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Solid Real Advisors pristato 2012 m. Lietuvos komercinio nekilnojamojo turto 2012 m. rinkos apžvalgą. Leidinyje 
apžvelgiame svarbiausius šalies makroekonominius rodiklius, kurie sunkiame Vakarų Europos kontekste nuteikia 
optimistiškai ir leidžia tikėtis tolesnio sėkmingo šalies ūkio augimo. 

Verslo centrų rinkos apžvalgos dalyje įvertinome trijų didžiausių Lietuvos miestų: Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
verslo centrus ir administracinius pastatus, didžiausią dėmesį skirdami Vilniaus verslo centrų rinkai, kuri 2012 m. 
išsiskyrė aktyvumu – rinkai pristatyti 6 nauji verslo centrai.

Apžvelgdami trijų didžiausių Lietuvos miestų prekybos centrų ir prekybos parkų situacija taip pat  koncentruojamės 
į Vilniaus miestą, kuriame vyksta tiek intensyviausia projektų plėtra, tiek labiausiai pastebimas naujų prekinių 
ženklų atėjimas.

Apžvalgoje nemažai dėmesio skirta  Vilniaus miesto gatvės prekybos tendencijoms – vertiname pagrindines sostinės 
prekybines gatves: Gedimino pr., Didžiąją g., Vokiečių g., Pilies g., Vilniaus g. ir Trakų g. jų charakteringąsias savybes 
bei verslo tendencijas jose.

Kadangi 2012 m. Lietuvos sandėliavimo projektų rinkoje 2012 m. didelių permainų nebuvo, apžvelgėme tik trijų 
didžiųjų šalies miestų rinkas: Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos.

Su pagarba,

Regimantas Kacevičius
Analizės ir konsultavimo skyriaus vadovas
Solid Real Advisors

Apžvalga parengta bendradarbiaujant su:

PRATARMĖ
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MAKROEKONOMIKOS APŽVALGA
BVP. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 
pagrindinis ekonominio augimo rodiklis – realusis Bendrasis 
vidaus produktas (BVP) 2012 m. šalyje augo 3,6 %. Tai 1,3 
% mažesnis augimas nei buvo fiksuojamas 2011 m, tačiau 1,1 
% didesnis, nei buvo prognozuota 2011 m. pabaigoje. Tokia 
BVP dinamika rodo, jog prasta ekonominė situacija Europoje 
Lietuvos augimą paveikė mažiau nei buvo tikėtasi. Tiek 
Lietuvos Bankas, tiek komerciniai šalies bankai 2013 ir 2014 
m. prognozuoja panašų BVP augimą – atitinkamai apie 3,2 % 
ir 3,6 %. 

Infliacija. Po to kai 2011 m. infliacija šalyje padidėjo beveik 
3,4 karto, 2012 m. sekė infliacijos mažėjimas. Metinė 2012 m. 
infliacija Lietuvoje siekė 3,2 %. Sumažėjusį rodiklį daugiausia 
lėmė nuo rudens mažėjusios benzino ir dyzelino kainos, taip 
pat nežymus maisto produktų, drabužių ir avalynės atpigimas.
Prognozuojama, jog 2013 ir 2014 m. rodiklis turėtų nežymiai 
išaugti ir siekti 3,5 %. Tokiam kilimui didžiausią įtaką darys 
nuo 2013 sausio 1 d. padidintas akcizas dyzeliniams degalams 
ir tabakui.

Nedarbas. 2011 m. prasidėjęs nedarbo mažėjimas, 2012 m. 
taip pat mažėjo sparčiais tempais ir metų pabaigoje sudarė 13 % 
(2,6 % mažesnis lyginant su 2011 m.). Nemažą reikšmę nedarbo 
sumažėjimui turėjo jaunimo emigracija dėl darbo ar studijų 
užsienyje. Ateinančius dvejus metus taip pat prognozuojamas 
stabilus nedarbo mažėjimas: tikimasi, jog nedarbas šalyje sieks 
atitinkamai 11,5 % 2013 m. ir 10 % 2014 m.

Eksportas. 2012 m. eksportas buvo vienas labiausiai šalies 
ūkio bendrąjį augimą lemiančių faktorių. Šalyje eksportas 
pasiekė prieš krizinį lygį: eksporto augimas 2012 m. sudarė 12 
%. Pagrindinės šalies eksporto kryptys ir toliau išlieka Europos 
Sąjunga ir Rusija.

Tuo tarpu importo augimas sudarė 9 %. Didžiausią importo 
dalį kaip įprastai sudarė mineraliniai produktai, mašinos ir 
mechaniniai įrenginiai bei elektros įranga.

Nekilnojamojo turto rinka. Registrų centro atlikta praėjusių 
metų rinkos analizė rodo, kad 2012-aisiais pirkimo sandoriais 
perleistų nekilnojamųjų daiktų skaičius išaugo pasiekdamas 
iki krizinių 2004 m. lygį. Preliminariais duomenimis, pernai 
Lietuvoje pirkimo sandoriais buvo perleista apie 101 tūkst. 
nekilnojamųjų daiktų – apie 10% daugiau nei 2011 m.
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VERSLO CENTRŲ RINKA
2012 m. verslo centrų rinkoje aktyvumu išsiskyrė Vilniaus 
miestas. Po to kai 2011 m. sostinėje buvo atidarytas tik vienas 
verslo centras – Evita (2.253 m2 nuomojamo ploto), per 2012 
metus rinkai pasiūlyti 6 nauji verslo centrai, kurie kartu rinką 
papildė 21.000 m2 naudingo biurų ploto. 

Vilniaus verslo centrų rinką, didžiąja dalimi susitelkusią 
septyniose zonose (Naujasis miesto centras [1], Verslo 
trikampis [2], Centrinė miesto dalis [3], Ukmergės g. [4], Ozo 
verslo zona [5], Žirmūnai ir Šiaurės miestelis [6], Žvėrynas 
[7])  šiuo metu susideda iš daugiau kaip 130 verslo centrų ir 
administracinių pastatų, kurie kartu sudaro apie 490.000 
m2 nuomojamo ploto. Dalis verslo centrų (apie 30.000 m2) 
išsidėstę pavienėse Vilniaus miesto vietose, tokiose kaip 
Antakalnis, Lazdynai, Karoliniškės ir Baltupiai.

