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SVARBIAUSI ĮVYKIAISVARBIAUSI ĮVYKIAISVARBIAUSI ĮVYKIAI   

 Įstrižai nuo Lukiškių aikštės, kitoje Gedimino ir V.Kudirkos gatvių sankryžoje projektuojamas kvartalas turėtų atgaivinti kol kas tykią 
Gedimino prospekto dalį: pastatų pirmuose aukštuose galėtų būti komercinės patalpos, orientuotos į kvartalą išilgai dalinsiantį pasažą. Pasažas 
pratęs Dainavos gatvelę, kurios dalis tarnaus kaip įvažiavimas į požeminį 3 aukštų parkingą. Pasak autorių, V.Kudirkos gatvės išklotinę formuos 
ne masyvus, o laiptuotas siluetas. Kvartalo pasažas ir kiemas taps visuomeninėmis erdvėmis. 
Autorių siūlymu, patvirtinus detaliojo plano pasiūlymus, teritorijai tarp Gedimino pr., 
V.Kudirkos, J.Jasinskio gatvių turėtų būti organizuojamas architektūrinis konkursas. 
 Ekspertai rekomendavo atsisakyti centrinio pėsčiųjų pasažo: Dainavos gatvė, naudojama 
įvažiavimui į parkingą, būtų apmirusi viešoji erdvė. Atsižvelgiant į susiklosčiusius traukos taškus 
ir kryptis (nuo Lukiškių aikštės Jasinskio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Tauro kalno link), 
pasiūlyta pėsčiųjų pasažą formuoti išilgai Kudirkos g. išklotinės: projektuoti įtrauktą pirmą 
aukštą, kuriame veiktų parduotuvės, paslaugų įmonės, virtinomis atsiversiančios į Kudirkos 
gatvę. 
 Taip pat ekspertai rekomendavo formuoti Gedimino-Kudirkos gatvių sankryžą 
užstatymu, o ne menka žaliąja erdve, paliekant būsimo konkurso dalyviams laisvę apibrėžti 
konkrečius akcento parametrus. 
 
 Šaltinis: www.architektusajunga.lt 

Verslo centras: Pirklių klubas Verslo centras: Pirklių klubas Verslo centras: Pirklių klubas    

Projektuojamas kvartalas, atgaivinsiantis tykią Gedimino pr. dalį   
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 Rūmus 1913 m. pastatė to meto visuomeninė organizacija Prekybos ir pramonės visuomeninis 
susirinkimas arba vadinamasis Pirklių klubas, kuriam tuo metu priklausė turtingiausi ir visuomenei 
žinomi Vilniaus miesto gyventojai. Šiandien Pirklių klubas — tai modernus, bet šimtametes tradicijas 
išsaugojęs verslo centras. 
 Vystydami modernizacijos projektą autoriai rūpinosi ne tik istoriniu palikimu, architektūra, bet ir 
verslo keliamais reikalavimais — ypatingą dėmesį skyrė pastato funkcionalumui. Naujai pastato daliai 
pasirinktas dvigubas stiklo fasadas. Taip sumažintas šalia esančios judrios gatvės triukšmas, 
kontroliuojama saulės šviesa ir šiluma, taupomi energijos ištekliai. Taupyti energiją ir didesnį komfortą 

sukurti taip pat padeda jrengtos šildomos/vėsinamos 
lubos — dėl jų šiluma arba vėsuma pasiskirsto tolygiai. Be 
to, tai mažina eksploatacines elektros energijos sąnaudas 
10—15 %. Šiluminė energija pereinamuoju metų laiku tiekiama iš orinio šilumos siurblio. 
Patiems gaminti šilumą su šiuo siurbliu — pigiau nei naudoti centralizuotai teikiamą. Patalpų oro 
temperatūrą galima valdyti papildomais ventiliatoriniais konvektoriais. Įrengtas natūralus 
vėdinimas/vėsinimas, kuris bus naudojamas tais atvejais, kai automatinio valdymo sistema 
nustatys, kad tai ekonomiškai efektyvu. Įmontuota moderni dinaminio apšvietimo valdymo 
sistema, leidžianti reguliuoti apšvietimo intensyvumą. Tai užtikrina elektros energijos ekonomiją. 
Pastato statybai naudotos tik kokybiškos, natūralios, patvarios ir ilgaamžės medžiagos.  
Planuojama, jog verslo centras atvers duris savo klientams 2011 m. vasarą. 
   
