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Parduodamos Latvijos įmonės SIA “Zemupe-7” 100% akcijų 

 Įmonės pagrindinė veikla - projektai susiję su būsto ir komercinių patalpų statyba 

ir sklypų vystymu.Tam tikslui įmonė įsigijo beveik 23ha žemės Baltijos pajūryje 

nuo Lietuvos-Latvijos pasienio ir Liepojos miesto.Tokia žemės sklypų padėtis 

pasirinkta išanalizavus, jog nuostabios gamtos apsuptyje ir esant gerai 

infrastruktūrai (arti Palangos ir Liepojos oro uostai, geras susisiekimas) trūksta 

gerų būstų ir komercinių patalpų. Išvysčius projektus, būstai ir komercinės 

patalpos būtų siūlomos tiek Lietuvos (kadangi arti Klaipėdos ir Palangos miestai), 

tiek Latvijos verslininkams ir gyventojams. Tačiau labiausiai projektai orientuojami 

į kaiminystėje gyvenančius Rusijos ir Baltarusijos piliečius, kurie norėtų įsigyti 

būstus poilsiui ir gyvenimui Europos Sajungoje, vystyti verslą bei gauti leidimą 

gyventi Latvijoje ir be apribojimų judėti po ES. 

 (Šiuo metu užsienio piliečiai žemę gali įsigyti tik įregistruotos įmonės 

vardu) 

Įmonė gyvuoja jau 5-is metus, neturi skolų, tvarkingai moka mokesčius. Per šį 

laikotarpį užbaigtas detalus planas Nidoje 7,59ha sklype. Yra pakeista jo paskirtis 

iš žemės ūkio į gyvenamosios mažaaukštės (11sklypų) ir komercinę (2 sklypai). 

Paruošta strategija ir išanalizuotos galimybės kitų sklypų vystymui.  



NIDA  7,59 HA 



 

 

Pirmojoje juostoje prie Baltijos jūros (maždaug 5km iki Lietuvos valstybinės sienos) 11-

oje sklypų pastatyti 44 gyvenamuosius namus ir 4 pastatus komerciniuose sklypuose ( 

parduotuvę, motelį, adminisracinį pastatą, sandėlį, automobilių saugojimo aikštelę, 

kempingą, takus su vaikų žaidimo aikštele). Kompleksas tiktu jėgos aitvarų mėgėjų 

susiburimams. Nuostabus, platus laukinis papludimys, negyli jūra tai ideali vieta šiai 

populiarėjančiai sporto šakai. Plačiais vandens kanalais galima organizuoti 

pasiplaukiojimą baidarėmis ir vandens dviračiais, organizuojant jų nuomą. Dar viena iš 

poilsio verslo krypčių – žvejyba jūroje nuo kranto ir iš valties. Šiai pramogai galima 

pasitelkti vietinius žvejus. Ateityje būtų galimybė administruoti pastatus, prižiūrint juos 

ir gavūs atskirų namų savininkų sutikimus vykdyti nuomos veiklą, pasidalijant gautas 

pajamas su pastaraisiais. 

 







Geras privažiavimas gerai prižiūrimu keliu nuo kelio Klaipėda-Liepoja 



PAPE  6,01 HA 



Sklypas pirmojoje juostoje prie Baltijos jūros ir ribojasi su unikaliu Papes ežeru, 

kuris išteka į jūrą. Ežeras užima didžiulį plotą ir jame galima sužvejoti įvairiausias 

žuvis. Ežeras gėlavandenis, nors iki jūros vos 300 metrų.  Šalia yra nacionalinis 

parkas, kuriame galite pamatyti laisvai vaikštančius laukinius jakus, arklius ir kitus 

žvėris. Tai laukinė gamta saugoma valstybės. Planuojama pastatyti apie 30- 40 

gyvenamųjų namų su galimyge iš kiekvieno namo tureti išplaukimą į ežerą. Namai -

sodybos skirtos žmonėms mėgstantiems poilsį prie jūros ,žvejybą, vertinantiems 

unikalią gamtą ir norintiems poilsio ramioje aplinkoje bei privatumo.  









JŪRMALCIEMS  5,70 HA 



Sklypas pirmoje Baltijos jūros zonoje ir ribojasi su pajūrio kopomis. Dėl 

ypatingai gražios vietos čia tinkamiausia vieta statyti aukštos klasės 

vilas. Visas sklypas sudalintas nuo senų laikų supiltinėm mažo aukščio 

kopomis, kurios suformuoja kamerines jaukias zonas. Netoliese yra 

unikalus gamtos kūrinys “Pušų kalnas”. Tai aukšta kopa tarp lygumų  

apaugusi pušimis ir nuo kurios gražiai matoma Baltijos jūra.  Planuojama 

pastatyti iki 10 vilų su saulės kolektoriais ir mini vėjo jėgainėmis.  











PRIE LIEPOJOS 1,1 HA 



Planuojamas ekonominės klasės 3 – 4 žvaigždučių viešbutis su salėm 

pobūviams, susirinkimams. Šiuo metu Liepojos mieste labai trūksta tokių 

patalpų. Pagal miesto vystymo planą šis sklypas ribojasi su sklypu 

kuriame planuojama pastatyti Liepojos vandens pramogu parką. Vieta 

viešbučiui ideali kadangi už 400 m yra papludimys, netoliese du oro 

uostai Liepojos ir Palangos bei Liepojos prieplauka. 









LIEPOJOS M. LAIMOS 

MIKRORAJONAS 0.22 HA  



Sklypas daugiaaukštei statybai iki 5 aukštų. Planuojama pastatyti 

5 aukštų pastatą su komercinėmis patalpomis nuomai. Patalpos 

skirtos aptarnavimo sferai miegamajame rajone, kadangi trūksta 

tokių patalpų. Iš pastato viršutinių aukštų atsiveria vaizdas į 

Baltijos jūrą. Šalia sklypo yra mokykla ir netoliese jūrų uostas. 





PAVILOSTE  3 HA 
Sklypas ribojasi su keliu Ventspilis-Liepaja. Puikiai tinka 

logistikos centrui, moteliui ir benzino kolonelei. Yra leidimas 
statyti benzino kolonėlę.  





SKLYPŲ, JŪRŲ IR ORO UOSTŲ 

PADĖČIŲ SCHEMA 



Visi sklypai išsidėstę Baltijos jūros pakrantėje, patogioje vietoje. 
Pasiekiami lengvai ir greitai oru, jūra ir keliais. Šalia yra du oro 

uostai Liepojos ir Palangos, du jūrų uostai Liepojos ir Klaipėdos. 
Bei šalia yra kelias Klaipėda-Liepoja. 
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