Bendrai šiuo metu Vilniaus biurų rinka siūlo apie 520.000 
m2 nuomojamo biurų ploto, iš kurio apie 420.000 m2 – 
moderniuose verslo centruose, pastatytuose ar rekonstruotuose 
2001 m. ir vėliau.

Didžiausias iš 2012 m. rinkai pristatytų verslo centrų – A klasės 
Pirklių klubas (6.300 m2 nuomojamo ploto), esantis Gedimino 
prospekte. Visi naujai atidaryti verslo centrai yra santykinai 
nedidelio ploto, tačiau jų patrauklumas nuomininkams skiriasi: 
pirmasis Baltic Hearts verslo centro etapas, BC12 ir Vytenio46 
jau yra užpildyti. Ulonų verslo centras taip pat sudarė nuomos 
sutartis didesnei daliai ploto. Tuo tarpu reikšmingą dalį 
neišnuomoto ploto vis dar turi Trapecija ir Pirklių klubas, 
kuris sudaręs sutartį tik su vienu stambiu ir keletu smulkesnių 
nuomininkų.  

2013 m. Vilniaus verslo centrų rinką numatoma papildyti dar 
apie 15.000 m2 ploto biurų patalpų: Baltic Hearts verslo centro 
II etapas (3.400 m2 nuomojamo ploto), Gama verslo centras 
Ozo verslo zonoje (10.045 m2 nuomojamo ploto), Santariškių 
verslo centras (2.000 m2 nuomojamo ploto). Prognozuojama, 
jog 2013 m. atsirasiantį plotą, rinką įsisavins sėkmingai: 
Baltic Hearts ir Gama jau turi  išankstines nuomos sutartis 
didelei daliai ploto, tuo tarpu Santariškių verslo centras bus 
santykinai nedidelio dydžio bei pirmasis modernus verslo 
centras Santariškių teritorijoje.
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Verslo centras Savininkas Kaina Naudingas plotas 
(m2)

BC12 Transmeda, UAB 35 Lt/m2 2.200

VYTENIO G. 46 Realinija, UAB 30 Lt/m2 2.000 

PIRKLIŲ KLUBAS Conserela, UAB 55-65 Lt/m2 6.300 

TRAPECIJA Intractus, UAB 30 Lt/m2 2.500 

ULONŲ VERSLO CENTRAS PST Investicijos 38-40 Lt/m2 4.400 

BALTIC HEARTS (I etapas) ŽVC, UAB 40-42 Lt/m2 3.300 

Vilniaus verslo centrų zonos

Naudingas Vilniaus verslo centrų plotas pagal zonas, m2

Naudingas Vilniaus verslo centrų plotas pagal klases, m2

2012 m. Vilniuje atidaryti verslo centrai
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Žvelgiant į ateitį, 2012 m. Vilniuje buvo pradėtos dviejų didelių 
verslo centrų statybos. 2014 m. rinkai tikimasi pristatyti AB 
„YIT Kausta“ vystomą Grand Office (10.045 m2) Viršuliškėse, 
o 2015 m. Konstitucijos prospekte išdygs UAB „Schage Real 
Estate“ vystomas 46.000 m2 Quadrum verslo centras.

Skirtingai nei Vilniuje, Kauno ir Klaipėdos verslo centrų 
rinkose po sparčios plėtros 2006 – 2009 m. iki pat 2013 sekė 
naujų projektų štilis ir modernių verslo centrų pasiūla išliko 
nepakitusi: 37.000 m2 nuomojamo ploto Kaune ir 70.000 m2 
nuomojamo ploto Klaipėdoje.

Šiuo metu tiek Kaune, tiek Klaipėdoje vystomų projektų 
neidentifikuojama, o planuojami projektai kol kas ir telieka 
planuose be aiškios datos.

Neužimtumas. Šiuo metu Vilniuje identifikuojama 10,2 % 
bendroji vakansija. Rodiklis lyginant su 2011 (11 % vakansija) 
m. – gana panašus. Tačiau pastebėtina, jog neužimtumo 
rodiklis krito nepaisant fakto, jog 2012 metais rinką papildė 
dar 21.000 m2 biurų patalpų. Situacija, kai didelę dalį naujo 
ploto pasiūlos vystytojai išnuomojo išankstinėmis nuomos 
sutartimis, rodo rinkos brandumą ir tai jog nauji projektai 
vystomi tik identifikavus aiškią paklausą.

Vakansijos rodiklis svyruoja vertinant patalpų užimtumą 
skirtingais pjūviais: pagal zoną, administracinių patalpų tipą 
ar klasę. Aukščiausioje A klasėje fiksuotas 4,7 % neužimtumas, 
kurį nemaža dalimi lemia Pirklių klubo situacija. Tuo tarpu visi 
likę verslo centrai pasižymi vos keleto procentų vakancija, kuri 
patenka i valdytojų tolerancijos ribas.  Pastebėtina, kad rinkoje 
yra nemaža dalis visišku užimtumu išsiskiriančių įvairaus 
dydžio pastatų. Pagrindinės to priežastys: paklausos augimas 
ir pasiūlos trūkumas tam tikruose patalpų segmentuose, 
valdytojų profesionalumas, didesnių nuomininkų atėjimas. 
Laisvos vietos negali pasiūlyti ir Green Hall bei Lords LB 
verslo centrai. Tačiau šie verslo centrai yra didelių kompanijų 
būstinės (Barclays ir KPMG Green Hall atveju bei Danske 
banko ir Newsec Baltics Lords LB verslo centro atveju), taigi 
šių verslo centrų nuomojamo ploto pasiūla rinkai šiuo metu 
yra stipriai ribota. 

