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Par Rīgas Kongresu nama padziļinātajai
izpētei nepieciešamajiem dokumentiem
2021. gada 3. augustā notika Rīgas domes Sadarbības padomes sēde, kurā, piedaloties
Kultūras ministrijas pārstāvjiem, citastarp tika diskutēts par MB Mash Studio gala ziņojumā
ietverto rekomendāciju Rīgas Kongresu namam kā potenciālajai koncertzāles novietnei veikt
padziļinātu izpēti. Šādas izpētes nepieciešamība pamatota ar apsvērumu, ka tikai tādējādi ir
iespējams objektīvi secināt, vai Rīgas Kongresu nams ir koncertzālei piemērota novietne, proti,
vai koncertzāles telpu un funkcionālā programma ir savienojama ar ierobežojumiem Rīgas
Kongresu nama pārbūvē.
Diskusiju rezultātā tika nolems, ka tirgus cenu izpēti veic un līgumu par padziļinātās
izpētes veikšanu slēdz Kultūras ministrija, bet Rīgas dome sniedz atbalstu izpētes veikšanai
neieciešamo dokumentu sagatavošanā un nodrošināšanā.
Attiecībā uz dokumentiem norādām, ka Latvijas Arhitektu savienība, atsaucoties uz
Kultūras ministrijas lūgumu, ir sagatavojusi sarakstu ar dokumentiem, kas ir nepieciešami
izpētes pilnvērtīgai veikšanai.
Informējam, ka Kultūras ministrija ir uzsākusi darbu pie neieciešamās dokumentācijas
nodrošināšanas, un, atsaucoties uz vakardienas sēdē izrunāto, lūdzam Rīgas domi aktīvi
iesaistīties dokumentu sagatavošanā un apkopošanā, nodrošinot šādu dokumentu iesniegšanu
Kultūras ministrijā:
1) Rīgas Kongresu nama esošās situācijas plāni un griezumi (vēlams dwg formātā);
2) topogrāfiskais plāns (dwg formātā);
3) analīzei paredzētā areāla - Kongresu nama un tam piegulošo zemes gabalu, kas
paredzēti/varētu tikt nodoti koncertzāles ieceres īstenošanai - robežas (dwg formātā);
4) Rīgas Kongresu nama un tā apkārtnes skenējumi (ja tādi ir pieejami; dwg formātā).
Minētos dokumentus lūdzam iesniegt pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz šā
gada 10. augustam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresēm: pasts@km.gov.lv un
Inga.Oga@km.gov.lv.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Kultūras ministrijas
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Investīciju un projektu nodaļas projektu vadītāju Ingu Ogu, tel.Nr.29212499, elektroniskā pasta
adrese: Inga.Oga@km.gov.lv.
Papildus minētajam, lūdzam sniegt aktuālo informāciju par apstiprinātās Kongresu
nama pārbūves ieceres īstenošanas uzsākšanas laiku.
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