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Ozolciema 4
Matu ārstēšana; Meikaps; Nagu modelēšana; Pedikīrs; Podologs / pēdu
ārstēšana; Sejas kopšana; Skropstu kopšana; SPA procedūras; Solārijs; Stilists;
Vaksācija . Pārdod dzīvokli. Sludinājums nav aktīvs. Ozolciema iela 20/2.
Ziepniekkalns, Rīga. 84.1m². 3. 4/5. 2 vannasistabas; Celšanas gads 2002;
maksas. Saglabāt Ozolciema 40A, Ozolciema street 40A, Riga.. 40A 1
Ozolciema 40A 2 Ozolciema 40A 3 Ozolciema 40A 4 Ozolciema 40A 5 Ozolciema
40A 6 Ozolciema 40A 7 . Остановка - Ozolciema iela - Рига. Адрес. Рига,
Ozolciema iela, 32/1. ///комик.петля.пыльный. Троллейбус, 4
направление→Ziepniekkalna D/P. A postal code is the most important part of
an address that does not depend on which post office makes delivery to the
particular address. Using a correct . Maksas autostāvvieta Ozolciema ielā 12 k5. 24h - 4,00 EUR eParking.lv izvēloties stāvvietu Ozolciema iela 12 - k5 vai
izmantojot Autlo aplikāciju, . LV-1058, Ozolciema iela, Rīga, Rīga. Почтовые
индексы > Rīga > Rīga > Ozolciema iela > LV-1058. Дома: 12 k-1, 12 k-2, 12
k-3, 12 k-4, 12 k-5, 14 k-1, .  מוצרי אלקטרוניקה ומחשבים מהיבואן לצרכן זהZol 4 U,
. מ ה מ ו בי ל ו ת בי ש ר א ל ב ת ח ו ם ת ו ד ו ת ל א מ ו ן ה ל ק ו ח ו ת ש ל נ ו ה נ ה ני ם מ ה אי כ ו ת ו ה שי ר ו ת ה ט ו ב בי ו ת ר
לצפיה במוצרים הכנסו. Ozolciema iela 18-47, Riga, LV-1058, Latvia – Great location
- show map. 4 miles. Arena Riga. 5 miles. Livu Aqua Park. 10.1 miles. Natural
Beauty. Ozolciema iela 10/4. Rīga, 1058. Tērbatas iela 4 (Elizabetes iela). 8.2.
"New Andrey Silchenko Hair Salon in Riga. Welcome Terbatas street 4 ". Get the
travel advice you need. Read more about possible travel restrictions before you
go. Autostāvvietas abonementus iespējams iegādāties www.eParking.lv
izvēloties stāvvietu Ozolciema iela 12 - k5 vai izmantojot Autlo aplikāciju,
izvēloties tarifu zonu OZ. After booking, all of the property's details, including
telephone and address, are provided in your booking confirmation and your
account. * All distances are measured in straight lines. Actual travel distances
may vary. 2.  כל הפרטים האישיים שלך מאובטחים באמצעות פרוטוקול אבטחה מתקדםSSL.
You can only leave a review within 28 days after check-out. Are you missing any
information about this area?. These guidelines and standards aim to keep the
content on Booking.com relevant and family-friendly, without limiting
expression or strong opinions. They're also applicable regardless of the
comment's tone. Jūs gribat atpūsties no ikdienas darbiem un veltīt nedaudz
laika tikai sev?. Access to this page has been denied because we believe you
are using automation tools to browse the website. Check your booking
confirmation email to find your booking number and PIN. When does the 1.Parks
(Ganību Dambī) Cable Car line come? Get instant confirmation with FREE
cancellation on most rooms!. Pateicoties produktu daudzveidībai, frizieris var
piemeklēt saviem klientiem individuālu matu kopšanas līdzekļu kombināciju. All
content should be genuine and unique to the guest. Reviews are most valuable
when they are original and unbiased. Your contribution should be yours.
