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Par Nacionālo akustisko koncertzāli Rīgā
Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja M. Staķa 24.05.2021. rezolūcijai Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) ir saņēmis un izvērtējis Jūsu
21.05.2021. iesniegumu Nr. 2.6-1/868 ar lūgumu steidzamības kārtā sniegt informāciju par
jautājumiem, kas saistīti ar Nacionālās akustiskās koncertzāles Rīgā būvniecības iespēju
izvērtēšanu.
Departaments ir apkopojis iesaistīto Rīgas pilsētas pašvaldības institūciju sniegto
informāciju un viedokli par Jūsu iesniegumā minētajām teritorijām, kas tiek izvērtētas kā
perspektīvās novietnes Nacionālās akustiskās koncertzāles būvniecībai.
1. Par novietni Andrejostas ielā 17, Rīgā.
Atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (apstiprināta ar
Rīgas domes 27.05.2014. lēmumu Nr. 1173) attīstības mērķim “Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide” tiek paredzēta jauna Daugavas šķērsojuma uz ziemeļiem no Vanšu tilta
īstenošana.
Šķērsojuma izbūvei nepieciešamā teritorija noteikta Rīgas vēsturiskā centra un tā
aizsardzības zonas teritorijas plānojumā (turpmāk – RVC teritorijas plānojums) un attēlota
grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana”.
Saskaņā ar Rīgas domes 05.07.2011. lēmumu Nr. 3388 “Par Hanzas šķērsojuma
plānotās būvniecības varianta akceptēšanu” tika akceptēts Hanzas šķērsojuma plānotās
būvniecības projekta īsā tuneļa variants, ņemot vērā, ka tas neizslēdz arī zemā tilta varianta
izbūves iespēju.
Atbilstoši Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas
vidējā termiņa rīcības plānam 2026.–2030. gadam tiek ietverta aktivitāte, kuras ietvaros
paredzēts veikt Hanzas šķērsojuma un tā pievedceļu attīstības iespēju izpēti un ekonomiski
efektīvākā varianta noteikšanu un uzsākt darbu pie finanšu resursu piesaistes. Savukārt,
iepriekšminētā aktivitāte ir iekļauta izstrādes stadijā esošajā Rīgas attīstības programmā
2021.–2027. gadam Rīcības plāna 8. prioritātē “Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu
ekonomiku”. Rīcība “Daugavas šķērsojuma priekšizpēte” paredz līdz 2027. gadam veikt
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priekšizpēti Hanzas šķērsojuma un tā pievedceļu attīstības iespējām un ekonomiski
efektīvākā varianta noteikšanai. Priekšizpētes ietvaros paredzēts veikt Hanzas šķērsojuma
un Ziemeļu transporta koridora izmaksu un ieguvumu salīdzinājumu un finanšu resursu
piesaisti izvēlētā varianta īstenošanai, tādējādi novēršot ielu tīkla fragmentāro raksturu un
veicinot pilsētas konkurētspēju.
2. Par Rūpniecības preču tirgus teritoriju starp Gaiziņa ielu, Prāgas ielu un Turgeņeva ielu.
Saskaņā ar RVC teritorijas plānojumu Rūpniecības preču tirgus teritorija atrodas
publiskās apbūves teritorijā (P5), kur kā galvenā izmantošana ir atļauta tikai intermodālais
satiksmes mezgls.
Atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam plānots, ka
multimodālas funkcijas pildīs pilsētas nozīmīgākais sabiedriskā transporta infrastruktūras
elements Rīgas centrālā dzelzceļa stacija, kura funkcionāli būs savienota gan ar
starptautisko autoostu, gan reģionālajiem transportmiju punktiem Torņakalnā un Pētersalā,
kā arī citiem objektiem, kas nodrošinās vienotu sabiedriskā transporta mezgla attīstību. Arī
RVC teritorijas plānojumā kā viens no sabiedriskā transporta sistēmas pilnveidošanas
konceptuālajiem risinājumiem ir paredzēts izveidot vienotu satiksmes mezglu ar mērķi
Rīgas vēsturiskā centra teritorijā nodrošināt pasažieriem iespēju ērti pārsēsties no ārpilsētas
transporta uz pilsētas transportu ar minimālu laika patēriņu. Atbilstoši RVC teritorijas
plānojumā izvirzītajai politikai pašreizējā Rīgas starptautiskajā autoostā plānots apkalpot
tikai starptautiskos un tālsatiksmes maršrutus, bet reģionālo autobusu un maršruta
taksometru reisu apkalpošanai nepieciešams perspektīvā paredzēt jaunas teritorijas centra
tuvumā, tajā skaitā arī Rūpniecības preču tirgus teritorijā. Informējam, ka Rūpniecības preču
tirgus teritorija starp Gaiziņa ielu, Prāgas ielu un Turgeņeva ielu ir SIA “Rīgas
centrāltirgus” īpašums.
Rūpniecības preču tirgus teritorija atrodas izstrādes stadijā esošajā publiskās
lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma (turpmāk – Rail
Baltica lokālplānojums) teritorijā. Pamatojoties uz VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto
informāciju par intermodālā satiksmes mezgla izveides nepieciešamību Rūpniecības preču
tirgus teritorijā pasažieru apmaiņas un/vai kā starpreisu autobusu stāvēšanas vietu reģionālās
nozīmes maršrutiem, papildus plānotajai teritorijai dzelzceļa uzbēruma vietā, Rail Baltica
lokālplānojuma darba risinājumi paredz Rūpniecības preču tirgus teritorijā saglabāt RVC
teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu – intermodālais satiksmes mezgls.
Šobrīd SIA “Rīgas centrāltirgus” strādā pie telpiskās attīstības koncepcijas izstrādes
turpmākajiem 20 gadiem, kas ietvers detalizētu Rīgas Centrāltirgus teritorijas attīstības
plānu visiem teritorijā esošajiem objektiem. Vienlaicīgi šī gada nogalē SIA “Rīgas
centrāltirgus” plāno izsludināt metu konkursu par Spīķera ielas pārbūvi, kā rezultātā tiks
izveidota labiekārtota gājēju/tūristu iela ar kontrolētu tirdzniecību, kas pēc Rail Baltica
projekta īstenošanas savienos jauno dzelzceļa staciju ar Daugavas promenādi, tajā skaitā
Spīķeru kvartālu. Papildus, ņemot vērā Rīgas Centrāltirgus teritorijas attīstības plānus 5-10
gadu perspektīvā, kā kultūras telpa varētu tikt izmantots esošais gaļas paviljons. Veidojot
pilsētas skvēru pie Gogoļa ielas, gaļas paviljons varētu tikt pārvērsts par multifunkcionālu
kultūras telpu, kurā varētu tikt rīkoti koncerti, izstādes, konferences u.c. veida aktivitātes.
Nekustamais īpašums Gaiziņa ielā 7, Rīgā (kadastra Nr. 0100 004 0023) 06.08.2019.
ir pārņemts no Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas. Rīgas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 3192 īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas Rīgas pilsētas
pašvaldībai uz laiku, kamēr Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 5. un 10. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju un 17.²
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panta 3. punktā noteikto valsts un pašvaldības dalītās atbildības galvaspilsētas funkciju
īstenošanu. Nekustamais īpašums ir iznomāts biedrībai “Latvijas Sarkanais krusts”, līgums
spēkā līdz 31.12.2023. Tādējādi, ja nekustamais īpašums vairs nebūs nepieciešams
pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, tas nododams atpakaļ Latvijas valstij. SIA
“Rīgas centrāltirgus” interesēs ir rast risinājumu Sarkanā krusta patversmes pārcelšanai no
Rīgas Centrāltirgus teritorijas, kas būtu būtisks ieguldījums tirgus vides uzlabošanā.
Saskaņā ar RVC teritorijas plānojumu tuvumā esošais Spīķeru kvartāls atrodas centru
apbūves teritorijā, kur atļautā izmantošana ir intensīva jaukta apbūve ar daudzveidīgām
komerciāla rakstura funkcijām. Pašvaldībai nav informācijas par Spīķeru kvartālā esošo
atsevišķo privāto īpašnieku attīstības iecerēm.
