
 
 
 

PARAIŠKA  
 

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos rengiamam geriausio nekilnojamojo turto projekto 
konkursui „UŽ DARNIĄ PLĖTRĄ 2011“ 

 
 
1. Projektą teikiančio dalyvio pavadinimas (vystytojas): UAB „Eika“  
 
2. Projekto pavadinimas:  „Eikos namai Pilaitėje“ 
 
3. Projektuotojas: UAB „Eventus pro“                         
 
4. Architektas: Vytenis Gerliakas  
 
5. Užsakovas: UAB „Eika“  
 
6. Generalinis rangovas (rangovas):  UAB „Eika“  
 
7. Kategorija (gyvenamasis/komercinis/daugiafunkcinis): gyvenamasis 
 
8. Projekto vieta (pateikiamas miesto žemėlapis su pažymėta objekto vieta jame). 
 

 
 



9. Projekto vizualinė informacija: pateikiamos 3-4 kokybiškos, vidutinės raiškos fotonuotraukos (viena nuotrauka neturi būti didesnė nei        
2 MB). Taip pat pageidautina – trumpa vaizdo medžiaga apie projektą (galima pateikti nuorodą į video failų talpyklą, pvz. 
www.YouTube.com) 
 

   
 

   
 

   
 
10. Pagrindinės statinio ekonominės ir techninės charakteristikos, energetinio efektyvumo rodikliai: sienų ir lubų šiluminė varža, vidutinės 
energijos sąnaudos statinio apšildymui/vėdinimui. Pateikiamas pastato/pastatų energinio naudingumo sertifikatas su jo priedais 
(Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatais, Priemonių pastato energiniams naudingumui gerinti įvertinimas, Pastato būklės 
duomenys). Taip pat pageidautina paminėti Pastato energinio naudingumo sertifikate tiesiogiai neatsispindimus architektūrinius 
erdvinius sprendimus, tausojančius išteklius, energiją, formuojančius patalpų šiluminį ir apšvietimo komfortą. 



 



 



 



 



 
11. Projekto santykis su aplinka: pažymėti pagrindinius projekto privalumus – atstumus iki pagrindinių miesto sociokultūrinių, transporto 
infrastruktūros, objektų; paminėti teritorijos, kurioje yra pristatomas projektas, tolimesnę vystymo perspektyvą (pagal miesto bendrąjį 
planą, kitų vystytojų planus šioje teritorijoje), kita. 
 
"Eika namai Pilaitėje" – tai išskirtinė, kokybiškų naujų namų gyvenvietė su puikiai išplėtota infrastruktūra ramioje, gamtos apsuptoje 
Vilniaus vietoje. 
  
II gyvenvietės plėtros etapu bus pastatyti keturi 7 ir 9 aukštų namai, kuriuose suprojektuoti butai su antžeminėmis parkavimo vietomis, 
esančiomis šalia sklypo įrengtoje aikštelėje ir sandėliukais, bei įvairių dydžių, komercinės patalpos su atskiru įėjimu. Naujajame 
daugiabučių kvartale suprojektuoti 1 – 3 kambarių, 28-67 m2 butai. 
  
Projekto privalumai: 
·        Išvystyta infrastruktūra. Dvi mokyklos, du darželiai, šalia esantys prekybos centrai „PUPA“, RIMI bei kitos paslaugas teikiančios 
įmonės ir institucijos. 
·        Patogus susisiekimas. Atnaujintu Pilaitės prospektu ir automobiliu, ir visuomeniniu transportu patogiai pasieksite miesto centrą. 
·        Nedidelis užstatymas. Naujoji Pilaitė labai racionaliai ir netankiai užstatytas mikrorajonas. 
·        Gamtos artumas. Pilaitę juosia miškai, trys ežerai ir upelis - puikios vietos pasivaikščiojimui su vaikais, šeima ar šuniu. 
 
12. Lietuvos gamintojų produkcija: nurodyti, kokios medžiagos ar įrengimai, sukurti Lietuvoje šalies gamintojų yra panaudoti 
įgyvendinant projektą. 
 
Medžiagos Pilaitė - M.Mažvydo g. 10 ir 12 
Langai x 

Durys x 

Fibo blokeliai   

Silikatinės plytos x 

Šiltinimo vata   

Betonas  x 

Cementas x 

G/B perdangos plokštės  x 

Cinkuotos skardos ortakiai x 

PVC vamzdynai x 

Polistirolas x 

Keramzito granulės x 

Langų ir durų sąramos x 

Laiptinių turėklai vidiniai ir išoriniai x 

Betoninės trinkelės x 

Asfaltas   

Smėlis, skalda x 
 
Asmuo kontaktams: (vardas, pavardė, telefonas / mob. telefonas, el. pašto adresas)  
Vitalija Rutkauskaitė, 8 698 56 273, vitalija@eika.lt ` 
 
Projekto interneto svetainė (jeigu yra): http://www.eika.lt/butai/nauji-butai-pilaiteje/334  
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