
PATALPOS VERSLUI KAIŠIADORIŲ RAJONE 
 

Pastaba. Skelbiama informacija, kurią mums pateikė patalpų nuomotojai ar pardavėjai. Gali būti atvejų, kai sąraše 
esančios patalpos jau išnuomotos ar parduotos, tačiau mums nebuvo pranešta.   
 
Jeigu norite nemokamai paskelbti informaciją apie savo turimas nuomojamas arba parduodamas patalpas verslui, atsiųskite ją 
užpildę lentelės skiltis el.p. kaisiadorysinfo@gmail.com  
 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATALPOS, KURIOS ŠIUO METU NENAUDOJAMOS 
Su nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų bylomis ir žemės sklypų planais galite susipažinti 
Kaišiadorių rajono savivaldybės Turto valdymo skyriuje, Katedros g. 4, Kaišiadorys. 
 Adresas Plotas, 

m
2
 

Aukštas, 
kuriame 
yra 
patalpos 

Sklypo 
plotas, 
ha 

Paskirtis Parduodama 
ar 
nuomojama 
 

Komunikacijos (elektra, dujos, 
vanduo, privažiavimas ), kitos 
pastabos 

Kontaktai 
susisiekti:  tel., 
el.p. 

1.  Plento g. 24-
1, Vilūnai 

484,65  0,6492 Švietimo Parduodama https://kaisiadorys.lt/savivaldybes-
turto-valdymas/nekilnojamo-turto-
aukcionai/nekilnojamojo-turto-
aukcionai/1887 

Tel. (8 346) 20 478, 
Mob. 867079152 
nijole.staneliene@ 
kaisiadorys.lt 

 
 

PRIVAČIOS PATALPOS KAIŠIADORIŲ MIESTE 

 

 Adresas Plotas
, m

2
 

Aukštas
, 
kuriame 
yra 
patalpo
s 

Sklypo 
plotas
, ha 

Paskirtis Parduodama 
ar 
nuomojama 

Komunikacijos (elektra, dujos, 
vanduo, privažiavimas ), kitos 
pastabos 

Kontaktai 
susisiekti:  tel., 
el.p. 

2.  Gedimino g. 
16, 
Kaišiadorys 

332 Antras  Biuro, 
prekybinė
s, 
paslaugų, 
sandėliavi
mo, 
gamybinė
s 

Nuomojama Kiemas su parkavimu, krovininis 
pakėlėjas, asfaltuotas privažiavimas, 
elektra 
https://www.aruodas.lt/patalpu-
nuoma-kaisiadoryse-gedimino-g-
isnuomojamos-
gamybineskomercines-ar-6-664465 

8 699 62090 

3.  Gedimino g. 
14, 
Kaišiadorys 

~40, 

~90 

  Biuro, 
prekybos, 
paslaugų 

Nuomojama Yra 

https://www.aruodas.lt/patalpu-
nuoma-kaisiadoryse-gedimino-g-
paciame-kaisiadoriu-m-centre-
gedimino-g-6-601033/ 

8 698 20727, 
info@zootop.lt  

4.  Gedimino g. 
34, 
Kaišiadorys 

125 Antras  Prekybos Nuomojama Yra 8 687 99428 

5.  Gedimino g. 8, 
Kaišiadorys 

20 Pirmas 0,02 Komercin
ė 

Nuomojama Atskiras įėjimas, internetas, 
kondicionierius, signalizacija, video 
kameros, aptverta teritorija, elektra, 
asfaltuotas privažiavimas, vieta 
automobiliui, įėjimas iš gatvės. 

200 kv.m aikštelė, Pagrindas – 
metalinis karkasas, šildytas 10 cm. 

