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INVESTICINIS PATRAUKLUMAS

 › Parduodamas Turtas yra didžiausiame komerciniame, 
politiniame bei kultūros centre - Lietuvos sostinėje, 
Vilniuje.

 › Turtas yra vertingiausioje Vilniaus miesto istorinėje  
dalyje - Senamiestyje, kuriame NT kainos bei paklausa 
kokybiškiems NT projektams yra viena didžiausių,  
o NT kainos - vienos stabiliausių. 

 › Architektūrinio paveldo gausa bei istorinis Turto 
autentiškumas suteikia Turtui ilgalaikį investicinį 
patrauklumą. 

 › Išskirtinė Turto lokacija bei unikali plėtros koncepcija 
suteikia Turtui pranašumą bei užtikrina konkurencingumą. 

 › Turtas yra geros būklės, nuolat prižiūrimas ir  
naudojamas komercinėje veikloje, todėl gali būti  
toliau eksploatuojamas pagal esamą paskirtį.

 › Turtas yra gana plataus pritaikymo - galimos gyvenamoji, 
biurų ar viešbučių funkcijos, arba šių funkcijų derinys. 

 › Yra galimybė išplėsti esamą Turto plotą mansardinių 
aukštų plotu.

 › Turtas yra optimalaus dydžio patraukliai investicijų grąžai 
uždirbti bei aukštam likvidumui išlaikyti.

 › Konkurencingų projektų atsiradimo galimybės ateityje yra 
gana ribotos dėl menkos istorinių pastatų Senamiestyje 
pasiūlos bei šiems pastatams keliamų paveldosauginių 
reikalavimų.

Investicinis patrauklumas
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SANDORIO STRUKTŪRA

Aukciono organizatorius  
UAB Colliers International Advisors  
Adresas A. Goštauto g. 40B, Vilnius, Lietuva

Aukciono dokumentai priimami  
nuo 2017.01.09 iki 2017.02.17 darbo dienomis 
nuo 09:00 val. iki 16.00 val.  
Aukciono organizatoriaus adresu arba el. pašto adresu.

Aukciono data ir laikas 2017.02.21, 10:00 val. 

Aukciono vieta Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 
posėdžių salė (2 aukštas), Konstitucijos pr. 3, Vilnius. 

Aukciono objekto pradinė kaina 3.900.000 EUR*.

Pradinis įnašas už Aukciono objektą 30.000 EUR. 

Kainos didinimo intervalas 10.000 EUR. 

* Pradinė Aukciono objekto kaina skelbiama be Pridėtinės vertės mokesčio 
(toliau - PVM) dydžio. Jei aukciono objektas bus parduotas apmokestinamajam 
asmeniui, PVM mokėtojui, ar diplomatinei atstovybei, konsulinei įstaigai, tarptautinei 
organizacijai ar jos atstovybei - prie aukciono laimėtojo pasiūlytos didžiausios kainos 
už aukciono objektą bus papildomai skaičiuojamas PVM; jei aukciono objektas bus 
parduotas neapmokestinamajam asmeniui arba apmokestinamajam asmeniui, ne 
PVM mokėtojui - aukciono laimėtojo pasiūlyta didžiausia kaina už aukciono objektą 
nebus papildomai apmokestinama PVM dydžiu.

Aukciono informacija Kontaktai
Aktuali aukciono taisyklių redakcija bei aukciono 
dokumentų pavyzdžiai yra skelbiami  
http://www.dominikonu11.lt/. 

Aukciono organizatoriaus atsakingo asmens kontaktiniai 
duomenys:

 
Inga Purtulytė 
Projektų vadybininkė 
Tel. +370 603 06115 arba +370 5 249 1212  
El. paštas inga.purtulyte@colliers.lt

Aukciono organizatorius yra atsakingas už:

 › Aukciono objekto apžiūrų organizavimą;

 › Aukciono objekto dokumentų bei su Aukciono objektu 
susijusios informacijos pateikimą potencialiems 
pirkėjams;

 › Aukciono dokumetų bei aukciono dalyvių registravimą;

 › Aukciono organizavimą bei vykdymą;

 › Aukciono laimėtojo bei pardavėjo veiksmų koordinavimą 
iki pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo 
bei aukciono objekto perdavimo aukciono laimėtojui. 

Turtas parduodamas aukciono būdu: 

 › Potencialių pirkėjų skaičius nėra ribojamas;

 › Aukciono dalyviams yra keliami aukciono taisyklėse 
numatyti reikalavimai; 

 › Aukcionas vykdomas, jeigu dalyvauti jame 
įregistruojamas bent vienas aukciono dalyvis;

 › Aukciono objekto pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma 
su didžiausią pirkimo kainą pasiūliusiu aukciono dalyviu - 
Aukciono laimėtoju;

 › Aukciono laimėtojas per aukciono taisyklėse bei 
preliminarioje Turto pirkimo-pardavimo sutartyje 
numatytus terminus turi: 

 » sudaryti Aukciono objekto pirkimo-pardavimo sutartį 
(notarinės formos); 

 » Aukciono taisyklėse nustatyta tvarka bei laiku 
sumokėti Aukcione pasiūlytą kainą už Aukciono 
objektą;

 » sudaryti Turto nuomos sutartį.

Sandorio struktūra
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PARDUODAMAS TURTAS

 › Parduodamą Turtą sudaro dvi administracinės patalpos, 
esančios pastatuose Dominikonų g. 9, 11, Vilniuje, kurių 
bendras plotas 2.463,01 kv. m bei inžineriniai tinklai - 
šilumos trasa. 

 › Žemės sklypų dalys, kuriose išsidėstę pastatai su 
patalpomis, yra nuomojamos iš valstybės. Bendras 
nuomojamos iš valstybės žemės plotas yra 0,1977 ha.

 › Pastatai, kuriuose yra Turtas, įtraukti į Vilniaus miesto 
nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą bei saugotinų 
pastatų sąrašą.  

 › Pastatai yra greta vienas kito ir formuoja gana erdvų 
uždarą vidinį kiemą, kuriame įrengta automobilių 
parkavimo aikštelė. 

 › Pastatai turi gana stačius šlaitinius stogus, kurie 
formuoja mansardinius aukštus su galimybe juos įrengti. 

 › Turtas yra geros būklės. 2014 metais atliktas remontas. 
Patalpose vykdoma komercinė (administracinė) veikla.

