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Veidojot Senču Silu, domājām par to, kā vienlaikus 
varētu dzīvot kopā  lielas ģimenes vairākās 
paaudzēs. Mēs atradām ideālo vietu un izdarījām 
visu, lai ikviens būtu laimīgs. Rūpējāmies viens par 
otru un par savām mājām, un Senču Sils kļuva par 
mūsu "spēka vietu".

Senču silā pieaugušie pēc nogurdinošām darba 
dienām var uzturēt sevi labā fiziskā formā - spēlēt 
tenisu pie mājas savā tenisa laukumā vai 
nodarboties ar fitnesu - iekštelpās vai ārā, 
peldēties ezerā vai baseinā. Lai gars un ķermenis 
būtu harmonijā, ir pieejamas dabas vērošanai un 
meditācijai īpaši izveidotas vietas, ir arī sala, kur 
baudīt  vienatni, un, protams, vieta kopā būšanai 
un svinībām.

Bērni var visu dienu skraidīt ārā, peldēties, spēlēt 
futbolu, kopā ar pieaugušajiem audzēt dārzeņus 
un uzzināt ko jaunu par sevi un pasauli.

Ideāla vieta



Bērnu laukums

Laivu piestātne un pludmale

Tenisa korts

Krāšņa ainava

Ciemata lielākā priekšrocība ir 
ezers, tāpēc pie tā 
koncentrējas visvairāk 
aktivitāšu, kā arī piestātne 
jahtām un laivām, kur 
iespējams iznomāt laivas, 
katamarānus, sup-dēļus un 
citu inventāru aktīvai nodarbei 
un makšķerēšanai.

Pludmale piemērota ģimenes 
atpūtai, šeit var spēlēt 
volejbolu, futbolu, blakus ir 
lapene ērtai laika pavadīšanai, 
radošām aktivitātēm un galda 
spēlēm.

Pārdomāta infrastruktūra un labiekārtojums 



Māja priežu mežā

Arkveida ieeja virtuvē 

Mājas fasāde

Plaša viesistaba ar kamīnu

Iebrauktūve garāžā

1. stāvs
• Plaša viesistaba ar kamīnu
• Atsevišķs darba kabinets
• Skapis pie ieejas
• Ar nepieciešamo tehniku aprīkota virtuve
• Vannas istaba
• Privāta terase
2. stāvs
• 3 atsevišķas guļamistabas
• Vannas istaba ar vannu, dušu un tualeti
0. stāvs:
• Mantu glabātuve
• Garāža 2 automašīnām
• Pagraba telpa vīna vai pārtikas 
uzglabāšanai
• Pirts ar džakuzi
• Veļas istaba

Mājas platība 312,1 m2
Zemesgabala platība 2445 m2
Mājas ar zemes gabalu cena 385 000 EUR
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Māja ar skatu uz ezeru

1. stāvs
• Plaša viesistaba ar kamīnu un 
ēdamistabas zonu
• Ar nepieciešamo tehniku aprīkota 
virtuve
• Plaša istaba
• Vannas istaba
• Veļas istaba
• Privāta terase
• Garāža 2 automašīnām

2. stāvs
• 3 atsevišķas guļamistabas
• Vannas istaba ar vannu, dušu, saunu un 
tualeti
• Terase

Mājas platība 370,2 m2
Zemesgabala platība 4667 m2
Mājas ar zemes gabalu cena 650 000 EUR Virtuve ar salu  

Mājas fasāde ar terasi

Viesistaba ar kamīnu

Iebrauktūve garāžā
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1. stāva plāns 2. stāva plāns



Māja ar izeju uz pludmali un piestātni

1. stāvs
• Plaša viesistaba ar kamīnu un 
ēdamistabas zonu
• Ar nepieciešamo tehniku aprīkota 
virtuve
• Vannas istaba
• Terase ar grila zonue
2. stāvs
• Guļamistaba ar kamīnu
• 2 guļamistabas katrā double bed gulta
• Istaba ar dīvānu
• Vannas istaba ar vannu un tualeti
0. stāvs:
• Mantu glabātuve
• Garderobes istaba
• Pirts ar dušu un džakuzi
• Garāža 2 automašīnām

Mājas platība 647,4 m2
Zemesgabala platība 3439 m2
Mājas ar zemes gabalu cena 565 000 EUR

Terase ar kamīnu

Mājas fasāde ar terasi

Viesistaba ar kamīnu

Iebrauktūve garāžā
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0. stāva eksplikācija un plāns 1. stāva eksplikācija un plāns



Ar prieku pastāstīsim vairāk un noteikti 
parādīsim Senču Silu, un varbūt šis projekts 

kļūs par Jūsu ideālo vietu laimīgai dzīvei!

+371 29336627 Martiņš
mberzins83@gmail.com

+371 29185750 Laura
sale@jurmalahome.com
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