
KOMFORTA UN NEVAINOJAMAS 
GAUMES SIMBOLS



Īsteniem prestižu nekustamo īpašumu cienītājiem ideāli piemērots būs 
ciemats „Langstiņmuiža”. Gleznainumu un aristokrātisku dzīvesveidu 
šajā apvidū ir novērtējuši daudzi ievērojamākie Latvijas biznesa elites 
pārstāvji – vadošie baņķieri un finansisti.
 
Nepilnu 200 metru attālumā no ciemata atrodas viena no Latvijas tīrākajām ūden-

stilpnēm – Langstiņu ezers: lieliska vieta peldēm un atpūtai ģimenes lokā.  Pie ezera

ir ierīkoti volejbola laukumi, piestātne, bērnu pilsētiņa un brīnišķīga piknika vieta.  

Senās priedes piepilda gaisu ar spirdzinošu skuju aromātu un rada ciematā

neatkārtojamu harmonijas un mājīguma atmosfēru.

Komforta un nevainojamas
gaumes simbols



Ciemata iedzīvotājiem būs paredzēta izeja uz mežu.  Meži šajā teritorijā ir valsts akciju 

sabiedrības „Latvijas valsts meži” aizgādībā.  Ceļi un ietves ciematā būs bruģēti

un apgaismoti diennakts tumšajā laikā. 

 

Ciemata infrastruktūra ir rūpīgi pārdomāta – visiem zemes gabaliem tiks nodrošināts 

elektrības, gāzes un centrālās ūdensapgādes pieslēgums, kā arī internets.

Dzīve ciematā



Kopējais zemes
gabalu skaits

Priežu mežsElektrība

Savrupmāju pieļaujamais
augstums līdz 2 stāviem
plus mansarda izbūve

Gāze

3600 m2

Izeja uz ezeru

Bruģēts ceļš

Ceļu un ietvju
apgaismojums

Centrālā
ūdensapgāde

Internets, TV,
tālrunis

Viss jūsu ērtībai

Zemes gabalu platība:
vidēji no 1200 līdz 1400 m2

Apbūves laukums: 30% 
no kopējās teritorijas

Ir iespējams apvienot 
dažādu platību teritorijas
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Apbūves
gabala numurs Adrese Platība, m2



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

Nekustamais īpašums Langstiņu ezera krastā izceļas ar augstu statusu: šeit tiek būvēti 

Premium klases savrupnami, kas prestiža ziņā neatpaliek no mājām Jūrmalā.  Varat 

izvēlēties jebkuru sev tīkamāko zemes gabalu. Ciematā ir atļauts būvēt namu

līdz 2 stāvu augstumam ar mansardu. 

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

375 m2        365 m2        290 m2        

235 m2        240 m2        230 m2        

210 m2        210 m2        210 m2        

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

Robert

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   



Elenburgas iela 8

A2

A2 Elenburgas iela

Brīvības ie
la

Juglas ezers

Langstiņu ezers

 „Langstiņmuiža” atrodas 25 minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra 

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

līdz „Langstiņmuižai” var nokļūt, braucot pa Brīvības ielu Juglas rajona 

virzienā.  Pēc otrā lielā viaduktā jānogriežas pa labi Langstiņu virzienā 

un tālāk jābrauc pa Elenburgas ielu.

Ērtības labad sava automobiļa navigācijas sistēmā varat ievadīt adresi:
Elenburgas iela 8, Garkalne.  

Ciemats „Langstiņmuiža” atrodas priežu mežā 15 km attālumā no 

Rīgas centra. Pateicoties regulārai sabiedriskā transporta satiksmei (28. 

maršruta autobuss) un ērtajai piekļuvei ar automobili, ciematā varēsiet 

izbaudīt ārpilsētas dzīves omulību un ātri aizkļūt līdz jebkurai ne-

pieciešamai vietai Rīgā: skolai, bērnudārzam, universitātei, veselības vai 

spa kompleksam, tirdzniecības centram, restorānam vai sporta zālei.

Nokļūšana

Rīgas centrs



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

Ieinteresēja mūsu piedāvājums?

Sīkāku informāciju jautājiet mūsu speciālistiem



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