Parduodamas turtas Pagrindiniai parduodamo Turto duomenys
Patalpos

Adresas Vilnius, Dominikonų g. 9 Vilnius, Dominikonų g. 11
Pavadinimas Negyvenamoji patalpa - Įstaiga Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos
Unikalus numeris 1094-0058-3013:0002 1094-0058-4010:0013
Paskirtis Administracinė Administracinė
Bendras plotas 483,56 kv. m 1.979,45 kv. m
Pagrindinis plotas 300,00 kv. m 1.326,08 kv. m
Nuosavybės teisė UAB "VILNIAUS VANDENYS"

PASTATAI, KURIUOSE YRA PATALPOS
Pavadinimas Pastatas - Administracinis Pastatas - Administracinis
Paskirtis Administracinė Administracinė
Aukštų skaičius 3 2
Bendras plotas 930,92 kv. m 2.147,07 kv. m
Pagrindinis plotas 663,56 kv. m 1.326,08 kv. m
Užstatytas plotas 395,00 kv. m 1.476,00 kv. m

Žemės sklypai
Adresas Vilnius, Dominikonų g. 9 Vilnius, Dominikonų g. 11
Unikalus numeris 4400-0051-1680 4400-0052-8178
Kadastro numeris 0101/0057:128 Vilniaus m. k.v. 0101/0057:129 Vilniaus m. k.v.
Paskirtis Kita Kita
Žemės sklypo plotas 0,0506 ha 0,1857 ha
Užstatyta teritorija 0,0506 ha 0,1857 ha
Nuosavybės teisė Lietuvos Respublika

Sudaryta nuomos sutartis UAB "VILNIAUS VANDENYS" 
Plotas: 0.0265 ha. Terminas iki 2040-06-08.

UAB "VILNIAUS VANDENYS" 
Plotas: 0.1712 ha. Terminas iki 2040-05-03.

Inžineriniai tinklai
Adresas Vilnius, Dominikonų g. 11
Pavadinimas Inžineriniai tinklai - Šilumos trasa
Unikalus numeris 1399-9041-7018
Paskirtis Šilumos tinklų
Nuosavybės teisė UAB "VILNIAUS VANDENYS"

Pagrindiniai papildomo turto duomenys
Kiemo statiniai ir bendro naudojimo patalpos mansardoje

Adresas Vilnius, Dominikonų g. 11 Vilnius, Dominikonų g. 9 Vilnius, Dominikonų g. 11
Pavadinimas Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (kiemo aikštelė) Neįrengtos bendro naudojimo patalpos mansardoje
Unikalus numeris 1094-0058-4021 - -
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai - -
Preliminarus plotas - 80,40 kv. m iš 154,78 kv. m 636,81 kv. m iš 690,74 kv. m
Nuosavybės teisė Nuosavybės teisės neįregistruotos 
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TURTO POTENCIALAS

Turto plėtros galimybės

 › Išvystytas gyvenamojo būsto projektas pasižymės 
išskirtiniais pastatų fasadais ir originaliais vidiniais 
patalpų planavimo sprendiniais bei išsiskirs savo 
identitetu.

 › Unikali Turto lokacija bei istorinis pastatų autentiškumas 
formuos prestižinio, analogų rinkoje neturinčio 
gyvenamojo būsto įvaizdį bei suteiks galimybę pasiekti 
vienas didžiausių pardavimo kainų rinkoje.

 › Puikiai išvystyta aplinkos verslo ir socialinė infrastruktūra 
užtikrins kokybiškas bei komfortiškas gyvenimo sąlygas, 
todėl planuojami apartamentai bus paklausūs potencialių 
pirkėjų tarpe.  

 › Unikalus gyvenamojo komplekso vidaus patalpų 
planavimas leis pasiūlyti įvairaus ploto apartamentus su 
automobilių parkavimu vidiniame kieme bei užtikrins 
aukštą projekto likvidumą.

 › Autentiškos architektūros bei originalaus planavimo 
gyvenamasis kompleksas pasižymės dideliu 
konkurenciniu pranašumu bei ilgalaike išliekamąja verte.

Prestižinio gyvenamojo komplekso struktūra*
Charakteristika Plotas, kv. m Komentaras

Gyvenamasis plotas esamose patalpose 1.873 30 apartamentų (plotai 32,74 -132,13 kv. m, plotų vidurkis 62,42 kv. m)
Gyvenamasis plotas Dominikonų g. 9 mansardoje 80 1 apartamentas
Gyvenamasis plotas Dominikonų g. 11 mansardoje 543 6 apartamentai (plotų vidurkis 90,5 kv. m)
Komercinis plotas 2-ame aukšte (Dominikonų g. 11) 120 -
Vyno rūsiai  177 5 vyno rūsiai ir 2 techninės patalpos
Bendro naudojimo patalpos 230 Iš jų 12 kv. m mansardoje
Pagalbinės, techninės patalpos 75 -
Antžeminės parkavimo vietos - 13 vnt.

VISO patalpų plotas be mansardos ploto 2.463 -
VISO patalpų plotas su mansardos plotu 3.099 -

Vidutinis apartamento plotas Apie 67,5 kv. m

* - Remiantis preliminariais skaičiavimais bei prielaidomis.

GALIMYBĖ TURTĄ PRITAIKYTI PRESTIŽINIO GYVENAMOJO KOMPLEKSO PASKIRČIAI
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TURTO POTENCIALAS

Turto plėtros galimybės

Verslo klasės viešbučio struktūra*
Charakteristika Plotas, kv. m Komentaras

Viešbučio kategorija - 4*, 4*+
Kambariai 2.143 68 kambarių, iš kurių 18 - mansardoje
Recepcija, lobby baras, back-ofisas, sporto zona 208 Sporto salės dydis priklauso nuo konkretaus operatoriaus reikalavimų
Maitinimo zona 124 100 - 120 vietų restoranas
Konferencijų ir pokylių salė  120 1 salė + vestibiulis
SPA zona 63 Dydis priklauso nuo konkretaus operatoriaus reikalavimų
Bendro naudojimo patalpos 411 Iš jų apie 21 kv. m mansardoje
Pagalbinės, techninės patalpos (šiluminiai mazgai) 65 -
Antžeminės parkavimo vietos - 13 vnt. 

VISO patalpų plotas be mansardos ploto 2.463 -
VISO patalpų plotas su mansardos plotu 3.134 -

* - Remiantis preliminariais skaičiavimais bei prielaidomis.

 › Išvystytas viešbučio projektas pasižymės išskirtiniais 
pastatų fasadais, originaliais vidaus patalpų planavimo 
sprendiniais ir plačiu paslaugų spektru bei išsiskirs savo 
identitetu.

 › Unikali Turto lokacija bei puikiai išvystyta turizmo 
infrastruktūra užtikrins viešbučio žinomumą ir 
populiarumą.

 › Unikalus viešbučio vidaus patalpų planavimas leis 
pasiūlyti viešbučio svečiams išskirtinius, nestandartinius 
kambarius bei patogią svečių aptarnavimo infrastruktūrą.

 › Įspūdinga konferencijų salė idealiai tiks konferencijoms, 
įvairiems renginiams bei susitikimams rengti.