3. Par Rīgas Kongresu namu.
SIA “Rīgas nami” piederošais nekustamais īpašums Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā
(turpmāk – Nekustamais īpašums), kura sastāvā ietilpst Rīgas Kongresu nama ēka (kadastra
apzīmējums 0100 010 0121 001) ar kopējo platību ir 13 024,70 kv.m. un zemesgabals 7965
kv.m. platībā (kadastra apzīmējums 0100 010 0121) atrodas UNESCO Pasaules mantojuma
vietas Nr.852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) robežās un
ietilpst vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Kronvalda parks (bij. Strēlnieku)” sastāvā
(valsts aizsardzības Nr. 6409).
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas, aizsardzības, izmantošanas, kultūrvēsturiskās
vides pārveidošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un attiecīgās
kultūrvēsturiskās vides vērtībai atbilstošas prasības nosaka „Rīgas vēsturiskā centra
saglabāšanas un aizsardzības likums” un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr. 127
„Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” (turpmāk – RVC
Noteikumi).
Nekustamais īpašums robežojas ar Kronvalda parku, iekļaujoties Bulvāru loka
apstādījumu zonā, kas ir visnozīmīgākās Rīgas vēsturiskā centra apstādījumu struktūras daļa
un kam ir liela kultūrvēsturiska, ekoloģiska un ainaviska nozīme, kā arī nenovērtējama loma
“zaļās Rīgas” tēla veidošanā. Bulvāru loka teritorijā vēsturiskās parku un dārzu apstādījumu
teritorijas, t.sk. Kronvalda parks saglabājamas kā neapbūvējama publiskā ārtelpa. Atbilstoši
RVC teritorijas plānojumam parkos nav atļauta apbūves laukuma palielināšana un zālienu
un stādījumu platību samazināšana zem noteikta īpatsvara parka teritorijā. Saskaņā ar RVC
Noteikumu 7.2.1. apakšpunktu Bulvāru lokā nav pieļaujama jaunu ēku būvniecība, izņemot
detālplānojumā paredzētās būves, kas nepieciešamas parku un esošo ēku funkcionēšanai.
Prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka RVC teritorijas plānojums un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (Rīgas domes 07.02.2006. saistošie
noteikumi Nr. 38), turpmāk – Saistošie noteikumi. Atbilstoši RVC teritorijas plānojuma
grafiskajai daļai un Saistošajiem noteikumiem Nekustamais īpašums atrodas publiskās
apbūves teritorijā (Pp), kurā kā galvenā izmantošana ir atļauta tikai valsts vai pašvaldības
pārvaldes iestāde.
Atbilstoši RVC teritorijas plānojuma grafiskās daļas plānam „RVC kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” zemesgabals atrodas ēku apstādījumu teritorijā
ar būtisku nozīmi (ekoloģisko, telpisko, kultūrvēsturisko) kopējā Rīgas vēsturiskā centra
apstādījumu sistēmā, kurai noteiktas īpašas prasības apstādījumu saglabāšanai un attīstībai,
paredzot, ka apstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu.
Jautājumā par Rīgas Kongresu nama pārbūves iespējām informējam, ka atbilstoši
RVC Noteikumu 13. punkta regulējumam attīstības un ēku pārbūves projektus izvērtē
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Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Rīgas pilsētas būvvalde, ņemot vērā ēku, būvju
un to atsevišķu elementu kultūrvēsturiskās vērtības līmeņus.
Saskaņā ar Departamenta rīcībā esošo informāciju, Nacionālā kultūras mantojuma
pārvalde 2010. gadā Rīgas Kongresu nama ēkai ir noteikusi kultūrvēsturiskās vērtības
līmeni – kultūrvēsturiski vērtīga ēka. Kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa pamatojums –
“augstvērtīga un kvalitatīva padomju laika publiskā arhitektūra (1982. g., arhitekti
J.Gertmanis un V.Kadirkovs) ar lielu nozīmi Rīgas centra identitātē. Labi proporcionēta,
monumentāla būve ar vērtīgu apdari no dolomīta plāksnēm” (Ēkas paplašinājums 2000. g.,
arhitekts J.Gertmanis). Ēkas kultūrvēsturiskās vērtības līmenis atbilst Saistošo noteikumu
2.68. apakšpunktā noteiktajam apbūves statusam – pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību
veidojoša vēsturiska apbūve.
