
Ką svarbu žinoti 
sudarant 

būsto įsigijimo sutartį?



Būsto 
įsigijimo 
etapai

1. Rezervacijos sutarties sudarymas

2. Preliminarios pirkimo - pardavimo 
sutarties sudarymas

3. Notarinės pirkimo – pardavimo sutarties 
sudarymas

Būtinos
sutartys



Namų 
darbai

➢ Išnagrinėkite aplinkinę teritoriją,

komunikacijas, vietovės užstatymo

parametrus bei miesto planus.

➢ Išanalizuokite visus turto

dokumentus.

➢ Atidžiai apžiūrėkite turto būklę.

Aplinkinės teritorijos patikra:

https://www.regia.lt/

https://www.geoportal.lt/map/

http://www.tpdr.lt/home

https://atviras.vplanas.lt/BP1/

Prieš 
sudarant 
sutartį

https://www.regia.lt/
https://www.geoportal.lt/map/
http://www.tpdr.lt/home
https://atviras.vplanas.lt/BP1/


Jei perkate 
butą

Būtina 
patikrinti

➢ Išrašas iš Nekilnojamojo turto 
registro;

➢ Buto kadastrinė byla;

➢ Kas yra vystytojas ir jo finansinė
būklė;

➢ Pardavėjo įsipareigojimai ir išduoti 
sutikimai.



Jei perkate 
kotedžą ar 
individualų 
namą

➢ Išrašas iš Nekilnojamojo turto 
registro;

➢ Kadastrinė byla;

➢ Žemės sklypo planas ir naudojimosi 
tvarkos planas;

➢ Namo projektas;

➢ Namo komunikacijos.
Būtina 

patikrinti



Faktinė 
situacija

Atrodo, stovi 
du  atskiri 

individualūs 
namai

Nuotrauka skolinta iš domusnt.lt

bet...



Patikrinus
projektą

Staigmena!



Kaip Jūs jausitės 

pasirašydami sandorį dėl būsto įsigijimo? 



Sutarties turinys (1/4)

NEPASTATYTAS TURTAS PASTATYTAS TURTAS

Objektas

1. Unikalus Nr. (jeigu priskirtas);
2. Adresas (jeigu priskirtas);
3. Plotas;
4. Kambarių skaičius;
5. Baigtumo lygis;
6. Įrengimo medžiagos;
7. Kiti pardavėjo įrengimo įsipareigojimai.

1. Unikalus Nr.;
2. Adresas;
3. Plotas;
4. Kiti paliekami daiktai / įrenginiai.

Kaina

1. Kaina;
2. Avansas;
3. Kainos sumokėjimo tvarka (tiesiogiai pardavėjui ar į 

notaro depozitinę sąskaitą);
4. Kainos keitimo tvarka (jeigu pasikeičia turto plotas 

užbaigus statybas ir pan.).

1. Kaina;
2. Avansas;
3. Kainos sumokėjimo tvarka (tiesiogiai pardavėjui ar 

į notaro depozitinę sąskaitą).



Sutarties turinys (2/4)

NEPASTATYTAS TURTAS PASTATYTAS TURTAS

ENS

1. Terminas, per kurį pardavėjas įsipareigoja išduoti 
energinio naudingumo sertifikatą pirkėjui.

1. Energinio naudingumo sertifikato perdavimas 
(notarinės sutarties pasirašymo metu).

Nuosavybės perdavimo momentas

1. sandorio pasirašymo metu;
2. sumokėjus visą ar dalį turto kainos;
3. iki xx dienos pasirašant atskirą perdavimo –

priėmimo aktą;
4. Faktinis turto perdavimo terminas
(jeigu nuosavybė pereina pirkėjui ne notarinio 
sandorio pasirašymo metu).

1. sandorio pasirašymo metu;
2. sumokėjus visą ar dalį turto kainos;
3. iki xx dienos pasirašant atskirą perdavimo –

priėmimo aktą;
4. Faktinis turto perdavimo terminas
(jeigu nuosavybė pereina pirkėjui ne notarinio 
sandorio pasirašymo metu).



Sutarties turinys (3/4)

NEPASTATYTAS TURTAS PASTATYTAS TURTAS

Turto apžiūra

1. Aptarti turto apžiūros tvarką ir terminus;
2. Aptarti apžiūros metu  pastebėtus defektus ir jų 

ištaisymo terminus;
3. Pasirašyti skaitiklių rodmenų fiksavimo aktą.

1. Pardavėjo įsipareigojimas aprodyti turtą pirkėjams 
prieš pasirašant notarinę sutartį (jeigu sudaroma
preliminarioji sutartis);

2. Surašyti esamus defektus, įskaitant turto remonto 
darbus, atliktus pardavėjo;

3. Pasirašyti skaitiklių rodmenų fiksavimo aktą.

Notarinio sandorio sudarymo terminas (jeigu sudaroma preliminarioji sutartis)

1. Terminas, iki kada šalys turi pasirašyti notarinę 
pirkimo – pardavimo sutartį.

1. Terminas, iki kada šalys turi pasirašyti notarinę 
pirkimo – pardavimo sutartį.

Sutarties nutraukimo tvarka ir pasekmės

1. Aptarti sutarties nutraukimo terminus ir tvarką;
2. Nustatyt baudas už sutartinių įsipareigojimų 

nevykdymą.

1. Aptarti sutarties nutraukimo terminus ir tvarką;
2. Nustatyt baudas už sutartinių įsipareigojimų 

nevykdymą.



Sutarties turinys (4/4)

NEPASTATYTAS TURTAS PASTATYTAS TURTAS

Garantiniai įsipareigojimai

1. Terminas, per kurį vystytojas / pardavėjas turi 
pateikti garantinių įsipareigojimų užtikrinimo 
priemones;

2. Aptarti būste esantiems įrenginiams taikomus 
garantinius terminus ir perduoti įrenginių 
naudojimosi instrukcijas.

1. Aptarti būstui taikomas garantijas (jeigu jos dar 
nepasibaigę);

2. Aptarti būste esantiems įrenginiams taikomus 
garantinius terminus ir perduoti naudojimosi 
instrukcijas.

Kitos sąlygos

1. Aptarti, kam (pirkėjui ar pardavėjui) tenka pareiga 
įforminti būsto statybos užbaigimą 100% baigtumu
ir terminus jiems atlikti;

2. Aptarti būsto įrengimo taisykles;
3. Aptarti turto įkeitimo (jeigu jis bus įkeičiamas) 

sąlygas ir terminus.

1. patikrinti, ar turto išplanavimas nėra pakeistas 
taip, kad tokiems pakeitimams būtų reikalingi 
statybą leidžiantys dokumentai (ypač tais atvejais, 
kai buvo išgriauta laikančioji konstrukcija);

2. patikrinti, ar pardavėjas yra / nėra davęs sutikimų 
dėl pastato modernizavimo ar kt. investicijų.



Ar jau esate 

pasirengę 

sudaryti būsto 

įsigijimo sutartį?



Lina Liogė

“CEE Attorneys” teisininkė, advokato padėjėja

Nekilnojamojo turto ir statybų teisės specialistė

lina.lioge@ceeattorneys.com

+370 602 89751

Ačiū už dėmesį!
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