Šaltinis: www.biuraivilniuje.lt 
 



 Per 2010 m. pirmąjį ketvirtį, biurų nuomos kainos išliko tokios pat, kaip 
ir 2009 m. pabaigoje. Tačiau pastebima, kad dalis sėkmingai veikiančių verslo 
centrų (dažniausiai kur likę nedaug laisvo ploto) savininkų jau bando jas kelti. 
Tokiu būdu A klasės biurai siūlomi už 32-45 Lt/m2, B klasės – už 18-28 Lt/m2. 
Kadangi pastaruoju metu Lietuvoje nebuvo atidaryta naujų verslo centrų, o 
sėkmingiau veikiančios ar net naujai besikuriančios įmonės (pvz., Vilniuje 
įsikūręs „Barclays“ banko IT centras) naudojasi proga ir stengiasi išsinuomoti 
modernias patalpas už patrauklias kainas, laisvų biuro patalpų lygis mažėja jau 
antrą ketvirtį iš eilės. Bendras Vilniaus modernių biurų (A ir B klasės) laisvų 
patalpų lygis per 2010 m. I ketv. nukrito nuo 17,7% iki 16,3%.  

 Antrąjį 2010 m. ketvirtį modernių biurų nuomos kainų lygis beveik 
nesikeitė nuo metų pradžioje buvusių kainų: A klasės biurų dažniausiai siūloma 
nuomos kaina svyruoja nuo 32 iki 45 Lt/m2, o B klasės – nuo 20 iki 28 Lt/m2. 
Kainos tampa vis labiau priimtinos nuomininkams ir galima numanyti, kad 
modernių biuro patalpų rinka  po truputį atgauna pusiausvyrą. Tai galima 
pagrįsti ir sparčiai mažėjančiu laisvų patalpų kiekiu, palyginus su pirmu metų 
ketvirčiu: laisvų modernių biuro patalpų lygis nukrito nuo 16,3% iki 12,2%. 
Tokiu būdu mažėja neišnuomotų biuro patalpų pasirinkimas, todėl verslo 
centrų savininkai neketina stirpriai mažinti nuomos kainų. Tačiau šis 
sumažėjimas daugiausia vyksta dėl aukščiausios klasės biurų, kurių savininkai 
jau išsivadavo iš neužimtumo spąstų. Nemažai įmonių, besinaudodamos 
sumažėjusių aukštesnės klasės verslo patalpų nuomos kainų lygiu, iš žemesnės 
kokybės biurų keliasi į naujesnes patalpas (pvz., TEO). Kelių didesnių užsienio 
bendrovių (pvz., „Barclays“, „Western Union“) atėjimas į Lietuvą taip pat padarė 
įtaką šio sektoriaus užimtumo rodikliams, gerinant situaciją aukščiausios klasės 
biurų segmente, tačiau tai mažai gerina žemesnės klasės biurų padėtį.   
 Apžvelgiant 2010 m. III ketvirčio komercinio nekilnojamojo turto rinkos 
situaciją, galima teigti, kad jau trečią ketvirtį iš eilės mažėja laisvų modernių 
biuro patalpų lygis: jis nukrito nuo 12,2% iki 9,5%. Augančius patalpų 
užimtumo rodiklius jau veikiančiuose verslo centruose lemia vyraujanti 
minimali naujų biurų pasiūla. Taip pat įtakos turi ir tai, kad artimiausiu metu 
nenumatoma didesnė modernių patalpų plėtra. Šiemet tik Vilniuje planuojama 
baigti dviejų biuro pastatų statybas, kurių bendras nuomojamas plotas sieks 
apie 21,000 m2, be to, didžioji dalis jau išnuomota. Susiklosčiusi situacija 
rinkoje sudaro palankias sąlygas projektų savininkams didinti nuomos kainas. 
Modernių biuro patalpų nuomos kainų lygis trečiąjį šių metų ketvirtį išliko 
beveik toks pat kaip ir metų pradžioje. Šiuo metu A klasės biurų nuoma 
svyruoja nuo 32 iki 48 Lt/m2, B klasės – 20-30 Lt/m2. Tačiau dalis biuro 
patalpų savininkų dar neturi argumentų didinti kainų ir dėl nuomininkų turi 
kovoti mažesnėmis nuomos kainomis nei palankesnėje situacijoje esantys jų 
konkurentai. Tikėtina, kad panašios kainų tendencijos išsilaikys ir artimiausiu 
metu. 
 Apibendrinant situaciją, susiklosčiusią komercinio nekilnojamojo turto 
rinkoje, galima teigti, kad laisvų A ir B klasės modernių biuro patalpų lygis 
2010 m. laikotarpiu sumažėjo nuo 17,2 % iki 9,3 %, tuo metu kai bendras laisvų 
patalpų plotas sumažėjo nuo 74 900 m2  iki 43 700 m2. Užimtumo rodiklių 
pokytis ryškiausiai pasireiškė A klasės biuro patalpų segmente, kur laisvų 
patalpų lygis sumažėjo beveik pusiau - nuo 15,6 % iki 8,1 %. Savo ruožtu B 
klasės biuro patalpų segmente galima įžvelgti teigiamų pokyčių: per 2010 m. 
laisvų B klasės biuro patalpų lygis sumažėjo nuo 19,1 % iki 11 %.    
Šaltinis: www.remax.lt 

