
daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie 

ēkas Pūpolu ielā 5)

daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie 

ēkas Pūpolu ielā 7)

JUREKS UN KO              

zeme pie ēkas Spīķeru 

ielā 1

Nr.05-33/13 1-janv-2013 31-dec-2019
daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie 

ēkas Spīķeru ielā 1)

Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu 

apsaimniekošanai

STIKLS PLUS               

zeme pie ēkas Spīķeru 

ielā 3

Nr.05-34/13 1-janv-2013 31-dec-2019
daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie 

ēkas Spīķeru ielā 3)

Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu 

apsaimniekošanai

PROSPECT`S               

zeme pie ēkas Spīķeru 

ielas 5

Nr.05-92/14 1-nov-2014 31-dec-2019
daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie 

ēkas Spīķeru ielā 5)

Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu 

apsaimniekošanai

NABI MAMEDOVS            

zeme pie ēkas Pūpolu 

ielā 14

Nr.05-41/14 14-apr-2014 31-dec-2019
daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie 

ēkas Pūpolu ielā 14)

rampas daļas (pie ēkas Pūpolu ielā 14) 

izmantošanai un uzturēšanai

PROSPECT`S               

zeme starp ēkām 

Spīķeru ielā 5 un 

Spīķeru ielā 3

Nr.02-05/43/17 18-maijs-2017 31-dec-2019

daļa no zemes gabala 0100 004 0161 

(starp ēkām Spīķeru ielā 5 un Spīķeru 

ielā 3)

ēku papildfunkciju un apkalpošanas 

nodrošināšanai

LASTAD                        

zeme pie ēkas Pūpolu 

ielā 3

Nr.02-05/90/17 1-okt-2017 31-dec-2019
daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie 

ēkas Pūpolu ielā 3)

Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu 

apsaimniekošanai

daļa no zemes gabala 0100 004 0161

daļa no zemes gabala 0100 004 2026

daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie 

ēkas Spīķeru ielā 9)

daļa no zemes gabala 0100 004 2026 (pie 

ēkas Spīķeru ielā 9)

daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie 

ēkas Spīķeru ielā 9)
rampas apsaimniekošanai

Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu 

apsaimniekošanai

Nomas mērķis

Spīķeru iela 8 (0100 004 0161)

CENTRĀLTIRGUS

APAKŠNOMNIEKS 

adrese
Līguma Nr. Līgums stājas spēkā

Plānotais līguma 

termiņš pēc 

pagarināsanas

Kadastra apzīmējums

1-okt-2014 31-dec-2019
daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie 

ēkas Pūpolu ielā 1)

PŪPOLU 7                                       

zeme Spīķeru ielā 8
Nr.02-05/12 12-janv-2015 31-dec-2019

AS "Rīgas Centrāltirgus"

Informācija par zemes nomas līgumu pagarināsanu

Dažādi

ESKADA MV             

zeme pie ēkas  

Spīķeru ielā 9

Nr.05-30/13 1-janv-2013 31-dec-2019

Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu 

apsaimniekošanai

Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu 

apsaimniekošanai

ASSA 

GUTKINS/NADEŽDA 

MOSINA                                

zeme  pie ēkas 

Spīķeru ielā 7

Nr.02-05/70/17 1-sept-2017 31-dec-2019
Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu 

apsaimniekošanai

VISOTA                           

zeme pie ēkas Pūpolu 

ielā 1

Nr.05-82/14
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plāni/Plāns teritorijai.pdf
plāni/Plāns teritorijai.pdf
plāni/Plāns teritorijai.pdf
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plāni/Plāns teritorijai.pdf
plāni/Plāns teritorijai.pdf
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plāni/Plāns teritorijai.pdf
plāni/Plāns teritorijai.pdf
plāni/Plāns teritorijai.pdf
plāni/Plāns teritorijai.pdf
plāni/Plāns teritorijai.pdf
plāni/Plāns teritorijai.pdf
plāni/Plāns teritorijai.pdf
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