Booking.com property partners should not post on behalf of guests or offer
incentives in exchange for reviews. Attempts to bring down the rating of a
competitor by submitting a negative review will not be tolerated. Your search
criteria did not match any property. The apartment features 1 bedroom, a flatscreen TV with cable channels, an equipped kitchen with a microwave and a
fridge, a washing machine, and 1 bathroom with a shower. Towels and bed
linen are provided. After a review has been submitted, you can modify it by
contacting Booking.com customer service. Write a full question containing a
minimum of 10 and a maximum of 300 characters, and don't share any
personal info. Services on the 4 cable car stop at 11:29 PM on Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. The sunny, home-style cozy, clean and
fresh apartment on the third floor is rented out in the longest house in Latvia.
The apartment is equipped with all appliances that are required for 6 people for
a longer stay. Separated kitchen: gas stove, refrigerator, microwave oven,
kettle, sandwich maker, drinking water, all the necessary kitchen utensils and
dishwear for food and cooking. You can use tea, coffee and appropriate range
of food and delicious things if you did not have time to go to the supermarket.
Bathroom with shower, all accessories for washing: liquid soap, shampoo,

towels, hair dryer, washing machine, gels and washing powders, ironing board,
iron. All the necessary furniture is available, you can use highboards to have
your things shelved in case of longer residence. High chair for baby. Two large
comfortable sofas, 32" flat-panel TV with 130 cable channels, high-speed
Internet access, table games and coloring books for TEENren are available in
the living room. Large, sunny, glazed balcony where you can have breakfast in
high chairs in the morning. Iron door, fire extinguisher and smoke detectors.
Lock in a great price for Happy Family apartment– rated 9.4 by recent guests!
When would you like to stay at Happy Family apartment?. Appartamento
accogliente ottima pulizia l host con piccoli messaggi se hai bisogno di qualcosa
ti fa sentire a tuo agio. New projects and renovated projects in Riga and
Jurmala. For Rīgas satiksme cable car service alerts, please check the Moovit
App. In addition, get real-time info on cable car status, bus delays, changes of
cable car routes, changes of stops locations, and any service changes. 4 cable
car time schedule overview for the upcoming week: Starts operating at 9:32 AM
and ends at 11:29 PM. Operating days this week: everyday. Mājas lapas
lietošanas ērtībām, izmantojam sīkdatnes. Turpinot pārlūka sesiju un nospiežot
"Piekrītu", apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu
piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās
sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu Privātuma Politika. Happy Family apartment
has been welcoming Booking.com guests since Sept 29, 2017. Lock in a great
price for your upcoming stay. This may happen as a result of the following:. We
believe review contributions and property responses will highlight a wide range
of opinions and experiences, which is critical in helping guests make informed
decisions about where to stay. Services on the 4 cable car start at 9:32 AM on
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Visas ziņas Abonēt Autori
Lietošanas noteikumi Reklāmas izvietošana Kontakti. Cenu kāpuma dēļ UPB un
Pillar Contractor atteikušies no Tabakas fabrikas projekta. Rīgā ir potenciāls
izveidot vairākus tūrisma un radošo kvartālu maršrutus, savienojot dažādus
objektus un radot iespēju gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem izbaudīt
bagātu vides, kultūras, vēstures, gastronomijas un izklaides programmu,
informē Rīgas dome. Viens no Rīgas potenciālajiem radošajiem maršrutiem
varētu būt Matīsa tirgus - Tallinas ielas kvartāls - Lielie kapi, kuru šonedēļ
apmeklēja Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas deputāti, departamentu
speciālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji. "Mums ir iecere tuvākā gada
laikā ar salīdzinoši maziem ieguldījumiem izveidot nepārtrauktu maršrutu. Daļa
ieceru jau ir īstenotas, bet trūkst atsevišķas sadaļas, tāpēc visi kopā
iepazināmies ar problemātiskākajām vietām un kopā runājām par
iespējamajiem risinājumiem," norāda Pilsētas attīstības komitejas
priekšsēdētāja Inese Andersone. Kā pirmais tika izvērtēts Vidzemes jeb Matīsa
tirgus potenciāls. Kopā ar "Rīgas Centrāltirgus" pārstāvjiem tika pārrunātas
iespējas izmantot gan plašo laukumu tirgus vidū, gan iespējas atjaunot
vēsturiskos paviljonus. "Mums ir jāsaprot, kāpēc citās vietās pilsētā tirgus
darbojas, bet šajā vietā zudusi interese gan no tirgotāju, gan apmeklētāju
puses," atzina I. Andersone. VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) būvniecības
konkursā Tabakas fabrikas kvartāla 1. posma īstenošanai Rīgā, Miera ielā 58a
Latvijas Kultūras akadēmijas un Radošo industriju biznesa inkubatora
vajadzībām saņemts rekordliels skaits pieteikumu– pieteikušies 17
būvuzņēmēji. VNĪ uzsāk vērtēšanas procesu, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs
Renārs Griškevičs. Piedāvājumus Tabakas fabrikas kvartāla 1. posma attīstībai
iesnieguši būvuzņēmēji: PS "AKN", PS "CES Group", SIA "Labā māja Latvija", SIA
"Lagron", SIA "MARELS BŪVE", SIA "Merks", SIA "NEWCOM Construction", PA
"ARMS", AB "Panevėžio statybos trestas", personu apvienība "P un P",
piegādātāju apvienība "3A", SIA Pillar Contractor, SIA "RERE MEISTARI", PS "SIA
"Eltex" un SIA "LAGUTA"", SIA "TORENSBERG", AS "UPB" un SIA "VELVE".