RINKOS ARINKOS ARINKOS APŽVALGAPŽVALGAPŽVALGA   
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   Be to, vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad nuomos kaina yra tik vienas iš šešių kriterijų, kurie svarstomi prieš renkantis 
patalpas.Todėl reiktų pasverti ir kitus Jūsų pasirinkimą  lemiančius veiksnius: 

 Koks yra naudingiausias sutarties terminas, fiksuojant 
Jums šiandien siūlomą nuomos kainą? 

 Kokios numatomos nuomos kainos perskaičiavimo 
galimybės ateityje? 

 Kokia yra sudėtinė nuomos kaina (patalpų nuoma – 
komunaliniai mokesčiai Jūsų patalpoms – komunaliniai 
mokesčiai, priskaičiuojami proporcingai pagal Jūsų 
nuomojamą plotą)? Svarstant skirtingus atvejus, bendras 
rezultatas gali pasikeisti kardinaliai. 

 Kokio dydžio yra avansinis mokėjimas? Kartais tai yra labai 
didelis svertas, norint pagerinti kitas sutarties sąlygas bei 
užtikrinti ilgalaikį abipusį pasitikėjimą. 

 Jei pritaikant patalpas Jūsų poreikiams yra reikalingos 
investicijos, prisiimti protingai apskaičiuotus finansinius 
įsipareigojimus Nuomininkui gali būti tikrai naudinga. 

Tikiuosi, ši informacija Jums buvo tikrai naudinga ir padės išsirinkti tinkamiausią 
variantą. 

Jei visgi kiltų sunkumų – prašau kreipkitės į mane, suteiksiu profesionalią 
konsultaciją. 

 Išsiaiškinti tikruosius Jūsų įmonės patalpoms keliamus reikalavimus, o ne taikytis prie esamų patalpų suteikiamų galimybių.  