8 652 32992 

 

https://www.skelbi
u.lt/skelbimai/isnu
omoju-kioska-su-
aikstele-
20307130.html 

6.  Gedimino g. 
12A, 
Kaišiadorys 

Įvairus 
plotas 

Pirmas  komercinė
s 

Nuomojama/p
arduodama 

Yra visos komunikacijos 8 612 44907 

7.  Gedimino g. 
12A, 
Kaišiadorys 

Apie 
60 m

2
 

  Butas/ko
mercinė 

nuoma  8 612 44907 

mailto:kaisiadorysinfo@gmail.com
https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-gedimino-g-isnuomojamos-gamybineskomercines-ar-6-664465
https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-gedimino-g-isnuomojamos-gamybineskomercines-ar-6-664465
https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-gedimino-g-isnuomojamos-gamybineskomercines-ar-6-664465
https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-gedimino-g-isnuomojamos-gamybineskomercines-ar-6-664465
mailto:info@zootop.lt


 Adresas Plotas
, m

2
 

Aukštas
, 
kuriame 
yra 
patalpo
s 

Sklypo 
plotas
, ha 

Paskirtis Parduodama 
ar 
nuomojama 

Komunikacijos (elektra, dujos, 
vanduo, privažiavimas ), kitos 
pastabos 

Kontaktai 
susisiekti:  tel., 
el.p. 

8.  Gedimino g. 
10, 
Kaišiadorys 

40 Pirmas   Nuomojama 
Kaina 150 Eur 

 Vikinto Aleksos 
įmonė 
„Alekva“. alekva.v
@gmail.com 
8 612 44907 

9.  Gedimino g. 
42, 
Kaišiadorys 

8 po 
25-40 
(240 iš 
viso) 
išnuo
mota, 
bet 
keičias
i 

Antras  Komercin
ės 

Nuomojama  8 650 39579 
 

10.  Gedimino g. 
42 Kaišiadorys 

175 Pirmas   Parduodama  8 682 40809 

11.  Gedimino g. 

51A 

20 
50 
 

Antras 

Trečias 

 BIURAMS 
Verslo 
paslaugų/
komercinė 
  
 

nuomojama Visos komunikacijos, 
šildymas  dujomis, 
vieta darbuotojų automobiliams. 
Elektros galia g.b. 5-15 kW 

8 698 04545 
propilejai@gmail.c
om 

12.  Gedimino g. 
61, 
Kaišiadorys 

28 
36 
150 

Antras  Komercin
ė 

Nuomojama Ilgalaikė nuoma, yra galimybė 
išsinuomoti visą plotą. 

8 672 49305 

13.  Gedimino g. 
62, Kaišiadory
s 

30  Pirmas  Komercin
ė 

Nuomojama Įėjimas iš Gedimino g. 8 616 78464 

14.  Gedimino g. 
62, Kaišiadory
s 

25 Antras  Komercin
ė 

Nuomojama Įėjimas iš Gedimino g. 8 616 78464 

15.  Gedimino g. 
62,  
Kaišiadorys 

55 
(galim
a 
skaidy
ti) 

Trečias  Komercin
ė 

Nuomojama Įėjimas iš Gedimino g. 8 616 78464 

16.  Gedimino g. 
66, 
Kaišiadorys 

75 
90 
90 
105 

Antras  Komercin
ė 

Nuomojama  8 612 53 344 

17.  Gedimino g. 
68, 
Kaišiadorys 

65 Pirmas  Komercin
ė 

Nuomojama  8 612 53 344 

18.  Gedimino g. 
70, 
Kaišiadorys 

20-60 
(išnuo
mota, 
bet 
keičias
i) 

Pirmas  Komercin
ė 

Nuomojama  8 612 53 344 

19.  Gedimino g. 
81, 
Kaišiadorys 

10 Antras   Nuomojama 
darbo vieta 
masažistui ir 
kosmetologui 

Masažo kabinetas (pilnai įrengtas) 8 672 49305 
ramutes.svaja@gm
ail.com 

20.  Gedimino g. 
81, 

25 Pirmas    Šalia salono „Telia“ 8 672 49305 
ramutes.svaja@gm

mailto:alekva.v@gmail.com
mailto:alekva.v@gmail.com
mailto:ramutes.svaja@gmail
mailto:ramutes.svaja@gmail
mailto:ramutes.svaja@gmail


 Adresas Plotas
, m

2
 

Aukštas
, 
kuriame 
yra 
patalpo
s 

Sklypo 
plotas
, ha 

Paskirtis Parduodama 
ar 
nuomojama 

Komunikacijos (elektra, dujos, 
vanduo, privažiavimas ), kitos 
pastabos 

Kontaktai 
susisiekti:  tel., 
el.p. 