Piedāvātās līgumu cenas– sākot no 3,24 miljoniem eiro līdz 4,99 miljoniem eiro
(bez PVN). Par iepirkuma uzvarētāju un līguma summu varēs runāt tikai pēc
piedāvājumu izvērtēšanas. Rīgā turpinās pēdējos gados lielākie brauktuvju
seguma remontdarbi, palielinot satiksmes drošību un ērtību vairāk nekā uz
desmit tiltiem un pārvadiem, kā arī 30 ielu posmos. Ielu seguma atjaunošana
jau ir pabeigta K. Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz pilsētas robežai, Vienības
gatvē no Ozolciema ielas līdz pilsētas robežai, Maskavas ielā pie pilsētas
robežas, uz tilta pār Sarkandaugavu Kundziņsalā, Vanšu tilta labā krasta
estakādē, Jaunciema gatvē pie Mežvidu ielas, uz satiksmes pārvada pār
dzelzceļu Jūrmalas gatvē, Duntes ielā no dzelzceļa viadukta atsevišķās vietās
un Salu tilta uzbrauktuvē no Krasta ielas, 13. janvāra ielā, 11.novembra
krastmalā, Jāņogu ielas posmā no Taisnās ielas līdz Dārziņu 30.līnijai, Taisnajā
ielā no Ābeļu līdz Jāņogu ielai, Rātsupītes ielas posmā no Kleistu ielas līdz PV

"Mikrobioloģijas institūts", Ķīpsalas posmā pie Vanšu tilta, kā arī uz tiltiem pār
Kīleveina grāvi Buru ielā un Zunda kanālu Balasta dambī. Būvniecība un
īpašums Tabakas fabrikas kvartāla attīstībai pieteikušies 17 būvuzņēmēji Db.lv,
02.06.2021. Ekonomika Nekustamais īpašums Finanses Mazais Bizness
Tehnoloģijas Dzīvesstils Viedokļi Video. VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ)
izsolē konkurencē starp 3 pretendentiem par 2,3. Būvniecība un īpašums Cenu
kāpuma dēļ UPB un Pillar Contractor atteikušies no Tabakas fabrikas projekta
Db.lv, 25.10.2021. Būvniecība un īpašums Tabakas fabrikas pirmo posmu par
3,53 miljoniem eiro būvēs UPB. Būvniecība un īpašums Uzsāks LNOB dekorāciju
darbnīcu un mēģinājumu zāļu kompleksa būvdarbus Db.lv, 21.05.2021.
Būvniecība un īpašums LNOB kompleksa būvdarbus veiks Velve. Ekonomika
Rīgā iecerēts veidot tūrisma un radošo kvartālu maršrutus Db.lv, 19.06.2021.
Vēsturiskie nami nes sev līdzi lielu pievienoto vērtību– arhitektūru, vēsturi un.
