26

:

Roki5kio rajono savivaldyb6s taryba

5.1.1.

988-0037 -0 1 -8 : 0008

49,93 kv.m

Verte apskaidiuota:

5.Statiniq savininkai (naudotojai)

73I

Bendras plotas:

d/'

Samuoliene

8866254

NT Registras35/110907

2018-12-27

VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS
vn.o xrai*oig. ta-a, ostoS Viinius, tel. (B 5) 26S8 262,Iaks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNoJAMOJo TURTO REGISTRO SENTR1Nlo DUOMENU BANKO ISRASAS
1. Nekilnojamojo turto registre iregistruotas turtas:
Registro Nr.: 35/11 0907
Registro tiPas: Patal Pos/butai
Sudarymo data: 1997-06'25

Adresas:Roki5kior.sav',Juodupdssen',Onuskiok',Eierog'1-8

Registro tvarkytojas: Valstybes imon6s Registrq centro Panev62io filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1

.

Butas/PatalPa

' Butas Nr'8

Apra5ymas i pastabos: Su riisiu
Unikalus daikto numeris: 7398'8003'701 8:0008
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (butq)
Pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. ir
paZymejimas plane: 7398'8003'701 8, 1A2p
Kambariq skaidius: 2

Auk5tas:2
REsYs:Yra
Sildymas: Vietinis centrinis Sildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekq Salinimas: Komunalinis nuotekq Salinimas
Dujos: Gamtin6s

Virykld:Dujin6
Bendras Plotas:49.93 kv. m
Gyvenamasis Plotas:28.33 kv. m
Atk0rimo sqnaudos (statybos verte):19684 Eur
Fizinio nusiddvejimo procentas: 26 %
Atkuriamoji verte: 14566 Eur
Vidutine rinkos verte:2185 Eur
Vid uti nes ri n kos vertds n ustatymo data: 2002'04'26
Kadastro duomenq nustatymo dala: 2002'04-26
3. Daikto priklausiniai i5 kito registro: ira5q ndra

4. Nuosavyb6:
4.1

.

Savininkas:
Daiktas:
pagrindas:
f registravimo
lra5as galioja:

Nuosavyb6s teis6
Rokiskio rajono savivaldyb6s taryba, a'k' 188662549
butas Nr. 7398'8003'7018:0008, apra5ytas p' 2'1'
2OO2'11'18 Pri6mimo ' perdavimo aktas
Nuo 2002'1 2'23

5. Valstybds ir savivaldybiq 2em6s patik6jimo teis6: ira5q nera

6. Kitos daiktin6s teis6s : ira5q n6ra
7. Juridiniai faktai: ira5q nera
8. Zymos: jraSq n6ra

9. Specialiosios Zemes ir miSko naudojimo sqlygos: ira5q n6ra
10. Daikto registravimas ir kadastro 2ymos: ira5q nera
11. Registro pastabos ir nuorodos: ira5q nera
12. Kita informacija: ira5q nera
13. lnformacija apie duomenq sandoriui tikslinimq: ira5q nera

Dokumentq atsPausdino

VALDAS ADOMONIS

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1545920940&trn-nr=35&reg-nr=

1 1

0907&ntr=&doktipas=0
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NT sandorių paieškos ataskaita
Paieškos sąlygos
Ataskaitos ID: 840973036
Rokiškio r. sav., zonos Nr. 40.23, sandorio objektai - Butai, turto paskirtis - Gyvenamoji (butų), sandorio tipas - Pirkimas,
Lizingas, išperkamoji nuoma, Pirkimas išsimoketinai, Pirkimas už akcijas, renta, kt, Pirkimas iš savivaldybės, Pirkimas iš
valstybės, kainos tipas - Vieno daikto įsigijimo kaina, sienos - Gelžbetonio plokštės, Plytos, Monolitinis gelžbetonis, sandorio
data 2018-02 ... 2021-02
Pateikiama šias sąlygas atitinkantys 24 sandoriai:
1 sandoris:
San ID
10928801
Sand. data
2020-10 Sand. tipas
Pirkimas
Dok. tipas
Pirkimo - pardavimo sutartis
Obj. sk.
1
Sand. obj
Butai
Kainos tipas
Vieno daikto įsigijimo kaina
Įsigyta statinių 1
Įsigyta sklypų 0
Suma
6500 Eur
Vnt. kaina
141.00 Eur/m2
1.1
Adresas
Pavadinimas
Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis
2 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis

45.98
45.98
30.09
45.98
15.89

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
2
2
2
8

Vietinis vandentiekis

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis

2020-10 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
34.00 Eur/m2

40.23

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Skemai, Klevų g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