 › Automobilių parkavimas vidiniame kieme didins viešbučio 
populiarumą individualiu transportu atvykstančių svečių 
tarpe.

 › Tarptautinio operatoriaus valdomas viešbutis turės tvarų 
konkurencinį pranašumą.

 › Išskirtinėje lokacijoje įsikūręs ir autentiška bei išraiškinga 
architektūra pasižymintis viešbutis bus patrauklus 
investicinis objektas ilgalaikėje perspektyvoje.

GALIMYBĖ TURTĄ PRITAIKYTI VERSLO KLASĖS VIEŠBUČIO PASKIRČIAI
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TURTO POTENCIALAS

Turto plėtros galimybės

Verslo centro struktūra*
Charakteristika Plotas, kv. m Komentaras

Nuomojamas biuro patalpų plotas 1.874 -
Nuomojamas kitas plotas 214 Plotui priskirtos pagalbinės patalpos, kuriomis naudosis tik tam tikras nuomininkas
Bendro naudojimo patalpos 316 -
Techninės patalpos 59 2 rūsio patalpos su įrengtais šiluminiais mazgais
Antžeminės parkavimo vietos - 13 vnt.

VISO patalpų plotas 2.463 Mansardiniuose aukštuose esantys plotai į skaičiavimus neįtraukti
* - Remiantis preliminariais skaičiavimais bei prielaidomis.

 › Unikali Turto lokacija bei istorinis pastatų autentiškumas 
formuos reprezentatyvių biurų įvaizdį, todėl biurai turės 
paklausą tarp įmonių, kurios siekia savitų, originalių 
išraiškos formų. 

 › Puikiai išvystyta infrastruktūra bei palanki verslo aplinka 
formuos sinerginį ryšį su biurais bei užtikrins jų 
populiarumą.

 › Nestandartinis biuro patalpų planavimas leis pasiūlyti 
įvairaus ploto biurus, su atskiru įėjimu, minimaliomis 
bendro naudojimo erdvėmis nuomininkų daugumai arba 
išnuomoti visą biurų plotą išskirtinai tik vienam 
nuomininkui. 

 › Autentiškos architektūros bei originalaus planavimo biurų 
kompleksas bus likvidus dėl optimalaus Turto ploto bei 
alternatyvaus panaudojimo galimybių, o taip pat 
pasižymės ilgalaike išliekamąja verte.

GALIMYBĖ TURTĄ NAUDOTI PAGL ESAMĄ BIURŲ PASKIRTĮ
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TURTO NUOTRAUKOS IR PLANAI

Turto nuotraukos
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TURTO NUOTRAUKOS IR PLANAI

Turto nuotraukos
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PARDUODAMAS TURTAS

Turto nuotraukos
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TURTO NUOTRAUKOS IR PLANAI

Turto nuotraukos
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TURTO NUOTRAUKOS IR PLANAI

Turto planai, Dominikonų g. 11
Pirmo aukšto planas 

Trečio (mansardinio) aukšto planas: esamos patalpos bei 
neįrengtos mansardos situacijos planas

Antro aukšto planas 

Rūsio planas 
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TURTO NUOTRAUKOS IR PLANAI

Turto planai, Dominikonų g. 9

Antro aukšto planas Trečio aukšto planas 

Rūsio planas Mansardinio aukšto - neįrengtos mansardos - situacijos planas
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TURTO LOKACIJA

LIETUVA

 › Parduodamas Turtas yra Lietuvos Respublikoje. Lietuva - 
Šiaurės Europos šalis Baltijos jūros pietrytinėje 
pakrantėje, į rytus nuo Švedijos ir Danijos. 

 › Lietuva ribojasi su Latvija šiaurėje, Baltarusija rytuose ir 
pietuose, Lenkija pietuose ir Rusija pietvakariuose. 

 › Lietuva yra didžiausia iš trijų Baltijos valstybių (plotas - 
65,3 tūkst. kv. km, gyventojų skaičius 2,89 mln.). 

 › Didžiausi Lietuvos miestai yra: sostinė Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. 

 › Šalyje gerai išvystyta susisiekimo infrastruktūra: 

 » Lietuvoje yra virš 21 tūkst. km magistralinių, krašto, 
rajoninių kelių. Šalyje yra 6 Europinės reikšmės 
magistraliniai keliai E28, E67, E77, E85, E262, E272.

 » Lietuvos geležinkelių kelių tinklas yra daugiau nei  
1,7 tūkst. km.  Ateityje išvystytas transeuropinio 
transporto tinklo “Rail Baltica” projektas sujungs 
Helsinkį - Taliną - Rygą - Kauną - Varšuvą - Berlyną. 

 » Lietuva turi keturis tarptautinius oro uostus Vilniuje, 
Kaune, Palangoje ir Zokniuose. 2015 m. Vilniaus, 
Kauno ir Palangos oro uostai nuskraidino virš 4,2 mln. 
keleivių bei aptarnavo virš 50 tūkst. skrydžių.

 » Klaipėdos uostas - labiausiai į šiaurę nutolęs 
neužšąlantis rytinės Baltijos jūros uostas. Tai 
svarbiausias ir didžiausias Lietuvos transporto 
centras, kuriame susijungia jūros, sausumos ir 
geležinkelio keliai iš rytų ir vakarų bei eina 
pagrindinės laivybos linijos į įvairius Europos uostus. 
Uoste veiklą vykdo DFDS, teikianti ir keleivių 
gabenimo paslaugas į Skandinaviją, Vakarų Europą ir 
Didžiąją Britaniją.

 › Lietuva nuo 2004 m. yra prisijungusi prie Europos 
Sąjungos ir NATO šalių,  nuo 2007 m. šalies teritorija 
priklauso Šengeno erdvei. Nuo 1991 m. Lietuva yra 
Jungtinių Tautų Organizacijos ir Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos, nuo 1993 m. Europos 
Tarybos narė. Nuo 2001 m. Lietuva yra Šiaurės 
investicijų banko ir Pasaulio prekybos organizacijos narė. 
Šalis yra užmezgusi diplomatinius santykius su 181 
šalimi. Nuo 2015 m. Lietuva tapo 19 šalimi, įsivedusia 
eurą kaip oficialią valiutą.

 › Pagal „Heritage Foundation“ ir „Wall Street Journal“ 
sudaromą ekonominės laisvės indeksą Lietuva 2016 m. 
užėmė 13-ą vietą pasaulyje, nusileisdama Estijai (9) ir 
aplenkdama Latviją (36).  

 › 2015 m. Lietuvos BVP augimas siekė 1,6% ir 2016 m.  
I pusmetį išlaikė augimo tendenciją dėka išaugusio vidaus 
vartojimo ir eksporto apimčių. 

 › 2016 m. pradžioje šalyje veikė virš 99 tūkst. ūkio 
subjektų, iš kurių daugiausiai buvo didmeninės ir 
mažmeninės prekybos, aptarnavimo, profesinės, 
mokslinės ir techninės veiklos, transporto ir statybos 
sferose. 