"Nekustamo īpašumu tirgū šobrīd saglabājas nemainīgi augsts pieprasījums pēc
dzīvojamajām platībām Rīgas centrā, savukārt piedāvājums ir ierobežots. Taču
ēka Raiņa bulvārī 27 ir unikāla gan tās vēstures, gan atrašanās vietas dēļ, jo
šajā rajonā pārdošanā esošu dzīvokļu praktiski nav. Mūsu mērķis ir radīt vienu
no skaistākajiem renovētajiem projektiem Rīgas vēsturiskajā centrā un unikālu
dzīvojamo projektu Raiņa bulvārī, jo tamlīdzīgs skats uz operu, pilsētas kanālu
un parku nav no ne viena cita nama logiem. Ēkas vēsturisko elementu
atjaunošana un saglabāšana būs viens no mūsu galvenajiem izaicinājumiem,
kura veikšanā noteikti palīdzēs mūsu gadu gaitā uzkrātā pieredze vēsturisko
namu renovācijā," stāsta uzņēmuma "One Development" vadītājs Mihails
Guščins. Daudzstāvu ēku Raiņa ielā 27 būvēta 1874. gadā un to projektējis
latviešu arhitekts, sabiedriskais darbinieks un viens no Rīgas Latviešu biedrības
dibinātājiem J.F. Baumanis, kurš pazīstamas ar savām eklektiskā stila celtnēm
Rīgas vēsturiskajā centrā un tā dēvētajā Rīgas bulvāru lokā. Ēkai Raiņa 27 bija
nozīmīga loma arhitekta radošajā vīzijā, jo tā, līdz ar būvi Raiņa ielā 31, veido
vienotu ansambli, lai izceltu viņa paša projektēto Lomonosova ģimnāziju Raiņa
bulvārī 29. Šobrīd ēkas tuvumā atrodas Latvijas Universitāte, Rīgas valsts
1.ģimnāzija, vēstniecības un daudzas viesnīcas. "Nekustamo īpašumu tirgus
attīstībai ir būtiska ne tikai jaunu projektu radīšana, bet arī kvalitatīva
vēsturisko īpašumu atjaunošana. Tas ir Būvniecība un īpašums Rakstnieku
poliklīnikas vietā One Development attīsta dzīvojamo projektu Db.lv,
07.10.2021. Pārbūvējot kādreizējo Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikuma ēku
Rīgā, A. Briāna ielā 13, šovasar tiks uzsākta modernas prototipēšanas darbnīcas
"Riga Makerspace'' izveide, pielāgojot telpas Rīgas Dizaina un mākslas
vidusskolas un Latvijas Mākslas akadēmijas vajadzībām. VAS "Valsts
nekustamie īpašumi" (VNĪ) būvniecības iepirkumā pieteikušies 11 pretendenti.
VNĪ uzsāk vērtēšanas procesu, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs
Griškevičs. Attīstāmajās ēkās plānots izvietot sešas minēto skolu izglītības
programmām atbilstošas jauna produkta parauga izgatavošanas jeb
prototipēšanas darbnīcas, kas ļaus nodrošināt skolēniem un studentiem
kvalitatīvu un konkurētspējīgu mācību procesu. Papildus tam tiks ierīkotas
mūsdienīgas telpas semināriem un cita veida pasākumiem. Būvdarbus plānots
pabeigt 2023. gada vasarā. Piedāvājumus iesnieguši būvuzņēmēji: PS "CES
Group", PS "MMG", "Kvintets M– FALKORS Building Industry– Ramda C", Personu
apvienība "P un P", piegādātāju apvienība 3A, piegādātāju apvienība "BBA,
TILTS,PMK", pilnsabiedrība "SBSC", SIA "REATON, LTD", PS "RERE MEISTARI 1",
SIA "Selva Būve" un AS "UPB". Piedāvājumu summas– no 5,3 miljoniem eiro līdz
7,75 miljoniem eiro. Par iepirkuma uzvarētāju un līguma summu varēs runāt
tikai pēc piedāvājumu izvērtēšanas. VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ)
izsludinātajā būvniecības konkursā VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets"
dekorāciju darbnīcu un mēģinājumu zāļu kompleksa izveidei Meirānu ielā 2,
Rīgā, Šķirotavas apkaimē pieteikušies 14 pretendenti. VNĪ uzsāk vērtēšanas
procesu, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs. Latvijas
Nacionālās operas un baleta personālam tiks radītas telpas 5 700 m2 apjomā
dekorāciju glabāšanai, izgatavošanai un mēģinājumiem, vienlaikus labiekārtojot
un apzaļumojot apkārtējo teritoriju. Piedāvājumus iesnieguši liels skaits
būvuzņēmēju– SIA "AIMASA", SIA "AMATNIEKS", SIA "BūvKORE", SIA "Lagron",
SIA "Merks", PS "MMG", piegādātāju apvienība "3A", piegādātāju apvienība
"BBA, TILTS, AE", SIA "Pillar Contractor", pilnsabiedrība "SBSC", SIA "PRO DEV",
SIA "Selva Būve", personu apvienība SIA "Eltex" un SIA "LAGUTA"",SIA "VELVE".
