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PAR PROJEKTU

TWENTY – tie ir 27 dzīvokļi pilnībā renovētā jūgendstila ēkā Rīgas centrā, 
Antonijas ielā 20. Sešstāvu dzīvojamā māja ir uzbūvēta 1911. gadā un ir 
oficiāli atzīta par kultūras pieminekli. ТWENTY atrodas izdevīgā vietā Latvijas 
galvaspilsētas klusajā centrā un piedāvā dzīvokļus ar platību no 42 
l īdz 134 m2. Dzīvokļi tiek piedāvāti ar balto apdari, kas sniedz retu iespēju 
izveidot savu interjera dizainu vēsturiskā ēkā. Renovācija veikta, saglabājot 
ēkas estētiskās un funkcionālās vērtības un ievērojot visus mūsdienu 
energoefektivitātes standartus.
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Dzīvokļi jūgendstila 
arhitektūras piemineklī

PA SAULES
MANTOJUMA DAĻIŅA

RĪGA S KLUSAJĀ CENTR Ā



27 augstas klases 
dzīvokļi renovētā
jūgendstila ēkā

Dzīvokļi ar dažādu platību atbilstoši 
sākotnējam plānojumam

Ēku 1911. gadā uzbūvēja arhitekts Nikolajs Nords. Šis nams ir spilgts Rīgas 
jūgendstila paraugs ar pamanāmu britu modernisma un neoklasicisma ietekmi.
No vienas līdz trīs guļamistabām – no 42 līdz 134 m2 – TWENTY atrodami 
dzīvokļi katrai gaumei. Funkcionālās telpas daudzējādā ziņā atbilst 
sākotnējam plānojumam.



Pienācīga uzmanība katram sīkumam
Mēs esam veikuši plašu arhitektūras izpēti, rūpīgi atjaunojuši saglabājušos 
sākotnējā dekora elementus, precīzi atveidojuši oriģinālo logu un durvju 
dizainu, kā arī uzticējuši labākajiem meistariem no jauna izveidot koplietošanas 
telpu saglabājušos vēsturisko izsmalcināto apdari.

I  Fasādes dekora vertikālo ritmu iedvesmojis 
 askētiskais britu modernisms
I  Elegantās griestu rozetes –
 daļa no mākslas vēstures jūsu istabās
I  Augstākās kvalitātes koka logi un durvis jūsu mājās – 
 vēsturisks dizains un mūsdienīgas tehnoloģijas

R ĪGA S MODERNISMA
NEVILTOTAIS ŠARMS



Antonijas iela, ~ 1910. g.

Alberta iela, ~ 1914. g.

Par nosaukumu TWENTY liecina ne 
tikai mājas numurs, bet arī jūtama 
britu kultūras ietekme. Šis nams ir 
liecība par 20. gadsimta sākumu – 
brīnišķīgu laikmetu, kad Rīga strauji 
auga un kļuva ar katru dienu skaistāka, 
bet tās prestižākā rajona iedzīvotāji 
veidoja neatkarīgās Latvijas vēsturi.    

Atpazīstams īpašnieks – ievērojami iemītnieki
Māju uzbūvēja arhitekts Nikolajs Nords pēc pazīstamā uzņēmēja un būvnieka 
Ludviga Neiburga pasūtījuma. Brīvās Latvijas uzplaukuma laikā šeit dzīvoja 
jurists Kārlis Dišlers, mākslinieks Eduards Gorskis un citi inteliģences pārstāvji.

BURŽUĀ ZISK Ā S 
L AT VIJA S
MANTOJUMS



K A S ATRODA S TUVUMĀ?

Dzīvošana TWENTY nozīmē, ka dažu 
minūšu gājiena attālumā ir viss, kas 
vajadzīgs augstvērtīgai un piepildītai 
dzīvei. Daudz mazu veikaliņu un vai-
rāki lieli tirdzniecības centri tuvumā 
ļaus jums viegli iegādāties visu nepie-
ciešamo gan ikdienas vajadzībām, gan 
īpašiem gadījumiem.