Atbilstoši Saistošo noteikumu 412.punkta regulējumam kultūrvēsturiski vērtīgas
vēsturiskas apbūves pārbūve pieļaujama vienīgi tās plānojuma kvalitātes, labiekārtojuma
tehniskā līmeņa paaugstināšanai, konstruktīvu defektu novēršanai, saglabāšanas apstākļu
uzlabošanai, kā arī pielāgojot to citai izmantošanai. Nav pieļaujamas apjoma izmaiņas, kas
pazemina ēkas kultūrvēsturisko vērtību un degradē pilsētvides ainavu skatos no publiskās
ārtelpas. Savukārt, kultūrvēsturiski vērtīgas vēsturiskas apbūves apjoma palielināšana,
jumtu paaugstināšana vai formas maiņa atļauta vienīgi izņēmuma gadījumos – ja ēka ir
paredzēta nacionālas nozīmes kultūras institūcijai vai ja tā ir izglītības objekts (piemēram,
koncertzāle Lielā Ģilde, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs u.c.), veicot kvalitatīvus
pārveidojumus šo objektu pamatfunkciju nodrošināšanai, un, ja to atbalstījusi Rīgas
vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome.
Augsti novērtējam iespēju esošās Rīgas Kongresu nama ēkas pielāgošanai jaunām
funkcijām un vides kvalitātei mūsdienu izpratnē, jo tas pilnībā atbilstu jaunā Eiropas
“Bauhaus” principiem, kā arī šāda risinājuma virzība nav pretrunā ar normatīvo regulējumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Departaments savas kompetences ietvaros informē, ka
atbilstoši Rīgas Kongresu nama ēkai noteiktajam kultūrvēsturiskās vērtības līmenim –
kultūrvēsturiski vērtīga ēka, tās nojaukšana nav pieļaujama, taču citi iespējamie
pārveidojumi (piebūves, apjoma izmaiņas u.c.) ir konkrēti izvērtējami atbilstoši ēkas
kultūrvēsturiskās vērtības līmenim iepriekš minētajā kārtībā. Jauna apjoma būvniecība
Kronvalda parka teritorijā ārpus Nekustamā īpašuma konkrētā zemesgabala robežām nav
atļauta, jo tas ir kultūrvēsturiskās vides būtisks pārveidojums, kas paredz RVC teritorijas
plānojumā norādītās apstādījumu teritorijas samazināšanu. Papildus informējam, ka
2014.gadā Rīgas pilsētas būvvaldes akceptētā Rīgas Kongresu nama rekonstrukcijas
būvprojekta izstrādes gaitā 07.10.2010. tika saņemti Nacionālās kultūras mantojuma
pārvaldes (iepriekš – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) noteikumi
Nr.1/2570, kuros noteiks, ka ēkas virszemes, kā arī apakšzemes būvju apjomu palielināšanu
uz parka teritorijas rēķina nav pieļaujama.
Vienlaikus, izvērtējot Nacionālās akustiskās koncertzāles perspektīvās novietnes
Kronvalda parkā no apstādījumu saglabāšanas viedokļa, izsakām viedokli, ka, attīstot
koncertzāles projektu Rīgas Kongresu nama teritorijā, būtu mazāka ietekme uz pilsētas
apstādījumiem nekā novietnē Elizabetes ielā 2, jo šajā teritorijā ir mazāk lielu saglabājamu
koku, t.sk. aizsargājamu koku, un Kronvalda parka apstādījumu struktūras izmaiņas būtu
mazākas.