 Sumažinti reprezentacinių patalpų, tokių kaip vestibiulis ar poilsio zona, plotą. 

 Jei įmanoma – apjungti atskiras personalo darbo zonas į bendrą erdvę. 

 Renkantis pastatą – atsižvelkite, kad jame būtų įdiegta ekonomiška inžinerinė įranga. 

 Atsižvelkite ir į tai, kad Jūsų įmonė praranda pinigus, darbuotojams  gaištant laiką dėl prastų susisiekimo galimybių. Daugeliu 
atvejų, centrinėje miesto dalyje esantys pastatai, šiuo aspektu, yra patys nepatraukliausi. 

KAIP ŠIANDIEN SUTAUPYTI KAIP ŠIANDIEN SUTAUPYTI KAIP ŠIANDIEN SUTAUPYTI    
RENKANTIS ADMINISTRACINES PATALPASRENKANTIS ADMINISTRACINES PATALPASRENKANTIS ADMINISTRACINES PATALPAS???   
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 “spaceLab” kompanijos architektė Dovilė Miškelevičienė pasidalino savo patirtimi ir pateikė pastebėjimus 
bei profesionalius patarimus, kaip tobulinti administracinių patalpų planavimą.  

  

   PROFESIONALO REKOMENDACIJOSPROFESIONALO REKOMENDACIJOSPROFESIONALO REKOMENDACIJOS   

 Keliais sakiniais pristatykite savo veiklą.  

UAB “spaceLab” atlieka darbo aplinkos galimybių studiją kliento biure ir 

gautų rezultatų pagrindu sukuria biuro erdvių išplanavimą, atitinkantį kom-

panijos veiklos principus bei darbuotojų darbo pobūdį, t.y. mes neskirstome 

erdvių pagal pareigybes ir/arba nuopelnus ir/arba asmeninius norus. 

Paslaugos, kurias mes siūlome, yra naujiena Lietuvoje, bet ne Europoje, ir juo 

labiau ne JAV. Šiuo keliu užsienio kompanijos žengia daugiau kaip 15 metų, 

tuo tarpu mes – Lietuvoje – tik pradedame.  

Gauti studijų rezultatai nustebina ne tik darbuotojus, bet ir vadovus. Dažnai 

vietos biure lyg ir pakanka, bet žmonės negali tinkamai atlikti jiems pavestų 

užduočių, dėl netinkamų darbo sąlygų jaučiama nuolatinė įtampa, tą pačią 

užduotį tenka perdarinėti keletą kartų ir t.t. 
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 Kokios pagrindinės biuro planavimo klaidos pasitaiko Jūsų klientų tarpe?  

Nenorėčiau jų vadinti klaidomis, greičiau tai tobulintinos vietos, kurias sąlygoja sparti IT pažanga bei nauji darbo organi-

zavimo metodai. Bandymas prisitaikyti prie nuolat vykstančių organizacijos pokyčių tampa ūkvedžių “galvos skausmu”: 

jungiame, atskiriame departamentus = griauname arba vėl statome biuro sienas… Tačiau kaip sako mūsų užsienio pert-

neriai:  judinti reikia ne sienas, o žmones… 

Iš kabinetinės biurų struktūros (prieš gerą dešimtmetį) visi aklai puolėme i atviro tipo biurus (tikėdamiesi sukurti ko-

mandinę dvasią), tačiau net nepagalvojome, kad tokios erdvės yra skirtos rutininiam darbui…  
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Tam, kad būtų atliktas pradinis savo biuro įvertinimas, 

užtenka įprastą darbo dieną pasivaikščioti po biurą ir 

atsakyti į kelis klausimus : 

 koks yra įrengtų darbo vietų užimtumo vidurkis Jūsų 

biure?   

 kiek yra tuščių darbo vietų - kvadratinių metrų, už kurių 

nuomą ir/arba eksploataciją Jūs mokate kiekvieną 

mėnesį? 

