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Leidėjas pasilieka teisę 
koreguoti projektą. Informacija 
aktuali leidimo dieną.

www.dominonamai.lt

Skulptūrų sodas     6 min1
Mokykla       7 min2
Vaikų darželis   10 min3
Autobusų stotelė     1 min4
Parduotuvė    11 min5

Santariškių klinikos 6 min6
Restoranas   3 min7
Bažnyčia    5 min8
Bankomatas   4 min 9
Universitetas   4 min10

 Projekto adresas:



JŪSŲ SĖKMINGAS ĖJIMAS



„Domino namai“ – tai jaukūs ir patogūs namai 
Jeruzalėje, ramioje individualių namų kaimynystėje. 

Suprojektuotame gyvenamųjų namų komplekse 
su vaikų zona ir vidiniu poilsio kiemeliu gyventojai 
galės leisti laiką su šeima, skaityti knygą ar žaisti 
domino. Domino – tai tradicija, suburianti ir vieni-

janti skirtingo amžiaus žmones.

 Ieškantys būsto galės išsirinkti racionaliai supro-
jektuotus, individualius poreikius atitinkančius nuo 

1 iki 4 kambarių butus su balkonu ar erdviomis tera-
somis. Čia galėsite leisti laiką, auginti prieskoninius 
augalus ir gėles. Gyventojų patogumui cokoliniame 

namo aukšte bus įrengta automobilių stovėjimo 
aikštelė, iš kurios į namus pateksite liftu ar laiptais.

Planuojama statybos 
darbų pradžia:

2015 m. II ketv.

Planuojama statybos 
darbų pabaiga:

2016 m. IV ketv.





PATOGUMAS IR PRIVATUMAS
„Domino namai“ – ramiame individualių namų kvartale 
suprojektuotas trijų korpusų kompleksas, kurio kieme, 
atokiau nuo gatvės, bus įrengta jauki poilsio zona, pritaiky-
ta skirtingo amžiaus gyventojams: pietinėje kiemo dalyje 
įsikurs vaikų žaidimo aikštelė, o šiaurinėje – žalioji zona 
su žaidimo stalais. Iš cokoliniame aukšte įrengtos auto-
mobilių stovėjimo aikštelės ir sandėliukų į namus pateksi-
te liftu ar laiptais.

ŠILTI NAMAI
„Domino namuose“ bus pritaikyta sėkminga „EIKA“ patir-
tis. Planuojama, jog šilumos efektyvumas atitiks Pilaitėje 
pasiektą energijos suvartojimo vidurkį (iki 10 kWh/m²/
mėn.), o gyventojus džiugins viena žemiausių vidutinė 
buto šildymo kaina Vilniuje 0,39 €/m²* per mėnesį. 

„Domino namuose“ bus įrengta autonominė dujinė ka-
tilinė, kuri suteiks nepriklausomybę nuo šilumos tiekėjų. 
Namas galės pagal savo poreikius pradėti ir baigti šildymo 
sezoną. Įrengta nuotolinė šilumos ir karšto vandens suvar-
tojimo apskaita bus ne tik patogi, bet ir leis sutaupyti laiko.

* Skaičiuojama, remiantis „Vilniaus energija“ duomenimis, 
vertinant pastato suvartojimo vidurkį projekte „EIKA namai Pilaitėje“.



VIETA IR SUSISIEKIMAS
Kaimynystėje įsikūrę patogiam gyvenimui reikalingiausi 
objektai: prekybos centrai, Jeruzalės turgelis, duonos 
kepykla, grožio salonas ir restoranas. „Domino namai“ 
projektas pritaikytas šeimoms su vaikais, aktyvaus poilsio 
mėgėjams ir studentams. Vos per keletą minučių pasiek-
site mokyklą, darželį ir šalia įsikūrusias aukštojo mokslo 
įstaigas. Aktyvaus poilsio mėgėjus džiugins nutiesti 
dviračių takai, Jeruzalės skulptūrų sodas, Verkių regioni-
nio parko panorama, vos per keliolika minučių pasieksite 
Žaliuosius ežerus. 

PATIKIMUMAS
Projekto plėtotoja „EIKA“ - viena didžiausių nekilnojamojo 
turto plėtros ir statybos įmonių grupių Lietuvoje, sėkmin-
gai vystanti gyvenamųjų, komercinių, visuomeninių ir kitos 
paskirties pastatų projektus, kurianti naują gyvenimo ir 
darbo kokybę. Nuo 1993 metų įmonė jau pastatė daugiau 
nei 3000 butų ir 270 tūkst. kvadratinių metrų ploto pasta-
tų. „EIKA“ net šešis kartus buvo apdovanota kaip geriausia 
nekilnojamojo turto plėtotoja Lietuvoje, įmonės projektai 
yra vertinami ir užsienyje.
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