
Parduodamas braškių ūkis 

 
Vieta, ūkis 

 • Vieta: Užušilių k., Širvintų r. (apie 50 km 
nuo Vilniaus, 10 km iki Širvintų, 2 km iki 
autostrados Vilnius – Panevėžys). 

• Plotas: bendras ūkio plotas 7,5 ha: 3 
nuosavi sklypai, kurių plotas 6,09 ha bei 1 
nuomuojamas 1,51 ha.  

• Steigimo metai: ūkis įsteigtas 2015 m. 

 

Žemė, šiltnamiai 

 
• Auginimas: braškės auginamos žemėje, 3,9 

ha plote (iš jų 0,4 ha “Haygrove” 
šiltnamiuose).  

• Daigai: kokybiški “frigo” tipo daigai. 1,7 ha 
plote pasodinti 2017 m., 2,2 ha - 2018 m. 

• Paruošimas: žemė paruošta braškių 
atnaujinimui. 

 

Įranga 

 • Laistymo sistema: suskirstyta zonomis, 
sujungta su meteostotele,davikliais, 
talpomis vandeniui/trąšoms, su galimybe 
valdyti per nuotolį telefonu.  

• Vanduo: gręžinys, kūdra (3000 kv.m). 
• Apsauga: teritorija aptverta, stebima 

vaizdo kameromis. 

 



Transporto priemonės, technika, įrankiai, kita 

 
 • Transporto priemonės: Autobusas 

šaldytuvas (MB Sprinter, 2007), Ford Transit 
Kombi (2006), traktorius (Iseki TR63), 
keturratis su priekaba, savivartė priekaba 
SAN SEN (1,5 t). 

• Technika: žolės pjovimo aparatas, 
purkštuvas, šieno barstymo, plėvelės 
dengimo, tręšimo aparatai, kiti padargai. 

• Kita: įrankiai, naudota ir nauja agroplėvelė 
uogų uždengimui, maišai su smėliu plėvelės 
prispaudimui, trąšos ir t.t. 

Statiniai  

 • Angarai: technikai, uogų rūšiavimui.  
• Patalpos: sandėliukas, patalpa 

darbininkams.  
• Šaldytuvas konteineris: uogų atvėsinimui. 
• Namas: rąstinis namelis poilsiui/nakvynei 

(apie 40 kv. m. baldai, kondicionierius). 
• Projektas: parengtas projektas ir leidimas 

vieno aukšto 126 kv. m namui. 
 

Derlius/potencialios pajamos 

 

 

• Ūkis pilnai paruoštas veiklai, aprūpintas 
technika ir įranga, pasodinti 2-3 metų 
braškių daigai. 

• Puiki galimybė uogas/vaisius 
auginantiems ūkininkams išplėsti savo 
ūkį arba bet kam, norinčiam pradėti/ 
vystyti savo uogų auginimo verslą.  

Yra pilnas dokumentų rinkinys 

Kadastro išrašai, Automobilių pasai, Pažymos, Šiltnamių pirkimo sutartis, Daigų pirkimo dokumentai. 

Pardavimo sąlygos ir kaina 

 
• Ūkis parduodamas su visa technika ir įranga 

(neskaidomas).  
• Atsiskaitymas iškart (ne dalimis). 

 

Kontaktai 

Sandra Barauskienė, tel. 8 610 10979 

Jūsų investicija:
300 tūkst. EUR

Ūkyje galima 
užauginti iki 

80 
tonų/metus 

braškių

Galimybė 
gauti apie 
240 tūkst. 
Eur/metus 

pajamų

Galima 
plėstis


