
ĀRPILSĒTAS DZĪVES ELEGANTĀ 
BURVĪBA



Iztēlojieties vietu, kurā ir apvienots Šveices miers un rāmums, tīkama 
savrupības sajūta un zeltainu saules staru caurspīdēti meži ar veldzējoši 
svaigu gaisu.  Tieši tādi ir „Berģu skati” – elitāru savrupnamu ciemats, 
kurā spēsiet aizmirst pilsētas burzmu un izbaudīt dabas burvību.
 

Viena no „Berģu skatu” galvenajām priekšrocībām ir ekoloģiski tīrā vide un spirgtais 

gaiss, kam piemīt Šveices Alpu svaigums.  To nodrošina gan daudzo ūdenstilpņu

un priežu silu klātbūtne, gan arī tas, ka tuvumā nav rūpniecisko zonu.  Vietējo ezeru

ir iemīļojuši gulbji.  Šie karaliski cēlie putni ir bieži viesi ciemata apkārtnē – šeit viņi

ir iejutušies un ar saviem krāšņajiem siluetiem papildina pasakaini skaisto ainavu.

 

Ezera apkārtnē dzīvo daudz Latvijas politiskās un diplomātiskās elites pārstāvju,

tāpēc šo vietu bieži dēvē par „diplomātu ciematu”.

Jūsu mazā Šveice



Dzīve ciematā

„Berģu skatu” ciemata iedzīvotājiem tiks ierīkota atsevišķa izeja uz ezeru ar piestātni 

un labiekārtotu atpūtas teritoriju. Turklāt katram zemes gabalam tiks nodrošināta 

ērta piebrauktuve, bet ciemata ielas un ietves būs klātas ar bruģi un apgaismotas.

 

Ciemata infrastruktūra ir rūpīgi pārdomāta – visiem zemes gabaliem tiks nodrošināts 

elektrības, gāzes, „Rīgas ūdens” centrālās ūdensapgādes pieslēgums, kā arī internets.

 

Apbūves gabalos saglabātās simtgadīgās priedes slēpj skatienam ciemata privātās 

rezidences, ieskaujot klusumā to īpašnieku mierpilno dzīvi. Nākotnē meža teritorijā 

blakus ciematam ir plānots ierīkot parku. Pateicoties izteiktajam reljefam, ziemā 

mežs pārtop par slēpošanas trasi.



Izeja uz ezeru

Bruģēts ceļš

Zemes gabalu kopējais 
skaits

Priežu mežs

Ceļu un ietvju
apgaismojums

Elektrība

Gāze

Centrālā 
ūdensapgāde

Internets, TV,
tālrunis

Piestātne

Atpūtas teritorija

Zemes gabalu platība:
vidēji no 1200 līdz 1400 m2

Apbūves laukums: 30% 
no kopējās teritorijas

Ir iespējams apvienot 
dažādu platību teritorijas

3600 m2

Viss jūsu ērtībai

Savrupmāju pieļaujamais
augstums līdz 3 stāviem
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Mežaparka iela 12

Mežaparka iela 11 

Lietus iela 12

1270 m2   

1261 m2  

1457 m2
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Mežaparka iela 10

Mežaparka iela 9 

Lietus iela 10

1276 m2   

1261 m2  

1459 m2
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Mežaparka iela 8

Mežaparka iela 7 

Lietus iela 8

1280 m2   

1261 m2  

1396 m2
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Mežaparka iela 6

Mežaparka iela 5

1280 m2   

1261 m2  

17
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Lietus 6

Mežaparka iela 4

Mežaparka iela 3 

Lietus iela 4

1325 m2

1284 m2   

1261 m2  

1259 m2
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Mežaparka iela 2

Mežaparka iela 1 

Lietus iela 2

1295 m2   

1261 m2  

1263 m2
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Ezerparka iela 5

Ezerparka iela 3 

Ezerparka iela 1

1286 m2   

1241 m2  

1286 m2
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Ezerparka iela 8

Ezerparka iela 6 

Ezerparka iela 4

Ezerparka iela 2

1243 m2   

1236 m2  

1243 m2

1205 m2
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Saktas iela 11

Saktas iela 9

Saktas iela 7

Saktas iela 5

1204 m2   

1206 m2  

1210 m2

1230 m2
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Priežukalna iela 7

Priežukalna iela 5

Priežukalna iela 3

Priežukalna iela 1

1261 m2   

1325 m2  

1290 m2   

1246 m2
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Mežaparka iela 14

Mežaparka iela 13

Lietus iela 14

1244 m2  

1241 m2  

1420 м2
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Apbūves
gabala numurs Adrese Platība, m2



Lai saglabātu vienotu ciemata arhitektonisko tēlu, nama projekts
ir jāsaskaņo ar attīstītāju. 