Verslo centras Savininkas Naudingas plotas 
(m2)

Atidarymo metai

BALTIC HEARTS 
(II etapas)

ŽVC, UAB 3.400 2013

GAMA Realco, UAB 10.045 2013

SANTARIŠKIŲ VERSLO 
CENTRAS

Realinija, UAB 2.000 2013

GRAND OFFICE YIT Kausta, AB 10.045 2014

QUADRUM
Schage Real Estate, 

UAB
46.000 2015

Vystomi verslo centrai Vilniuje

Biurų ploto pasiūlos dinamika, m2

Administracinių patalpų neužimtumas Vilniuje pagal klases, %

Administracinių patalpų neužimtumas Vilniuje pagal zonas, %
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B+ klasėje 2012 m. fiksuotas 7,5 % neužimtumas. Daugiausiai 
laisvo ploto gali pasiūlyti 2012 pastatytas Ulonų verslo centras. 
Taip pat iki šiol nepavyksta išnuomoti buvusios SEB banko 
būstinės Jogailos g. 9A (1.400 m2). Žemiausios – B klasės 
administracinių patalpų vakansija 2012 m. buvo didžiausia ir 
sudarė 13,2 %.

Žvelgiant į neužimtumo rodiklius Kaune ir Klaipėdoje – 
žymių pasikeitimų neužfiksuota. Kaune, dėl gana mažos biurų 
paklausos vakansija nesiekia 4 %. Žema patalpų nuomos 
kaina atbaido investuotojus vystyti naujus projektus, taip pat 
dalis verslo Kauno mieste vis dar pirmenybę teikia pavienėms 
patalpoms.

Klaipėdos verslo centrų rinkoje situacija visiškai kitokia: 
ekonominio augimo metais pastatyti verslo centrai nesulaukia 
nuomininkų – vakansija Klaipėdoje sudaro 20 %. Pastebėtina, 
jog didelę įtaką tokiai vakansijai taip pat daro tai, jog Klaipėda 
– uostamiestis ir didžioji dalis verslo veiklų susiję su uosto 
darbu. Dėl šios priežasties nemaža dalis verslo subjektų renkasi 
prastesnes, bet arčiau uosto esančiais patalpas arba turi 
integruotus biurus savo gamybos ar logistikos kompleksuose.

Kainos. Didžiausias nuomos kainų intervalas fiksuojamas 
Vilniuje. Dėl didelės sostinės biurų pasiūlos Vilniuje galima 
išsirinkti administracines patalpas atokiau nuo miesto centro, 
ne tokiuose moderniuose pastatuose, kurių vieno nuomojamo 
kvadrato kaina galėtų būti ne didesnė nei 20 Lt. Taip pat 
sostinėje didelis pasirinkimas aukščiausios A klasės verslo 
centrų, kurių vieno nuomojamo kvadrato kaina gali siekti 60 
Lt/m2.

Vertinant Vilniaus biurų nuomos kainas pagal klases, A klasės 
kainos šiuo metu svyruoja tarp 40-55 Lt/m2, B+ klasės kainos 
svyruoja tarp 33-50 Lt/m2, o B klasės – 20-30 Lt/m2.

Kaune ir Klaipėdoje, esant nedidelei biurų pasiūlai, kiekvienas 
administracinis pastatas vertinamas atskirai, priklausomai nuo 
jo įrengimo ir lokacijos. Biurų kainą Kaune ir Klaipėdoje galima 
skirsti į dvi kategorijas: aukštesnės klasės administracinių 
patalpų nuoma svyruoja tarp 30-40 Lt/m2, žemesnės klasės – 
tarp 15-20 Lt/m2 Klaipėdoje aukštesnės klasės biuro nuomos 
kaina siekia 30-38 Lt/m2, žemesnės klasės – 10-25 Lt/m2.

Nuomininkas Verslo centras Plotas (m2)

Lietuvos paštas
MG Baltic 

(Vilnius, Verslo trikampis)
5.000

Callcredit Information 
Group

Žalgirio arena 
(Kaunas, centrinė miesto dalis)

2.000

Europos lygių lyčių 
institutas

Flagman 
(Vilnius, centrinė miesto dalis)

2.000

Europos komisija
Flagman 

(Vilnius, centrinė miesto dalis)
1.500

Microsoft
Baltic Hearts 

(Vilnius, NMC)
800

C gates
Baltic Hearts 

(Vilnius, NMC)
800

Paroc
Halės turgaus verslo centras 

(Vilnius, centrinė miesto dalis)
700

Storebrand
Evita

(Vilnius, centrinė miesto dalis)
800

Administracinių patalpų neužimtumas, %

2012 m. Lietuvoje įvykę didžiausi nauji biurų nuomos sandoriai, m2

Biurų nuomos kainos, Lt/m2
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PREKYBOS CENTRŲ RINKA
Nuo 2010 metų Vilniuje nebuvo įgyvendintas nė vienas didelis 
prekybos centrų projektas, tačiau buvo atidaryta ar iš pagrindų 
rekonstruota nemažai mažųjų prekybos centrų – parduotuvių. 
Naujų didžiųjų prekybos centrų sostinėje tikimasi sulaukti jau 
2013 metais: prekybos centras Olinda (18.000 m2), vystomas 
Vicus, iškils prie būsimo vakarinio aplinkkelio Perkūnkiemyje. 
Taip pat 2013 metų rudenį atsidaro specializuotas prekybos 
centras IKEA, prekiaujantis baldais, interjero detalėmis bei 
statybinėmis medžiagomis. Jo plotas turėtų siekti 25.000 m2, 
ir tai bus pirmas šios įmonės prekybos centras Baltijos šalyse.

Mažmenininkų plėtra. Mažmeninės prekybos tinklai 2012 
metais pasižymėjo intensyvia plėtra. Intensyviausiai veikė 
UAB „Palink“ – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje buvo atidarytos 
9 naujos ir 12 rekonstruotų parduotuvių. UAB „Maxima LT“ – 
atidarė 6 naujas bei 6 rekonstruotas parduotuves. UAB „Norfos 
mažmena”, UAB „Rimi Lietuva”, UAB „Kilminė” (Express 
Market)  bei UAB „Lupra” (PC Kubas) savo plėtrą vykdė tik 
Vilniaus mieste (tarp trijų didžiausių Lietuvos miestų). Tuo 
tarpu Kaune atidaryta nauja Prisma parduotuvė, buvusios 
Drobės gamyklos teritorijoje. Žvelgiant į  2013 metus, UAB 
„Rimi Lietuva” paskelbė Lietuvoje planuojanti atidaryti 9 
naujas parduotuves.