55.93
55.93
40.98
55.93
14.95

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
2
2
3
8

Suskystintos
Vietinis vandentiekis

Statybos pr.
1969
Statybos pab. 1969
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytos
Šildymas
Vietinis centrinis šildymas
Kanalizacija Vietinis nuotekų šalinimas
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

2020-09 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
112.00 Eur/m2

40.23

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Skemai, Klevų g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

53.63
53.63
34.38
53.63
19.25

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
2
2
2

8
Suskystintos
Komunalinis vandentiekis

San ID
10907358
Pirkimo - pardavimo sutartis

2021-02-25 19:31:39

Statybos pr.
1969
Statybos pab. 1969
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytos
Šildymas
Vietinis centrinis šildymas
Kanalizacija Vietinis nuotekų šalinimas
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

San ID
10908519
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
6000 Eur

3.1
Adresas
Pavadinimas

4 sandoris:
Dok. tipas

Zona

San ID
10932020
Pard. skolininko pirkėjui aktas
Vieno daikto įsigijimo kaina
1900 Eur

2.1
Adresas
Pavadinimas

3 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Skemai, Klevų g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Statybos pr.
1986
Statybos pab. 1986
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytos
Šildymas
Centrinis šildymas iš centrali
Kanalizacija Komunalinis nuotekų šalinimas
Sand. data
Obj. sk.

2020-09
1

© 2021 Valstybės įmonė Registrų centras

Sand. tipas
Sand. obj

40.23

Pirkimas
Butai

Lapas 1 iš 7

Kainos tipas
Suma

Vieno daikto įsigijimo kaina
1500 Eur

4.1
Adresas
Pavadinimas
Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis
5 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis

Zona

46.28
46.28
30.81
46.28
15.47

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
1
2
2
8

Suskystintos
Vietinis vandentiekis

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis

2021-02-25 19:31:39

2020-09 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
90.00 Eur/m2

40.23

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Miliūnai, Miliūnų g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

44.43
44.43
29.48
44.43
14.95

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
1
2
2
8

Suskystintos
Vietinis vandentiekis

Statybos pr.
1968
Statybos pab. 1968
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytų mūras
Šildymas
Vietinis centrinis šildymas
Kanalizacija
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

2020-02 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
37.00 Eur/m2

40.23

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Rageliai, Ragelių g. Nr. 10..20
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

40.42
40.42
18.76
40.42
21.66

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

Suskystintos
Vietinis vandentiekis

San ID
10816543
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
5000 Eur

7.1
Adresas
Pavadinimas

Statybos pr.
1969
Statybos pab. 1969
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytos
Šildymas
Centrinis šildymas iš centrali
Kanalizacija Vietinis nuotekų šalinimas
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

San ID
10832103
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
1500 Eur

6.1
Adresas
Pavadinimas

7 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Skemai, Klevų g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

San ID
10905865
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
4000 Eur

5.1
Adresas
Pavadinimas

6 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

Įsigyta statinių
Vnt. kaina

Ataskaitos ID: 840973036
1
Įsigyta sklypų 0
32.00 Eur/m2

100
2
2
1
8

Statybos pr.
1974
Statybos pab. 1974
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytos
Šildymas
Vietinis centrinis šildymas
Kanalizacija Vietinis nuotekų šalinimas
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

2020-01 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
116.00 Eur/m2

Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Miliūnai, Miliūnų g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

© 2021 Valstybės įmonė Registrų centras

40.23

Pirkimas
Butai
0

Zona

40.23

Lapas 2 iš 7

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis
8 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis

100
1
2
2
8

Suskystintos
Vietinis vandentiekis

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis

2021-02-25 19:31:39

2019-10 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
19.00 Eur/m2

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Onuškis, Ežero g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

41.62
41.62
26.45
41.62
15.17

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
1
2
2
8

Suskystintos
Vietinis vandentiekis

Statybos pr.
1964
Statybos pab. 1967
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytų mūras
Šildymas
Kanalizacija Vietinis nuotekų šalinimas
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

2019-10 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
52.00 Eur/m2

40.23

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Onuškis, Parko g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

57.32
57.32
36.3
57.32
21.02

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
2
2
3

10
Suskystintos
Komunalinis vandentiekis

San ID
10767535
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
650 Eur

10.1
Adresas
Pavadinimas

Statybos pr.
1968
Statybos pab. 1968
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytų mūras
Šildymas
Vietinis centrinis šildymas
Kanalizacija
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

San ID
10783599
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
3000 Eur

9.1
Adresas
Pavadinimas

10 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

San ID
10784022
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
800 Eur

8.1
Adresas
Pavadinimas

9 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

43.28
43.28
28.94
43.28
14.34

Ataskaitos ID: 840973036
Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Statybos pr.
1981
Statybos pab. 1981
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytos
Šildymas
Centrinis šildymas iš centrali
Kanalizacija Komunalinis nuotekų šalinimas
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