Turto lokacija

Pagrindiniai Lietuvos ekonominiai rodikliai
Rodiklis 2015 2016 I pusm. 2016p

Nominalusis BVP, EUR mlrd. 37,2 18,1 38,2
BVP grandine susieta apimtimi,  
EUR mlrd. 33,5 16,2 34,2

BVP augimas, % 1,6 2,1 2,3
Pramonės gamyba, % 4,8 2,8 n/a
Nedarbo lygis, % 9,1 8,0 8,0
Vidutinio mėnesinio bruto darbo 
užmokesčio augimas, % 5,4 6,9* 7,4

Valdžios sektoriaus skola, % BVP 42,7 40,1* 40,9
SVKI vid., % -0,7 0,0 0,7
SSKI vid., % 1,6 1,4 n/a
Fiskalinis balansas, % BVP n/a -0,1* n/a
Eksportas, EUR mlrd. 22,9 10,7 n/a
Importas, EUR mlrd. 25,4 11,8 n/a
Einamosios sąskaitos balansas,  
EUR mlrd. 0,4 0,0* n/a

Einamosios sąskaitos balansas, 
% BVP -1,7 -0,1* -0,1

Akumuliuotos TUI, EUR mlrd. 13,2 n/a n/a

p - prognozė. * - 2016 I ketv. duomenys.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Finansų ministerija, Lietuvos bankas.

Kiti šalies rodikliai
Plotas, kv. km 65.300 
Gyventojų skaičius 2016 m. pradžioje, asmenys 2.888.558
Gyventojų tankis 2016 m. pradžioje, žm./kv. km 44,2
Veikiantys ūkio subjektai 2016 m. pradžioje, vnt. 99.200

Vilnius
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TURTO LOKACIJA

VILNIUS

 › Turtas yra Lietuvos sostinėje, Vilniuje - Lietuvos 
administraciniame, kultūros, švietimo, politiniame ir  
verslo centre.

 › Vilnius yra didžiausias šalies miestas ir antras pagal  
dydį miestas Baltijos šalyse. 

 › Vilnius yra vienas iš sparčiausiai besivystančių miestų 
regione, pirmaujantis pagal sukuriamą BVP (miestui 
tenka apie 40% viso šalyje sukuriamo BVP) bei 
pritraukiamas užsienio tiesiogines investicijas. 

 › 2016 m. pradžioje Vilniaus mieste darbingo amžiaus 
gyventojų buvo virš 64%, o registruotas nedarbas siekė 
6,3% ir buvo vienas mažiausių šalyje. 

 › Būdamas didžiausiu turistų traukos centru tiek apskrities, 
tiek visos Lietuvos mastu, Vilnius pritraukia apie 80% 
visų į Lietuvą atvykstančių turistų.

 › Miestas yra svarbiausias šalies aukštojo mokslo centras - 
iš 22 šalies universitetų 13 veikia Vilniuje ir juose per 
metus parengiama daugiau nei pusė šalies 
universitetuose rengiamų specialistų. 

 › Miestas turi puikiai išvystytą transporto infrastruktūrą:

 » Vilnius magistraliniais keliais yra sujungtas su visais 
didžiaisiais Lietuvos miestais - Kaunu, Klaipėda, 
Šiauliais, Panevėžiu.

 » Miestas turi tarptautinį oro uostą, kuris 2015 m. 
nuskraidino virš 3,3 mln. keleivių, aptarnavo beveik  
40 tūkst. skrydžių į 30 skirtingų šalių.

 » Autobusų bei geležinkelio stotys vykdo reguliarius 
reisus vietos bei tarptautiniais maršrutais. 

Turto lokacija

Pagrindiniai Vilniaus miesto rodikliai
Plotas, kv. km 401
Gyventojų skaičius 2016 m. pradžioje, asmenys 543.493
Gyventojų tankis 2016 m. pradžioje, žm./kv. km 1.355
Veikiantys ūkio subjektai 2016 m. pradžioje, vnt. 35.275
Nedarbo lygis 2016 m. pradžioje, % 6,3
Nedarbo lygis 2016 m. pradžioje, asmenys 22.118

LENKIJA

RUSIJOS

FEDERACIJA

BALTARUSIJA

LATVIJA

VILNIUS

KLAIP DAĖ

KAUNAS

ŠIAULIAI

PANEV YSĖŽ

A2
E272

A1
E85

A1
E85

A9
E272

Vilnius - Kaunas 100 km 
Vilnius - Klaipėda 310 km 
Vilnius -Šiauliai 210 km 
Vilnius - Panevėžys 140 km
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TURTO LOKACIJA

SENAMIESTIS

 › Turtas yra Vilniaus Senamiestyje, kuris yra vienas 
didžiausių Rytų Europos urbanistinių kompleksų,  
kultūros paminklas, įtrauktas į UNESCO Pasaulio  
kultūros ir gamtos paveldo sąrašą. 

 › Istorinis miesto centras, kultūros paveldo gausa, puikiai 
išvystyta verslo ir socialinė infrastruktūra lemia vietos 
populiarumą ir prestižą, o čia esantis komercinis ir 
gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas yra vienas 
brangiausių Vilniaus mieste.

 › Turtas yra pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje - 
Dominikonų gatvėje, kurioje rikiuojasi istoriniai pastatai, 
siekiantys net XVI a. 

 › Turtas, būdamas labai patrauklioje Senamiesčio vietoje, 
komercinio, kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo centre, 
išlieka šurmulio nuošalyje ir su greta esančiais 
nekilnojamojo turto objektais kuria teigiamą sinerginį ryšį.

 › Parduodamas Turtas yra strategiškai patrauklioje vietoje:

 » iki miesto prekybinių Vokiečių ir Vilniaus gatvių yra 
vos 200 m;

 » iki Pilies prekybinės gatvės ir miesto Rotušės aikštės, 
kurioje vyksta daugelis miesto renginių - 300 m;

 » iki Vilniaus geležinkelio ir autobusų stočių - 2 km;

 » iki Vilniaus tarptautinio oro uosto - 7 km.

 › Turtas yra patogiai pasiekiamas dvipusio eismo 
Dominikonų gatve. Gretimose gatvėse yra keletas patogių, 
miesto savivaldos įrengtų automobilių parkavimo 
aikštelių. Visuomeninio transporto stotelės yra nutolusios 
vos 200 m atstumu.

Turto lokacija

Turtas
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RINKOS APŽVALGA

2016 m. I - III ketv. Vilniaus biuro patalpų rinka nemažino 
plėtros pagreičio. Nors šiuo laikotarpiu rinkai buvo 
pasiūlytas vos vienas verslo centras, tačiau vyko daugiau 
nei 10 verslo centrų statybos. Tokia statomų/planuojamų 
biurų projektų gausa įnešė į rinką daug įtampos bei nerimo 
ir neišvengiamai sąlygos pokyčius rinkoje ateinančiais 
metais.