Piedāvājumu summas– no 5,9 miljoniem eiro līdz 7,46 miljoniem eiro. Par
iepirkuma uzvarētāju un līguma summu varēs runāt tikai pēc piedāvājumu
izvērtēšanas. Nekustamo īpašumu attīstītājs SIA "One Development", piesaistot
bankas "BlueOrange" finansējumu 2,9 miljonu eiro apmērā, ir iegādājies un
atjaunos vēsturisko ēku Raiņa bulvārī 27. Ēkas renovācijas projekts paredz

saglabāt un atjaunot ēkas fasādi un citus vēsturiskos elementus. Kopējās
investīcijas projekta realizācijai sasniedz 5 miljonus eiro. Būvniecība un īpašums
Prototipēšanas darbnīcas Riga Makerspace būvniecībai pieteikušies 11
pretendenti Db.lv, 27.05.2021. VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) izsludina
jaunu iepirkumu Tabakas fabrikas kvartāla 1.posma būvniecības darbiem, jo
esošie divi pretendenti - AS "UPB" un SIA "Pillar Contractor" secīgi ir atteikušies
no ieceres īstenošanas neparedzēti straujo būvmateriālu cenu kāpuma, būtisko
energoresursu izmaksu kāpuma un inflācijas dēļ. Šogad izsludinātajā iepirkumā
Tabakas fabrikas pirmā posma attīstības veikšanai jūnijā tika saņemts
rekordliels piedāvājumu skaits– 17 būvnieku piedāvājumi. Par iepirkuma
uzvarētāju ar līgumcenu 3 536 369 eiro bez PVN, septembra sākumā tika atzīts
AS "UPB", taču 20.septembrī būvuzņēmējs, pēc atkārtotas savas tāmes
izvērtēšanas, atteicās no tiesībām slēgt līgumu par ieceres īstenošanu. Kā
nākošais pretendents, kuram iepirkuma rezultātā bija piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības, tika noteikts SIA "Pillar Contractor", kurš iesniedza
piedāvājumu par 3 658 582 eiro bez PVN. Taču 14.oktobrī arī šis pretendents
no līguma slēgšanas atteicās, kā pamatojumu minot straujo būvmateriālu un
energoresursu izmaksu kāpumu, kuru nav bijis iespējams iepriekš paredzēt, kā
arī inflāciju, kas tiešā veidā atstāšot ietekmi uz turpmāku būvmateriālu izmaksu
pieaugumu. Ievērojot publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktus, kas
nosaka– gadījumos, kad divi pretendenti kuriem ir piešķirtas tiesības slēgt
līgumu ieceres īstenošanai ir atteikušies to darīt, iepirkuma komisija pieņem
lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu un
izsludināt atkārtotu iepirkumu. Jaunajā iepirkumā būvdarbu izpildes termiņš 18 kalendārie mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. "Pieredzētais
būvmateriālu cenu kāpums un izmaiņas notiek strauji, nozares līmenī
aktualizējas materiālu cenu pieauguma indeksācijas jautājums līgumos, kā arī
kvalificēta darbaspēka pieejamības jautājums. Sekojam situācijai būvniecības
nozarē un esam gatavi iepirkumu prasību aktualizētai izstrādei projektos, kuros
tas publisko iepirkumu normatīvu dēļ objektīvi ir jāveic. Šobrīd nav indikāciju,
ka būtu nepieciešams veikt kardinā. VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ)
izsludinātajā būvniecības konkursā VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets"
dekorāciju darbnīcu un mēģinājumu zāļu kompleksa izveidei Meirānu ielā, Rīgā
starp 14 pretendentiem par saimnieciski izdevīgāko atzīts būvuzņēmēja SIA