Kaišiadorys ail.com 

21.  Gedimino g. 
93A, 
Kaišiadorys 

140 
(bendr
as) 

Dviejų 
aukštų 

1,5a Komercin
ė: Biurui, 
gamybai, 
maitinimu
i, 
prekybai, 
sandėliui, 
paslaugo
ms, kitas 

Parduodama 
Nuomojama 

Atskiras įėjimas, internetas, 
signalizacija, elektra, asfaltuotas 
privažiavimas, vitrininiai langai, vieta 
automobiliui, galimybė keisti 
suplanavimą, vanduo 

8 652 32992 

 

22.  Gedimino g. 
114, 
Kaišiadorys 

200 
200 

Antras 
Trečias 

0,2 Komercin
ė 

Nuomojama Yra elektra, dujos, vanduo, 
privažiavimas, dujinis šildymas. Plius 
garažai 

8 615 19846 
8 614 11241 

23.  Gedimino g. 
133A, 
Kaišiadorys 

500 Pirmas  1 Remonto 
dirbtuvės 

Nuomojama 
(g.b. ir 
parduodama) 

Asfaltuota teritorija, kelias. Šalia 
elektros pastotė. Dujos, kitos 
komunikacijos.  Yra arkinio sandėlio 
pamatai. 

8 698 32555 

24.  J. 
Basanavičiaus 
g. 29, 
Kaišiadorys 

223,7
1 

1 
aukštas 

0 
 
0,167
5 

Maitinimo 
įstaiga 

Nuomojama Vandentiekis, el. 25KW, kanalizacija, 
pastato šildymas dujinis, 
privažiavimas. Yra dvi salės : 40 
žmonių ir 20 žmonių 
 

+370 687 99428 

25.  J. 
Basanavičiaus 
g. 39, 
Kaišiadorys 

1400 
(bendr
as) 
Galim
a 
dalimi
s 

Pirmas, 
antras 

0,44 Gamybinė
, 
komercinė 
(buvo 
skalbykla) 

Nuomojama Geras privažiavimas, kitos 
komunikacijos. 
Biuro – per du aukštus. 
Gamybinės - pirmam aukšte, aukštos. 
Galima nuomotis dalį. 

8 687 31344  

26.  J. 
Basanavičiaus 
g. 41, 
Kaišiadorys 

900 iš 
viso 
(I a. – 
2 x 
150, II 
a. – 
300, 
III a. – 
300) 

  I a. – 
komercinė 
paskirtis 
(gamyba, 
sandėliavi
mas, 
prekyba), 
II ir III a. - 
biurams 

Nuomojama  8 666 99944 

27.  Paukštininkų 
g. (tarp 4A ir 
4B), 
Kaišiadorys 
 

178 
bendr
as+plo
vykla 
28,57 

Du 
aukštai 

0,1 Pirmas 
aukštas 
komercinė
s 
paskirties, 
antras – 
gyvenamo
sios. 

Nuomojama Yra dušai, tualetai. Yra vandentiekis, 
elektra. Šildymas – dujinis. Nuošali 
vieta. Graži aplinka. 

8 698 86423 
8 684 26548 

28.  Paukštininkų 
g. 38, 
Kaišiadorys 

79 Antras 2,8 ha  Nuomojama UAB Girelės paukštynas admin. 
pastate 

8 687 73743 

29.  Žaslių g. 12, 
Kaišiadorys 

714 ir 
407 

Pirmas  Biuro, 
Gamybos, 
Sandėliavi
mo, 
Prekybos, 
Kitos 
paskirties 

Parduodama 
su visu verslu 

Kietu kuru šildoma. 

Parduodamas visas baldų gamybos 
verslas 

8 699 62778 
8 679 20663 

 

mailto:ramutes.svaja@gmail
https://www.alio.lt/skelbimai/patalpos-kaisiadoriu-r-sav-kaisiadorys-zasliu-g/ID61801299.html#map


PRIVAČIOS PATALPOS KAIŠIADORIŲ RAJONE (išskyrus Kaišiadorių miestą) 

 

N
r. 