PASIŪLA

Iki pat 2016 m. III ketv. Vilniaus biuro patalpų rinka išliko 
nepakitusi. 2016 m. III ketv. pagaliau buvo baigti A klasės 
VC Quadrum I, II etapai (33,160 kv. m), sudarantys apie 
pusę visos naujos 2016 m. pasiūlos, kurie bendrą rinkos 
pasiūlą padidino iki 500.810 kv. m. Numatoma, kad iki 
2016 m. pabaigos Vilniaus biuro patalpų rinka pasipildys 
dar trimis naujais verslo centrų projektais arba daugiau 
nei 31.000 kv. m nauju nuomojamų biurų plotu, o bendras 
metinis pasiūlos pokytis sieks net 13,7%.

Šiuo metu planuojamų biuro patalpų plotas Vilniuje siekia 
daugiau nei 180.000 kv. m, iš kurių daugiau kaip 10 verslo 

centrų (virš 130.000 kv. m) yra statybų stadijoje. Daugiau 
nei pusė vystomų projektų duris atvers centrinėje miesto 
dalyje. Be to, po tam tikros pertraukos 2017 m. pasiūloje vėl 

dominuos B1 klasės objektai. Kaip įprastai, statybų grafikai 
šiek tiek koreguojasi, todėl neabejotinai tam tikra projektų 
dalis kelsis į vėlesnius metus.

Biuro patalpų rinka

Įgyvendinti biuro patalpų projektai Vilniuje 2015 m. - 2016 m. III ketv.

Projektas Klasė Adresas Nuomojamas plotas, 
kv. m Vystytojas

Sostena B1 Ukmergės g. 280 2.300 Sostena Auto
K29 A Konstitucijos pr. 29 15.470 Lords LB Baltic Fund IV
Premium B1 Sporto g. 18 7.120 Evolis
One VC (buvęs Vertingis) B1 Ukmergės g. 322 6.000 Nordic and Baltic Property Group
Uniq A A. Goštauto g. 12A 6.820 Vastint
Quadrum (I, II etapai) A Konstitucijos pr. 21 33.160 Schage RE

IŠ VISO 70.870
Šaltinis: Colliers International.

Vystomi biuro patalpų projektai Vilniuje

Projektas Klasė Adresas Nuomojamas plotas, 
kv. m Vystytojas Metai

2016 III ketv.
Žalgirio 135 B1 Žalgirio g. 135 8.400 Eika 2016
City B1 Žalgirio g. 90 18.000 Hanner 2016
Highway B1 Savanorių pr. 178 4.900 Inreal Valdymas 2016

VISO 31.300
2017

Green Hall II A Upės g. 21 7.400 SBA Koncernas 2017
Fabrikas B1 Saltoniškių g. 29 4.200 ZIA Valda 2017
Delta B1 J. Balčikonio g. 9A 21.600 Technopolis 2017
Pentagon B1 Ozo g. 12A 13.730 Realco 2017
Narbuto 5 A Narbuto g. 5 4.650 E.L.L. Real Estate 2017
Park Town (I etapas) A Lvovo g. 105A 7.200 MG Valda 2017
Duetto B1 Viršuliškių skg. 34 16.650 YIT Kausta 2017
B Nordic 26 B1 J. Basanavičiaus g. 26 5.330 Asgaard Properties 2017

VISO 80.760
Iš viso 112.060

Šaltinis: Colliers International.

Vilniaus biuro patalpų pasiūlos dinamika

p - prognozė.
Šaltinis: Colliers International.
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RINKOS APŽVALGA

PAKLAUSA

2016 m. I - III ketv., kaip ir 2015 m., tarptautinių kompanijų, 
informacinių technologijų bei paslaugų centrai ir toliau 
stebino stambiais biuro patalpų nuomos sandoriais. Vien 
tik per praėjusius metus paslaugų centrai išsinuomojo 
daugiau nei 30.000 kv. m biuro patalpų ploto, o per 2016 
I - III ketv. toliau sėkmingai vykdė plėtrą. Nors paklausa 
šiuolaikiškoms biurų patalpoms išlieka aukšta, itin didelis 
vystomų biurų projektų kiekis kelia grėsmę savalaikiam 
projektų įsisavinimui. 

Kadangi stambios tarptautinės kompanijos demonstravo 
reikšmingą paklausą biuro patalpoms, A ir B1 klasės verslo 
centrai centrinėje miesto dalyje 2015 m. - 2016 m. III 
ketv. laikotarpiu turėjo didžiausią paklausą. Didelis aukšto 
plotas, efektyvus patalpų išplanavimas, pastato energetinis 
efektyvumas, klimato kontrolė, poilsio zonos bei platus 
papildomų paslaugų spektras tapo itin svarbiais biuro 
atrankos kriterijais.

Perspektyvoje numatoma, kad tarptautinių kompanijų 
paklausa šiuolaikiškoms biuro patalpoms išliks stipri dėl 
palankios verslo aplinkos, didelės aukštos kvalifikacijos 
specialistų pasiūlos, o kartu ir gerai žinomų kompanijų 
plėtros šalyje (Western Union, Danske bank, Intermedix 
Lietuva, Lindorff ir pan.). Be to, paklausa augs ir tarp 
vietinių kompanijų, kurios suinteresuotos gerinti darbo 
aplinką, sekant tarptautinių kompanijų pavyzdžiais.

VAKANSIJA

Itin aukštas aktyvumas Vilniaus biuro patalpų rinkoje 
atsispindėjo ir vakansijos lygyje, kuris 2016 m. III ketv. 
sudarė 4%. Vakansijos lygis sumažėjo, lyginant su 2015 m. 
pabaiga, tačiau išaugo, lyginant su 2016 m. II ketv. (siekė 
2,8%). Vakansija ypač išaugo A klasės verslo centruose - 
iki 5,2% (arba 3,9% padidėjimas per ketvirtį). Tai siejama 
su pasiūlytu rinkai nauju VC Quadrum. Tuo tarpu B klasės 
verslo centruose vakansijos lygis mažėjo iki 3,3% (arba 
0,3% sumažėjimas per ketvirtį).  

Nors nemaža dalis vystomų projektų jau turi dalį išankstinių 
nuomos sutarčių, stipriai auganti pasiūla neišvengiamai 
didins vakansijos lygį rinkoje, o tai suteiks galimybę 
nuomininkams koreguoti nuomos sąlygas sau palankesne 
linkme. Be to, naujos pasiūlos įsisavinimas Vilniuje tiesiogiai 
priklausys nuo gebėjimo prisitraukti naujas tarptautines 
kompanijas, nes vietinė rinka nepajėgi įsisavinti viso naujai 
statomo biurų ploto.

