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Vilniaus verslo centrai

Centrinė miesto dalis
Nemokama konsultacija:IVdalis



Didžioji g. 33

Embassy house

Jogailos g. 9

Pylimo g. 30

Adresas K.Kalinausko g. 24
Statybos metai 2009 m.
Naudingas plotas 3.000 m2

Parkavimo vietų skaičius 50
Klasė B+
Nuomos kaina 55 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: administracinis pastatas esantis ju-
drioje Jogailos g. Didžiausias pastato nuomininkas - Baltijos 
šalių verslo teisės advokatų kontora Lawin. Šiuo metu pastoto 
užimtumas siekia 100 %.

Adresas Jogailos g. 9
Statybos metai 2004  m.
Naudingas plotas 3.000 m2

Parkavimo vietų skaičius 12
Klasė B+
Nuomos kainų intervalas 40-45 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: puikiai įrengtas administracinis pas-
tatas, pasižymintis itini maža nuomininkų kaita. Visos patalpos 
šiuo metu yra išnuomotos.

Adresas Pylimo g. 30
Statybos metai 2003 m.
Naudingas plotas 840 m2

Parkavimo vietų skaičius 30
Klasė B
Nuomos kaina 33 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: puikiai įrengtas biurų ir gyvenamo-
sios paskirties pastatas, esantis prestižinėje Vilniaus miesto 
vietoje. Šiuo metu nuomojamų patalpų nėra. 

Adresas Didžioji g. 33
Statybos metai 1940 m.
Naudingas plotas 1.000 m2

Parkavimo vietų skaičius -
Klasė B+

NT Brokerio komentaras: prie pat Vilniaus Rotušės esantis 
administracinės - komercinės paskirties pastatas, kurio pir-
muose aukštuose įrengtos komercinės patalpos. Kitoje pastato 
dalyje įrengti biurai, kurie šiuo metu yra išnuomoti.



Trakų g. 12

Vertas

Vilniaus g. 35

Vilnius international house

Adresas Trakų g. 12
Statybos metai 1940 m.
Naudingas plotas 500 m2

Parkavimo vietų skaičius 5
Klasė B
Nuomos kaina 30 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: Trakų g. vidiniame kieme esantis ne-
didelis - 500 m2, 3 aukštų renovuotas administracinis pastatas. 
Šiuo metu pastatas yra  100 % išnuomotas. 

Adresas Gynėjų g. 16
Statybos metai 2007 m.
Naudingas plotas 9.400 m2

Parkavimo vietų skaičius 251
Klasė A
Nuomos kaina 58 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: nedidelis administracinės paskirties 
pastatas Vilniaus Senamiestyje. Vidiniame kieme yra privati 
automobilių stovėjimo aikštelė. Šiuo metu pastate laisvų biurų 
nėra.

Adresas Vilniaus g. 35
Statybos metai 1940 m.
Naudingas plotas 1.560 m2

Parkavimo vietų skaičius 15
Klasė B
Nuomos kaina 37 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: nedidelis administracinis pastatas 
strategiškai patogioje Vilniaus Senamiesčio vietoje. Pagrindinė 
pastato problema, kaip ir didžiosios dalies šioje zonoje esančių 
yra automobilių stovėjimo vietų stoka. Šiuo metu pastate yra 
pora laisvų biurų.

Adresas Šv. Ignoto g. 1
Statybos metai 2007 m.
Naudingas plotas 1.511 m2

Parkavimo vietų skaičius -
Klasė B
Nuomos kaina 25 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: reprezentatyvus ir puikiai įrengtas 
aukštos klasės verslo centras. Pastate yra įsikūrusios didelės 
įmonės, tad verslo centras nepasižymi didele nuominikų kai-
ta. Užimtumas - 98 %. 



Mano specializacija – administracinės paskirties patalpos Vilniaus mieste. Esu orien-
tuota į kokybišką darbą siekiant užsibrėžtų tikslų, todėl po kokybės ateina kiekybė. 
Atkaklumas, motyvacija, žinios, sukaupta profesinė patirtis bei derybiniai įgūdžiai,  
padeda mano klientams sutaupyti ne tik laiko, bet ir finansinių išteklių.

Kiekvieną dieną dirbu su įvairiausiais klientais, kurių poreikiai neapsiriboja – plotas, 
vieta, kaina. Kas svarbiausia šiame darbe? Ieškoti alternatyvų, įsiklausyti ir suprasti 
kliento poreikį. Esu aktyvi šioje rinkoje, todėl žinau, kokia situacija yra verslo cen-
truose bei administraciniuose pastatuose. 

Skambinkite ir aš prisidėsiu prie Jūsų verslo plėtros.

Kartu mes galime padaryti daugiau!

 „Solid Real Advisors“ yra nekilnojamojo turto profesionalų kompanija, teikianti paslaugas Lietuvoje veiklą vykdančioms įmo-
nėms bei fiziniams asmenims. 

Klientams teikiame platų komercinio nekilnojamojo turto paslaugų spektrą: nuo išsamių rinkos tyrimų, įvairaus pobūdžio ana-
lizių, visų tipų nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugų, iki konsultacijų strateginiais klausimais 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 suvokda-
mi kliento strateginius verslo tikslus galime pasiūlyti ir įgyvendinti optimalius nekilnojamojo turto sprendimus.  

Pagarbiai 
Viktorija Rakštytė
+370 647 90094

Kontaktai

  

Viktorija Rakštytė
+370 647 90094
viktorija.rakstyte@solidreal.lt

Šarūnas Tarutis
sarunas.tarutis@solidreal.lt
+370 647 90093

UAB “SOLID REAL“
Įm.k. 148335689 
PVM LT100006311919 
Kalvarijų g.2, Vilnius
Lietuva

Nekilnojamojo turto konsultacijos Tarpininkavimas