2019-09 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
9.00 Eur/m2

40.23

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Kazliškio sen., Konstantinava, Skaistės g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

68.7
68.7
39.23
68.7
29.47

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
1
3
2

18
Suskystintos
Komunalinis vandentiekis

Statybos pr.
1976
Statybos pab. 1976
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytos
Šildymas
Centrinis šildymas iš centrali
Kanalizacija Vietinis nuotekų šalinimas

© 2021 Valstybės įmonė Registrų centras

40.23

Lapas 3 iš 7

Ataskaitos ID: 840973036
11 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

San ID
10762330
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
6000 Eur

11.1
Adresas
Pavadinimas
Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis
12 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis
14 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

53.63
53.63
34.38
53.63
19.25

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
2
2
2

8
Suskystintos
Komunalinis vandentiekis

2021-02-25 19:31:39

Statybos pr.
1986
Statybos pab. 1986
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytos
Šildymas
Centrinis šildymas iš centrali
Kanalizacija Komunalinis nuotekų šalinimas
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

2019-06 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
6.00 Eur/m2

40.23

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Kazliškio sen., Konstantinava, Nemunėlio g. Nr. 10..20
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

68.5
68.5
43.02
68.5
25.48

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
1
1
3
4

Suskystintos
Vietinis vandentiekis

Statybos pr.
1962
Statybos pab. 1962
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytų mūras
Šildymas
Vietinis centrinis šildymas
Kanalizacija Vietinis nuotekų šalinimas
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

2019-04 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
26.00 Eur/m2

40.23

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Neliūbiškis, Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

45.89
45.89
30.7
45.89
15.19

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

Suskystintos

San ID
10706743
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
500 Eur

14.1
Adresas
Pavadinimas

Pirkimas
Butai
0

Zona

San ID
10711783
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
1200 Eur

13.1
Adresas
Pavadinimas

2019-09 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
112.00 Eur/m2

Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Skemai, Klevų g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

San ID
10729749
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
400 Eur

12.1
Adresas
Pavadinimas

13 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

100
1
2
2
8

Statybos pr.
1967
Statybos pab. 1967
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytos
Šildymas
Krosninis šildymas
Kanalizacija
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

2019-04 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
11.00 Eur/m2

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Sėlynė, Leono Grigonio g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)
Zona

© 2021 Valstybės įmonė Registrų centras

40.23

40.23

Lapas 4 iš 7

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis
15 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis

100
1
2
2

8
Nėra
Komunalinis vandentiekis

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis

2021-02-25 19:31:39

2019-01 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
37.00 Eur/m2

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Skemai, Sodų g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

53.47
53.47
27.99
53.47
25.48

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
1
3
2

9
Suskystintos
Komunalinis vandentiekis

Statybos pr.
1992
Statybos pab. 1992
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Betonas / blokai / šlakblokai
Šildymas
Centrinis šildymas iš centrali
Kanalizacija Komunalinis nuotekų šalinimas
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

2018-11 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
25.00 Eur/m2

40.23

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Miliūnai, Miliūnų g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

44.43
44.43
29.48
44.43
14.95

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
1
2
2
8

Suskystintos
Vietinis vandentiekis

San ID
10649711
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
1600 Eur

17.1
Adresas
Pavadinimas

Statybos pr.
1965
Statybos pab. 1965
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytos
Šildymas
Vietinis centrinis šildymas
Kanalizacija Komunalinis nuotekų šalinimas
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

San ID
10656590
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
1110 Eur

16.1
Adresas
Pavadinimas

17 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

San ID
10676446
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
2000 Eur

15.1
Adresas
Pavadinimas

16 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

45.49
45.49
30.51
45.49
14.98

Ataskaitos ID: 840973036
Garažo pl.
Rūsys
Nėra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Nėra

Statybos pr.
1968
Statybos pab. 1968
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytų mūras
Šildymas
Vietinis centrinis šildymas
Kanalizacija
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

2018-11 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
21.00 Eur/m2

40.23

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Kazliškio sen., Konstantinava, Skaistės g. Nr. 1..10
Butas Nr. 5
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

75.2
75.2
48.59
75.2
26.61

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
3
3
3

18
Suskystintos
Komunalinis vandentiekis

Statybos pr.
1976
Statybos pab. 1976
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytos
Šildymas
Centrinis šildymas iš centrali
Kanalizacija Vietinis nuotekų šalinimas

© 2021 Valstybės įmonė Registrų centras

40.23

Lapas 5 iš 7

Ataskaitos ID: 840973036
18 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

San ID
10617300
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
1500 Eur

18.1
Adresas
Pavadinimas
Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis
19 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis
21 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

