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naujos statybos butai senos statybos butai

Tuometinė rinka buvo stipriai paveikta 1998-iaisiais metais vykusios Rusijos krizės, kuri šalies NT rinką įtakojo dvejopai.

Pradžioje šios krizės pasėkoje (šalyje kilo panika dėl galimo Lietuvos bankų bankroto ir daugelis nusprendė pinigus

perkelti į nekilnojamąjį turtą) pradedant 1998 metų spaliu prasidėjo staigus butų kainų augimas, kuris tęsėsi iki 1999-ųjų

metų vidurio. Tačiau atslūgus panikai, pradedant 1999 metų trečiuoju ketvirčiu, ir Lietuvos ekonomikai kenčiant nuo tos

krizės padarinių kainos (ypač senesnių butų) pradėjo gana sparčiai kristi žemyn.



Senamiestyje dažniausias butų kainų intervalas buvo 800-1500 Eur/m2.

Prestižiniuose rajonuose butai senuose daugiabučiuose kainavo apie 500-600 Eur/m2

ir apie 600-1000 Eur/m2 naujos statybos namuose. O štai „miegamuosiuose

rajonuose” senų butų kainos siekė 400-450 Eur/m2, bei 400-600 Eur/m2 - naujos

statybos namuose (su daline apdaila).

Rajonas Naujos statybos butų kainos, Lt / m
2     

(su daline apdaila), 2000 m.  

Prestižinės Senamiesčio gatvės 4800 – 5600 

Centras, Naujamiestis 2900 – 3600 

Žvėrynas, Antakalnis 2000 – 3200 

Šnipiškės, Žirmūnai 1800 - 2000 

Verkių regionas (Santariškės, Baltupiai, Jeruzalė) 1600 - 2000 

Kiti “miegamieji” rajonai 1420 - 1800  

“Neprestižiniai” rajonai (Paneriai, Naujoji Vilnia, Naujininkai) 1100 - 1320 

 



Nuomos kainos Vilniuje 1999 metais nedaug skyrėsi nuo dabartinių, o kadangi

pardavimo kainos tuo metu buvo 3-4 kartus mažesnės, investicijų iš nuomos

metinė grąža siekdavo 15-20 proc.!

Butų nuomos kainos/mėn. 1 kambario 2 kambarių 3 kambarių 4 kambarių

Vilniaus centras 260 €           600 €           1.300 €       1.400 €        

Vilniaus kiti rajonai 85 €              175 €           260 €           345 €            

Kaunas 45 €              85 €             130 €           175 €            

Klaipėda 60 €              130 €           170 €           220 €            
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nuo 2001 m. spalio 23 d. bankas „Hansa-LTB“ pristato 2 naujoves:

- ON-Paskola internetu

- ON-Paskola telefonu

ON-paskolą telefonu turi galimybę gauti klientai, kurie užpildo banko paraišką paskolai

gauti telefonu ir atitinka banko keliamus reikalavimus. Norėdamas gauti būsto paskolą,

klientas skambina į banką. Atsakingas specialistas užpildo paraišką paskolai

gyvenamajam būstui pirkti, statyti arba remontuoti gauti. Atsakymas klientui duodamas

ne vėliau kaip per vieną darbo dieną. Klientui apsisprendus imti paskolą, skyriaus

darbuotojas pareikalauja iš kliento visų likusių dokumentų.



Sveiki! Norėčiau
sužinoti ar 
šiandien 

palūkanos jau 
mažesnės nei 

10%

https://www.imdb.com/title/tt0117571/mediaviewer/rm564795648
https://www.imdb.com/title/tt0117571/mediaviewer/rm564795648


Lizingo bendrovei AS “Hansa Liising Eesti”

2000 metais teko apie 75% Estijos būsto

lizingo apimčių:

Per mėnesį finansuojama vidutiniškai

190 būsto įsigijimų (150 butų + 40

individualių namų);

2000 m. Estijoje sudarytos 2654 būsto

lizingo sutartys; finansuota suma - 190

mln. Lt





1999 metais Vilniuje buvo pastatyta apie 500 naujų butų, iš kurių apie 150 –

centrinėje miesto dalyje.

















Čia labai 
kokybiškas ir 
šiltas butas

O tai negi būna 
naujų ir 

nekokybiškų?



Kaip matote 
butas pilnai 

įrengtas. Tokių 
beveik nėra 

rinkoje

Šiaip aš ir pats 
labai neblogas 

dizaineris. Ir pigiau 
viską pasidarysiu
per pažįstamus
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1998 metais Kaune buvo sudaryta apie 115 gyvenamųjų namų pirkimo-pardavimo

sandorių, vėlesniais metais šis skaičius padidėdavo 15-20 sandorių per metus. Todėl

galime teigti, kad vidutines pajamas turintis pirkėjas, jei leidžia galimybės, stengiasi

parduoti didesnius butus ir išsikelti gyventi į namą. Didžioji dauguma potencialių

gyvenamųjų namų pirkėjų pageidauja nedidelio, maždaug 150-200 kv.m., namo

mieste arba artimame priemiestyje, todėl tokių namų paklausa šiandien yra didžiausia

ir žymiai viršija pasiūlą. Šaltinis: „Latmas“
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