Elitāri bērnudārzi, prestižas skolas un 
respektablas augstskolas ar ārvalstu 
pasniedzējiem – visu vecumu bērni 
šeit varēs iegūt starptautiska līmeņa 
izglītību, bet pieaugušie (ja vēlēsies) 
varēs paplašināt savas zināšanas vis-
dažādākajās jomās.

Pirmklasīgi restorāni un izcilas ēstu-
ves, mājīgas kafejnīcas un stilīgi bāri 
– klusajā centrā vienmēr varēsiet izvē-
lēties brīvā laika pavadīšanas iespējas 

pēc savas gaumes. Tajā pašā laikā zem 
jūsu logiem valdīs klusums – šeit ir 
maz automašīnu un līdz ar to arī maz 
trokšņa.

Rīga ir slavena ar saviem parkiem, un  
daži no tiem atrodas tikai dažu soļu 
attālumā no TWENTY. Netālu atrodas 
arī galvenās Rīgas apskates vietas un 
kultūras laukumi – pastaiga līdz vecpil-
sētai aizņems tikai 10–15 minūtes.

Turpat blakus atrodas strauji augošais 
Skanstes rajons – tur ir viss fitnesa no-
darbībām, ieskaitot olimpisko baseinu, 
lielus sporta un koncertu laukumus, 
biznesa centrus un radošos kvartālus, 
kopdarba vietas un topošo mūsdienu 
mākslas muzeju, kā arī lieliska vieta 
skriešanai un pastaigām ar bērniem.
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Privātklīnikas

Alberta iela

Restorāni

& Cafe

Līdzās 5 min. 10 min. 15 min. 20 min.

No klusā centra viegli 
nokļūsiet jebkurā 
pilsētas vietā – gan ar 
savu automobili, gan arī 
sabiedrisko transportu.



Klusais centrs
Klusais centrs – rajons ar savu rakstu-
ru un dzīves filozofiju. Tā kā šī ir cienī-
jamākā vēsturiskā centra daļa, tā ir arī 
vieta, kurā visvairāk koncentrēti spilgti 
jūgendstila arhitektūras pieminekļi, ar 
kuriem Rīga ir slavena visā pasaulē.

Dzīve uz gadsimtu robežas
Šeit dzīvo cilvēki, kuri māk novērtēt 
gan pagātnes mantojumu, gan mūs-
dienu labumus. Klusais centrs dāvā 
ne tikai apbrīnojamu arhitektūru – šeit 
atrodas arī prestižas mācību iestādes, 
pieprasītas privātās klīnikas, izmeklēti 
restorāni un viss, kas nepieciešams 
komfortablai dzīvei.

Izdevīga atrašanās vieta
Lieliskas ziņas katram, kurš gatavojas 
iegādāties īpašumu klusajā centrā, – 
tas nekļūst lielāks. Rīga aug ar katru 
gadu, bet klusais centrs paliek nemai-
nīgs. Nekustamais īpašums renovētā 
vēsturiskā ēkā – tas ir ilgtermiņa iegul-
dījums, kura vērtība ar gadiem tikai 
pieaugs.

V IETA AR R AK STURU



Klusais centrs šī vārda vispatīkamākajā 
nozīmē

Antonijas iela – tā ir mierīga un skaista iela klusajā 
centrā – prestižākajā Rīgas vēsturiskā centra daļā. 
Visas vēstniecību rajona priekšrocības ir tikai pāris 
minūšu gājiena attālumā. TWENTY iemītnieku rīcībā ir 
labiekārtots zaļais pagalms.

Atrašanās vieta,
kas neprasa komentārus



Elegantais Rīgas jūgendstils
Arhitektu Nikolaju Nordu iedvesmoja 
stingrais britu modernisms ar izteikti 
vertikālu ritmu Čārlza Renī Makintoša 
stilā. Vienlaikus namam ir gadsimtu 
mijā populārā neoklasicisma raksturī-
gās iezīmes. 

