
 

                                                                                                                                   2.pielikums 

                                                                                        Latvijas Universitātes telpu nomas tiesību  

                                                                                             Kronvalda bulvārī 4, Rīgā izsoles kārtībai 

 

Informācija  

par nomas objektu – nekustamo īpašumu  Kronvalda bulvārī 4, Rīgā,  

kadastra nr. 0100 010 0097 

 izsoles rezultātiem 

 

Nr. Publicējamā informācija 

1. Pamatinformācija par nomas objektu 

Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.19178 uz Latvijas 

Universitātes vārda 

1.1. Adrese  Kronvalda bulvāris 4, Rīga 

1.2. Kadastra numurs 

 

0100 010 0097 

1.3. Iznomājamā nomas objekta platība (m2) - 4 - stāvu laboratorijas ēka (kadastra apzīmējums 

0100 010 0097 001) ar kopējo platību 7770,0 m2; 

- transformatora ēka (kadastra apzīmējums 0100 

010 0097 002); 

- kompresoru ēka (kadastra apzīmējums 0100 010 

0097 005) ar kopējo platību 57,0 m2; 

- šķūnis (kadastra apzīmējums 0100 010 0097 

003) ar kopējo platību 262,1 m2; 

- pagrabs (kadastra apzīmējums 0100 010 0097 

006) ar kopējo platību 21,9 m2; 

- zeme 6357,0 m2 platībā ar visiem tās piederumiem. 

1.4. Lietošanas mērķis Izglītības, zinātnes, pētnieciskās darbības un 

sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai 

 

1.5. Atzīme „kultūras piemineklis”   Ir 

 

UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta 

“Rīgas vēsturiskais centrs” ar valsts aizsardzības 

Nr.852 (apgrūtinājuma kods 7314010700) ar 

valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas 

pilsētas vēsturiskais centrs” ar valsts aizsardzības 

Nr.7442 (apgrūtinājuma kods 7314010602); 

 

Vietējas nozīmes Arhitektūras piemineklis. Valsts 

aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu 

saraksta aizsardzības Nr.: 8159; 

 

Valsts nozīmes Vēstures piemineklis Ķīmijas 

laboratorijas telpas ar iekārtām un kolekciju - 

būves (kadastra apzīmējums 0100 010 0097 001) 

2. stāva telpas (telpu grupa Nr. 012) ar kopējā 

platību 188,10 m2. Valsts aizsargājamo nekustamo 

kultūras pieminekļu saraksta aizsardzības Nr.: 

9182; 

 

jāsaglabā pie būves (kadastra apzīmējums 0100 

010 0097 001) esošā Ignacija Moscicka (Polijas 

Republikas prezidents 1926 – 1939, Rīgas 

Politehniskā institūta Dabaszinātņu fakultātes  



 

absolvents) piemiņas plāksne, saglabājot to 

līdzšinējā vietā vai novietojot to būves tiešā 

tuvumā; 

jāsaglabā pie būves (kadastra apzīmējums 0100 

010 0097 001) esošā profesora Friča Gulbja 

piemiņas plāksne, saglabājot to līdzšinējā vietā vai 

novietojot to būves tiešā tuvumā. 

2. Izsoles rezultāti 

2.1. Norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli  2. izsole 

2.2. Nomas tiesību pretendenti Ir/Nav Nav 

2.3. izsoles rezultātu paziņošanas datums 11.01.2017. 

 

3. Papildus informācija 

3.1. Kontaktpersona (vārds, uzvārds, ieņemamais amats, 

tālrunis, e-pasts) 

Marģers Počs, Ieņēmumu centru daļas vadītājs, 

mob. tālr. nr.: 29209708, 

e-pasts: margers.pocs@lu.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