NUOMOS KAINOS

2016 m. III ketv. laikotarpiu biuro patalpų nuomos kainos 
išliko nepakitusios, lyginant su 2015 m., kuomet buvo 
stebimas kainų augimas vidutiniškai 2,8% (A ir B1 klasės 
verslo centruose - atitinkamai 3,6% ir 3,7%), nulemtas 
didėjančios paklausos ir ribotos modernių verslo centrų 
pasiūlos. 

Nors sparčiai auganti naujų biuro patalpų pasiūla bei dar 
didesnis statomų/planuojamų biurų kiekis įnešė į rinką daug 
įtampos bei nerimo, nuomos kainos kol kas išsilaiko tame 
pačiame lygyje, tačiau ateinančiais metais patirs spaudimą 
ir, tikėtina, koreguosis mažėjimo linkme.

Biuro patalpų rinka

Vilniaus biuro patalpų nuomos kainos* ir 
tendencijos 2017 m.

Klasė 2014 2015 2016  
III ketv. Tendencija

A klasė 13,0 - 17,4 14,0 - 17,5 14,0 - 17,5 

B1 klasė 8,7 - 13,0 9,0 - 13,5 9,0 - 13,5 

B2 klasė 6,6 - 9,6 6,6 - 9,6 6,6 - 9,6 

* - prašomos nuomos kainos (EUR/kv. m/mėn.) be PVM ir papildomų išlaidų.
- mažėjimas. Šaltinis: Colliers International.

Vilniaus biuro patalpų vakansijos lygio dinamika

p – prognozė. Šaltinis: Colliers International.
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RINKOS APŽVALGA

2016 m. I - II ketv. Lietuvai buvo sėkmingas tiek 
apgyvendintų turistų, tiek suteiktų nakvynių skaičiumi 
(augimas atitinkamai 11,0% ir 7,9%), kuris, tikėtina, ir toliau 
stabiliai augs. Nors besitęsiantis euro zonos ekonomikos 
atsigavimas, kritusios naftos kainos bei palankūs valiutų 
kursai skatins keliones po Europą, problemos, susijusios su 
turistų sauga bei saugumu lems turizmo plėtrą regione.

PASIŪLA

Remiantis Lietuvos SD duomenimis, 2016 m. II ketv. 
Vilniuje veikė 75 viešbučiai, turintys 4.512 kambarių, iš 
kurių 64 viešbučiai buvo klasifikuoti ir jų tarpe 3 ir 4 
žvaigždučių viešbučiai užėmė dominuojančias pozicijas. 
2015 - 2016 m. I - II ketv. laikotarpiu viešbučių pasiūlos 
struktūra šiek tiek koregavosi dėl rinkoje vykusių kokybinių 
pokyčių (vykdomų rekonstrukcijų, gerinamo bei plečiamo 
paslaugų asortimento ir pan.), viešbučiams stiprinant savo 
konkurencines pozicijas prieš artėjantį viešbučių statybų 
bumą. 

Per artimiausius kelerius metus Vilniaus viešbučių 
rinka pasipildys daugiau kaip 10 naujų viešbučių (rinkos 
augimas virš 35% pagal kambarių skaičių). Ir tai yra ne visi 
viešbučių projektai. Vilniaus mieste vis dar lieka patrauklių 
vietų, kuriose ateityje galėtų būti vystomi viešbučiai (pvz., 
Vastint Lithuania teritorija Žygimantų, Radvilų ir Tilto 
gatvėse). Esami tarptautiniai viešbučių operatoriai turės 
visas galimybes plėtrai, o nauji - įėjimui į rinką.

Viešbučių rinka

Klasifikuoti Vilniaus viešbučiai, 2016 m. II ketv.

Pasiūla Viešbučių sk. Kambarių sk.
Viešbučių pasiūlos dalis (%) Kambarių pasiūlos dalis (%)

2016 m.  
II ketv.

Pokytis, palyginus su 
2015 m. III ketv. (%)

2016 m.  
II ketv.

Pokytis, palyginus su  
2015 m. III ketv. (%) 

5*, 5*+ 6 557 9% 0% 12% 0%
4*, 4*+ 21 1.623 33% 10,5% 36% 5%
3*, 3*+ 26 1.628 41% 3,8% 36% -0,9%
2*, 2*+ 10 625 16% 0% 14% 1,6%

1* 1 30 2% -50% 1% -48,3%
IŠ VISO 64 4.462 100% 100%

Šaltinis: Turizmo departamentas, Colliers International, Lietuvos statistikos departamentas.

Naujų projektų pasiūla Vilniuje 2015 m. - 2016 m. III ketv.
Viešbučio klasė Projekto pavadinimas Adresas Kambarių sk. Operatorius Atidarytas

4* City Hotels - Algirdas  
(3* viešbučio rekonstrukcija) Algirdo g. 24 42 City Hotels 2015

4*+ Congress Avenue  
(2* viešbučio Ambassador rekonstrukcija) Gedimino pr. 12 50 Nepriklausomas 2015

3*+ 15th Avenue (rekonstruotas, pritaikius adm.
paskirties patalpas viešbučiui) Gedimino pr. 15/2a 15 Nepriklausomas 2016 II ketv.

IŠ VISO 693
Šaltinis: Colliers International.

Klasifikuotų viešbučių pasiskirstymas Vilniuje pagal 
kambarių skaičių, 2016 m. II ketv. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.
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Viešbučių ir kambarių pasiūla Vilniuje

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.
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RINKOS APŽVALGA

PAKLAUSA

2016 m. pradžia Vilniaus viešbučiams buvo daug 
sėkmingesnė nei praėjusieji metai tiek apgyvendintų turistų, 
tiek suteiktų nakvynių skaičiumi (augimas atitinkamai +6,0% 
ir +9,6%). Priešingai 2015 m., kuomet dominavo vietinių 
turistų paklausa, 2016 m. I - II ketv. ši paklausa išblėso. 
Užsienio turistai buvo pagrindiniai paklausos generatoriai 
(apgyvendinta +6,8% ir suteikta nakvynių +12,2%). Tuo 
tarpu vietiniai turistai buvo ypač vangūs - jų skaičiaus 
augimas viešbučiuose siekė vos 2,1%, o suteiktų nakvynių 
skaičius viešbučiuose netgi mažėjo 2,9%, palyginus su tuo 
pačiu laikotarpiu 2015 m. 

