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Ekskluzīvs  
investīciju  
objekts 
Vēsturiskais Hāberlanda  nams ir ievērības cienīgs arhitektū-
ras objekts. Tālajā 18. gadsimtā to projektējis izcilais tā laika 
arhitekts Kristofers Hāberlands, un viņa veikums ir Vecrī-
gā vienīgais līdz mūsdienām saglabājušais neoklasicisma 
ansamblis. Rīgas galvenais arhitekts šo namu cēla kā grez-
nu villu ar privātu pagalmu.  Šajā pilsētas daļā šī ir vienīgā 
jebkad uzceltā villa. 

Aristokrātiskais nams brīnumainā kārtā pieredzējis divu 
gadsimtu notikumus. Tagad tas ir gatavs jaunam posmam – 
vērt savas durvis jauniem saimniekiem un viesiem.

Tā kā nams atrodas Daugavas krastmalā, no visiem tā lo-
giem paveras satriecošs skats uz upi. Tajā pat laikā pietie-
kams attālums to šķir no trokšņainām  ielām un restorāniem, 
un vien svētdienu rītos šīs Vecrīgas daļas rimto mieru uz 
mirkli pārtrauc svinīgās anglikāņu un poļu baznīcu zvanu 
skaņas. Dažu soļu attālumā atrodas Prezidenta pils un Vecrī-
gas galvenie apskates objekti.

Šī patiesi unikālā investīciju objekta vēsture un atrašanās vieta 
ir veiksmes garants ikvienam sākumam. 



Vēsturiskā  
mantojuma  
attīstīšana:
no pagātnes
uz nākotni 
Objektam ir izstrādātas divas attīstības koncepcijas ar 
detalizētiem renovācijas projektiem: ekskluzīvai kluba tipa 
mājai ar 8 plašiem dzīvokļiem (170-266 m2), autostāvvietu un 
SPA zonu;  Boutique viesnīcai ar 33 numuriņiem, restorānam ar 
terasi, konferenču zāli un SPA zonu.

Renovācijas projekti izstrādāti vienā no Latvijā labākajiem 
arhitektu birojiem – „Sudraba arhitektūra”, un viņiem izdevies 
savienot gadsimtus un laikmetus: turīgo aristokrātisko pagātni 
ar tehnoloģiski funkcionālo nākotni. 



Boutique viesnīca
 `Viesnīca ar 33 numuriņiem

 `Restorāns ar terasi

 `SPA zona ar trenažieru zāli

 `Konferenču zāle

 `Stāvvieta 3 automašīnām

 `Tehniskās telpas

 `Evakuācijas kāpnes 

Pateicoties „Sudraba Arhitektūra” arhitektu profesionālajam 
darbam, kļuvis iespējams izmantot ēkas piekto jeb mansarda 
stāvu. Caur papildu logiem uz jumta telpās ieplūdīs 
dienasgaisma. 

Mājīgums un izsmalcinātie arhitektūras risinājumi veidos šo 
viesnīcu par unikālu un patiesi greznu vietu, kur mājo skaistums 
un harmonija.



Kluba tipa māja
 `Māja ar 8 plašiem dzīvokļiem (170-266 m2)

 `SPA zona ar trenažieru zāli

 `Stāvvieta 8 automašīnām

Pateicoties „Sudraba Arhitektūra” arhitektu profesionālajam 
darbam, kļuvis iespējams izmantot ēkas piekto jeb mansarda 
stāvu. Caur papildu logiem uz jumta telpās ieplūdīs 
dienasgaisma.

Dzīvojamā māja ar 8 dzīvokļiem Vecrīgas sirdī ir ideāli 
piemērota vieta rimtai un baudpilnai dzīvošanai. 



Tehniskie  
parametri

 ` 5 stāvi

 `Griestu augstums: 290-350 cm

 `Objekta kopējā platība: 2115,1  m2 - ēka, 1137 m2 – teritorija

Veiktie darbi: 
 `Ēkas uzmērījumi DWG formātā

 `Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

 `Ēkas tehniskais novērtējums

 ` Interjeru inventarizācija

 `Zemesgabala ģeotehniskā izpēte

 `Ēkas pamatu ģeotehniskā izpēte

 `Ēkas pamatu nostiprināšanas projekts (saskaņots būvvaldē)

 `Restaurācijas projekta saskaņošana Nacionālajā kultūras 
mantojuma pārvaldē

 `Pamata būvprojekts

Ēkas renovācijas projekts iesniegts būvvaldē. Ir visi vajadzīgie 
dokumenti un atļaujas projekta tūlītējai īstenošanai.



Investīcijas  
projektā

 ` 2,7 miljoni eiro – ēkas cena

 ` 1800-2000 eiro/kvadrātmetrā – pilnas renovācijas aptuvenās 
izmaksas

 `Saglabājot arhitektūras pieminekļa statusu, nams tā 
jaunajā veidolā var kļūt par vienu no Vecrīgas vizītkartēm, 
kas savukārt nozīmē ienākumu pārliecinošu plūsmu tā 
īpašniekam

Jums ir 
unikāla iespēja atjaunot 
vēsturisku nekustamo īpašumu 
un uzrakstīt jaunu lappusi 
Rīgas vēsturē