 Ar skiriasi nuomininkų administracinių patalpų išplanavimui keliami kriterijai šiandien ir 

prieš 3-5 metus? Jei taip, kokie skirtumai, kas juos sąlygoja?  

Visų pirma, ekonomikos nuosmūkis privertė susimąstyti ir pradėti vartoti atsakingai. Todėl šiandien pirmiausia siekiama 
optimizuoti biuro plotą.  

Antroji užduotis – efektyviai išnaudoti turimas biuro 

erdves. Čia pradžiai užtenka taip pat atsakyti į kelis 

klausimus: 

 ar Jūsų komandos nariai dirba kartu, operatyviai 

sprendžia iškilusius klausimus? 

 o gal jie sėdi užsidarę savo kabinetuose? 



Dovilė Miškelevičienė   
 

Mob. tel.: 8 699 46 788 
dovile.miskeleviciene@spaceLab.lt  
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 Tai susiję su jau minėtais darbo organizavimo principais. Šiandien kompanijose atsisakoma itin griežtų darbo tvarkų 

ir taisyklių. Darbuotojams suteikiama ne tik daugiau laisvės, bet ir atsakomybės. Darbuotojai neturi buti “pririšti” prie savo 

darbo vietų, atsiranda ir visiškai nauja sąvoka –“mobilūs keliautojai biure”. Todėl natūralu, jog įprastas, tradicinis biuro mo-

delis – jau atgyveno. 

Ačiū už atsakymus ir skirtą laiką. Tikimės, kad ši informacija bus nudinga mūsų klientams. 



Mūsų komandos nariai – atskirų sričių specialistai, teikiantys konsultacijas skirtingus poreikius 
turintiems  asmenims, besidomintiems komerciniu nekilnojamuoju turtu.  

Mūsų skyriaus veikla – klientų atstovavimas, perkant, parduodant ar nuomojant komercinės 
paskirties nekilniojamąjį turtą, teikiant konsultacijas apie rinkos tendencijas prekybos, 
administracinių, sandėliavimo patalpų bei investicinių projektų klausimais. 

MŪSŲ VIZIJA – pritaikant pasaulyje per keturis dešimtmečius RE/MAX patikrintus ir pagal vietos 
specifiką parinktus darbo įrankius bei priemones, tapti pirmaujančia komercinio nekilnojamojo 
turto paslaugas teikiančia kompanija Lietuvoje. 

MŪSŲ MISIJA – suburti kompetetingus savo srities profesionalus, teikiančius tik aukščiausios 
kokybės  bei klientų vertinamas paslaugas. 

VERTYBĖS – pagarba klientui bei kolegoms,  lojalumas atstovaujamai šaliai ir sąžiningas bei 
nuoširdus darbas, kuris veda mus kasdien į priekį. 

RE/MAX Capital komercinio NT skyrius 
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Jūsų paslaugoms - visą dieną, kiekvieną dieną! 

Dirbu gamybinių, sandėliavimo ir logistikos patalpų nuomos, pardavimo ir 
pirkimo bei komercinių žemės sklypų vystymo srityse. 

Mano 4-rių metų RE/MAX Capital brokerio stažas ir 15-kos metų derybų įgūdžiai 
versle padeda profesionaliai ir tinkamai atstovauti klientą. 

RE/MAX 38-rių metų patirtis, prekinio ženklo žinomumas, komercinio NT klientų 
duomenų bazės ir bendradarbiavimas su partneriais man suteikia galimybę 
operatyviau atlikti kliento užsakytą paslaugą. 

Kviečiu pasinaudoti RE/MAX Commercial partnerių komandos bei mano 
profesionalumu ir susisiekti su manimi. 

Aurimas Astramskas  
Tel.:  +370 620 419  54 

aurimas.astramskas@remax.lt 

Paulius Katinas  
Tel.: +370 611 226 66 

paulius.katinas@remax.lt 

Vilniaus Senamiestis – unikalus objektas, turintis savo išskirtinį veidą bei aurą.  