Ir iespējams apvienot dažādu platību teritorijas: varat iegādāties zemes gabalus 

1200 m2, 2400 m2 vai 3600 m2 platībā (zemes gabalu lielums un izvietojums tiek

saskaņots individuāli).  Ciematā ir atļauts būvēt savrupnamus, kas nepārsniedz 3 stāvus, 

taču reljefa īpatnību dēļ ir iespējams būvēt objektus līdz 5 līmeņu augstumam.

Mēs piedāvājam pilnu pakalpojumu klāstu saistībā ar būvniecību.

Jums atliek tikai izvēlēties projektu, savukārt mēs realizējam būvniecību,

nodošanu ekspluatācijā un citus ar būvniecību saistītos pakalpojumus.

Iegādājoties zemi, dāvanā saņemsiet mājas projektu
no mūsu kataloga.

Papildu iespējas



Elizabeth   

Anthony

Patrick   

Sebastian   Michele

Albert

ToulonVincent

no 280 000 EUR   

no 180 000 EUR   

no 260 000 EUR   

no 170 000 EUR   no 160 000 EUR   

no 220 000 EUR   

no 140 000 EUR   no 130 000 EUR   no 120 000 EUR   Robert

Orientējoši cena par mājas būvniecību līdz baltajai apdarei (cena par zemes gabalu nav iekļauta).

375 m2        365 m2        290 m2        

235 m2        240 m2        230 m2        

210 m2        210 m2        210 m2        



A2

Mašenu iela 1

Mazā Saktas iela 2

Saktas iela 1

Upesciema iela

Pērses iela

Berģu iela

Berģu iela

BERĢU SKATI

Varēsiet izbaudīt ārpilsētas dzīves omulību netālu no galvaspilsētas 

un ātri nokļūt līdz jebkurai nepieciešamai vietai: skolai, bērnudārzam, 

universitātei, veselības vai spa kompleksam, tirdzniecības centram, 

restorānam vai sporta zālei.

„Berģu skati” atrodas 25 minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra 

un 5 minūšu attālumā no Rīgas robežas (Juglas rajons).  Visvienkāršāk 

līdz „Berģu skatiem” var nokļūt, braucot pa Brīvības ielu Juglas virzienā. 

Pirmajā viaduktā aiz Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ir jānogriežas pa 

labi Berģu virzienā un jāturpina braukt pa Berģu ielu līdz 1. maršruta 

autobusa galapunktam.

Ērtības labad sava automobiļa navigācijas sistēmā varat ievadīt adresi:
Mašēnu iela 1, Garkalne.  

Nokļūšana

Rīgas centrs

Juglas ezers

Mašenu ezers



Ieinteresēja mūsu piedāvājums?

Sīkāku informāciju jautājiet mūsu speciālistiem

Nekustamo īpašumu speciāliste,

LANIDA sertifikāta numurs AA-031

Tālrunis: +371 281 00 333 

jana.galicina@landandhome.lv 

Tālrunis: +371 281 43 333 

info@landandhome.lv

Būvdarbu speciālists

Jana Gaļicina Kārlis Opincāns



SIA “LAND & HOME BALTIC REAL ESTATE”
G. Astras iela 8b, Rīga, LV-1082, Latvija
 
Tālrunis:  +371 2660 55 44
Fakss:      +371 6718 66 68
 
info@landandhome.lv
www.balticrealestate.lv

Uzņēmums „LAND & HOME BALTIC REAL ESTATE” ir viens no līderiem 

Latvijas elitāro nekustamo īpašumu tirgū.  Mēs strādājam pilsētas un 

ārpilsētas dzīvojamo un komerciālo nekustamo īpašumu segmentos:

mēs nodarbojamies ar objektu attīstīšanu, apkalpošanu un pārdošanu 

Rīgā,  Jūrmalā un citos prestižos Latvijas rajonos.

Mūsu nekustamie īpašumi nosaka tirgus tendences un nodrošina 

augstu pievienoto vērtību. Tie ir paredzēti ērtai dzīvošanai un drošai 

līdzekļu ieguldīšanai.

Īsumā par uzņēmumu


