Darījumu centrs Pasta vietā

Līdz 5.septembrim turpinās
ās sabiedriskā
sabiedrisk apspriešana, kurā var izteikt viedokļus
viedokļ par iecerēto
Latvijas Pasta centrālās
ā ā ēkas zemesgabala apbūvi
apb
Stacijas laukumā
ā Rīgā.
ī ā. Projekta autori
— DEPO projekts.
Saskaņā ar izstrādāto
āto risinājumu
risinā
jaunajā darījumu centrā plānots
nots izveidot galvenokārt
galvenok
birojus, taču tur paredzēts
ēts arī tirdzniecības centrs un viesnīcas
cas telpas. Kompleksā
Kompleks iecerēts
ierīkot dažādus
dus veikalus un kafejnīcas, kā arī izveidot publiski pieejamus iekšpagalmus.
Projektā paredzēts
ts izveidot gā
gājēju
ju ielu, kas savienotu jauno centru ar dzelzceļa
dzelzce peronu, lai
centra
apmeklētājiem
ājiem
būtu
bū
iespēja
ērti
nokļūtt
uz
dzelzceļa
dzelzce
perona.
Fasāde iecerēta no rūsināta
ū āta metāla,
met
krāsaina stikla, ķieģeļiem un baltām
ām betona detaļām.
deta
Konkursā šis projekts tika novērtēts
nov
kā būvnormatīviem
viem atbilstošs, kas labi iederas
pilsētvidē.
Ēkas augstums — seši, septiņi
septiņ stāvi.
Ēkas kopējā platība — 43 000 m²
no tiem:
10 000 m² — tirdzniecības telpas
elpas
33 300 m² — biroji un citas telpas
190 pazemes autostāvvietas
āvvietas (platība
(plat
— 8000 m²)
Kā jau ziņots,
ots, Latvijas Pasts zemi zem centr
centrālās pasta ēkas
kas Stacijas laukumā uz 49 gadiem
izīrējis uzņēmumam Attīstības
īstības aģentūra. Saskaņā ar vienošanos starp Latvijas Pastu
P
un
projekta attīstītāju ir sākta
ākta vec
vecās 1965.gadā celtās pasta ēkas demontāža.
āža. Tā
T turpināsies
līdz šā gada novembrim, kad plānots
pl
zemesgabalu pilnībā atbrīvot
īvot jaunas ēkas
celtniecībai. Attīstības aģentū
ģentūra Pasta ēkas vietā iecerējusi būvēt
ū ēt daudzfunkcionālu
daudzfunkcion
kompleksu,
kura
būvniec
ūvniecībā
plāno
ieguldīt
30—40
40
miljonus
latu.
Arhitektūras konkursā
ā Latvijas Pasta centrālās
centr
ēkas
kas zemesgabala apbūvei
apbū
pirmā vieta
netika piešķirta. Otrās
ās vietas piešķirtas
pieš
arhitektu biroju Sestais stils un DEPO
projekts izstrādātajiem priekšlikumiem.
Informatīvie materiāli
āli par apbūves
apb
ieceri apskatāmi Rīgas
gas Latgales priekšpilsētas
priekšpils
izpilddirekcijas telpās
ās Daugavpils ielā
iel
31. Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumi
iesniedzami līdz
dz 5.septembrim izpilddirekcijā
izpilddirekcij
vai Rīgas
gas domes Pilsē
Pilsētas attīstības
departamenta Klientu apkalpošanas centrā.
centr
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