"Velve" piedāvājums par 6,13 miljoniem eiro. Ja nebūs pārsūdzību, VNĪ slēgs
līgumu ar uzņēmēju un uzsāks būvdarbus tuvāko mēnešu laikā, informē VNĪ
valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs. Latvijas Nacionālās operas un baleta
personālam tiks radītas telpas 5 700 m2 apjomā dekorāciju glabāšanai,
izgatavošanai un mēģinājumiem, vienlaikus labiekārtojot un apzaļumojot
apkārtējo teritoriju. "Būvdarbus plānojam uzsākt jau šovasar un pabeigt līdz
2023. gada rudenim. Līdz ar kvartāla izveidi dzīvīgumu un jaunu elpu iegūs arī
Šķirotavas apkaime, kurā rosīsies Latvijas Nacionālās operas un baleta
skatuves mākslinieki, dekoratori un tehniskie darbinieki. Projekta rezultātā
uzlabosies šīs apkaimes sociālekonomiskā vide, tādējādi piesaistot arī vairāk
privāto investīciju," norāda R. Griškevičs. Ipirkumā modernas prototipēšanas
darbnīcas "Riga Makerspace'' izveidei, pārbūvējot kādreizējo Rīgas Vieglās
rūpniecības tehnikuma ēku A. Briāna ielā 13 Rīgā, starp 11 pretendentiem par
saimnieciski izdevīgāko kritērijiem atbilstošo piedāvājumu atzīts SIA "Selva
būve" ar piedāvāto līguma summu– 6,37 miljoni eiro (bez PVN), informē VAS
"Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ). Ja nebūs pārsūdzību, līgums ar uzvarētāju
tiks slēgts tuvākā mēneša laikā. Būvdarbus, pielāgojot telpas Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolas un Latvijas Mākslas akadēmijas vajadzībām plānots uzsākt
līdz rudenim, informē VNĪ NĪ attīstības pārvaldes direktors Jānis Ivanovskis–
Pigits. Attīstāmajās ēkās tiks izvietotas sešas minēto skolu izglītības
programmām atbilstošas jauna produkta parauga izgatavošanas jeb
prototipēšanas darbnīcas, kas ļaus nodrošināt skolēniem un studentiem
kvalitatīvu un konkurētspējīgu mācību procesu. Papildus tam tiks ierīkotas
mūsdienīgas telpas semināriem un cita veida pasākumiem. Prototipēšanas
darbnīcas "Riga Makerspace" attīstības projekta īstenošanai sadarbībā ar
Kultūras ministriju piesaistīts finansējums no Eiropas Savienības fondu Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu
sociālekonomisko izmantošanu" un 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.
pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās
projektu iesniegumu atlases kārtas, kā arī valsts budžeta līdzekļus (tostarp
Covid-19 finansējums ekonomikas sildīšanai caur ieguldījumiem būvniecībā).
Būvniecība un īpašums Rīgā turpinās vērienīgi ielu seguma atjaunošanas darbi

Db.lv, 26.08.2021. Būvniecība un īpašums Prototipēšanas darbnīcu par 6,37
miljoniem eiro būvēs Selva būve. Izsolē par 2,3 miljoniem eiro pārdota
Rakstnieku poliklīnikas ēka. Pēc nama atjaunošanas vēsturiskās sešstāvu ēkas
piecos stāvos, saskaņā ar pašreizējo plānojumu, atradīsies kopumā 40 dzīvokļi
platībā no 25– 108 m2. Renovācijas projekta ietvaros plānots saglabāt un
atjaunot ēkas fasādes elementus, balkonus, dekoratīvās karnīzes un vīteņveida
kāpnes, kurām ir īpaša vēsturiskā vērtība. Projektu plānots pilnībā pabeigt līdz
2022.gada beigām. Prototipēšanas darbnīcu par 6,37 miljoniem eiro būvēs
Selva būve..
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