
  2.pielikums 

            Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

                         LATVIJAS UNIVERSITĀTES NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA AĢENTŪRA”  

                                         nekustamā īpašuma Salamandras ielā 1, Rīgā, Meiju ielā 2A, Rīgā,                                                                                                                                       

Meiju ielā 2B, Rīgā, atsavināšanai 

 

Informācija  

par nekustamā īpašuma Salamandras ielā 1, Rīgā, Meiju ielā 2A, Rīgā, Meiju ielā 2B, 

Rīgā (kadastra numurs 0100 091 0072) 

izsoles rezultātiem 

 

Nr. Publicējamā informācija 

1. Pamatinformācija par atsavināmo objektu 

Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 12096 uz  

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS UNIVERSITĀTES NEKUSTAMĀ 

ĪPAŠUMA AĢENTŪRA” vārda 

1.1. Adrese  Salamandras iela 1, Rīga, Meiju iela 2A, Rīga, 

 Meiju iela 2B, Rīga 

1.2. Kadastra numurs 0100 091 0072 

1.3. Atsavināmā objekta platība un sastāvs 
zemes vienība (kadastra apzīmējums 0100 091 

0072) ar kopējo platību 176726 m2, kas sadalīta, 

izveidojot 3 (trīs) jaunas zemes vienības: 

- zemes vienība (kadastra apzīmējums 0100 091 

0231) ar adresi Salamandras iela 1, Rīga, platība 

171422 m2; 

- zemes vienība (kadastra apzīmējums 0100 091 

0232) ar adresi Meiju iela 2A, Rīga, platība 

3262 m2; 

- zemes vienība (kadastra apzīmējums 0100 091 

0233) ar adresi Meiju iela 2B, Rīga, platība 

2042 m2; 

- būve – dzīvojamā ēka (būves kadastra 

apzīmējums 0100-091-0072-049) ar kopējo 

platību 208,6 m2; 

- būve – dzīvojamā ēka (būves kadastra 

apzīmējums 0100-091-0072-050) ar kopējo 

platību 603,4 m2; 

- būve – dzīvojamā ēka (būves kadastra 

apzīmējums 0100-091-0072-051) ar kopējo 

platību 146,9 m2; 

- būve – dzīvojamā ēka (būves kadastra 

apzīmējums 0100-091-0072-052) ar kopējo 

platību 1164,9 m2; 

- būve – dzīvojamā ēka (būves kadastra 

apzīmējums 0100-091-0072-053) ar kopējo 

platību 782,4 m2; 

- būve – noliktava (būves kadastra apzīmējums 

0100-091-0072-015) ar kopējo platību 1161 

m2; 

- būve – noliktava (būves kadastra apzīmējums 

0100-091-0072-018) ar kopējo platību 887,1 

m2; 



 

- būve – garāža - darbnīca (būves kadastra 

apzīmējums 0100-091-0072-019) ar kopējo 

platību 561,2 m2; 

- būve – mehāniskā darbnīca (būves kadastra 

apzīmējums 0100-091-0072-020) ar kopējo 

platību 282,5 m2; 

- būve – angārs - noliktava (būves kadastra 

apzīmējums 0100-091-0072-021) ar kopējo 

platību 339,9 m2; 

- būve – angārs - noliktava (būves kadastra 

apzīmējums 0100-091-0072-022) ar kopējo 

platību 342,8 m2; 

- būve – angārs - noliktava (būves kadastra 

apzīmējums 0100-091-0072-023) ar kopējo 

platību 313,6 m2; 

- būve – garāža (būves kadastra apzīmējums 

0100-091-0072-024) ar kopējo platību 343,3 

m2; 

- būve – šķūnis (būves kadastra apzīmējums 

0100-091-0072-025) ar kopējo platību 199,1 

m2; 

- būve – hidrofors (būves kadastra apzīmējums 

0100-091-0072-026) ar kopējo platību 46,6 

m2; 

- būve – nojume (būves kadastra apzīmējums 

0100-091-0072-027) ar kopējo platību 104,5 

m2. 

2. Izsoles rezultāti 

2.1. Norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli  1.izsole 

2.2. Izsoles rezultātu paziņošanas datums 25.11.2021. 

 

2.3. Augstākās cenas nosolītājs  Nav (Izsole notikusi bez rezultāta) 
 


