


Legenda

Baltas lapas (angl. blank page, canvas) – metafora, nurodanti daug žadantį pradžios tašką. Tai 
būsena – atspirties taškas, nuo kurio visa, kas kuriama ir ko siekiama, gali buti sukurta, pastatyta 
visiškai naujai, geriau nei prieš tai. 

Balto lapo situacijos – kupinos šviesos, tyrumo ir pozityvumo. Balto lapo atitikmuo – pavasaris, 
vaikystė, kai viskas lengva, nauja, įdomu, gali bandyti vėl ir vėl. Suaugus balto lapo situacijų 
žmogaus gyvenime lieka vis mažiau, jų ilgimasi, ieškoma.

Nuo balto lapo kurti pradeda rašytojai, tapytojai ar kompozitoriai; literaturoje gausu istorijų, 
pasakojančių, kaip kuriantys žmonės nuolat grumiasi su siekiu pažaboti balto lapo tobulumą.

Baltas lapas –  atgyjančios miesto vietos netoli 
centro.

Nuo balto lapo savo gyvenimą kurti pradėsite ir 
jūs. Baltas lapas jums bus naujas gyvenimo 
etapas, nauja pradžia, nauji prisiminimai.



Žemėlapis

Šv. Stepono Baltas lapas - ties 
pačia Naujamiesčio ir 
Senamiesčio riba. 

Šv. Stepono gatvė veda tiesiai į 
Rūdninkų skverą ir Rotušės 
aikštę.

Greta - stotis ir populiarios 
vietos - Uptown Bazaar, 
Kablys, Halės turgus, netoli ir 
MO muziejus, įvairūs 
restoranai.

Už kelių šimtų metrų - 
Mindaugo Baltas lapas.
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Peronas

Šv. Stepono 
bažnyčios skveras

Uptown Bazaar

Mindaugo IKI

Tech Loft

Kablys

J. Ivanauskaitės 
skveras

Patore Sesės

Crooked Nose & 
Coffee Stories

Kinza

Vilniaus Simono 
Daukanto progimnazija

Vilniaus karaliaus 
Mindaugo mokykla

Mindaugo Maxima

Darželis Pagrandukas

Naugarduko g.

Vilnius Connect

Geležinkelio stotis

Geležinkelio 
muziejus

Autobusų stotis

Van Dumpling

Joffė’s Duoninė

Darželis Gėlynas

Halės turgus

ISM vadybos ir ekonomikos 
universitetas

Lazdynų Pelėdos 
skveras

Casa La Familia

Jaunimo teatras

Rūdninkų 
skveras

ŠMC
Bastėjos kalnas

Druska Miltai Vanduo

Sinagoga

*Čia planuojamas biurų 
kompleksas

*Čia planuojama visą kvartalą 
apstatyti gyvenamaisiais namais

*Čia planuojama visą kvartalą 
apstatyti gyvenamaisiais namais

*Čia yra naujas 
daugiabučių 
kompleksas

*Čia yra naujas 
daugiabučių 
kompleksas

*Čia yra naujas 
daugiabučių 
kompleksas

*Čia yra naujas 
daugiabučių 
kompleksas ir senoviniai 
daugiabučiai namai

*Čia planuojami Vilnius Connect 
biurų kompleksai

*Čia statomas 
naujas daugiabutis
namas

*Čia bus statomas
EIKA co-living’as

*Čia bus pratęsta Šv. Stepono 
gatvė - pėsčiųjų atkarpa

*Čia yra 
senoviniai 
daugiabučiai 
namai

8 min. pėsčiomis iki 
Rūdninkų skvero

8 min. automobiliu iki 
Vilniaus oro uosto

Rami ir tyli vieta 
miesto centre

Loftas



Architektūra

„XIX a. pabaigoje – XX a. 
pradžioje šiame sklype veikė 
Šv. Stepono turgavietė, o po 
Antrojo pasaulinio karo 
teritorija buvo paversta 
smulkios gamybos ir 
sandėliavimo zona. Pastato 
architektūrai įtaką padarė 
aplinkinių teritorijų urbanis-
tinis audinys. Nuosaikią 
architektūrinę išraišką 
inspiravo pramoninių 
geležinkelių pastatų plytinių 
fasadų estetika,“ – „Senojo 
miesto architektų“ projekto 
vadovė I. Gečienė.

Projektą įrėmina Šv. Stepono, 
Punsko ir Panerių gatvės, tad 
jis atsiduria ties Senamiesčio ir 
Naujamiesčio riba, įsilieja į 
atgimstantį Stoties rajoną. Pro-
jekto užstatymas – perimetrin-
is, būdingas Naujamiesčiui. 
Numatyta, kad pastatai formu-
os du vidinius kiemus, trečias 
kiemas tarp co-living ir gyven-
amosios dalies pastatų, išlaiko 
vizualinius ryšius su Šv. Stepo-
no bažnyčia bei skveru, kuriu-
os miestas planuoja rekon-
struoti, kaip ir dalį Šv. Stepono 
gatvės palei projektą.



