
VILNIUS

Investicinės galimybės Vilniaus 
industriniame parke (VIP)
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Koncepcija

• Naudojant esamą infrastruktūrą, VIP 
idėja yra sukurti gamybos, logistikos, 
technologijų ir medicinos verslų 
bendruomenę. 

• Investuotojams yra keliami aukšti 
aplinkos, sveikatos ir saugumo 
standartai
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Vieta regione

• Strategiškai patogi vieta leidžia greitai 
ir efektyviai pasiekti kaimynines šalis. 

• Vilniaus industrinis parkas yra 18,5 km 
nuo Vilniaus centro, didžiausio miesto 
Lietuvoje, kuriame gyvena daugiau nei 
574 000 gyventojų.
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Lietuvos privalumai

• 16-oje vietoje pasaulyje ir 
šeštoje vietoje Europos 
Sąjungoje pagal verslo sąlygų 
palankumą (Šaltinis: Doing 
Business 2018). 

• 2-a vieta pasaulyje pagal verslo 
pradžios procedūras (Šaltinis: 
IMD pasaulio valstybių 
konkurencingumo tyrimas, 2016)  

• Lietuva yra pirmajame ES šalių 
dešimtuke pagal mokesčių 
mokėjimo patogumą (Šaltinis: 
PwC Paying Taxes 2017)

• 1-oje vietoje pasaulyje pagal 
viešojo belaidžio ryšio spartą 
(Šaltinis: www.rottenwifi.com, 
2016) 

• Daugiau nei ketvirtadalis 
studentų yra pasirinkę su 
inovacijomis susijusias studijas 
mokslo, kompiuterių, inžinerijos, 
gamybos srityse. (Šaltinis: 
Švietimo ir mokslo ministerija, 
2017) 

• 4-a pagal mažiausius pelno 
mokesčius regione (Šaltinis: 
KPMG, 2017)



t

Vilniaus industrinio 
parko (VIP) privalumai

• Patogi geografinė lokacija 

• Išvystyta infrastruktūra – arti 
pagrindinio magistralinio kelio Kijevas-
Minskas-Vilnius-Klaipėdos geležinkeliai, 
kuris yra vienas iš pagrindinių 
transporto kelių centrinėje Europoje  

• Didelė teritorija pilna galimybių verslo 
vystymuisi 

• Specializuotos teritorijos



Confidential & Copyright © Monotwo 2016

t

Apie Vilniaus 
industrinį parką (VIP) 
• Adresas: K. Ostrogiškio g., Vilnius 

• Plotas: 54 ha  

• Galimi plotai: 1-4 ha su galimybe 
sujungti sklypus 

• Tinka naudoti: logistikai, biurams, 
gamybai, laboratorijoms, moksliniams 
tyrimams ir eksperimentinei plėtrai 
(R&D)
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Infrastruktūra

Vilniaus Industrinis Parkas yra šalia 
pagrindinių transporto mazgų:

Autobusų stotis (3 km) 

Geležinkelio stotis (3 km) 

Oro uostas (18 km) 

Klaipėdos jūrų uostas (300 km) 

Rigos jūrų uostas (320 km)

Greitkelis į Baltarusiją (4 km) 

Greitkelis į Lenkiją (100 m)
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Komunalinės paslaugos

Vieta turi visas reikiamas komunalines paslaugas: 

• Elektrą 

• Dujas 

• Vandens tiekimą 

• Buitinių nuotekų tinklus 

• Lietaus drenažą
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Komercinės paskirties sklypai

Gamyklinės ir industrinės paskirties sklypai

Inžinierinės infrastruktūros paskirties sklypai

1 dalies sklypai

• Padalinta į 32 sklypus 

• Sklypai: 1-18, 21-25 ir 28-31 paskirti 
gamybos ir pramonės naudojimui.

• Prognuozojamas tankis – 80%; 

• Prognozuojamas intensyvumas - 1.8; 

• Numatomas pastato aukštis - 20 m; 

• Didžiausias pastato plotas - 1 aukšto 
pastatas 15.040 kv. m, 2-5 aukštų 
pastatai iki 33.840 kv. m.

Pavyzdžiui sklypo nr. 4 (0,9 ha) ir 5 
(0,98 ha)
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Viešosios paskirties sklypai, sodinimo teritorija

Rekreacinė zona

Industrinė ir sandėlių teritorija

Komercinė teritorija

Planuojami keliai

2 dalies sklypai

• Teritorija padalinta į 5 sklypus, 
kuriuose nėra jokių senų pastatų. 

• Sklypų paskirtis – pramoniniam, 
komerciniam ir rekreaciniam 
naudojimui.

Pavyzdžiui sklypų 3-4 plotai skirti 
pramoniniam naudojimui:

• Plotis – 2,6425 ha; 

• Prognozuojamas tankis 80%; 

• Prognozuojamas intensyvumas – 2,0; 

• Prognozuojamas pastato aukštis – 20 m; 

• Didžiausias pastato plotas – 1 aukšto 
pastatas 21,140 kv. m., 2-5 aukštų pastatai 
iki 52,850 kv. m.;
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Plėtros galimybės  
2 sklypo dalyje 

• 1 – Komercinis pastatas; 

• 2 – Sandėliai su administracinėmis 
patalpomis; 

• 3 – Sandėlis su administracinėmis 
patalpomis; 

• 4 – Daugiafunkcinis pastatas su 
restoranais, konferencijų salėmis, SPA ir 
apartamentais; 

• 5 – Poilsinė zona su tvenkiniu.
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Pasiūlymas

„EIKA“ siūlo kelis plėtros tipus: 

• Pirkti esamus sklypus 

• Pirkti sklypus su komunikacijomis 

• Built-to-suit projektas ir nekilnojamo 
turto pardavimas 

• Built-to-suit projektas pasirašant 
ilgalaikę nuomos sutartį



Hello,  
we are 
monotwo.

Video pristatymas

https://www.youtube.com/watch?v=hWOkm32k7iA
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135 verslo centras,  

Vilnius, 8 400 kv. m., 2016 

PUPA prekybos centras, 

Vilnius, 6000 kv. m., 2008

Eika verslo 

centras, Vilnius 

14 000 kv. m., 

2002-2006  

Viena didžiausių nekilnojamojo turto 
plėtros ir statybos įmonių grupių 
Lietuvoje vystanti industrinį parką Vilniuje. 
EIKA siūlo partnerystę ir savo patirtį 
valdant ir plėtojant projektus Vilniaus 
Industriniame Parke. 

Daugiau apie EIKA www.eika.lt

Apie EIKA
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Susisiekite

Ramūnas Padelskas 
Nuomos vadovas 

Mob. +370 618 21260 
El. p.: ramunas@eika.lt 
www.eika.lt