2016 m I - II ketv. Vilniaus apskritis sulaukė daugiausiai 
turistų iš Baltarusijos - 53.9 tūkst. (+3,0%), Rusijos -  
38.2 tūkst. (-5,5%), Vokietijos - 37.4 tūkst. (+3,7%), 
Lenkijos - 35.7 tūkst. (+19,6%),  Latvijos - 21.6 tūkst. 
(+17,8%), Ukrainos - 19.5 tūkst. (+19,6%) ir Jungtinės 
Karalystės - 17.3 tūkst. (+17,8%). Dėl politinių įvykių stipriai 
išaugo turistų srautas iš Ukrainos. Tuo tarpu Rusijos 
turistų atžvilgiu situacija rinkoje stabilizavosi. Teigiama yra 
tai, kad po gilios ankstesnių metų ekonomikos recesijos, 
rublio nuvertėjimo ir žemų naftos kainų, šalies ekonominė 
situacija neblogėjo ir turistų srautas į Lietuvą mažėjo daug 
nuosaikesniu tempu. 

Nepaisant geopolitinės situacijos, tikimasi, kad turistų 
srautai ir toliau išlaikys augimo tendenciją, palaikomą 
konferencinio turizmo plėtros. Didesnis tarptautinių 
asociacijų renginių skaičius tikėtinas nuo 2018 m.,  
Vilniuje atidarius naują Kongresų ir konferencijų centrą.

Viešbučių rinka

Nauji viešbučių projektai Vilniuje

Viešbučio klasė Projekto pavadinimas Adresas Kambarių sk. Operatorius Planuojamas 
atidarymas

4* Viešbutis Pilies g-je (MG Valda projektas) Pilies g. 34/36 34 Nepriklausomas 2016
2* Loop Hotel Šalia Vilniaus tarptautinio oro uosto 92 Aviacinių mokymų teikimo centras „BAA Training“ 2017
5* Archer Mansion Hotel Didžioji g. 7 105 Design Hotels 2017
4* Hilton Garden Inn (Eika projektas) Dainavos g. 3 150 Hilton Worldwide 2018
4* Viešbutis Žalgirio stadiono teritorijoje (Hanner projektas) A.Juozapavičiaus g./Rinktinės g. 200 n/d 2018

2*- 3* Ibis Hotel (vystytojas Merko būstas) Čeikinių g. 3 164 Accor Hotels 2018
4*+ DoubleTree by Hilton (Vičiūnų grupės projektas) Rinktinės g. 2 175 Hilton Worldwide 2019

3* - 4* Viešbutis Vasario 16-osios g-je (Lords LB projektas) Vasario 16-osios g. 2 ~300 n/d 2018 - 2019
4* Radisson Red (Lords LB D.Libeskindo projektas) Konstitucijos pr. 200 Carlson Rezidor Hotel Group 2018 - 2019
4* Radisson Blu Hotel Lietuva plėtra Konstitucijos pr. 20 165 Carlson Rezidor Hotel Group 2019
n/d Viešbutis Maironio g-je (Kauno Grūdai projektas) Maironio St. 1 79 n/d n/d

IŠ VISO 1.664
Šaltinis: Colliers International.

Apgyvendinta turistų ir suteikta nakvynių Vilniaus 
viešbučiuose

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.
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RINKOS APŽVALGA

UŽIMTUMAS

2015 m. bendra situacija Vilniaus viešbučių rinkoje buvo 
ne tokia jau prasta, nepaisant ženklaus turistų srauto 
iš Rusijos ir Baltarusijos sumažėjimo. Nors atvykusių 
turistų ir suteiktų nakvynių skaičiaus augimo tempai buvo 
lėtesni, viešbučių užimtumas siekė 64,4% ir buvo 4,4% 
didesnis, palyginus su 2014 m. Be to, viešbučiams pavyko 
pasiekti rekordiškai aukštą užimtumo lygį ir viršyti 2013 
m. užfiksuotas aukštumas - 62,5%, pasiektas Lietuvai 
pirmininkaujant ES Tarybai. 2016 m. I - II ketv. užimtumo 
rodikliai toliau gerėjo ir siekė 61,6%, demonstruodami 
3,2% augimą, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2015 
m. Tikimasi, kad Vilniaus viešbučių užimtumas toliau 
nuosaikiai augs. Prielaida daroma remiantis šalies 
makroekonominėmis prognozėmis bei turizmo sektoriaus 
vystymosi perspektyvomis.

KAINOS

Nuo 2015 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti 9% PVM 
apgyvendinimo paslaugoms leido viešbučiams lengviau 
atsipūsti bei planuoti investicijas į viešbučių kokybinius 
pagerinimus, rekonstrukcijas, siekiant didesnio patrauklumo, 
o stipriai išaugusi paklausa šio tipo paslaugoms bei kylantis 
šalies gyventojų pragyvenimo lygis suteikė pagrindo 
viešbučiams didinti kambarių kainas. Panašios kainų 
tendencijos buvo stebimos ir 2016 m. I - II ketv. 

Remiantis naujausiomis viešbučių rinkos tendencijomis 
Europoje ir Lietuvoje, tikimasi, kad Vilniaus viešbučių 
kainos ateinančiais metais išliks pakankamai stabilios su 
nedidele augimo perspektyva. Tam yra palanki ekonominė 
situacija šalyje, augantys turistų srautai iš užsienio rinkų ir 
besiplečianti jų geografija.

Viešbučių rinka

Vidutinės vienos nakvynės kainos* (standartinio dviviečio) Vilniaus viešbučiuose
Viešbučiai 2014 III ketv. 2015 III ketv. 2016 III ketv. Pokytis 2016/2015 (%)

5*, 5*+ 100 - 230 90 - 230 85 - 250 4,7
4*, 4*+ 60 - 119 70 - 125 70 - 131 3,1
3*, 3*+ 38 - 90 40 - 90 35 - 103 6,2
2*, 2*+ 35 - 60 35 - 65 30 - 65 -5,0

* - prašomos kainos (EUR). 
Šaltinis: Colliers International.

Vilniaus viešbučių užimtumo dinamika

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.
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2015 m. Vilniaus gyvenamojo būsto segmentui buvo 
nevienareikšmiški. Nors bendra sandorių apimtis sumažėjo 
3,3%, palyginti su 2014 m., pirminėje rinkoje užfiksuotų 
sandorių kiekis išaugo net 18%. NT vystytojams tai buvo itin 
sėkmingas periodas, lėmęs naujų neparduotų butų atsargų 
mažėjimo tendenciją. Panaši tendencija buvo stebima ir 
2016 m. I - II ketv. Paklausa naujiems butams neblėso ir 
viršijo naujų butų pasiūlą, lemdama pozityvius lūkesčius 
rinkoje.

PASIŪLA

Remiantis Lietuvos SD duomenimis, 2015 m. pastatytų butų 
skaičius Vilniaus mieste sudarė 3.974 butus ir buvo 36,3% 
didesnis, palyginus su 2014 m. Nors šis augimas buvo 
didžiausias per pastarąjį penkmetį, prieš krizinių apimčių jis 
nepasiekė. 2016 m. I - II ketv. vystytojų aktyvumas neblėso 
- rinkai buvo pasiūlyti 2.332 butai (33,6% padidėjimas).  