Jautājumā par akustiskas ekspertu veiktajiem atzinumiem, informējam, ka pēc
pašvaldības rīcībā esošajām izpētēm, Rīgas Kongresu nama ēkā iespējams realizēt
akustiskās koncertzāles projektu, ņemot vērā izpētēs norādīto nepieciešamo pārveidojumu
īstenošanas iespējas, un nosūtām Jums Rīgas Tehniskās universitātes docenta, akustikas
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eksperta Andra Zabrauska sagatavoto atzinumu ”RKN Lielās zāles akustiskās koncepcijas”
(1. pielikums) un neatkarīga konsultāciju uzņēmuma Akukon atzinumu un grafiskos
materiālus (2. pielikums).
Akceptētais Rīgas Kongresu nama rekonstrukcijas būvprojekts paredz izveidot
multifunkcionālu zāli un šādam risinājumam ir veikti visi nepieciešamie aprēķini. Projekta
ietvaros nav veikti detalizēti aprēķini dažādiem akustikas risinājumiem, taču sākotnēji ir
izvērtēti arī citi varianti, tostarp sagatavotas arhitektūras koncepcijas skices zāles
risinājumam ar dabīgo akustiku. Ņemot vērā, ka ēkas pārbūves projekta pasūtītājs ir SIA
“Rīgas nami”, detalizētas informācijas nepieciešamības gadījumā pētījuma veicējiem
birojam “MASH Studio” un SIA “Grupa 93” rekomendējam vērsties SIA “Rīgas nami”, lai
iepazītos ar minētā projekta izstrādes ietvaros veikto izpēti un tā risinājumiem.
Attiecībā uz citu kultūras pasākumu norises vietām gadījumā, ja Rīgas Kongresu
namā tiek izveidota akustiskā koncertzāle zāle tikai ar dabisko akustiku, jāņem vērā, ka
konkrētas izmaiņas nevar tikt plānotas, kamēr nav pieņemts lēmums par novietnes izvēli.
Pašvaldība apzinās nepieciešamību pēc plašāka kultūras pasākumu piedāvājuma, tostarp
dažādās apkaimēs un uzskata, ka, pirmkārt, izvērtējams esošo kultūras iestāžu – VEF
Kultūras pils, Kultūras pils “Ziemeļblāzma”, Mežaparka komplekss u.c. – potenciāls un
kopējā izmantošanas intensitāte.
4. Par Uzvaras parku.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 15. pielikumu “Teritorijas
plānotā (atļautā) izmantošana” Uzvaras parka teritorijā starp Raņķa dambi, Slokas ielu un
Aleksandra Grīna bulvāri noteiktā atļautā izmantošana ir Apstādījumu un dabas teritorija
(A). Atbilstoši RTIAN prasībām parkā apbūve pieļaujama tikai parka pamatfunkciju
nodrošināšanai un parka labiekārtošanai.
Saskaņā ar Rīgas domes 03.07.2012. lēmumu Nr. 4936 “Par Rīgas teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu” Departaments strādā pie jauna Rīgas teritorijas plānojuma
(turpmāk – RTP) sagatavošanas. Līdz šim izstrādātas divas RTP redakcijas, kas bijušas
nodotas publiskajai apspriešanai no 08.01.2018. līdz 09.02.2018. un no 13.03.2019. līdz
10.04.2019. Šobrīd Departaments veic RTP redakcijas pilnveidošanu atbilstoši Rīgas domes
16.12.2020. lēmumam Nr. 207, kurā uzdots pilnveidot Rīgas teritorijas plānojuma redakciju
atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, pārskatot transporta infrastruktūras
attīstības shēmu un atkārtoti izvērtējot publiskās apspriešanas laikā no 13.03.2019. līdz
10.04.2019. saņemtos priekšlikumus. Jaunajā RTP Uzvaras parka teritorijā starp Raņķa
dambi, Slokas ielu un Aleksandra Grīna bulvāri plānots saglabāt parka statusu un noteikt
funkcionālo zonējumu Dabas un apstādījumu teritorija (DA2), ko atbilstoši jaunā RTP
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) projektam nosaka, lai
nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju
īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju
saistītās ēkas un inženierbūves. Teritorijā atļauts plašs ar rekreāciju saistītu izmantošanas
veidu spektrs, tostarp kultūras iestāžu apbūve – brīvdabas estrādes, izstāžu paviljoni. Parka
teritorijā atļauta apbūve ar maksimālo apbūves blīvumu 3 % un maksimālo apbūves
augstumu 6 m.