45.7
45.7
30.55
45.7
15.15

Garažo pl.
Rūsys
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
2
2
2
8

Nėra
Nėra

2021-02-25 19:31:39

Statybos pr.
1967
Statybos pab. 1967
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytos
Šildymas
Krosninis šildymas
Kanalizacija Nėra
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

2018-04 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
32.00 Eur/m2

40.23

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Stramiliai, Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

46.98
46.98
29.51
46.98
17.47

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Nėra

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
1
2
2
7

Nėra
Nėra

Statybos pr.
1973
Statybos pab. 1973
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytos
Šildymas
Krosninis šildymas
Kanalizacija Nėra
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

2018-03 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
9.00 Eur/m2

40.23

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Obelių sen., Audronys I, J. Vienožinskio g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

54.12
54.12
28.26
54.12
25.86

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
1
4
2

12
Suskystintos
Komunalinis vandentiekis

San ID
10557253
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
800 Eur

21.1
Adresas
Pavadinimas

Pirkimas
Butai
0

Zona

San ID
10562405
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
500 Eur

20.1
Adresas
Pavadinimas

2018-08 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
33.00 Eur/m2

Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Neliūbiškis, Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

San ID
10572117
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
1500 Eur

19.1
Adresas
Pavadinimas

20 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

Statybos pr.
1995
Statybos pab. 1995
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Gelžbetonio plokštės
Šildymas
Centrinis šildymas iš centrali
Kanalizacija Komunalinis nuotekų šalinimas
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

2018-03 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
15.00 Eur/m2

Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Onuškis, Ežero g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

© 2021 Valstybės įmonė Registrų centras

40.23

Pirkimas
Butai
0

Zona

40.23

Lapas 6 iš 7

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis
22 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis

100
1
2
3
8

Suskystintos
Vietinis vandentiekis

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis

Įsigytas pl.
Plotas
Gyvenamasis pl.
Naudingas pl.
Pagalbinis naud. pl.
Pagalbinis nenaud. pl.
Dujos
Vandentiekis

2021-02-25 19:31:39

2018-02 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
53.00 Eur/m2

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Obelių sen., Audronys I, J. Vienožinskio g. Nr. 1..10
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

56.41
56.41
28.71
56.41
27.7

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
3
4
2

12
Suskystintos
Komunalinis vandentiekis

Statybos pr.
1995
Statybos pab. 1995
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Gelžbetonio plokštės
Šildymas
Centrinis šildymas iš centrali
Kanalizacija Komunalinis nuotekų šalinimas
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

2018-02 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
68.00 Eur/m2

40.23

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Skemai, Sodų g. Nr. 1..10
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

53.21
53.21
27.89
53.21
25.32

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

100
3
3
2

9
Gamtinės
Komunalinis vandentiekis

San ID
10549791
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
2000 Eur

24.1
Adresas
Pavadinimas

Statybos pr.
1967
Statybos pab. 1967
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytų mūras
Šildymas
Vietinis centrinis šildymas
Kanalizacija Vietinis nuotekų šalinimas
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

San ID
10552610
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
3600 Eur

23.1
Adresas
Pavadinimas

24 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

San ID
10552494
Pirkimo - pardavimo sutartis
Vieno daikto įsigijimo kaina
3000 Eur

22.1
Adresas
Pavadinimas

23 sandoris:
Dok. tipas
Kainos tipas
Suma

51.99
51.99
34.05
51.99
17.94

Ataskaitos ID: 840973036
Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Statybos pr.
1992
Statybos pab. 1992
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Gelžbetonio blokai
Šildymas
Centrinis šildymas iš centrali
Kanalizacija Komunalinis nuotekų šalinimas
Sand. data
Obj. sk.
Įsigyta statinių
Vnt. kaina

2018-02 Sand. tipas
1
Sand. obj
1
Įsigyta sklypų
29.00 Eur/m2

40.23

Pirkimas
Butai
0

Rokiškio r. sav., Kazliškio sen., Konstantinava, Nemunėlio g. Nr. 10..20
Butas
Paskirtis
Gyvenamoji (butų)

Zona

68.77
68.77
42.05
68.77
26.72

Garažo pl.
Rūsys
Yra
Rūsio pl.
Tūris
Viryklė Dujinė

Baigtumas
Aukštas
Aukštų sk.
Kamb. sk.
Patalpų sk.
Butų sk.

Vietinis vandentiekis

100
1
1
3
4

Statybos pr.
1962
Statybos pab. 1962
Rekonstr. pab.
Išorės apdaila
Vidaus apdaila
Sienos
Plytų mūras
Šildymas
Vietinis centrinis šildymas
Kanalizacija Vietinis nuotekų šalinimas

© 2021 Valstybės įmonė Registrų centras

40.23

Lapas 7 iš 7