2016 m. II ketv. pabaigoje neparduotų butų pirminėje 
rinkoje (statomuose ir jau įgyvendintuose projektuose) 
kiekis siekė apie 3.500 (prieš metus šis skaičius buvo 
perkopęs 4.100 butų). Ilgą laiką nerimą kėlęs augantis 
laisvų butų skaičius pirminėje rinkoje susibalansavo ir nuo 
2015 m. III ketv. tendencingai mažėja, paklausai pranokstant 
pasiūlą. Augantį NT vystytojų pasitikėjimą, o tuo pačiu ir 
didesnį naujų butų kiekį, lėmė istoriškai žemos palūkanų 
normos, gerėjanti situacija darbo rinkoje (augantys 
atlyginimai, mažėjantis nedarbas) bei papildomi statybų 
teisiniai reglamentai pastatų energetiniam efektyvumui, 
įsigaliosiantys nuo 2016 m. lapkričio 1 d. 

Nors gyvenamojo būsto aktyvumas išsilaiko aukštame 
lygyje, o 2016 m. naujų butų pasiūla bus panaši į 2015 
m. lygį (neturėtų viršyti 3.800 butų skaičiaus), žvelgiant į 
2017 - 2018 m. pasiūlos perspektyvas, tikėtina, kad statybų 
apimtys Vilniuje koreguosis mažėjimo linkme. Tolimesnis 
naujų butų pasiūlos augimas bus nuoseklus ir grindžiamas 
pirkėjų keliamais reikalavimais kokybiniams butų 
parametrams, NT vystytojų investicinės grąžos lūkesčiais, 
makroekonominės situacijos tendencijomis.

PAKLAUSA

Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, 2015 m.  
Vilniaus mieste buvo sudaryti 9.108 butų pirkimo - 
pardavimo sandoriai arba 3,3% mažiau, lyginant su 2014 
m. Rinkoje ir toliau dominavo senos statybos butų įsigijimas 
(59,6% visų butų sandorių). Nepaisant to, naujos statybos 
butų rinka pastebimai augo (+18%), palyginus su 2014 
m. Toks pirkėjų aktyvumas išsilaikė ir 2016 m. I - II ketv. 
(+18%), kuriam įtakos turėjo palankios bankų finansavimo 
sąlygos, optimistiniai gyventojų lūkesčiai bei investavimo 
alternatyvų stoka.

2015 m. vidutinis naujos statybos parduotų butų skaičius 
per mėnesį siekė 288 butus ir buvo 19% didesnis nei 2014 
m. 2016 m. I - II ketv. parduotų butų skaičius dar labiau 
augo ir sudarė 343 butus per mėnesį (+18%). Iš dalies tai 
lėmė itin plačios potencialaus buto pasirinkimo galimybės 
tebevystomuose visų klasių būsto projektuose. Potencialius 
pirkėjus taip pat domino neparduotų butų likučiai iš 
ankstesnių metų projektų, tačiau daug mažiau. 

2016 m. I - II ketv. ženkliai augo paklausa vidutinės klasės 
butams ir siekė apie 50% visų pardavimų bei viršijo 
ekonominės klasės butų paklausą (41%), atspindėdama 
augantį pirkėjų poreikį aukštesnės kokybės standartams bei 
gerėjančią pirkėjų finansinę padėtį. Be to, prestižinė klasė 
išliko paklausi, sudarydama apie 9% visų pirminės rinkos 
sandorių. Pirkėjų tarpe populiariausi buvo naujos statybos 
butai Naujamiestyje, Pašilaičiuose, Šnipiškėse ir Pilaitėje, 
kurie sudarė apie 47% visų butų pardavimų.

Gyvenamojo būsto rinka 

Įgyvendintų būsto projektų dinamika Vilniaus mieste

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.
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KAINOS

2015 m. Vilniuje naujos statybos butų pardavimo 
kainos augo vidutiniškai 4%. Kadangi pasiūla sumažėjo  
ekonominės klasės segmente, tai suteikė pagrindo butų 
pardavimo kainų kilimui apie 7%. Vidutinės ir prestižinės 
klasės butų kainos keitėsi nežymiai dėl ženkliai augusios 
konkurencijos šiuose segmentuose - augimas atitinkamai 
0,4% ir 0,1%. 

2016 m. I - II ketv. demonstravo didesnius kainų pokyčius 
(vidutiniškai +6,5%), kuriems didžiausią įtaką turėjo 
ekonominės ir prestižinės klasės butų pardavimų kainų 
augimas. Ekonominės klasės butų pardavimo kainos išaugo 
4,5%, vidutinės klasės butų kainos keitėsi nežymiai - 
1,5%, tuo tarpu didžiausias kainų šuolis buvo stebimas 
prestižinės klasės segmente, kur butų kainos padidėjo 
7,5%. Šį pokytį pagrinde lėmė neblėstanti paklausa bei 
naujų projektų gausa su aukštesnėmis pardavimo kainomis 
nei įgyvendintų projektų. 

Prestižinėse miesto vietose, tokiose kaip Senamiestis, 
Užupis, Antakalnis, realizuojami projektai išsiskiria savo 
kokybe, originalumu, savitu stiliumi, todėl jų pardavimo 
kainos mažiausiai veikiamos įvairių veiksnių, todėl išlieka 
aukštos ir stabiliai kyla.

Prognozuojama, kad dėl gerėjančios ekonominės padėties 
bei didelio rinkos aktyvumo ateinančiais metais naujos 
statybos butų kainos Vilniaus mieste augs 2 - 4%. Didesnį 
kainų augimą ribos naujų projektų gausa bei stiprėjanti 
konkurencija tarp NT vystytojų. 

Gyvenamojo būsto rinka 

Prašomos naujos statybos butų kainos* Vilniaus 
mieste

Klasė 2015 2016 m. I pusm.
Ekonominė 950 - 1.660 1.000 - 1.700

Vidutinė 1.550 - 2.170 1.600 - 2.200
Prestižinė 2.170 - 3.250 2.170 - 3.400

* - EUR/kv. m. Šaltinis: Colliers International.



Dėl papildomos informacijos susisiekite:

Inga Purtulytė 
Projektų vadybininkė 
Konsultavimo ir vertinimo departamentas
Tel. +370 603 06115
El. paštas inga.purtulyte@colliers.lt

Ramunė Aškinienė 
Direktorė 
Konsultavimo ir vertinimo departamentas
Tel. +370 650 17891
El. paštas ramune.askiniene@colliers.lt

Colliers International Advisors 
A. Goštauto g. 40B  
Vilnius | Lietuva 
Tel. +370 5 249 1212
E-mail colliers.lithuania@colliers.com  
www.colliers.com