Viss ērtai un drošai dzīvei
Mājai ir divas kāpņu telpas ar sagla-
bātu vēsturisko interjeru, un katra 
no tām ir aprīkota ar domofonu un 
videokamerām. Kāpņu telpās ir lifti 

un telpas bērnu ratiņu un velosipēdu 
novietošanai. Kopā ar dzīvokli var ie-
gādāties arī stāvvietas automašīnām.

Brīva telpa jūsu iztēlei
TWENTY piedāvā iespēju izveidot 
neatkārtojamu dzīvokļa stilu pagājušā 
gadsimta sākuma arhitektūras piemi-
neklī. Rīgas klusajam centram tas ir 
īpašs notikums – iespēja iegādāties 
īpašumu pilnībā renovētā vēsturiskā 
ēkā gadās ārkārtīgi reti. 

JŪSU MĀJA



Mēs esam izdarījuši visu iespējamo, lai dzīvošanu 
jūgendstila izsmalcinātās estētikas gaisotnē apvienotu 
ar nevainojamu komfortu. Funkcionāls plānojums, 
lieliska skaņas izolācija, augsti griesti, ozola masīvkoka 
logi, kas vērsti uz abām mājas pusēm, – ikkatra detaļa 
atbilst TWENTY ekskluzīvajai atrašanās vietai.

Pārdomāts komforts        
harmonijā ar tradīcijām



Praktisks plānojums
Mēs esam parūpējušies par to, lai jūsu 
ikdiena TWENTY namā būtu maksi-
māli ērta. Plašas viesistabas, izolētas 
guļamistabas ar logiem, kas vērsti uz 
pagalmu, mājīgas virtuves, vannas 
istabas, kas piepildītas ar dabisko 
gaismu, un ietilpīgas garderobes – šeit 
viss ir pārdomāts un izveidots ērtai un 
mūsdienīgai dzīvei.

Jūsu interjers
TWENTY – arhitektūras piemineklis, 
kurā varat brīvi izveidot savu neat-
kārtojamo pasauli. Mēs piedāvājam 
dzīvokļus ar balto apdari, lai jūs varētu 
īstenot savu individuālo redzējumu. 
Mēs priecāsimies sniegt pieredzējušu 
dizaineru pakalpojumus, lai pārvērstu 
jūsu ieceres par realitāti.

Interjera detaļas
I  Oriģināla dizaina koka logu rāmji ar rūtīm
I Lieliska skaņas izolācija un dabiskā apgaismojuma pārpilnība 
I  Vairāk nekā trīs metru augsti griesti un brīvības sajūta 
I  Centrālapkures radiatori retro stilā 
I  Nišas oriģināliem interjera risinājumiem
I  Trīsviru ozola masīvkoka durvis ar vēsturiskiem jūgendstila 
 dizaina elementiem
I  Restaurētas kāpņu telpas un jauni lifti

DZ ĪVOKĻI , 
K A S ATBILST ATR A ŠANĀ S VIETAI 
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Plānojumu daudzveidība
Jums ir liela ģimene, un katram tajā ir svarīga personiskā telpa? 
Vai arī jūs esat veiksmīgs jaunais profesionālis ar dinamisku dzīvesveidu? 

TWENTY atradīsiet mājokli katrai gaumei – no kompakta dzīvokļa ar platību 
42 m2 līdz penthausam ar trīs guļamistabām un platību 134 m2.



Jūgendstila arhitektūras 
pērle, kur vēsturiskā 
elegance un šarms 
apvienots ar mūsdienu 
cilvēkam nepieciešamo 
komfortu un dzīves 
kvalitāti.



Pārdošanas nodaļa
+371 26 542 595
sales@twenty.lv
www.twenty.lv

Attīstītājs 
Vairāk nekā 20 gadus “LNK Properties” veiksmīgi nodarbojas ar dzīvojamā, 
biroju, tirdzniecības un rūpniecības nekustamā īpašuma attīstīšanu. Ievērojot 
augstus kvalitātes standartus, “LNK Properties” nodrošina kompleksu pieeju 
katram objektam un vienmēr sasniedz nevainojamu rezultātu.

+371 67 334 012
office@lnk-properties.lv

Skanstes iela 27, Rīga, Latvija
www.lnk-properties.lv


