
 

3 Priedas  
prie kvietimo dalyvauti AB Vilniaus šilumos tinklų organizuojamo 

nekilnojamojo turto ilgalaikės nuomos viešame konkurse  
2022-11-14 Nr. 2022.11-1 

 

NUOMOS OBJEKTO APRAŠYMAS, NUOTRAUKOS IR PLANAI     

Negyvenamųjų patalpų aprašymas 
 

Adresas Vilnius, Saltoniškių g. 10A-306 
Pavadinimas Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos 
Aprašymas / pastabos Patalpos, plane pažymėtos 3-19, 3-20. Su bendro 

naudojimo patalpomis, plane pažymėtomis: 1-35 
(378/1000 iš 9,83 kv. m), t. y. 3,72 kv. m, 1-36 (378/1000 
iš 3,37 kv. m), t. y. 1,27 kv. m, 3-12 (378/1000 iš 2,55 kv. 
m), t. y. 0,96 kv. m, 3-13 (378/1000 iš 1,64 kv. m), t. y. 
0,62 kv. m, 3-18 (378/1000 iš 32,84 kv. m), t. y. 12,41 kv. 
m. Iš viso: 18,98 kv. m. 

Unikalus numeris 4400-5802-3726:8031 
Naudojimo paskirtis Administracinė 
Pastato, kuriame yra patalpa, pažymėjimas plane 2B3p 
Statybos metai 2000 
Šildymas Bendroji centrinio šildymo sistema 
Vandentiekis Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas Komunalinis nuotekų šalinimas 
Bendras plotas 70,56 kv. m (Viso 89,54 kv. m) 

Nuomojamas plotas 89,54 kv. m 
Trumpas aprašymas:  
Patalpos yra 3 aukšte (pastatas neturi 2 aukšto), turi atskirą įėjimą. Yra san. mazgai. Patalpos tinkamos 
sandėliavimui, biurui. Patalpose įrengta apsaugos sistema. Patalpas perdavus nuomai, bus įrengti patalpoms 
skirti elektros, vandens, šildymo apskaitos skaitikliai. 
  
Adresas Vilnius, Saltoniškių g. 10A-307 
Pavadinimas Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos 
Aprašymas / pastabos Patalpos, plane pažymėtos 3-11, 3-14, 3-15, 3-16, 3-25, 3-

26. Su bendro naudojimo patalpomis, plane 
pažymėtomis: 1-35 (622/1000 iš 9,83 kv. m), t. y. 6,11 kv. 
m, 1-36 (622/1000 iš 3,37 kv. m), t. y. 2,10 kv. m, 3-12 
(622/1000 iš 2,55 kv. m), t. y. 1,59 kv. m, 3-13 (622/1000 
iš 1,64 kv. m), t. y. 1,02 kv. m, 3-18 (622/1000 iš 32,84 kv. 
m), t. y. 20,43 kv. m. Iš viso: 31,25 kv. m. Nenuomojama 
patalpa 3-25 (9,15 kv. m). 

Unikalus numeris 4400-5802-3730:8032 
Naudojimo paskirtis Administracinė 
Pastato, kuriame yra patalpa, pažymėjimas plane 2B3p 
Statybos metai 2000 
Šildymas Bendroji centrinio šildymo sistema 
Vandentiekis Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas Komunalinis nuotekų šalinimas 
Bendras plotas 115,99 kv. m (Viso 147,24 kv. m) 

Nuomojamas plotas 138,09 kv. m 
 
 
 

 



 

Adresas  Saltoniškių g. 10A 
Pavadinimas Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai 
Aprašymas / pastabos (asfalto danga) 
Unikalus numeris 1098-5034-2022 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 
Statybos metai 1997 
Bendras plotas d1 1 627,50 kv. m. Nuomojama dalis 737,00 kv. m 
Trumpas aprašymas:  
Danga asfaltuota. Teritorija apšviesta, aptverta, įrengti vartai (be automatinio mechanizmo). Nuomojamam 
plotui yra priskirta preliminari teritorijos dalis automobilių parkavimui ir važiuojamoji kelio dalis. 

 
Nuomos objekto nuotraukos 
 

    

    

    

    

     

 
  



 

Negyvenamųjų patalpų, dalies kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių (asfalto dangos) planai ir 
išsidėstymo teritorijoje planas  

 

 

 

 

 

 

 

Nenuomojama 
patalpa 


