
Mylėti
Pilaitę



MAŽVYDO 2 namai sukurti Pilaitės mylėtojams – 
ieškantiems puikiai išvystytos miesto infrastruktūros, 
lengvai pasiekiamo poilsio gamtoje ir gyvenimo 
išbaigtame naujos statybos kvartale.

Filosofija – Mylėti Pilaitę
Pilaitė iš kitų Vilniaus rajonų išsiskiria nuoširdžia vietos gyventojų meile savo rajonui. Pilaitė – tarsi 
miestas mieste, kur patogu gyventi, dirbti, leisti laisvalaikį, o visos reikiamos paslaugos šalia. Be to, 
gamtos džiaugsmai čia visai greta – Gelūžės, Salotės, Baltiešos ežerai, miškas. Pilaitė taip pat 
pasižymi įdomia istorija, čia galima rasti piliakalnių, dvarą ir malūną.  
Pilaitė užimą svarbią vietą ir EIKA komandos širdyse: čia jau sėkmingai išvystyti Mažvydo bei 
Karaliaučiaus kvartalai, kuriuose spėjo susiburti draugiška Pilaitės bendruomenė.

Gyvenimo Pilaitėje patogumas
Pilaitė pasižymi sėkmingai išvystyta gyvenimo mieste infrastruktūra – sutvarkytais keliais, dviračių 
takais, pėsčiųjų zonomis, patogiu susisiekimu viešuoju transportu, darželiais, mokyklomis, gydymo 
įstaigomis. Visiškai arti, Tominkiemio gatvėje, bus statoma nauja mokykla „Mokslo aikštė“, kurioje 
mokytis galės apie 1000 moksleivių. Be to, Mažvydo gatvės gyventojams visos Pilaitės komercinės 
paslaugos visai šalia: PC PUPA, Iki, Maxima, Lidl parduotuvės ir kavinės pasiekiamos per kelias 
minutes.

Statybų pradžia: 

2020 IV ketv., 
Statybų pabaiga:

2021 III ketv.

Galimybė užsisakyti 

EIKA apdailą

EIKA  
garantija
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Gelužės ež.

Baltiešos ež.

Salotės ež.

Buivydiškių 
tvenkinys

Mažvydo 2 vieta patiks aktyviam vilniečiui, nes arti ir 
gamta, ir paslaugų infrastruktūra: tiek prekybos centrai, 
tiek mokyklos ir darželiai, tiek susisiekimas viešuoju 
transportu. 

Paslaugos

Smalinės stotelė   2 min.
PC PUPA  2 min.
Maxima XX  2 min.
Lidl  2 min.
Vilniaus M. Mažvydo  progimnazija  5 min. 
Vilniaus Pilaitės gimnazija   5 min.
Mokykla „Mokslo aikštė“  5 min.
Pilaitės poliklinika  5 min. 
Lopšelis–darželis „Gilužis“  6 min.

Gamta

Parkelis prie namų  1 min.
Pilaitės piliakalnis  5 min.
Buivydiškių tvenkinys  7 min.
Salotės ežeras 8 min.
Gelūžės ežeras 8 min.

Baltieša 8 min.



Tipinio aukšto planas P Š

V

R

1,5 kamb. butai
Plotas:  

nuo 30 iki 33  m2

Kainos:
 nuo 45 600 EUR

2 kamb. butai
Plotas:  

nuo 41 iki 51  m2

Kainos:
 nuo 60 000 EUR

33,49 m2 41,29 m2 51,86 m2

62,13 m250,46 m250,39 m2

33,08 m250,38 m2

45,87 m2

57,65 m2

44,02 m2 30,54 m2 30,60 m2

33,49 m2 41,29 m2 51,86 m2

62,13 m250,46 m250,39 m2

33,08 m250,38 m2

45,87 m2

57,65 m2

44,02 m2 30,54 m2 30,60 m2

3 kamb. butai
Plotas:  

nuo 57 iki 62  m2

Kainos:
 nuo 84 000 EUR

4 kamb. butai
Plotas:  80  m2

Kaina:
 nuo 128 000 EUR



Techniniai sprendimai

EIKA garantija, 
naujo namo 

kokybė

A+ energinė klasė 
- itin mažos 

šildymo išlaidos

A+

Surenkamo gelžbetonio 
konstrukcija - 

garantuoja geriausią 
garso izoliaciją

1 korpusas, 2 
laiptinės - 

privatumas 

Aptverta teritorija 
- saugumas 

Terasos pirmame aukšte 
(iki 34 kv. m ploto), 
balkonai (iki 9 kv. m 

ploto)



Projekto vystytojas 

EIKA – nekilnojamojo turto srityje veikianti nuo 1993 m. yra 
sukaupusi įvairiapusę patirtį nekilnojamo 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 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 pirmąjį Lietuvoje bendruomeniško gyvenimo studentų 
namus „Solo Society“ Kaune. 

„Bajorų alėjos” „Namų pynės”

„Eika namai Pilaitėje”



Projekto 
vizualizacijos

Vizualizacijos yra tik informacinio pobūdžio.



Kontaktai

Donata Stonkuvienė 
Donata@EIKA.lt
+370 615 62 819