Adresas Plotas
, m

2
 

Aukšt
as, 
kuria
me 
yra 
patalp
os 

Sklypo 
plotas, 
ha 

Paskirtis Parduodama 
ar nuomojama 
 

Komunikacijos (elektra, dujos, 
vanduo, privažiavimas ), kitos 
pastabos 

Kontaktai 
susisiekti:  tel., el.p. 

30.  Žaslių g. 32, 
Gudienos k. 

40 Antras 0,1  Nuomojama  8 611 53528 

31.  Kiemelių k., 
Serbentų g. 20 

87   Garažai Nuomojama Elektra, šildymas. Įranga – 
automobilinis keltuvas, remontinė 
duobė, oro kompresorius, darbo 
stalai. 

Rimantas Sidekerskis  
tel. 869968583 

32.  Alyvų g. 2, 
Žiežmariai 

170 Antras  Komercin
ė 

Nuomojama 
 

370 eur/mėn. 861806614 
 

33.  Jazminų g. 6, 
Žiežmarių m. 

100 Pirma
s 

 Komercin
ė, tinkama 
autoservis
o veiklai 

 Vandentiekis, kanalizacija, 
buitinės patalpos, autopakėlėjas, 
remonto duobė, oro 
kompresorius, elektros įvadas 16 
kW, metalo krosnis (šildymas 
malkomis).  

8 676 54751 
 
 

34.  Žaslių g. 4, 
Žiežmarių m. 
(šalia aikštės) 

24 Pirma
s 

 Administr
acinė/pasl
augų/prek
ybos 

Nuomojama Elektra, vanduo, dujinis šildymas, 
signalizacija 

8 603 56049 
 
Plačiau: 
https://m.aruodas.lt/p
atalpu-nuoma-
kaisiadoryse-
ziezmariu-m-zasliu-g-
nuomojamos-
administracinespaslau
guprekybos-6-650319  
 

35.  Kauno g. 89 
Žiežmarių m. 

40 Pirma
s 

- Komercin
ė 

Nuomojama  8 674 72322 
8 674 72333 

36.  Pravieniškių 
g., 
Pravieniškių k. 

240 Pirma
s 
 

nuomoj
ama 

Komercin
e 

Parduodama 
arba 
nuomojama 

Ieškomi partneriai veiklai 
(trūkumas idėjos) 

8 698 14814 

37.  Vilniaus g. 4., 
Kruonio mstl. 

50 Pirma
s 

 Komercin
ės 

Nuomojama Esant poreikiui galima išsinuomoti 
visą dviejų aukštų 270 kv.m. 
pastatą. 

8 673 15108 
8 624 66334 

38.  Uogintų k. 570  Neįregis
truotas 
apie 
0,7ha 

Žemės 
ūkio 

Nuomojama/ 
Parduodama 

Iki automagistralės 2,5 km. 
Buvusios fermų patalpos. Įgriuvęs 
stogas. Reikėtų didelio remonto 
arba naujos statybos. 

8 614 14787 

39.  Jakštonių k. 510 
200 

Pirma
s 
Antras 

0,11 I – 
Gamybinė
s 
II - 
adminis-
tracinės 

Parduodama 
Nuomojama 

Atstumas iki automagistralės - 50 
m. 

8 611 15301 

40.  Antakalnio k. 1080  Bendra 
teritorij
a, kur 
gyvena 
asmuo 
15,7ha 

Arkinis 
sandėlis, 
aukštas 

Nuomojama Elektra, geras privažiavimas, 
aikštelė (už Girelės paukštyno). 
2007 metais atlikta pastato ir 
inžinierinių tinklų rekonstrukcija. 

