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TAVO NAMAI -
MINUTĖ IKI NAUJAMIESČIO 



LEGENDA
MĖLYNI VIKAI - TAI DAR NEPAŽINTOS, BET DAUG ŽADANČIOS 
TERITORIJOS SIMBOLIAI.  TOKIOS, KURIĄ RENKAS SUMANŪS IR 
DRĄSŪS VIZIONIERIAI. ČIA GYVENANTYS ŽMONĖS MĖGAUJASI 
SAVO ATRADIMU BEI NURODO GYVENIMO MIESTE KRYPTĮ 
KITIEMS.

MĖLYNI VILKAI - VIETA ŠIANDIENOS  IR RYTOJAUS 
LEGENDOMS, IŠ KURIŲ VIENA ESI TU.

MĖLYNA SPALVA RETAI SUTINKAMA GAMTOJE.
MĖLYNAS VILKAS – FENOMENAS, PRALENKĘS LAIKĄ IR 
PERGUDRAVĘS ĮPRASTUS DĖSNIUS.



VILKPĖDĖ
Vilkpėdė – perspektyviausio Vilniaus Naujamiesčio rajono organiška tąsa. 
Vilkpėdė per artimiausią dešimtmetį perims visas didžiausią potencialą 
turinčio Vilniaus rajono savybes. „Mėlyni vilkai“ – pirmas Vilkpėdės atsinau-
jinimo ir pokyčių ženklas.



PROJEKTO VIETA
Projektas „Mėlyni vilkai“ įsikurs ant pačios Naujamiesčio ribos.  Visai čia 
pat įsikūrusios maisto parduotuvės, darželiai, mokyklos, kavinės, sporto
klubai, gydymo įstaigos, tad daugelį būtinų paslaugų ir pramogų pasieksite
lengvai ir greitai.  

Parduotuvė „MAXIMA XX“ 400m

Vaikų darželis - lopšelis „Skroblinukas“  190m

Vilniaus gerosios vilties progimnazija 300m

Gydymo įstaiga  1 km

Sporto klubas  600m

Vingio Parkas  1,7 km

Senamiestis   1,7 km

Transporto stotelė   280m



PRIVALUMAI
EIKA GARANTIJA
Projektui bus taikoma EIKA garantija, todėl galėsite būti  užtikrinti dėl statybos darbų kokybės 
bei galimybėmis nemokamai pašalinti defektus, jei tokių atsirastų. Be to savo patogumui 
visuomet galite užsisakyti individualią EIKA apdailą, kuriai taip pat taikoma garantija.      

SAUGUMAS
Projekto teritorija bus aptverta ir rakinama, bei stebima vaizdo kameromis, tad galėsite 
jaustis saugiai ir būsite tikri, kad į teritoriją galės patekti tik projekto gyventojai.  

     POŽEMINĖ PARKAVIMO AIKŠTELĖ
Projekte planuojama požeminė automobilių stovėjimo aikštelė su vaizdo kameromis, kurioje 
įsigyję parkavimo vietą galėsite būti ramūs, kad visada turėsite kur saugiai laikyti automobilį. 
Aikštelėje taip pat bus sukuriama infrastruktūra elektromobiliams. 

A + + ENERGINĖ KLASĖ
      Numatyta namo energinio naudingumo klasė užtikrins, kad namuose būtų šilta, naudojant 
minimalius energijos išteklius, tad šildymo išlaidos bus nedidelės.  Pirmo aukšto butuose 
 įrengiamas  grindinis šildymas. 

BALKONAI IR TERASOS
Visuose butuose bus įrengti balkonai, o pirmame aukšte - didelės, aptvertos terasos, 
Viršutinių butų gyventojai galės grožėtis panoraminiais vaizdais iš savo privačių terasų.  

IŠPUOSELĖTA PROJEKTO TERITORIJA
Projekto kieme numatytos vaikų ir jaunimo žaidimo aikštelės bei poilsio vietos visiems 
gyventojams. Jaukumo suteiks kieme suformuotos žaliosios zonos ir jose augantys medžiai, 
krūmai ir gėlynai, mažoji architektūra. 





TIPINIS AUKŠTO PLANAS

1 KAMBARYS  2 KAMBARIAI 3 KAMBARIAI

26-30 kv. m 41-51 kv. m 62-70 kv. m 

70,06 m2

43,38 m2 41,43 m
2

41,45 m 2

26,89 m2

66,66 m2

70,78 m2

43,74 m2
26,39 m2

48,84 m
2

43,43 m2

30,77 m2

62,62 m250,50 m2

Š

KOMERCINĖS PATALPOS
27-68 kv. m 



TIPINIS AUKŠTO PLANAS

1.5 KAMBARIO  3 KAMBARIAI
34 kv. m 39-53 kv. m 59 kv. m

4 KAMBARIAI
72-75 kv. m

46,37 m2

72,92 m2

48,04 m2

40,22 m
2

59,84 m2

51,88 m2

34,60 m2

Š

2 KAMBARIAI





BUTAI INVESTICIJAI
Jei ieškote buto investicijai  - investuokite čia!
 
- Tinkamų nuomai, 26-53 kv. metrų ploto butų pasirinkimas;
- Patogi projekto vieta - arti miesto centras, stotis, geras susisiekimas;
- Šalia maisto parduotuvės ir visos kitos reikalingos paslaugos;
- Projektas šalia populiaraus ir aktyvaus Naujamiesčio;

 

Vidutinė 1 kambario buto mėnesio nuomos kaina  siekia 445€*
Vidutinė 2 kambarių buto mėnesio nuomos kaina siekia 569€*

*duomenys iš aruodas.lt 2021.01., butų kainos namuose nuo 2010 m.
 statybos

BUTŲ NUOMOS KAINA APLINK PROJEKTO VIETĄ



APIE ĮMONĘ
EIKA – nekilnojamojo turto srityje veikianti nuo 1993 m. yra 
sukaupusi įvairiapusę patirtį nekilnojamo turto projektų plėtojime ir 
valdyme – nuo sklypo įsigijimo, architektūrinės vizijos ir idėjos išvystymo 
iki galutinio jos įgyvendinimo.

Per 27-erius veiklos metus EIKA pastatė beveik 5600 butu ir 580 
tūkst. kvadratinių metrų ploto tiek komercinių, tiek gyvenamųjų pastatų. 
Įmonių grupė daug kartų apdovanota kaip geriausia nekilnojamojo turto 
plėtotoja Lietuvoje, geriausiais Lietuvoje tapę įmonės projektai 
„Santariškių namai“, „Basanavičiaus 9A“ bei „Eika namai Pilaitėje“.



KONTAKTAI
Pardavimo projektų vadovė

ERIKA VIŠNEVSKAJA

Tel.   +370 620 95342
El.   erika.visnevskaja@eika.lt
www.melynivilkai.lt
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