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2021-aisiais Vilniuje iškils „Girteka Campus“ miestelis 
 
Sėkmingai auganti transporto ir logistikos įmonė „Girteka Logistics“ šalia ambicingos vizijos valdyti didžiausią 
Europoje nuosavų vilkikų parką, ėmėsi dar vieno rimto iššūkio – 2021-aisiais metais Liepkalnyje duris atvers 
moderni kompanijos centrinė būstinė, pavadinta „Girteka Campus“. Planuojama, kad 16 hektarų ploto 
teritorijoje iškils administracijos pastatų miestelis, vilkikų aptarnavimo centras bei prekybos ir paslaugų 
centras. Į projekto įgyvendinimą įmonė investuos apie 60 milijonų eurų.  
 
„Persikraustymas į naujus namus simboliškai pažymės mūsų 25-erių metų veiklos sukaktį. Prieš ketvirtį amžiaus 
pradėjome nuo vieno vilkiko ir trijų darbuotojų, o dabar organizacija išaugo į vieną pirmaujančių Europoje vežėjų. 
Labai džiaugiamės, kad jau greitai didžiulė mūsų administracijos komanda galės drauge dirbti vienoje vietoje. 
Viliamės, kad darbuotojams patiks „Girteka Campus“ miestelio išskirtinumas – atviros, modernios ir 
bendradarbiavimą skatinančios erdvės tiek pastatų viduje, tiek po atviru dangumi“, – sako „Girteka Logistics“ 
generalinis direktorius Edvardas Liachovičius.  
 
Numatyta „Girteka Campus“ vieta – Liepkalnio ir Sodybų gatvių sankirta, greta Liepkalnio industrinio parko. 
Maždaug 16 hektarų ploto teritorijoje įsikurs administracinės paskirties patalpos, kurių plotas – 26 tūkst. kv. 
metrų. Centrinėje įmonės būstinėje dirbs maždaug 2 500 žmonių, kurie čia persikels iš kitose Vilniaus vietose 
įsikūrusių biurų. Jų automobiliams statyti bus įrengta 2 100 vietų aikštelė. Taip pat šioje teritorijoje iškils vilkikų 
aptarnavimo centras bei 4 000 kv. m. ploto prekybos ir paslaugų centras.  
 
Anot „Girteka Logistics“ vadovo, šiuo metu suplanuotas pirmasis „Girteka Campus“ projekto vystymo etapas. 
Metus vyks projektavimas, statybos darbai prasidėti turėtų 2020-ųjų pavasarį, o įmonės darbuotojų persikėlimas į 
naująją būstinę planuojamas 2021-ųjų vasarą.  
 
Projektavimo darbus vykdys viena didžiausių Europoje architektūrinių paslaugų kompanija „ATP architects“ iš 
Austrijos. Ji pasirinkta po tarptautinio architektūrinio konkurso, kuriame dalyvavo šešios įmonės iš Austrijos, 
Danijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos. Jos atstovavo skirtingas architektūrines mokyklas. Nugalėtoją rinko 
komisija, kurioje be „Girteka Logistics“ atstovų dalyvavo ir nepriklausomi nekilnojamo turto, biurų ekspertai bei 
architektai.  
 
Liepkalnio industrinį parką ir „Girteka Campus“ projektą vysto nekilnojamo turto įmonė „Sirin Development“. 
 
 
Apie „Girteka Logistics“ 
„Girteka Logistics” – viena iš pirmaujančių transporto įmonių Europoje. Kompanija perveža apie 460 000 pilnų 
krovinių (FTL) per metus. Įsikūrusi 1996 m. įmonė organiškai išaugo nuo vieno vilkiko iki 5 600 vilkikų ir 5 800 
puspriekabių parko, eksploatuojamo Europoje, Skandinavijoje, Rusijoje ir NVS valstybėse. 2018-aisiais „Girteka 
Logistics“ tapo labiausiai išaugusiu darbdaviu Lietuvoje, kompanijoje šiuo metu dirba daugiau nei 14 tūkst. 
profesionalų.  
 
Apie „Sirin Development“ 
Industrinio ir komercinio nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Sirin Development" valdomo NT portfelis 
apima daugiau kaip 300 tūkst. kv. m. NT Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Įmonė sparčiai plečiasi ir per 2019 m. į NT 
plėtros projektus Baltijos, Rusijos bei Rumunijos rinkose planuoja investuoti daugiau nei 100 mln. EUR. 
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  Daugiau informacijos: 
 

Neringa Rimšelienė 
Girteka Logistics 
Marketingo ir komunikacijos skyriaus vadovė 
Tel nr.: +370 614 38239 
El. paštas: nrm@girteka.eu  
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