Papildus norādām, ka caur Uzvaras parku tek Mārupīte, kas ir Uzvaras parka
identitāte un nav pieļaujama upītes tecējuma mainīšana.
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Informējam, ka tēlnieku Ļ. Bukovska un A. Gulbja veidotais monuments atrodas citā
Uzvaras parka daļā starp Uzvaras bulvāri, Hermaņa ielu un Bāriņu ielu. Uzvaras parka
teritorijas daļā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 049 0135 starp Slokas ielu un
Raņķa dambi 5700 kv.m. platībā ar 10.07.2019. Rīgas domes lēmumu Nr. 2457 ir piešķirtas
apbūves tiesības panorāmas rata būvniecībai līdz 2049. gada jūlijam.
Uzvaras parka teritorijā starp Raņķa dambi, Slokas ielu un Aleksandra Grīna bulvāri
plānots jauns sarkano līniju koridors, lai risinātu transporta organizācijas jautājumus saistībā
ar Rail Baltica projektu. Rail Baltica lokālplānojuma izstrādes ietvaros ir izstrādāts
priekšlikums perspektīvā Vienības gatves un Raņķa dambja savienojuma pilnveidošanai,
ietverot risinājumus Raņķa dambja, Slokas ielas un Uzvaras bulvāra krustojumā. Ir
izstrādāts risinājums tramvaja un autosatiksmes slēgšanai Slokas ielas posmam Uzvaras
parka teritorijā, likvidējot Slokas ielas autotransporta un tramvaja pieslēgumu Uzvaras
bulvārim un pārceļot satiksmi uz Raņķa dambi, pārorganizējot to pa jaunbūvējamu
Trijādības ielas posmu līdz Slokas ielai.
Salīdzinot potenciālās novietnes no dažādo minēto specifisko aspektu viedokļa, kas
varētu sekmēt vai radīt riskus nozīmīgā projekta realizācijai uzskatām, ka Rīgas Kongresu
nama pārveidošana ir piemērotākais Nacionālās akustiskās koncertzāles projekta risinājums
esošās ēkas pārbūves ceļā, respektējot būtiskākās kultūrvēsturiskās vērtības. Jāņem vērā arī
pašvaldības vispusīgais atbalsts, ko tā paudusi, aicinot Rīgas Kongresu nama novietni
iekļaut izvērtējamo objektu sarakstā.
Vienlaikus jāatgādina, ka 2020. gadā jau tika veikts būvdarbu iepirkums “Rīgas
Kongresu nama Lielās zāles un publiskās zonas ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā
atjaunošana”, lai realizētu multifunkcionālas zāles izveides projektu, taču Rīgas dome ir
apturējusi projektu un būvniecības iepirkuma procesu līdz lēmuma par Nacionālās
akustiskās koncertzāles novietni pieņemšanai, izvirzot Rīgas Kongresu namu kā potenciālo
akustiskās koncertzāles vietu. Ņemot vērā, ka pagarinātais piedāvājuma nodrošinājuma
termiņš ir 13.07.2021. un tā realizēšanai ir nepieciešams aizdevums no Valsts Kases,
uzsveram, ka Kultūras ministrijas un Latvijas Arhitektu savienības ekspertu grupas lēmums
par potenciālo vietu Nacionālai akustiskai koncertzālei ir būtisks, lai varētu pieņemt
lēmumu par esošā projekta īstenošanu. Pretējā gadījumā pastāv ievērojams risks zaudēt jau
ieguldītos publiskos līdzekļus projekta izstrādē.
Pielikumā:
1. Rīgas Tehniskās universitātes docenta, akustikas eksperta Andra Zabrauska atzinums
”RKN Lielās zāles akustiskās koncepcijas” uz 2 lapām (.pdf formāts);
2. Neatkarīga konsultāciju uzņēmuma Akukon atzinums un grafiskie materiāli uz
13 lapām (.zip formāts).
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