
 

  

 

Līdz DAC tikai 5 mēneši! 
 

Jau šī gada septembrī Latvijas Universitātes 

dabaszinātņu fakultātes sāks studijas jaunajā 

Dabaszinātņu mājā, speciāli universitātes 

vajadzībām būvētājā ēkā Jelgavas ielā 1. Jaunās  

7 stāvu ēkas 17 000 m2 platībā atradīsies 

Bioloģijas, Ķīmijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 

fakultāte, kā arī daļa no Medicīnas fakultātes 

(farmakoloģijas un bioķīmijas studiju 

programmas), kā arī Fizikas un matemātikas 

fakultātes Optometrijas un redzes zinātņu nodaļa. 

Ēkā vienlaikus ar LU studentiem, pasniedzējiem 

un zinātniekiem darbosies arī seši Valsts nozīmes 

pētniecības centri, nodrošinot aizraujošas 

sadarbības iespējas un efektīvu, modernu mācību 

procesa organizāciju.  

 
Ēkas vizualizācija  

 

Jaunajā Dabaszinātņu mājā — pirmajā no trim 

kompleksā paredzētajām fakultāšu ēkām — būs 

plaša amfiteātra tipa auditorija ar 300 vietām, 

modernu audiovizuālo aprīkojumu un iespējām 

nodrošināt sinhrono tulkojumu vieslekciju vai 

starptautisku konferenču vajadzībām. Amfiteātra 

veidā būs iekārtotas arī četras mazākas 50 

vietīgas auditorijas. Visās auditorijās un semināru 

telpās ir paredzētas interaktīvās vai baltās tāfeles, 

kā arī multimediju projektori un ekrāni.  

Ēkā atradīsies 73 studentu mācību laboratoriju 

telpas un 65 zinātniski pētnieciskā darba 

laboratorijas. Laboratorijas telpas tiks iekārtotas ar 

augstas klases aprīkojumu un jauniem laboratoriju 

galdiem, izlietnēm un citām laboratorijas mēbelēm. 

Tiks pārvests arī nepieciešamais laboratoriju 

aprīkojums un iekārtas, kuras jau pašlaik tiek 

izmantotas fakultātēs.  

Dabaszinātņu bibliotēka un lasītava tiks izvietota 

ēkas divos līmeņos. 

 
Ātrija vizualizācija  

 

Uz jaunajām telpām pārcelsies šādas LU 

bibliotēkas filiāles: no Kr. Valdemāra ielas 48, no 

Kronvalda bulvāra 4 un no Alberta ielas 10. 

Bibliotēkas telpas paredzētas studentu 

individuālajam un grupu darbam. 

 
Ēkas vizualizācija projektēšanas laikā  

 

Ēkas būvniecība, 2015. gada aprīlis  



 

 
Fakultāšu vadības vizīte DAC  

 

Ēkā būs brīvi pieejams WiFi tīkls, interneta 

pieslēgums un stacionārie telefoni, kā arī lielas 

jaudas multifunkcionāls krāsu printeris un ploteris 

lielformāta drukai.  

Studentu un darbinieku ērtībām gaiteņos būs 

izvietoti zviļņi un dīvāni, kapsulas radošam grupu 

darbam un letes ar skatu pret Torņakalna pļavu — 

individuālam darbam. 2.stāvā studentiem un 

darbiniekiem būs pieejama arī omulīga 

ēdamtelpa/virtuve, kur varēs nelielā grupā apēst 

savu sviestmaizi un padzert kafiju. Darbiniekiem 

paredzēta virtuve katrā stāvā. 

Ēkas divos līmeņos atradīsies ēdnīca, kur baudīt 

siltas, veselīgas pusdienas. Plānots, ka viens no 

kritērijiem pie ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja 

atlases būs arī veģetārās izvēles iespēju 

nodrošināšana. Tiek strādāts pie tā, lai pusdienu 

pārtraukumos neveidotos rindas. 

Unikāla jaunās ēkas iezīme būs moderni iekārtota 

atpūtas zona plašajā iekšpagalmā. Gaiteņos būs 

pieejami dzeramā ūdens krāni. Ēkas pirmie divi 

stāvi būs pieejami 24h diennaktī. 

 

 
Šeit vēl jāpielabo!  

