
Paziņojums par Nekustamā īpašuma atkārtotu izsoli 

 

      Izsoles organizētājs: Latvijas Universitāte, reģistrācijas numurs 90000076669, pārdod 

atkārtotā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Jūrmalas gatvē 76, Rīgā 

(kadastra numurs 0100 093 0003), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 093 

0003) ar platību 78859 m2, un uz zemes gabala esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 0100 

093 0003 001, 0100 093 0003 002, 0100 093 0003 003, 0100 093 0003 004, 0100 093 0003 011, 

0100 093 0003 015, 0100 093 0003 018, 0100 093 0003 019, 0100 093 0003 020, 0100 093 0003 

021. 

 

 Izsoles nosacītā (sākuma) cena ir 3 688 000,00  EUR. 

       Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekiem jāpārskaita Latvijas Universitātes 

Luminor Bank AS Latvijas filiāles norēķinu kontā Nr.: LV10RIKO0000082414423, kods:  

RIKOLV2X – nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles nosacītās (sākuma) cenas, tas ir, 368 

800,00 EUR, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Jūrmalas gatvē 76, Rīgā izsoles nodrošinājuma 

nauda”. 

       Izsolāmā objekta nosacītās (sākuma) cenas pārsolīšanas solis noteikts 1000,00 EUR. 

       Ar izsoles noteikumiem var iepazīties LU tīmekļa vietnēs https://www.lu.lv/par-

mums/iepirkumi-un-izsoles-nomas-objektu-atlase/izsoles-un-nomas-objektu-atlase/ipasumi/ un 

https://www.lui.lu.lv/, vai Latvijas Universitātes telpās Jelgavas ielā 3, Rīgā, 7.stāvā, 

702.kabinetā, katru darba dienu sākot ar 07.10.2020. līdz 10.11.2020. no plkst. 09:00 līdz 

plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst. 16:00. 

 Izsolāmais nekustamais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot apskates 

laiku pa mob. tālr. Nr.: (+371) 20391002. 

 Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek 

veikta Latvijas Universitātes telpās, Jelgavas ielā 3, Rīgā, 7.stāvā, 702.kabinetā, katru darba 

dienu sākot ar 07.10.2020. līdz 10.11.2020. no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz 

plkst. 16:00. 

       Pieteikumu atvēršana notiks 2020.gada 10.novembrī, plkst.16:15, Latvijas Universitātes 

telpās, Jelgavas ielā 3, Rīgā, 8.stāvā, 801/802.kabinetā. 

       Nekustamā īpašuma nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto 

nodrošinājuma naudu, jāsamaksā saskaņā ar darījuma konta līguma noteikumiem. 

Pirmpirkuma tiesīgajai personai – Rīgas pilsētas pašvaldībai, pirmpirkuma tiesības tiek 

piedāvātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas 

kārtību, pēc pirkuma līguma starp izsoles organizētāju un nekustamā īpašuma nosolītāju, 

noslēgšanas. 
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