
 

 
 
Dammes Liepās līdz šim invest ēti 8 miljoni     
Db.lv, 2013. gada 30. oktobris 09:54 
Ekspluat ācijā nodotas pirm ās divas m ājas daudzdz īvok ļu projekt ā Dammes Liepas. Pirmaj ā kārtā 
invest ēti asto ņi miljoni eiro (5,6 miljoni latu).  
Projekts atrodas Slokas ielā 130 A. 
Iedzīvotājiem pirmajā kārtā tiek piedāvāti 120 dzīvokļi no 1 līdz 4 istabām. Platība no 46,6 - 95,5 m2. 
Katram dzīvoklim ir izbūvēta lodžija vai balkons. 
Visiem dzīvokļiem ir pilna iekšējā apdare. Māja ir aprīkota  ar individuālu siltuma padevi un skaitītāju, 
kas ļauj izvēlēties siltuma līmeni un kontrolēt ikmēneša siltumenerģijas patēriņu. Dzīvokļu un istabu 
starpsienas  veidotas no dzelzbetona un keramzītblokiem. 
Projektu Dammes Liepas tirgū virza nekustamo īpašumu uzņēmums ORDO Agency. Nekustamo 
īpašumu aģentūras darbības pamatvirzieni ir investīciju projekti, māju, dzīvokļu un zemesgabalu 
pārdošana, māju un dzīvokļu noma, nekustamo komercīpašumu noma un pārdošana. 
Dammes Liepas arhitektūru ir izstrādājis arhitektu birojs DEPO projekts. Projekta autore ir arhitekte Inga 
Bruzgule. 
Dammes Liepas būvniecībai tika izvēlēta SIA Arčers. 
 

Jaunais m ājok ļu projekts  Dammes liepas nosvin sp āru sv ētkus    
Gunta Kursiša, 2013. gada 28. jūnijs 14:03 
Jaunais daudzdz īvok ļu māju projekts  Dammes liepas, kas tiek b ūvēts Imant ā, Slokas iel ā 130A, 
nosvin ējis sp āru sv ētkus.  
Pēc projekta pabeigšanas projektā kopumā būs 284 jauni vienistabu, divistabu, trīsistabu un četristabu 
dzīvokļi ar lodžiju vai balkonu. To platība būs no 46,4 līdz 95,5 m2, un māja būs aprīkota ar individuālu 
siltuma padevi. Paredzēts, ka nodošanas brīdī visiem dzīvokļiem būs veikta arī iekšējā apdare, un 
četras septiņu vai deviņu stāvu ēkas plānots nodot ekspluatācijā šā gada rudenī. 
«Patlaban ir īpaši izteikts pieprasījums pēc lielākiem divistabu (virs 60 kvadrātmetriem) un trīsistabu 
dzīvokļiem (virs 80 kvadrātmetriem) cenu kategorijā līdz 120 tūkstošiem eiro,» iepriekš stāstīja projekta 
attīstītāja SIAOrdo Agency valdes priekšsēdētājs Ivars Rudzītis. 
Viņš pauda viedokli, ka cilvēki «jau ir noguruši no atvērtā tipa studio dzīvokļu plānojuma, tādēļ arvien 
biežāk izvēlas dzīvokļus, kuros virtuve ir atdalīta no dzīvojamās platības». Tādēļ šāds plānojums 
paredzēts visos topošā projekta Dammes liepas dzīvokļos. 
Projekta arhitektūru izstrādājis arhitektu birojs Depo projekts un arhitekte Inga Bruzgule. Māju būvnieks 
ir SIA Arčers. 
Jau ziņots, ka mājokļu kompleksa būvniecība uzsākta šā gada februārī. 
 

 