Kaune 2013 metais planuojama prekybos centro MEGA plėtra 
– prekybos centras turėtų prasiplėsti trečdaliu, 22.000 m2, ir 
bendras plotas turėtų siekti 94.000 m2. 

Prekybos parkai. Lietuvos nekilnojamojo turto rinką 
intensyviai užpildžius prekybos centrams, prekybos parkai 
tampa nauja niša pardavėjams. Toliau nuo miesto centro 
esančiuose, mažaaukštės statybos prekybos parkuose yra 
galimybė didesnius prekybinius plotus išsinuomoti už 
mažesnę kainą. Prekybos parkus charakterizuoja ta pačia 
architektūrine idėja sujungtos skirtingo profilio parduotuvės, 
su atskirais įėjimais, kurias jungia bendra infrastruktūra, 
automobilių stovėjimo aikštelės. 2013 m. Vilniuje iškils naujas 
prekybos parkas Ukmergės gatvėje - DomusPro. Jau sudarytos 
išankstinės nuomos sutarys, kurios padengia apie 80 % parko 
nuomojamo ploto. Pagrindinis operatorius prekybos parke - 
mažmenės prekybos tinklas RIMI.

Prekybos centrų bendras plotas, m2

Mažmeninės prekybos tinklų plėtra 2012 m., taškai

Mažmeninės prekybos tinklų plėtra 2012 m., m2
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Nauji prekių ženklai. Daugelis prekybos centrų yra 
suinteresuoti nuolat atnaujinti savo nuomininkų portfelį ir 
pritraukti kuo geriau žinomus ir / ar naujus Lietuvoje prekės 
ženklus. Naujausi prekių ženklai tarp Lietuvos prekybos centrų 
nuomininkų – Aldo, Massimo Dutti, Coccinelle, Strellson, 
Karen Millen, NS King, Tom Tailor, Pepe jeans London ir kt. 
2012 metais švedų parduotuvių tinklas “Hennes & Mauritz” 
(H&M) pradėjo savo plėtrą Baltijos šalyse ir paskelbė apie 
savo plėtros planus Lietuvoje. 2013 metų rudenį H&M turėtų 
atsidaryti Vilniaus ir Klaipėdos Akropoliuose, o 2014 m. 
skelbia atsidarysianti Oze. 2012 m. Aprangos grupė paskelbė 
į Lietuvą atvedanti Didžiosios Britanijos aukštosios mados 
namų Burberry  ženklą. Ateinančių  metų pavasarį Panoramos 
prekybos centre duris atvers keturios Ispanijos mados grupės 
Cortefiel parduotuvės.

Kainos. Nuo 2011 metų pradėjusios augti nuomos kainos 
prekybos centruose augo ir 2012 metais, tik ne taip sparčiai, 
2011 metais lyginant su 2010 metais kainos vidutiniškai 
padidėjo 20 %, o 2012 metais – 15 % (lyginant su 2011 m.). 
Vidutinės kainos priklauso nuo nuomojamo ploto dydžio, 
prekės ženklo žinomumo ir paklausos. 

Tuo tarpu prekybos parkuose nuomos kaina identifikuojama 
šiek tiek žemesnė, ypatingai mažųjų nuomininkų (iki 100 m2) 
segmente.

East Capital  už 96,8 mln. Lt įsigijo Gedimino 9 (16.500 m2)

Lords LB Asset management pradėjo Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės ir Alytaus 
prekybos centrų (36.900 m2) įsigijimo sandorį

BPT Asset management pradėjo prekybos centro Europa (22.600 m2) pardavimo 
procesą.

Vilniuje parduotas baldų prekybos centras  Laisvė (5.200 m2) už 15,5 mln. Lt.

0

20

40

60

80

100

120

Iki 100 m² 100 - 300 
m²

Didieji Iki 100 m² 100 - 300 
m²

Didieji

Prekybos centrai Prekybos parkai

Nuomos kainos Vilniaus miesto prekybos centruose ir prekybos 
parkuose, Lt/ m2

2012 – 2013 m. didžiųjų prekybos centrų sandoriai

8



GATVĖS PREKYBA
Bendras šalies ūkio augimas ir patrauklios nuomos kainos lėmė 
ir bendrą prekybinių patalpų pagrindinėse Vilniaus gatvėse 
neužimtumo mažėjimą. Pagrindinėse senamiesčio gatvėse 
įsitenka tiek maitinimu ir paslaugomis užsiimantys verslo 
subjektai, tiek prekybininkai. Gedimino prospekto priekyje ir 
Vokiečių g. nelyginiais numeriais pažymėtoje pusėje kuriasi 
prekybininkai, Gedimino prospekto viduryje, Vilniaus ir 
Islandijos gatvėse didesnė maitinimo įstaigų koncentracija. 

Gatvių charakterizacija. Vilniaus miesto centrinėje dalyje 
yra kelios pagrindinės gatvės sudarančios tam tikrą ratą, kuris 
prasideda Gedimino prospektu, eina  Pilies gatve, Didžiąja 
gatve, Vokiečių gatve, Vilniaus gatve ir galiausiai vėl susisiekia 
su Gedimino pr. Šioms pagrindinėms gatvėms būdingos 
savitos veiklos rūšys, kiekviena turi savo veidą, savitus klientus 
bei pirkėjus. 

 Didžioji g. – sostinės gatvė supanti Rotušės aikštę, 
pasižyminti prabangiomis aukštosios mados parduotuvėmis. 
Gatvė yra suformavusi aukščiausios kainų kategorijos 
prekybininkų zonos reputaciją ir daugelis panašaus tipo 
produktus ar paslaugas teikiančių įmonių nori kurtis būtent 
čia.

 Pilies g. – išskirtinai turistinė Vilniaus miesto 
gatvė, pasižyminti gausiais pėsčiųjų srautais. Gatvėje vyrauja 
nedidelio ploto, iki 100 m2, patalpos.