Išplanavimas.
Korpusai A-B

1.5 kambario

29-34 kv. m

94-127 tūkst. 

eurų

2 kambariai

44-58kv. m

133-179 tūkst. 

eurų

3 kambariai

55-75 kv. m

142 -255 tūkst. 

eurų

4 kambariai

77 kv. m

229-241 tūkst. 

eurų

Punsko g.



Išplanavimas.
Korpusai C-D

1,5 kambario

29-34 kv. m

94-127 tūkst. 

eurų

2 kambariai

44-58kv. m

133-179 tūkst. 

eurų

3 kambariai

55-75 kv. m

142 -255 tūkst. 

eurų

4 kambariai

77 kv. m

229-241 tūkst. 

eurų

Panerių g.



Išplanavimas.
Korpusas E

1.5 kambario

29-34 kv. m

94-127 tūkst. 

eurų

2 kambariai

44-58kv. m

133-179 tūkst. 

eurų

3 kambariai

55-75 kv. m

142 -255 tūkst. 

eurų

Panerių g.

4 kambariai

77 kv. m

229-241 tūkst. 

eurų



Techniniai 
sprendimai

EIKA GARANTIJA

A+ KLASĖ

ERDVUMAS SAUGUMAS

KONSTRUKCIJA POILSIO ERDVĖS

Butuose lubos sieks 2,80 
metro, o viršutiniuose 
aukštuose ir mansardoje
– ne mažiau kaip 3,20 metro.
Dar daugiau erdvės akims ir
mintims suteiks langai iki
žemės.

Pirmojo aukšto butai išsiskirs
erdviomis terasomis, kuriose
galėsi turiningai leisti laiką su
šeima ar draugais. Taip pat 
čia rasi erdvesnių ir netipinio 
išplanavimo butų.

Jūsų ramaus poilsio niekas 
netrikdys, nes dėl modernių 
monolitinio gelžbetonio ir 
mūro konstrukcijų
butuose bus gera garso 
izoliacija, o kvartalas kone 
Vilniaus centre netikėtai 
tylus.

A+ energinės klasės butuose
grindys bus šildomos, o
moderni rekuperacijos 
sistema visada aprūpins 
gaiviu oru. Šios technologijos 
ne tik pagerins gyvenimo 
kokybę, bet ir maksimaliai
sumažins šildymo sąnaudas.

Teritorija bus aptverta ir 
rakinama, su vaizdo 
kameromis, todėl visada 
jausiesi saugiai. 
Automobiliams
numatyta požeminė
aikštelė, o dviračiams ir 
paspirtukams – speciali 
rakinama saugykla
ir sandėliukai.

Projektui bus taikoma EIKA 
garantija, todėl galėsi būti 
užtikrintas statybos darbų 
kokybe bei galimybėmis 
nemokamai pašalinti defek-
tus, jei tokių atsirasatų. Be to 
savo patogumui visuomet gali 
užsisakyti individualią EIKA 
apdailą, kuriai taip pat 
taikoma garantija.



Vystytojas

EIKA – nekilnojamojo turto 
srityje veikia nuo 1993 m. Yra 
sukaupusi įvairiapusę patirtį 
nekilnojamo turto projektų 
plėtojime ir valdyme. Vienu 
metu įprastai plėtoja nuo 7 iki 
10 gyvenamojo NT projektų. 

Per 27-erius veiklos metus 
EIKA pastatė beveik 5600 
butų 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“.

Domėjimasis naujausiomis 
technologijomis ir dėmesys 
klientų poreikiams leidžia 
plėtoti pažangius,
komfortiškus ir energiškai 
efektyvius gyvenamųjų, 
komercinių, visuomeninių ir 
kitos paskirties pastatų
projektus. Šiuo metu valdo ir 
vysto 10 gyvenamųjų projektų 
Vilniuje. 2019 m. atidarė 
pirmąjį „Hilton“ viešbutį
Lietuvoje, kartu su partneriais 
2018 m. atidarė pirmuosius 
Lietuvoje bendruomeniško 
gyvenimo studentų
namus „Solo Society“ Kaune.LIVE SQUARE

MINDAUGO BALTAS LAPAS



Kontaktai

Erika Višnevskaja

Tel.   +370 620 95 342
El. p. erika.visnevskaja@eika.lt

Pardavimo biuras: Šaltinių g. 5, 
Vil-nius

www.baltas-lapas.lt/svstepono
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