 

Būvdarbu progress 

Būvdarbi jau kopš to sākuma 2014. gada martā ir 

notikuši intensīvā tempā, būvlaukumā vienlaikus 

strādājot līdz pat 650 celtniekiem. Procesu 

uzrauga LU būvuzraudzības komanda, koordinē 

projekta vadības komanda un tai seko līdzi arī 

universitātes vadība. 

Būvdarbi notiek paredzētajos termiņos, un, 

neraugoties uz saspringto grafiku, tos plānots 

pabeigt līdz š.g. augustam.  

Pašlaik būvlaukumā turpinās: 

 iekšējās apdares darbi, iekšējo durvju 
montāža, sanmezglu flīzēšana; 

 iekšējo inženierkomunikāciju izbūve un 
aprīkojuma pieslēgšana; 

 būvdarbu līguma ietvaros iepirktā laboratoriju 
aprīkojuma uzstādīšana 3.-5. stāvā; 

 fasādes dekoratīvo dzelzsbetona “X” elementu 
un vīteņaugu alumīnija dekoratīvo balsta režģu 
montāža; 

 abu iebrauktuvju izbūve no Jelgavas ielas; 

 teritorijas labiekārtošanas darbi: stāvvietas un 
velonovietnes bruģēšana, ietvju un apmaļu 
ierīkošana, piebraucamo ceļu un galvenās 
ieejas pamatnes izveide. 

Šajā būvniecības kārtā paredzēts nodrošināt 100 

auto un 200 velo novietnes.  

 

 



 

Telpu iekārtošana un pārcelšanās 

 

Š.g. jūlijā un augustā notiks ēkas nodošana 

ekspluatācijā un visi pārējie darbi, kas saistīti ar 

pārcelšanos. 

Šobrīd ir izsludināts pārvietojamo specializēto 

laboratorijas mēbeļu iepirkuma konkurss, kā arī 

auditoriju, bibliotēkas, gaiteņu un biroju mēbeļu 

iepirkuma konkurss, lai ēkā tiktu nodrošināta 

patīkama, ergonomiska studiju vide. Konkursa 

piedāvājumu atvēršana paredzēta aprīļa beigās, 

un vasarā sāksies jaunās ēkas apmēbelēšana. 
 

Plānotie pasākumi līdz 2015. gada 
septembrim 

 

Iepazīšanās braucieni uz ēku  

 

Maijs 

Būvdarbu pabeigšana Augusts 

Ēkas nodošana ekspluatācijā 

Jūlijs - 

Augusts 

Inventāra un mēbeļu pārcelšana un montāža 

Laboratorijas aprīkojuma pieslēgšana un 

testēšana 

Auditoriju aprīkošana ar papildu audiovizuālo 

aprīkojumu 

Datortīkla izveide  

Ēkas atklāšana Septembris 

Pašlaik tiek gatavots sevišķi sarežģītās, 

komplicētās un jutīgās zinātniskās aparatūras 

pārvešanas iepirkums. Sarunu procedūras 

uzvarētājs demontēs, pārvedīs un no jauna 

uzstādīs unikālo zinātnisko aparatūru. Kopējā 

pārvedamā laboratorijas aprīkojuma masa ir 

aptuveni 40 tonnas.  

Iepirkuma konkurss pārējo laboratorijas iekārtu, 

datortehnikas, ķīmisko reaģentu, laboratorijas 

trauku, biroja priekšmetu un dokumentu 

pārvešanai tiks sagatavots tuvākajā laikā. Plānots, 

ka loģistikas pakalpojumu uzņēmums nodrošinās 

fakultāšu laboratorijas un kabinetus ar 

nepieciešamo iesaiņošanas materiālu un kastēm. 

Līdz ar to, jau tagad vēlams izvērtēt kādu inventāru 

nepieciešams pārvest uz jauno ēku. Tāpēc lūdzam 

laicīgi saplānot darba grafiku, rezervējot augustu 

pārcelšanas darbu veikšanai.  

 
Papildus jautājumus var uzdot rakstot uz adresi: 
dac@lu.lv. 
 
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem lasiet 
mājas lapā www.tornakalns.lv 
 
 
 

 

 

Mēs darām 
visu 

iespējamo un 
neiespējam, 

lai Jūs 
jaunajā mājā 
justos labi! 

 
 

 

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra Torņkalnā ēkas projektēšana un izbūve notiek projekta 
„Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu  attīstībai” 
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