 Vokiečių g. – lyginiais namų numeriais pažymėtose 
patalpose aiški maitinimo patalpų koncentracija, tuo tarpu 
nelyginiuose – įsikūrusios įvairaus pobūdžio prekybos ir 
paslaugų įmonės. 

 Vilniaus g. didžiąją dalį patalpų užima paslaugomis 
užsiimančios įmonės, ruože ties sankryža su Islandijos gatve 
didelė koncentracija laisvalaikio praleidimo vietų.

 Gedimino pr. – didžiausiu žmonių srautu pasižymi 
Gedimino pr. atkarpa nuo Katedros aikštės iki A.Vienuolio 
g. Šiame ruože gausu veikiančių maitinimo bei prekybinių 
patalpų.

 Trakų g. – gatvės pradžia pasižymi kavinių, barų, 
užeigų gausa. Trakų g.  prekių ženklų kaita yra didelė, tačiau 
yra keletas ilgai išsilaikiusių nuomininkų – Kanela, C&D Style, 
Keisti ženklai.
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Nuomininkų judėjimas. 2012 m. prekybinių patalpų 
rinkoje aktyviausiai veikė maitinimo įmonės. Išskiriama 
Vičiūnų restoranų grupė, kuri atidarė tris naujus maitinimo 
taškus senamiestyje: Charlie Pizza Pilies g., Vokiečių g., 
La Crepe Gedimino pr. Taip pat gegužės mėnesį Vilniaus 
Centrinėje Universalinėje parduotuvėje (VCUP) bei rugpjūčio 
mėnesį PPC Ozas atsidarė Charlie Pizza, La Crepe ir Charlie 
Kids restoranai.

Plėtra užsiėmė UAB „Armitana“ – gruodžio mėnesį Gedimino 
prospekte atidarė Žygio batų parduotuvę. Rekonstruotame 
Flagman prekybos centre, pasivadinsiančiame  Centro pasažu, 
duris atvėrė nauja Douglas parduotuvė.

Nauji prekių ženklai. Per 2012 metus komercinių 
prekybinių ir maitinimo patalpų rinkoje buvo juntamas tam 
tikras atsigavimas – į rinką buvo paleista daug naujų projektų, 
kurių didžiąją daugumą sudarė maitinimo verslu užsiimančios 
įmonės.

2012 m. į Lietuvą atkeliavo šaldytų jogurtų konceptas ir 
atidarytos trys naujos vietos: dvi iš jų priklauso Latvijos Yo Yo 
Frozen Yoghurt tinklui (Gedimino pr. ir Vokiečių g.), o trečia – 
lietuviško kapitalo Yogis (Trakų g.). 

Sostinėje toliau plečiasi kavinių tinklas, kurios siūlo kavą 
išsinešimui. 2012 m. rinkoje pasirodė naujas dalyvis – Caif 
Café, priklausanti UAB „Delano“. Pirmoji Caif Café kavinė 
atsidarė PPC Akropolis. Liepos antrojoje pusėje atsidarė dar 
dvi naujos šio prekės ženklo kavinės Gedimino pr. bei Vokiečių 
g. Vėliau – dar viena Pilaitės mikrorajone, Pilaitės pr. 31.

Praėję metai sostinės senamiesčio patalpų rinkoje taip pat 
pasižymėjo naujais aukštesnės ir aukštos klasės restoranais: 
naujai pastatytame Kempinski viešbutyje įsikūrė restoranas 
Telegrafas, savo klientams galintis pasiūlyti išskirtinius 
vaizdus į Katedros aikštę. Kaimynystėje esančiame Amberton 
viešbutyje ilgalaikį nuomininką – Da Antonio pakeitė restoranas 
Le Goût. Atokiau nuo senamiesčio, naujai pastatytame Comfort 
viešbutyje įsikūrė restoranas Time. Taip pat prie aukštos klasės 
maitinimo įstaigų priskirtini nauji restoranai Lauro lapas 
(Pamėnkalnio g.), Böff (Olimpiečių g. 1), Stebuklai (Gynėjų g. 
14).
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Kainos. Sunkmečio metu sumažėjusios nuomos kainos 
per 2012 metus pradėjo augti. Pagrindinėse prekybinėse 
gatvėse nuomos kaina padidėjo apie 10-20 %. Šiuo metu 
prekybos patalpų nuomos kainos intervalas yra 40-150 Lt/
m2. Pavyzdžiui, Gedimino prospekto dalyje, nuo V. Kudirkos 
g. iki Seimo rūmų, patalpos gali būti įvertinamos 40-70 Lt/ m2, 
o pačioje Gedimino prospekto pradžioje, ribose nuo Katedros 
aikštės iki A. Jakšto g., patalpų nuomos kaina svyruoja nuo 70 
iki 150 Lt/m2. 

2012 m. pasirodę nauji prekių ženklai Vilniaus senamiestyje
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1. YO YO frozen yoghurt 10. Baku Ceyhan 19. Time 28. Böff 37. Sofoklis

2. YO YO frozen yoghurt 11. Shiva Chill bar 20. Machalla 29. Roast&Beer PUB

3. Yogis 12. Omakase 21. Kolonos 30. La Birra PUB

4. Caif Cafe 13. Raw 42 22. Guda 31. Trip bar

5. Caif Cafe 14. Telegrafas 23. KAS KAS 32. VotOnoRoom

6. Ararat 15. Gedimino dvaras 24. Fionos kepyklėlė 33. Buon Giorno

7. Lauro lapas 16. Stebuklai 25. Carre 34. One Planet shop&lounge

8. Basilico 17. Terrano 26. Dione 35. Maduro

9. Akivarai 18. La Salon Bar & Lounge 27. Le Goût 36. COOCKOO
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SANDĖLIAVIMO PATALPŲ RINKA

Gana aktyvų logistikos centrų projektų vystymą sustabdžius 
ekonomikos nuosmukiui, pastaruosius 3 metus nuomojamo ploto 
pasiūla praktiškai nesikeitė. 2012 metais Lietuvos logistikos centrų 
rinkoje buvo juntamas šioks toks pagyvėjimas.

