
 

Māja. Vide. Cilvēks. Marta uzvarētāji

Konkursā par jaunajiem mājokļ

Mājoklis sadarbībā ar Nordea

noskaidroti pirmās kārtas uzvar

ciemats Sēļi un Tango centrs

Labākā dzīvokļu mājaLabākā dzīvokļu mājaLabākā dzīvokļu mājaLabākā dzīvokļu māja        

Zalves dārzs  

Projekts labi iekļaujas apkārtnes apb

Sešu nelielo (4—5 stāvi) daudzdz

garumā tiek būvēts vienā no za

Tagad pirmās piecas mājas ir pabeigtas, un vairums

Šopavasar uzsākta projekta pē

Kvartāla apkārtne — klusas ieli

padomju laikā celt sāktās, bet nepabeigt

rajonam drīzāk raksturīga mazpils

atpūtas un pastaigu vietas. Pazemes autost

stāvvietā pagalma vidū. 

Adrese: Zalves ielā 39—41; Volguntes iela 40
Projekta attīstītājs: Eiro House

Projektētājs: arhitektu birojs

Dzīvokļi: 1., 2.kārta jau nodota ekspluat
3.kārtas būvuzņēmējs: SIA Viadomus

Labākais ciematsLabākais ciematsLabākais ciematsLabākais ciemats    

Mārupes pagasta Sēļi  
Moderns projekts mūsdienīgiem cilv

Pie vienīgās mākslīgi izveidotā

apbūve ar rindu, dvīņu, kā arī

būve jau pabeigta, un tajos jau mitin

māju būvniecība, tās plānots pabeigt 2008.gad

 

Māja. Vide. Cilvēks. Marta uzvarētāji 
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Rindu un dvīņu mājas Sēļos izvietotas ap d

gabaliem izvietotas ciemata otraj

rindā — gar Daugavas ielu. Piek

iedzīvotājiem. 

Ciemats Sēļi, Mārupi un Jaunm
Projektu piedāvā: SIA ACB 

Projektētājs: arhitektu studija

2.kārtas būvnieks: SIA Ameks celtnieks

Mājokļu tipi: rindu mājas, dvīņ

Mājokļu platība: 194-257 m²

Projekts uz papīraProjekts uz papīraProjekts uz papīraProjekts uz papīra    

Tango projekts 
Šoreiz dejā vairāki diezgan atš

 

Tango projektu tā attīstītāji sauc par pils

un Blaumaņa ielu, ar dzīvojamā

veselības, sporta centriem un skaistumkopšanas saloniem un pieczvaigž

Teritorijā būs arī trīs apzaļumoti iekš

līmenī. Projekta galvenā arhitekte Zane Kalinka teic, 

kādas nav nekur citur pasaulē

Z.Kalinkai «paturot virsvadību», katru 
Atsevišķs projekts ir arhitektu biroja

 

Tango projekts —10 tūkst. m² teritorija starp Dzirnavu, T

Barona ielu 

Projekta īpašnieks: advokāts Jā

Plānotās investīcijas: virs 60 mlj. Latu
Projektētāji: arhitektu birojs 

Galvenais būvuzņēmējs: RE&RE

Projektā ietilpst: 

• pieczvaigžņu viesnīca ar 165 numuriem
• 69 divu līdz septiņu istabu dz

• biroju telpas 

• tirdzniecības telpas (veikali un sporta centrs)

• pazemes autostāvvieta 380 maš

Plānots nodot ekspluatācijā: 2009.gada beig

Labākais attīstītājsLabākais attīstītājsLabākais attīstītājsLabākais attīstītājs    

Par šo konkursa Māja.Vide.Cilv

jauno projektu iedzīvotāju vē
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Nekas tā neuzlabo attīstītāja reput

projektiem.  

 

Arī nekustamā īpašuma eksperti m

un otro projektu! Tikai pie trešā

labojis pirmo divu projektu kļū

Pieteikumus nominācijai Labā

dzīvo kādā no jaunajiem projektiem un ir apmierin

Pieteikumā pamatojiet, kāpē

iekļūt labāko mājokļu sarakstā
 
 

RAKSTS PUBLICĒTS: 29/03/2007

http://www.a4d.lv/lv/projekti/maja_vide_cilveks_marta_uzvaretaji/

Ar konkursā Māja.Vide.Cilvē

nākošās nedēļas (4.aprīļa) varē

Pieteikt konkursam savus mā

Dienas konkurss jaunajiem mā

 

 

 

 

ī ī āja reputāciju kā labas atsauksmes par viņa iepriekšē

pašuma eksperti mācījuši — nepērciet tirgū tikko debitējuša att

un otro projektu! Tikai pie trešā projekta varat cerēt, ka attīstītājs būs guvis pieredzi un taj

labojis pirmo divu projektu kļūdas. Tāpēc šajā lappusē mēs gribam dzirdēt «tautas balsi». 

ācijai Labākais attīstītājs aicinām sūtīt tos Mājokļa lasītājus, kas jau 

 no jaunajiem projektiem un ir apmierināti ar attīstītāja solīto un paveikto. 

āpēc tieši šis projekts jums šķiet labs un, jūsuprāt, bū

ļu sarakstā. 

29/03/2007 

http://www.a4d.lv/lv/projekti/maja_vide_cilveks_marta_uzvaretaji/ 

ja.Vide.Cilvēks uzvarējušajiem projektiem un  žūrijas vērtējumiem no 

īļa) varēs iepazīties portālā Tirgusdiena.lv 

konkursam savus mājokļu projektus aicināti arī arhitekti. 
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