8 615 75432   

41.  Stabintiškių k. 1000  Sklypas 
tik 
patalpo
ms 

Ferma Nuomojama 
arba 
parduodama 

 8 620 16458 

42.  Krasnasiolkos 
k. 15 

2900 
iš viso 

 2,7 Biurui, 
gamybai, 

Nuomojama Gamykla turi autonominį vandens 
gręžinį ir elektros 

8 674 17576 

https://m.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-ziezmariu-m-zasliu-g-nuomojamos-administracinespaslauguprekybos-6-650319
https://m.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-ziezmariu-m-zasliu-g-nuomojamos-administracinespaslauguprekybos-6-650319
https://m.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-ziezmariu-m-zasliu-g-nuomojamos-administracinespaslauguprekybos-6-650319
https://m.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-ziezmariu-m-zasliu-g-nuomojamos-administracinespaslauguprekybos-6-650319
https://m.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-ziezmariu-m-zasliu-g-nuomojamos-administracinespaslauguprekybos-6-650319
https://m.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-ziezmariu-m-zasliu-g-nuomojamos-administracinespaslauguprekybos-6-650319
https://m.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-ziezmariu-m-zasliu-g-nuomojamos-administracinespaslauguprekybos-6-650319


N
r. 

Adresas Plotas
, m

2
 

Aukšt
as, 
kuria
me 
yra 
patalp
os 

Sklypo 
plotas, 
ha 

Paskirtis Parduodama 
ar nuomojama 
 

Komunikacijos (elektra, dujos, 
vanduo, privažiavimas ), kitos 
pastabos 

Kontaktai 
susisiekti:  tel., el.p. 

Gamy
bai -
1400 

sandėliui transformatorinę. Šiuo metu 
elektros įvadas yra 55 kW, reikalui 
esant galima padidinti iki 1000 
kW. 
Privažiavimas asfaltuotu keliu, 
teritorija aptverta. 
Dauguma patalpų kapitališkai 
suremontuotos, grindys šlifuoto 
betono, įrengtos buitinės 
patalpos. 
Buvusi autovežių gamykla.  
Iki pokraninių sijų – 7 m aukštis 
Dabar naudojamos, tačiau galima 
tartis dėl nuomojimo. 

43.  Gudzenkos k., 
Tylioji g. 

900 1 0,1 biuro, 
prekybinė
s, 
sandėliavi
mo, 
gamybinė
s 
paskirties 
patalpos 

Nuomojama Atskiras įėjimas, vieta 
automobiliui, elektra, vanduo, 
asfaltuotas privažiavimas, 
internetas, telefono linija 

8 675 31614 

44.  Gudzenkos k., 
Tylioji g. 18 

1634 1 0,5 Sandėliavi
mo 

Nuomojama/g
.b. 
parduodama 

Vientisa patalpa, bet galimas 
skaidymas. Šildymo, vandentiekio, 
nuotekų šalinimo, dujų, karšto 
vandens nėra. Yra atvesta elektra. 
Esant poreikiui, galima plėsti.  

8  675 31 614, el. p. 
mantas9211@gmail.co
m 

45.  Statybininkų 
g. 1, 
Žiežmariai 

1665 
įvaira
us 
dydžio 
ir 
aukšči
o 

1,2,3 3 gamybos, 
pramonės
, 
sandėliavi
mo, 
negyvena
moji 

Nuomojama / 
parduodama 

visuose pastatuose, išskyrus 
buitinėse patalpose, šildymo, 
vandentiekio, nuotekų šalinimo, 
dujų, karšto vandens nėra, tačiau 
yra atvesta elektra. Buitinėse 
patalpose papildomai yra vietinis 
centrinis šildymas ir vandentiekis. 
Esant poreikiui, galima plėsti. 
Sklype yra įrengti ir pastatams 
priskirti aikštelė, kelias ir tvora 

8 675 000 12, 
regvaldalt@gmail.com 

46.  Žalgirio g. 1, 
Žiežmariai 

30  
31  
44  
10  
40  

1  Paslaugų Nuomojama. 
(g.b. 
parduodama) 

Penkios atskiros patalpos, 
atskirtos sienomis. Artimiausiu 
metu bus įrengtas atskiras įėjimas 
į šią pastato dalį. Šildymas oras-
oras, komunalinis vandentiekis, 
komunalinis nuotekų šalinimas, 
karštas vanduo, elektra. 
 