Lietuvos logistikos centrų rinka sukoncentruota aplink tris 
didžiausius šalies miestus: Vilnių, Kauną ir Klaipėdą: čia pasiūla 
sudaro 740.000 m2 bendrojo ploto ir apima beveik visą Lietuvoje 
esančių modernių sandėliavimo patalpų plotą. 

Vilniuje 2012 m. buvo įgyvendintas 6.000 m² ploto 
Transekspedicijos logistikos projektas savo reikmėms bei 
pabaigtas ir išnuomotas 7.300 m² III-asis Airport business park 
etapas. 2012 m. pabaigoje nuomos rinkai taip pat pristatyta dalis 
Visorių informacinių technologijų parke patalpų. Bendras pastato 
plotas – 28.500 m2, iš kurių 13.500 m2 – gamybinės paskirties ir 
15.000 m2 – viešosios paskirties.

Kaune 2012 m. 7.000 m² buvo praplėstas savo reikmėms statytas 
BLS logistikos centras. 

Klaipėdoje, po kelių metų visiško štilio, 2012 m. sandėliavimo 
patalpų pasiūlą šiek tiek padidino vietos transporto kompanijos 
savo reikmėms pastatytas 10.500 m² logistikos centras, kurio pusę 
kompanija skyrė nuomai.
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Objektas Savininkas
Plotas 
(m2)

Spekuliatyvus 
plotas (m2)

Transekspedicija
Transekspedicija, 

UAB
6.000 2.000

Airport business 
park (III etapas)

Ogmios centras, 
AB

8.500 8.500

Transimeksa
Transimeksa, 

UAB
4.200 4.200

Visorių informacinių 
technologijų parkas

BOD Group,
UAB

28.500 15.000

Logistikos centras Savininkas Regionas
Bendras 

plotas (m2)

Baltijos statybų valdymas
Baltijos statybų valdy-

mas, UAB
Kauno 12.000

YIT Kausta YIT Kausta, AB Kauno 20.000

Rodena Rodena, UAB Kauno 4.733

Klaipėdos LC (3 etapas) Gelsta, UAB Klaipėdos 13.000

Klaipėdos LC (2 etapas) Gelsta, UAB Klaipėdos 8.500

Vilijos verslo parkas (II 
stage)

Vilijos parkas, UAB Vilniaus 5.000

Vilniaus viešasis logis-
tikos centras

Lietuvos geležinkeliai, 
AB

Vilniaus -

Trilogija (1 etapas) Homburg Lentvaris, UAB Vilniaus 8.000

Logistikos centrų bendro ploto 
pasiūlos dinamika 2006 – 2012 m., m2

2012 m. atsiradusi sandėliavimo patalpų pasiūla Vilniuje

Planuojami logistikos centrų projektai Lietuvoje
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Neužimtumas. Klaipėdos ir Vilniaus regionuose sunkmečiu 
išaugusios vakansijos 2010 m. pradėjo mažėti ir 2012 m. 
pasiekė pakankamai žemą lygį, atitinkamai 3 % ir 5 %. Visą 
laiką žema (iki 3 %) vakansija Kauno sandėliavimo patalpų 
rinkoje signalizuoja, kad paklausa vis dar nėra visai patenkinta 
ir rinka artimiausiu metu turi daugiau potencialo, nei kitų 
dviejų regionų. 

Kainos. Pastaruoju metu modernių sandėliavimo patalpų 
nuomos kainos visuose trijuose regionuose nežymiai augo. 
Atsižvelgiant į šiuo metu žemas bei dar mažėjančias vakansijas 
ir tai, kad artimiausiu metu didelio pasiūlos padidėjimo 
nenusimato nei viename iš regionų, nuomotojų pozicijos 
dar labiau sustiprės, kas sustiprins nuomos kainų augimo 
tendenciją netolimoje ateityje.
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MOKESTINĖ IR TEISINĖ APLINKA
Darbo santykiai. Nuo 2013 m. sausio mėn. - minimalioji mėnesinė alga – 1.000 Lt, o minimalusis valandinis atlygis - 6,06 
Lt. 2012 m. Lietuvoje  vidutinis darbo užmokestis (bruto) siekė – 2.171 Lt. Darbo sutartys sudaromos raštu pagal pavyzdinę 
formą. Darbuotojui nustatomas išbandymo terminas – iki 3 mėn. Atleisti darbuotoją darbdavio iniciatyva galima tik esant 
svarbiai priežasčiai. Įspėti būtina prieš 2 arba 4 mėnesius. Išeitinės išmokos atleidus darbuotoją svyruoja nuo 1 iki 6 mėnesinio 
vidutinio darbo užmokesčio priklausomai nuo stažo. 

Darbdavio vienos darbo vietos savikainos pasiskirstymas, % Darbuotojų gaunamų pajamų pasiskirstymas, %

Žemės mokestis. Žemės mokesčio mokėtojais laikomi žemės 
savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys bei kolektyvinio 
investavimo subjekto valdymo įmonės. Žemės mokesčio 
tarifas sudaro nuo 0,01 % iki 4 % žemės mokestinės vertės. 
Konkretų tarifą kasmet nustato kiekviena savivaldybės taryba 
individualiai. Be to, savivaldybės tarybos gali nustatyti ir 
kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik 
atsižvelgiant į vieną arba į kelis iš šių kriterijų. 

Žemės mokesčio tarifus įtakojantys kriterijai

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis

Žemės sklypo naudojimas arba nenaudojimas

Žemės sklypo dydis

Mokesčio mokėtojų kategorijos

Žemės sklypo būvimo savivaldybės teritorijoje vieta 

Pelno mokestis.  Lietuvoje pelno mokesčio tarifas yra 15 %. Įmonėms kuriose dirba ne daugiau kaip 10 žmonių ir mokestinio 
laikotarpio pajamos neviršija  1.000.000 Lt, taikomas sumažintas pelno mokesčio tarifas – 5 %. 

Lietuvos vieneto gaunami dividendai iš Lietuvos vienetų, kuriuose dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ne trumpiau kaip 12 
mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių akcijų 
(dalių, pajų), pelno mokesčiu neapmokestinami ir neįtraukiami į juos gaunančio vieneto pajamas.