Vieta, kur viduramžių dvasia, dėka smailių bažnyčių bokštų ir siaurų akmenimis 
grįstų gatvelių, susipina su šiandienos vakarietiška kultūra – žvilgančiomis 
vitrinomis, mažomis, šeimos pagrindu veikiančiomis parduotuvėlėmis, 
skliautuotuose rūsiuose įsikūrusiomis jaukiomis vyninėmis…  

Galbūt Jūs norite tapti viso to dalimi?  

Mano tikslas – padėti Jums vystyti  verslą unikalioje aplinkoje. 
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RE/MAX brokeriai, specializuojantys komercinėje nekilnojamo turto srityje 

Gimiau ir užaugau sostinėje Vilniuje. Nuo mažų dienų žavėjo mylimo miesto 
gatvės, pastatai, pridedantys miestui savito šarmo. Džiaugiuosi, jog  dabar mano 
darbas yra susijęs su Vilniaus miesto nekilnojamuojuu turtu. Specializuojuosi 
komercinėje nekilnojamojo turto srityje. O tiksliau - biurų nuoma Vilniaus mieste. 
Kreipkitės į mane dabar ir padėsiu Jums rasti tinkamiausią variantą. 

Vilius Gudonis 

Tel:. +370 600 254 25 
vilius.gudonis@remax.lt 



Klientas man - lygiavertis verslo partneris, gerbiu jo teises ir laikausi jam 
duotų įsipareigojimų. 

Specializuojuosi komercinio nekilnojamojo turto nuomos bei pardavimo srityje, 
konsultuoju įvairiais klausimais, susijusiais su komerciniu nekilnojamuoju turtu, 
padedu išspręsti visas problemas, iškilusias turto nuomos, įsigyjimo ar pardavimo 
proceso metu. 

Per ilgą laiką įgyta patirtis pardavimų bei paslaugų sferos srityse leis Jums suteikti 
aukščiausios kokybės paslaugas! 

Artūras Krupauskas 

Tel:. +370 620 419 58 

arturas.krupauskas@remax.lt 

Dainius Venslova  

Tel:. +370 620 411 55  

dainius.venslova@remax.lt 

 

Specializuojuosi komercinių – prekybinių nekilnojamojo turto objektų nuomos, 
pardavimo ir pirkimo srityje, taip pat konsultuoju viešojo maitinimo, viešbučių 
veiklos, konferencijų ar kitų paslaugų teikimo klausimais. 

Tikiu, kad mūsų bendradarbiavimas bus abipusiai naudingas, nes: 

 Jūsų verslas bei jo aplinkybės  man yra svarbios ir įdomios; 

 siekiu paprasto, bet efektyvaus bendravimo; 

 8 metai sėkmingos patirties dirbant su verslo klientais užtikrins ilgalaikį 
bendradarbiavimą; 

 patyrusi ir sėkminga, keturių dešimtmečių RE/MAX kompanijos patirtį 
taikanti komercinio nekilnojamojo turto brokerių komanda prisidės ir prie 
Jūsų verslo sėkmės. 

Taigi, jei jau vykdote ar tik planuojate prekybinę veiklą ar paslaugų teikimą 
Vilniaus mieste, ypač Naujamiestyje – mes privalome susitikti! 
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PADEDAME IPADEDAME IPADEDAME IŠSIRINKTI TEISINGAIŠSIRINKTI TEISINGAIŠSIRINKTI TEISINGAI!!!   

RE/MAX Capital 
Komercinio NT skyrius 
Konstitucijos pr. 23 
Vilius Gudonis  
Tel.: +370 600 254 25 
El. paštas: vilius.gudonis@remax.lt 
Artūras Krupauskas 
Tel.: +370 620 419 58 
El. paštas: arturas.krupauskas@remax.lt 


