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Patiecamies par izrādīto interesi.
Vērtējot Rīgas Kongresu namu un tam piegulošo teritoriju kā līdzvērtīgu izvēli iepriekš
atlasītajām Nacionālās koncertzāles novietnēm, lūdzam precizēt Rīgas domes viedokli
par Jūsu piedāvāto novietni (Rīgas Kongresu namu):
1.

Lūdzam skaidrot Rīgas Kongresu nama pašreizējo statusu.
Jautājuma būtība ir sekojoša: Rīgas Kongresu nams ir iecienīta koncertu un dažādu
pasākumu norises vieta. Koncertus un pasākumus šajā ēkā organizē dažādas
koncertaģentūras, kā arī telpas tiek iznomātas dažādiem pasākumiem. Par telpu
noslodzi atbild SIA “Rīgas nami”. Lai arī šobrīd aktīvo pasākumu norisi uz laiku ir
apturējusi pandēmija, ticam, ka Rīgas Kongresu nams pēc ārkārtas stāvokļa
atcelšanas, nekavējoties atsāks savu darbību, piedāvājot plašu koncertu
programmu.
Lūdzam skaidrot, vai Rīgas dome (un SIA “Rīgas nami”) pilnībā atsakās no sevis
organizēto pasākumu rīkošanas un telpu nomas?
Vai Rīgas dome ar šo piedāvājumu nodod Rīgas Kongresu namu pilnīgā Nacionālā
simfoniskā orķestra un pārējo Kultūras ministrijas nominēto rezidējošo

mākslinieku kolektīvu rīcībā, attiecīgi nododot šīm organizācijām tiesības pilnībā
lemt par ēkas pārvaldību un koncertdzīves organizāciju?
2.

Lūdzam skaidrot Rīgas Kongresu nama pārbūves plānus.
Šobrīd publiskajā vidē ir pieejama informācija par Rīgas Kongresu nama pārbūves
plāniem:
• Ir
izstrādāts
būvprojekts
(SIA
NAMS):
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/riga-cer-parbuvet-kongresu-namu-parnacionala-meroga-koncertzali.a85833/ ;
• Ir izsludināts būvdarbu iepirkums: https://kongresunams.lv/lv/news/view/rigaskongresu-nams-aicina-buvniekus-pieteikties-ekas-lielas-zales-atjaunosanasdarbiem .
Ņemot vērā, ka akustiskai koncertzālei ir citas tehniskās prasības kā pasākumu,
koncertu un konferenču zālei, vai Rīgas dome atzīst, ka iepriekš izstrādātais
projekts un būvniecības iepirkuma process tiek pārtraukts?

Atbildes un skaidrojumi uzdotajiem jautājumiem ļautu pārskatīt iepriekš atlasīto
novietņu sarakstu.
Pateicamies jau iepriekš par sniegto papildus informāciju.

Ņemot vērā, ka kopumā procesa otrajam posmam atvēlētais laiks ir tikai 12 nedēļas, no
kurām 4 jau ir aizvadītas, aicinām rast iespēju ātrai atbildei.
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