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Kalpaka bulvāris 4
Latvijas Universitātes Bibliotēka
1940. – līgums starp Centrālo
banku un Latvijas Valsts
Universitāti par nama izīrēšanu
(rektors J.Paškevičs)
1941.- Bibliotēka uzsāk darbu1941.- Bibliotēka uzsāk darbu
( 200 000 sējumu krājums)
1942.- Bibliotēkai nams jāatstāj
(Okupēto Austrumu apgabalu
Drošības policija un Drošības
dienests)
1944. – Bibliotēka atsāk darbu
1945.- lēmums par nama
nodošanu Latvijas Valsts
Universitātei
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Kalpaka bKulv.4

Kalpaka bulvāris 4
Latvijas Universitātes Bibliotēka
līdz 2012.g.martam – LU Bibliotēkas
Centrālā bibliotēka
(500 000 vienību krājums, 3000
aktīvie lasītāji)
no 2013.- Latvijas Universitātesno 2013.- Latvijas Universitātes
Humanitāro un sociālo zinātņu
pētījumu centrs un Bibliotēka

Valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis
Bibliotēkas darbība nodod lielu
pagātnes kultūras mantojuma daļu
nākamajām paaudzēm, saglabājot
mājas īpašnieka garīgos centienus
vispārības un Rīgas pilsētas labā
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Ludvigs Vilhelms Kerkovius 
(21.02.1831 – 05.07.1904)

vecākais dēls 9 bērnu ģimenē (tēvs – Vilhelms
Georgs Kerkovius, māte – dzim. Amalija
Katarīna Hammere)
izglītojies Napoleona Asmusa privātskolā,
M.L.Hammera tirdzniecības skolāM.L.Hammera tirdzniecības skolā
Tirgotājs
1855.- salaulājas ar Matildi Kadi, ģimenē 9
bērni
1873.- Rīgas rātes loceklis
1874.- ievēlēts par rātskungu
1878.- pilsētas galvas biedrs
1890.- ievēlēts par pilsētas galvu, amatu
pilda līdz 1901. (2 termiņi: 1890-1901)
1901.- Rīgas goda pilsonis
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Iniciatīvas pilsētas attīstībā
pilsētas reālskola un meiteņu skola
Krievu teātris (Nacionālais teātris)
Augstskolas jaunā ēka Puškina bulvārī
Biržas komercskola (Mākslas
akadēmija)
Pareizticīgo katedrālePareizticīgo katedrāle
Rīgas apgabaltiesa
tirgus ierīkošana (Vidzemes,
Āgenskalnā, Iļģuciemā, Aleksandra
augstumos)
pilsētas leprozorijs Dreiliņos
dezinfekcijas iestāde
pilsētas elevators
Timma tiltiņš un gulbju vasaras mītne
Torņakalna parks
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Iniciatīvas pilsētas attīstībā
aizsargdambis Daugavā un osta
Maskavas priekšpilsētā
pilsētas lopkautuve
karavīru kazarmas
ūdensvads Matīsa ielā un 2
ūdenstorņiūdenstorņi
Totlēbena un Troņmantinieku
bulvāru krustojuma ēkās iekārtota
kanalizācijas sistēma
1.pilsētas teātra atjaunošana
(Nacionālā opera)
pilsētas pasažieru tvaikoņu satiksme
Rīgas dzelzceļa mezgla pārbūve
Rīgas 700-gadu svētku organizācija
izveidota publiskā bibliotēka
Rātsnamā
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Savrupnams Totlēbena bulvārī

arhitekta J.F.Baumaņa labākais
neogotiskā stila parauga nams
pilsētas centrā
L.V.Kerkoviusa nams iekļaujas
Bulvāru loka savrupnamu virknēBulvāru loka savrupnamu virknē
uzcelts 1874.-1878.
tipiska savrupmāja ar 2 pagalmiem
un 2 ieejām, stalli, ratnīcu un dārzu
10 istabu dzīvokļu analogs
plānojums visos stāvos
1.stāvs – īpašnieka apartamenti
zem ēkas visā apjomā izvietots
velvēts pagrabs
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Savrupnamā Totlēbena
bulvārī
Rīgas mākslas veicināšanas
biedrības un pilsētas mākslas
galerijas gleznu kolekcija līdz
1905.
(V.L.Kerkovius – pilsētas
gleznu galerijas pr-js un Rīgasgleznu galerijas pr-js un Rīgas
mākslas muzeja celtniecības
iniciators)
personīgo 26 gleznu kolekciju
testamentā V.L.Kerkovius
novēl Rīgas pilsētai
(19 no tām ir saglabājušās
muzeju kolekcijās)
1997.-kolekcija izstādīta ĀMM
kā veltījums Rīgai 800-gadē
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Kalpaka bulvārī 4
saglabājušies un restaurēti
unikāli 19.gs.90.gadu interjera
elementi:
neogotiskie polihromie sienu
apgleznojumi,
oriģinālas vītņu kāpnes aroriģinālas vītņu kāpnes ar
virpotām margām
pildiņu durvis ar reljefiem
barokāliem rotājumiem, ar uzliktu
kokgriezuma dekoru,
divvērtņu logi ar virsgaismu, logu
ailās iestiprināti slēģi,
augsta līmeņa amatnieku darbs –
sienu un griestu krāsojums
kamīna istabā
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Sociālo un humanitāro pētījumu 
centrs un bibliotēka

• ERAF projektu finansējums renovācijas darbu veikšanai
• Jauna tipa bibliotēkas veidošana LU Bibliotēkas bibliotēku 
tīkla sastāvā
• Funkcionalitāte atbilstoši vēsturiskās ēkas ekspluatācijas un 
restaurācijas nosacījumiemrestaurācijas nosacījumiem
• LU humanitāro un sociālo zinātņu institūtu darbība un 
pētniecības darba informacionālais nodrošinājums

• Institūtu konsolidācija
• Darbības izzināšana
• Lietotāju vajadzību konsolidācija
• Adekvāti pakalpojumi

• Pilotprojekta realizācijas sākums – 2013.g.rudens
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Paldies par uzmanību!
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