
 

 

STUDY TRIP / Pažintinis turas su 
pažangiausiais Latvijos ir Estijos NT 

projektais  
 

Ryga –Talinas 
 

LNTPA nariams 
gegužės 13-15 d. 

 

 

  RYGA 

 

  

TALINAS    

 

Gerbiami asociacijos nariai,  

 

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija organizuoja pažintinį turą nekilnojamojo turto plėtros 

specialistams aplankant geriausius Latvijos ir Estijos NT pavyzdžius. Vizito metu Latvijoje ir Estijoje 

susitiksime su vietinės nekilnojamojo turto plėtros asociacijos bei Swedbank atstovais, kartu galėsime 

aptarti rinkos pokyčius po euro įvedimo ir geopolitinės situacijos poveikį rinkos aktyvumui bei rinkų 

kreditavo ypatumus.  

 

Kelionės data:  gegužės 13-15 d. 

Kelionės kaina asmeniui: Nuo 480  iki 600 EUR (atsižvelgiant į pasirinktą apgyvendinimo 

variantą ir grįžimo atgal būdą) 

Apgyvendinimas Vienviečiuose arba dviviečiuose kambariuose 

Kelionės transportas: Kelionė patogiu autobusu arba su skrydžiu atgal Talinas- Vilnius   

Kelionės planas:   

 

 

07.00 val. Išvykimas iš Vilniaus komfortabiliu autobusu 

12.00 val. Atvykimas į Rygą 

12.30 val. Pietūs 

14.00 val. Susitikimas su Latvijos NT asociacijos nariais ir 

Swedbank atstovais 

16.00 val. Turas po NT objektus: Gipso gamyklos projektas Kipsalos 

saloje, Saliena (Ideal Home), Elizabeth pastatas 

20.00 val. Bendra vakarienė  

Evening event - restaurant ROZENGRĀLS 

 

 Gypsum Factory 

 

Išskirtinis gyvenamasis projektas, buvusi gipso 
gamykla Dauguvos upės Kipsalos saloje. Pastatų 

komplekse su vidiniu sodu – 58 apartamentai ir 
keturios vilos šalia paupio. Kartu įkurta privati 
prieplauka jachtoms ir motoriniams laivams. Tai 

išskirtinis projektas Rygos centre, apsuptas tylos, su 
vaizdu į Senamiestį ir prezidento rūmus.  
 

http://rozengrals.lv/en/
http://www.gipsafabrika.lv/en


 Saliena (projektas - Ideal Home) 

 

 

 Elizabeth 

          

Istorinio pastato Rygos centre rekonstrukcija, 
perkuriant į apartamentų pastatą. 

 

09.00 val. Išvykimas iš viešbučio  

 Turas po NT objektus: vizitas Nacionalinėje bibliotekoje 

10.30 val. Komercinio tipo NT pavyzdžių apžiūra (objektas dar bus 

patvirtintas) 

13.00 val. Pietūs, išvykimas į Taliną 

18.00 val. Talinas 

20.00 val. Vakarienė 

 

 Castle of Light – nacionalinė Latvijos biblioteka 

 

Latvijos nacionalinė biblioteka yra JAV - Latvijos 
architekto Gunnar Birkerta darbas. Pats architektas 
labiausiai žinomas dėl savo kūrinių JAV, tarp kurių 

yra Corning Museum of Glass Niujorko valstijoje ir 
Mičigano universiteto Teisė biblioteka. Rygos 
nacionalinės bibliotekos forma yra simbolinė stiklo 

kalno ir Šviesos pilies išraiška, šitie simoboliai - 
dažni motyvai Latvijos folklore. 

 

09.00 val. Išvykimas iš viešbučio 

 Turas po NT objektus: Ülemiste Keskus , Navigator, 

Pagari One, susitikimas su Swedbank ir Estijos asociacijos 

atstovais. 

13.30 val. Pietūs 

14.30-15.00 

val. 

Išvykimas į Vilnių 

22:30 val. Atvykimas į Vilnių 

  

http://www.saliena.eu/
http://www.elizabeth.lv/en
http://www.lnb.lv/en/library/nll-building


 Ülemiste Keskus 

 

Ülemiste Keskus šiuo metu didžiausias Talino 

prekybos centras. 

 

 Navigator 

 

Navigator verslo centras atidarytas 2014 m. 

 Pagari One - gyvenamųjų namų kompleksas 

 

 

 

Mes mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus.  

Registruotis prašome el. paštu info@lntpa.lt, nurodant ar norėtumėte grįžti lėktuvu, ar autobusu, taip 

pat – renkatės vienvietį ar dvivietį kambarį viešbutyje. Jūsų atsakymo maloniai lauksime iki 

gegužės 5 dienos.  

 
Jau apsisprendusius dėl dalyvavimo ture, prašome operatyviai susisiekti, nes ketiname 

atlikti kambarių rezervaciją. 
 

 

 

 

Daugiau informacijos suteiks LNTPA komanda 

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija 
5 - 416 Lukiškių g.,  
Vilnius LT-01108  
Lithuania 

info@lntpa.lt 
Tel.: 262 0350 

  

  

 

http://www.ulemiste.ee/
http://www.capitalmill.eu/navigator/eng/
http://www.pagari.ee/en/house/#01
mailto:info@lntpa.lt
mailto:info@lntpa.lt