Lietuvos vieneto, kuriame dividendus gaunantis užsienio vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, valdo ne mažiau 
kaip 10 procentų balsus suteikiančių akcijų, tam užsienio vienetui išmokami dividendai neapmokestinami, išskyrus atvejus, 
kai dividendus gaunantis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėse teritorijose.

Lietuvos vieneto ar nuolatinės buveinės gaunami dividendai iš užsienio vienetų, kuriuose dividendus gaunantis Lietuvos 
vienetas ar užsienio vienetas, kurio nuolatinė buveinė  gauna šiuos dividendus, ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, 
valdo ne mažiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių akcijų neapmokestinami.
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Nekilnojamojo turto mokestis. Nuo 2012 m. sausio 1 d. nekilnojamojo turto mokesčio objektui priskirtas visas, o ne 
tik komerciniais tikslais naudojamas fizinių asmenų turimas nekilnojamasis turtas. Neapmokestinama fizinio asmens ir 
jo šeimos narių (sutuoktinių ir/ar nepilnamečių vaikų) turimo nekilnojamojo turto dalis iki 1 milijono litų. Mokestį nuo 
neapmokestinamąją vertę viršijančios nekilnojamojo turto vertės moka to turto savininkas

Nuo 2013 m. keisis ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifai (nuo 
0,3 %  iki  3 %), kuriuos nustato savivaldybės. Savivaldybės taryba 
turi teisę nustatyti kelis konkrečius nekilnojamojo turto mokesčio 
tarifus, kurie skirstomi, atsižvelgiant tik į vieną arba kelis iš šių 
kriterijų: turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo techninės 
priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį, teisinę 
formą ar socialinę padėtį) ar turto buvimo savivaldybės teritorijoje 
vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo 
dokumentuose nustatytus prioritetus). 
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Mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas, už kurį mokestį moka juridinis asmuo:
1. Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų ar jų 

atstovybių nekilnojamasis turtas;
2. Valstybės ar savivaldybių nekilnojamasis turtas;
3. Laisvųjų ekonominių zonų įmonių nekilnojamasis turtas;
4. Bankrutavusių įmonių nekilnojamasis turtas;
5. Tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų nekilnojamasis turtas, o kitų religinių bendruomenių, bendrijų ir 

centrų nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai arba kulto apeigų reikmenų gamybai;
6. Aplinkos apsaugai ir priešgaisrinei apsaugai naudojamas nekilnojamasis turtas ir bendros paskirties objektai pagal 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą;
7. Nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas laidojimo paslaugoms arba esantis kapinių teritorijoje;
8. Neįgaliųjų asociacijų, įmonių ir įstaigų, kurių dalyviai yra tik neįgaliųjų asociacijos, nekilnojamasis turtas;
9. Juridinių asmenų, kurių daugiau kaip 50 procentų pajamų per mokestinį laikotarpį sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, 

kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 281 dalyje, nekilnojamasis turtas;
10. Daugiabučių namų savininkų bendrijų, namų statybos bendrijų, garažų eksploatavimo ir sodininkų bendrijų nekilnojamasis 

turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai; 
11. Labdaros ir paramos fondų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą, nekilnojamasis 

turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai;
12. Mokslo ir studijų institucijų, nurodytų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, nekilnojamasis turtas;
13. Švietimo įstaigų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, nekilnojamasis turtas;
14. Socialines paslaugas teikiančių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, nekilnojamasis 

turtas;
15. Profesinių sąjungų nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei profesinių sąjungų įstatuose 

numatytai veiklai;
16. Juridinių asmenų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), 

naudojamas tik nekomercinei veiklai;
17. Lietuvos banko nekilnojamasis turtas;
18. Juridinių asmenų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, 

nekilnojamasis turtas;
19. Nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas teikiant tik sveikatos priežiūros paslaugas.

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas pagrindiniuose Lietuvos 
miestuose, %
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PVM už nekilnojamąjį turtą. Standartinis PVM tarifas yra 21 %. 
Taip pat taikomi lengvatiniai 0 %, 5 % ir 9 % PVM .

Žemė ir kitas nekilnojamasis turtas tampa pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) apmokestinimo objektu, kai: tiekiamas (parduodamas ar 
kitaip nuosavybės teise perleidžiamas) šalies teritorijoje esantis 
turtas ir jį tiekia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo 
ekonominę veiklą. 

PVM neapmokestinamas pastatų, statinių ar jų dalių (išskyrus naujus 
pastatus ir statinius, naujas pastatų ir statinių dalis) pardavimas ar 
kitoks perdavimas, kai pagal sandorio sąlygas asmuo, kuriam toks 
daiktas perduodamas, arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti juo 
kaip jo savininkas. 

Žemės pardavimas ar kitoks perdavimas, kai pagal sandorio sąlygas asmuo, kuriam tokia žemė perduodama, arba trečioji šalis 
įgyja teisę disponuoti ja kaip jos savininkas, PVM neapmokestinamas. 

PVM lengvata netaikoma:

• Žemei, perduodamai kartu su naujais pastatais ar statiniais ar jų dalimis;
• Žemei statyboms. Žemė statyboms – tai žemės sklypas, kuris yra skirtas statybai, neatsižvelgiant į tai, ar tame 

sklype atlikti kokie tvarkymo darbai, ar ne. Nustatant, ar žemė skirta statyboms, reikėtų įvertinti: ar yra leidimai 
statybai, arba savivaldybės detaliuose planuose yra numatytas sklypo užstatymas.

Taigi, taikant standartinį 21 % PVM tarifą, apmokestinama: žemė, perduodama kartu su naujais pastatais ar statiniais ar jų 
dalimis; žemė statyboms; nauji pastatai ar statiniai bei jų dalys.

Pažymėtina, kad su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais susijusios paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje ir 
apmokestinamos standartiniu PVM tarifu tuo atveju, kai daiktai, su kuriais paslaugos susijusios, yra ar bus pastatyti šalies 
teritorijoje.

Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma PVM neapmokestinama, išskyrus: viešbučių, motelių, kempingų ir panašias 
apgyvendinimo paslaugas bei tais atvejais kai nuomotojas nėra PVM mokėtojas.

Nekilnojamojo turto sandorių tvarka. Pardavėjas  privalo informuoti pirkėją apie visus asmenis, susijusius su turtu. 
Nekilnojamojo turto nuomos sutartis gali būti sudaroma dviem būdais: paprastai pasirašoma nuomos sutartis arba pasirašyta 
nuomos sutartis registruojama Registrų centre. Nuomos sandorio registravimas Registrų centre užtikrina abi šalis nuo bet 
kokios trečiųjų šalių intervencijos. Nekilnojamojo turto savininkas turi galimybę parduoti nekilnojamąjį turtą su jame esančiu 
nuomininku, iš anksto šį įspėjęs, nebent sutartyje nurodyta kitaip.

Nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo sutartis gali būti nutraukta šiais atvejais: 

1. Vienai iš pusių pareikalavus nutraukti sutartį, dėl kitos pusės sutarties nesilaikymo ar įstatymus pažeidžiančių 
veiksmų;

2. Abipusiu šalių susitarimu;
3. Kitomis sutartyje nurodytomis aplinkybėmis.

0 %
Tarifas taikomas – įstatyme nurodytais prekių tiekimo ir 
paslaugų teikimo bei prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės 
atvejais.

5 %

Tarifas taikomas vaistų ir medicinos pagalbos priemonių 
teikimui ir jų remontui asmenims, kuriems šių prekių įsigijimo 
išlaidos visiškai ar dalinai kompensuojamos Sveikatos 
draudimo įstatyme nustatyta tvarka.

9 %
Tarifas taikomas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosios 
patalpoms šildyti ir į gyvenamąsias patalpas tiekiamam 
karštam vandeniui

9 %

Tarifas taikomas knygoms ir neperiodiniams informaciniams 
leidiniams, laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams 
leidiniams; keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais 
paslaugoms, taip pat keleivių bagažo vežimo paslaugoms.

Lietuvoje taikomos PVM mokesčio lengvatos
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Išlaidos susijusios su nekilnojamojo turto pardavimu ar įsigijimu. Nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo sutartis 
turi būti patvirtinta notariškai. Sandorio notarinis patvirtinimas kainuoja 0,45 % nuo visos sandorio sumos, bet ne daugiau 
nei 20.000 Lt vienam turtiniam vienetui ir ne daugiau nei 50.000 Lt daugiau nei vienam turtiniam vienetui sandoryje.  Už 
objekto įkeitimą hipotekoje mokamas nuo 0,2 iki 0,3 % mokestis, bet ne mažiau nei 50 Lt ir ne daugiau nei 500 Lt. Nuosavybės 
įregistravimas Registrų centre yra apmokestinamas priklausomai nuo būsimo savininko teisinio statuso, nekilnojamojo turto 
tipo ir vidutinės vertės, bet negali viršyti 5.000 Lt.

Energinio naudingumo sertifikatas. Parduodant ar išnuomojant pastatus ir jų dalis (butus, kitos paskirties atskiro 
naudojimo patalpas) privaloma turėti pastatų energinio naudingumo sertifikatą. Statytojas (užsakovas) ar savininkas galimam 
naujam nuomininkui arba galimam pirkėjui privalo pateikti susipažinti, o pirkėjui arba naujam nuomininkui perduoti 
galiojantį pastato ar jo dalies energinio naudingumo sertifikatą arba jo kopiją.
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Solid Real Advisors yra komercinio nekilnojamojo turto profesionalų kompanija, teikianti paslaugas Lietuvoje 
veiklą vykdančioms įmonėms bei fiziniams asmenims.

Klientams teikiame platų komercinio nekilnojamojo turto paslaugų spektrą: nuo išsamių rinkos tyrimų, įvairaus 
pobūdžio analizių, visų tipų nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugų, iki konsultacijų strateginiais klausi-
mais bei klientų turto valdymo. Kartu su partneriais galime pasiūlyti visas nekilnojamojo turto paslaugas, kurių 
gali prireikti turto gyvavimo cikle.

Aukštą paslaugų kokybę ir sėkmingą ilgalaikį bendradarbiavimą su klientais užtikrina mūsų požiūris į savo darbą 
– tik suvokdami kliento strateginius verslo tikslus galime pasiūlyti ir įgyvendinti optimalius nekilnojamojo turto 
sprendimus.

Apie įmonę
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Konsultacijos 
Regimantas Kacevičius

              +370 647 90092 
regimantas.kacevicius@solidreal.lt 

Tarpininkavimas 
Aurimas Astramskas

+370 609 98091
aurimas.astramskas@solidreal.lt

Kontaktai

UAB “Solid Real“
Kalvarijų g. 2, Vilnius

Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“
Konstitucijos pr. 7, Vilnius

El. paštas: info@ilawfirm.lt
Tel.: +370 5 248 7670

Faks.: +370 5 248 7671

UAB "Nepriklausomas auditas"
Subačiaus g. 15/2 - 53, Vilnius

El. paštas: info@nepriklausomasauditas.lt
Tel.: +370 5 279 1597

Faks.: +370 5 278 4686
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Teikiamos paslaugos

PASIRUOŠIMAS

•Turto maksimalaus panaudojimo galimybių studija

•Turto nuomos strategijos parengimas 

•Projekto koncepcijos sukūrimas 

•Nekilnojamojo turto portfelio konsultacijos 

•Plėtros strategijos sukūrimas 

•Monitoringo paslaugos

ĮGYVENDINIMAS

•Turto savininko atstovavimas

•Nuomininko/pirkėjo atstovavimas

ADMINISTRAVIMAS

•Nuomos santykių valdymas

•Apskaita ir ūkio administravimas

•Techninis pastatų valdymas

•Konsultacijos maksimalių nuomos pajamų, turto 

valdymo strategijos ir marketingo klausimais

ANALIZĖ IR 
KONSULTACIJOS

TARPININKAVIMAS

TURTO VALDYMAS
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