
L I D O S T A S 
P A R K S
Modernas telpas noliktavām, 
ražotnēm un birojiem

Dažādas nomas platības 
līdz 23 000 m2

1. KĀRTA



Jūrmala
12 km / 10 min

Lidosta „Rīga”

2 km / 5 min
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8 km / 15 min
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Noliktavu doki 
kravu iekraušanai

Plaša un labiekārtota 
iekšējā teritorija

Iznomājamo telpu 
kopplatība - 23 000 m2
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Piedāvājam unikālu iespēju kopā ar 
mūsu speciālistiem izbūvēt atbilstoši 
Jūsu vēlmēm un uzņēmējdarbības 
specifikai pieskaņotas telpas jaunajā 
projektā - Lidostas parks.

Lidostas parks ir noliktavu, ražošanas un biroju telpu komplekss. Šajā 
projektā uzsvars tiek likts uz ēku maksimālu energoefektivitāti un 
inovatīvu tehnoloģiju pielietošanu būvniecībā, lai nodrošinātu teicamu 
darba vidi un maksimāli samazinātu ikmēneša rēķinus.

Projektu realizē vadošais industriālo parku attīstītājs, projektētājs un 
būvnieks - SIA PICHE. Kāpēc izvēlēties tieši mūs?

Vairāk kā 100 industriālo 
objektu pieredze.

Mūsu komanda sastāv no 
30 inovatīviem  arhitektiem, 
būvinženieriem, projektu 
attīstības vadītājiem, 
būvprojektu vadītājiem, 
būvdarbu vadītājiem un 
iepircējiem - komanda, 
kas virzās uz vienotu mērķi 
 sasniegt labākos  rezultātus.

Vairāk kā 13 gadu pieredze 
tieši industriālo ēku 
 projektēšanā, būvniecībā 
un attīstīšanas jomā - mēs 
 attīstam ātrāk un būvējam 
kvalitatīvāk.

Par projektu

PARKS TIKS 
PABEIGTS 
UN NODOTS 
EKSPLUATĀCIJĀ 
2019. GADA 
OTRAJĀ 
CETURKSNĪ
___

LIDOSTAS PARKS LIDOSTAS PARKS
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Piedāvājam nomai dažādas 
platības atbilstoši Klienta 
vēlmēm un telpu pielieto-
juma mērķiem. Ēku  pirmajā 
stāvā ir izvietotas  noliktavu 
vai ražošanas  telpas. 
Savukārt otrā stāva biroja 
 telpas ir savienotas ar pirmo 
stāvu ērtākai piekļuvei.

Noliktavas vai ražošanas 
telpas līdz 20 000 m2 
un birojs otrajā stāvā

Ofisa telpas līdz 3 000 m2

IESPĒJAMIE NOMAS 
PIEDĀVĀJUMI:

Telpu
Sadalījums
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2. kārta
6 549,7 m²
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6 644,2 m²
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7 047,86 m²
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1 789,07 m2
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1 775,05 m2
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1 656,36 
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1 668,20 
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1 302,48 m2
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8.
1 302,64 m2

9.
1 310,69 m2

1. kārta
4 biroji

3. kārta
4 biroji

2. kārta
8 biroji
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Lidostas parks atrodas stratēģiski izdevīgā vietā pie Starptautiskās 
lidostas „Rīga”. 450 metru attālumā no lidostas maģistrāles P133 un 
22.  autobusa pieturas. Līdz Rīgas centram nokļūsiet 15 minūšu laikā, 
savukārt lidosta „Rīga” atrodas 5 minūšu braucienā.

LIDOSTAS PARKS LIDOSTAS PARKS

Priekšrocības
„Built to Suit” - visas telpas ir pielāgojamas Klienta vajadzībām  
(izvietojums, doku skaits, rampas, sanmezglu skaits utt.);

Ultra energoefektīvas telpas;

Augstas klases biroja telpas, kas apvienotas ar noliktavu  ērtai 
darbinieku iekšējai loģistikai ar teicamu aprīkojumu, stikla 
 starpsienām, rekuperāciju, kondicionieriem utt.;

Viegli pieejams sabiedriskais transports (autobusa pietura ir tikai 
450 m no ēkas);

Ilgmūžīgs un energoefektīvs LED apgaismojums noliktavās un 
 birojos, kas nodrošina par 80% zemākas elektrības izmaksas;