8 675 000 12, 
regvaldalt@gmail.com 

47.  Žaslių g. 5, 
Žiežmariai 
(pašto 
pastate) 

250 
250 
250 

rūsys 
1 
2 

0,11  
(bendra
s plotas 
su 
paštu) 

Administr
acinės 

Gali būti 1 
ir 2 
aukštas 
gyvena-
moji 
paskirtis 

Nuomojama / 
parduodama / 
galimi 
investavimo 
variantai 

Asfaltuotas privažiavimas,  
miesto kanalizacija, vandentiekis, 
dujos, elektra. Gali būti plečiama 
dar 500 kv. m viršuje. 
Reikalingas kapitalinis 
remontas/rekonstrukcija  
Miesto centras. 
Šalia bažnyčia, parduotuvės.   

8 679 95899 
arvika1@gmail.com 

 

Kaišiadorių m., Gedimino g., maitinimo, paslaugų paskirties patalpos nuomai 
103 kv 
https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-gedimino-g-isnuomojamos-maitinimo-paslaugu-patalpos-6-
731553/ 

https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-gedimino-g-isnuomojamos-maitinimo-paslaugu-patalpos-6-731553/
https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-gedimino-g-isnuomojamos-maitinimo-paslaugu-patalpos-6-731553/


 
Kaišiadorių m., Gedimino g., biuro, prekybinės, paslaugų, kita paskirties patalpos nuomai 
95 kv 
https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-gedimino-g-paciame-kaisiadoriu-m-centre-gedimino-g-6-
601033/ 
 
 
IKI prekybos centre 
Prekybos, paslaugų  
107 kv  
https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-gedimino-g-nuomojamos-prekybines-patalpos-prekybos-6-
597881/ 
 
Miežonių k., Senolių g., sandėliavimo, gamybinės, pramonės paskirties patalpos nuomai 
2500 kv 
https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-miezoniu-k-senoliu-g-isnuomojamos-gamybines-sandeliavimo-
6-728549/ 
 
Antakalnio k., Antakalnio g., biuro, sandėliavimo, gamybinės, maitinimo, kita paskirties visas pastatas nuomai 
2500 kv 
https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-antakalnio-k-antakalnio-g-gamybiniu-sandeliavimo-patalpu-
nuoma-6-672935/  
+370 619 11700 
 
Parduodamas pastatas buvę kultūros namai Kaišiadorių r. Pakertų kaime. 
1100 kv 2 aukštų. Administracinė, prekybos, paslaugų, sandėliavimo. 
https://www.skelbiu.lt/skelbimai/parduodamas-pastatas-buve-kulturos-namai-kaisiadoriu-r-53770417.html  
 
Mūro Strėvininkuose parduodama/nuomojama buvusi mokykla 662 kv. 2 aukštai, mūrinis pastatas.  
https://www.skelbiu.lt/skelbimai/parduodu-mokykla-22852717.html  
 
Pašto pastate (renovuojamas). 
 
APIE SAVIVALDYBĖS PATALPAS PLAČIAU: 

NEGYVENAMOSIOS PATALPOS – MOKYKLOS PATALPŲ IR JOMS PRISKIRTO ŽEMĖS SKLYPO ALYTAUS PL. 24-1, VILŪNŲ K, 
KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU SĄLYGOS 

1. Negyvenamoji patalpa – mokyklos patalpa (unikalus Nr. 4400-4274-6865:2359, statybos metai – 1962, plotas 484,65 kv. 
m, pastatas medinis, 2 aukštų), pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4993-9006-6026), kiemo statiniai (unikalus Nr. 
4993-9006-6080) ir šiems objektams priskirtas valstybei nuosavybės teise priklausantis 0,6492 ha žemės sklypas 
(kadastrinis numeris 4965/0002:68 Vilūnų k. v.) Alytaus pl. g. 24-1, Vilūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., (toliau –
objektas). 
2. Pradinė objekto pardavimo kaina – 26842,00 Eur, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina – 19420,00 Eur, žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina – 7180,00 Eur, ir žemės sklypo parengimo išlaidos – 242,00 Eur. 
3. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 2684,00 Eur, būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos. 
4. Dalyvio registracijos mokestis – 50,00 Eur, turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos. 
5. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur. 
6. Aukciono vykdymo būdas – aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje 
http://www.evarzytynes.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu 
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir 
savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Kaišiadorių rajono 
savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir 
kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis Kaišiadorių rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V1E-784 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti 
nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtinimo“. 
7. Aukciono data ir laikas: pradžia 2020-12-18 9,00 val., pabaiga 2020-12-21 13.59 val. 