Skaistas stikla kāpņu telpas, kas projektētas bez apkures, līdz ar to 
Klientam nav  jāmaksā par koplietošanas telpu apkuri;

Saprotama un praktiska izmaksu struktūra bez slēptām  izmaksām. 
Visi ēkas un zemes nekustamā īpašuma nodokļi ir iekļauti nomas 
un apsaimniekošanas maksās;

Vairāk kā 200 autostāvvietas un moderna apsardzes sistēma 
ēkām un  teritorijai;

Efektīvākais kolonnu izvietojums un iespēja izvietot gan platās, 
gan šaurās ejas - ar šaurajām iespējams izvietot + 30% paletes, 
vairāk palešu vietas. Plauktu izvietojums pēc Klienta prasībām;

Bezšuvju grīdas, kas ļauj labāk ekspluatēt grīdu ar slodzi 7  tonnas 
uz m2 (ar iespēju paaugstināt), 4,5 tonnas autokāra ass slodze, 
plauktu kājas slodze 6,2 tonnas uz 200 mm x 200 mm.

Pieejamā elektrības jauda - 3,2 mW;
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Jau no paša projekta sākuma par prioritāti tika izvirzīta  maksimāla  
ēku energo efektivitātes nodrošinā šana. Tas sevī ietve r ēkas apkurei, 
ventilācijai, dzesēšanai,  apgaismojumam un karstā ūdens  apgādei  
nepieciešamās enerģijas patē riņa samazināšanu. Esam pārliecināti - 
Jūsu ikmēneša izmaksas būs ievērojami mazākas, strādājot modernās 
un enerģiju taupošās telpās!

Darba vide 
un aprīkojums

LIDOSTAS PARKS LIDOSTAS PARKS

Mēs esam īpaši padomājuši par Jūsu darbinieku labsajūtu un ve-
selību. Ēku stiklotās fasādes ir vērstas ziemeļu un austrumu virzienā, 
kas nodrošina labu klimatu telpās. Esam veikuši āderu pārbaudi 
 parka teritorijā, lai, projektējot telpas, maksimāli spētu izvairīties no 
to ietekmes uz darbinieku veselību.

Biroju un teritorijas plānošanā izmantoti indiešu Vastu principi. 
Šīs senās mācības palīdz telpās radīt saskanīgu vidi, harmoniju un 
pozitīvu enerģiju. Uzturoties šādā vidē, darba produktivitāte aug 
un bizness attīstās veiksmīgāk. Biroju telpu logi novietoti tikai uz 
 austrumiem un ziemeļiem.

150 mm poliuretāna paneļi un 
260 mm vates jumts

LED apgaismojums biroju  
un noliktavu telpās

Ventilācija ar enerģiju taupošu 
rekuperācijas sistēmu

Energoefektīva gāzes 
apkures sistēma

Trīspakešu stikla fasādes 

OBJEKTA BŪVNIECĪBĀ 
IZMANTOTIE RISINĀJUMI:

Rūpējoties par Jūsu drošību, teritorijā ir uzstādīta video novērošana,  
telpas aprīkotas ar signalizāciju un piekļuves kontroles sistēmu (ieeja ar 
čipkartēm). Birojs, kā zināms, nav iedomājams bez interneta. Jums būs 
pieejams kvalitatīvs Lattelecom optiskā interneta pieslēgums ar ātrumu 
līdz 1 gigabitam.
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Tā kā visu darām paši, gan attīstam un  finansējam, gan 
projektējam un būvējam, mēs šim ultra energoefektīvajam 
projektam varam piedāvāt zemākas nomas cenas. Kā arī 
uzreiz varam nodrošināt telpu vai visas ēkas pielāgošanu 
atbilstoši Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

LIDOSTAS PARKS LIDOSTAS PARKS

Nomas maksa

AICINĀM SAZINĀTIES AR 
MUMS, LAI SAŅEMTU PAPILDUS 
INFORMĀCIJU PAR CENĀM, 
TELPU PLĀNOŠANU UN CITĀM 
JŪS INTERESĒJOŠĀM LIETĀM.
___



KONTAKTI

Lidostas parks

+371 25262222
piche@piche.eu
www.piche.eu

Labāka mājvieta Jūsu biznesam 
stratēģiski izdevīgā vietā - Mārupē, 
blakus lidostai.