https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-gedimino-g-nuomojamos-prekybines-patalpos-prekybos-6-597881/
https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-gedimino-g-nuomojamos-prekybines-patalpos-prekybos-6-597881/
https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-miezoniu-k-senoliu-g-isnuomojamos-gamybines-sandeliavimo-6-728549/
https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-miezoniu-k-senoliu-g-isnuomojamos-gamybines-sandeliavimo-6-728549/
https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-antakalnio-k-antakalnio-g-gamybiniu-sandeliavimo-patalpu-nuoma-6-672935/
https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaisiadoryse-antakalnio-k-antakalnio-g-gamybiniu-sandeliavimo-patalpu-nuoma-6-672935/
https://www.skelbiu.lt/skelbimai/parduodamas-pastatas-buve-kulturos-namai-kaisiadoriu-r-53770417.html
https://www.skelbiu.lt/skelbimai/parduodu-mokykla-22852717.html


8. Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2020-12-11 0.00 val., pabaiga 2020-11-09 23.59 val. 
9. Objekto apžiūra 2020-11-03 nuo 9 - 15 val. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto 
apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis: Nijolė Stanelienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, mob. (8 670) 79152, el. 
paštas nijole.staneliene@kaisiadorys.lt 
10. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. 
Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai 
sumokėti – LT81 4010 0405 0009 0087, AB DNB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį). 
11. Mokėjimai už valstybės žemės sklypą, priskirtą savivaldybės nekilnojamam turtui, turi būti pravesti į valstybės įmonės 
Turto banko sąskaitą – LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį). 
12. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju 
turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. 
13. Atsiskaitymo už parduodamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 10 dienų nuo objekto pirkimo-pardavimo sutarties 
pasirašymo. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą 
notarui, apmoka aukciono laimėtojas. 
14. Kitos aukciono sąlygos. Sumokėtas aukciono dalyvio mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto 
pardavimo kainą. Garantinis įnašas įskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto 
pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad 
aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas. 
15. Su nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis galima susipažinti adresu – Katedros g. 4, 209 kab. 
16. Žemės sklypo naudojimo sąlygos: 
16.1. paskirtis: kita; 
16.2. naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos; 
16.3. naudojimo pobūdis: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. 
17. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
17. 1. elektros linijų apsaugos zonos; 
17.3 ryšių linijų apsaugos zona; 
17.4 kelių apsaugos zona; 
17.5 žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. 
18. Objektui priskirtą žemės sklypą pirkėjas turi įsigyti nuosavybėn. 
19. Objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke. 
Informaciją susijusią su aukcionu, teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo tarnybos vyriausioji 
specialistė Nijolė Stanelienė, mob. 8 670 79152, el. paštas nijole.staneliene@kaisiadorys.lt 

 



 

 



 

Kaišiadorių m., J. Basanavičiaus g. 39, biuro, prekybinės, paslaugų, 
sandėliavimo, gamybinės, kita paskirties patalpos nuomai, plačiau 

 



 

Administracinė, prekybos, paslaugų, sandėliavimo, gamybos ir pramonės, kita 

PATALPŲ NUOMA MIESTO CENTRE, 1306 KV.M., BASANAVIČIAUS 39., KAIŠIADORYS 

 

- Bendras patalpų plotas – 1306 kv.m.: 

- Sandėlio plotas – 1100 kv.m. 

- Biuro plotas – 206 kv.m. 

- Sandėlio aukštis – 6.5 m.; 

- Geras privažiavimas, lengvai pagal adresą randama vieta; 

- Erdvi, privati parkavimo aikštelė; 

- Objektas puikiai tinka sandėliavimui, gamybai ar didmeninei prekybai; 

- Itin gera lokacija; 
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