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Par Nacionālās akustiskās koncertzāles būvniecību Andrejsalā
2021. gada 17. novembrī

Pētersalas-Andrejsalas apkaime seko līdzi Kultūras ministrijas iecerei uzbūvēt Rīgā Nacionālo akustisko
koncertzāli.
Esam informēti, ka valstij piederošais zemes gabals Andrejostas ielā 17, kas atrodas mūsu apkaimes teritorijā,
arhitektu un starptautisko ekspertu vērtējumā saņēma visaugstāko novērtējumu. Vienlaikus lasām par
alternatīvām koncertzāles atrašanās vietām. Rīgas dome publiski diskutē par Kongresu namu kā vienu no
potenciālajām akustiskās koncertzāles atrašanās vietām, kas mijas ar ziņām par aktuālo Rīgas pilsētas plānu
Kongresu namu rekonstruēt kā apskaņojamu koncertzāli.

Ņemot vērā šī jautājuma aktualitāti, aicinām izvērtēt un ņemt vērā Pētersalas-Andrejsalas apkaimes biedrības
argumentus par labu koncertzāles būvniecības atbalstīšanai Andrejsalā.

Kāpēc Rīgai jāatbalsta koncertzāle Andrejsalā

Vieta: adrese Andrejostas ielā 17 ir labākā ģeogrāfiskā vieta Rīgā, kur būvēt koncertzāli. Tā atrodas ainaviskā
vietā, pašā pilsētas centra tuvumā, blakus Jūgendstila un vēstniecību rajonam, attīstības teritorijā, pašā
Daugavas krastā. Koncertzāli šajā vietā redzētu faktiski katrs uz Rīgu pār Vanšu tiltam braucošais pilsētas
iedzīvotājs un viesis. Lokācija Andrejsalā ļautu koncertzālei kļūt par izcilu, reprezentablu vietzīmi Rīgas
panorāmā.
Būvniecība: sekojot arhitektu izteikumiem, secinām, ka Andrejsalā ir iespējama koncertzāles visērtākā
būvniecība un būvdarbu organizācija pie minimāla risku apjoma. Zināms, ka apkaimi šķērso visas nozīmīgās
pazemes inženierkomunikāciju maģistrāles, pie kurām iespējams veidot pieslēgumus īsos attālumos. Tas
nozīmē, ka Rīga savu koncertzāli sagaidītu iespējami ātrākajā termiņā.
Koncertzāles iespējas: publiskajās diskusijās un ekspertu izteikumos redzam skaidru ziņu: no potenciālajām
labākajām vietām koncertzāles būvniecībai, Andrejsala ir vienīgā vieta, kur nav ierobežojumu mūziķiem
nepieciešamās Kultūras ministrijas noteiktās programmas izpildei šajā projektā, un kur pilnībā iespējama izcilas
akustikas risinājuma izpilde. Otras tādas vietas starp labākajām novietnēm nav.
Mobilitāte: jau šobrīd Andrejsalai ir ērta piekļuve, rotācijas tipa transporta kustība ar potenciālu tuvākajā
nākotnē izveidot jaunus transporta pieslēgumus Eksporta ielai atbilstoši teritorijas detālplānojumā
paredzētajam.

Apkārtējās teritorijas attīstība: Šonedēļ Pētersalas-Andrejsalas apkaimes biedrību ar Andrejsalas un
Andrejostas teritoriju attīstības vienotās koncepcijas pirmajiem rezultātiem iepazīstināja šīs teritorijas
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attīstītāju apvienība Riga Port City. Redzam iespējas, ko koncertzāles būvniecība dotu šai vietai, gan apkārt
esošajai teritorijai kopumā. Rīga iegūtu jaunu, mūsdienīgu, ūdensmalu pilnvērtīgi izmantojošu, pārdomātu un
nākotnē attīstītu rajonu, kas būtu piemērots mūsdienīgai dzīvošanai.
Apkaimes attīstība: Pētersalas-Andrejsalas apkaime teritorijas ziņā ir starp lielākajām Rīgā, atrodas pilsētas
centrā, bet ir teju visretāk apdzīvotā. Pusi apkaimes teritorijas aizņem Andrejsala, kas tikai pirms gada faktiski
uzsākusi ceļu uz attīstību, pateicoties ostas pakalpojumu pārnešanai ārpus pilsētas centra, un kurā dzīvo vien
daži desmiti cilvēku. Rīgas pilsētas pašvaldības konstruktīva iesaiste šīs teritorijas revitalizācijā būtu
nenovērtējama, un atbalsts koncertzāles būvniecībai šajā vietā - liels ieguvums gan apkaimei, gan tās šodienas
un rītdienas iedzīvotājiem.
Sabiedrības atbalsts: Pētersalas-Andrejsalas apkaimes biedrības biedriem nav izprotami publiski izskanējušie
apgalvojumi par sabiedrības atbalsta trūkumu koncertzāles būvniecībai Andrejsalā. Neesam redzējuši nevienu
kvalitatīvu vai kvantitatīvu izpēti un sabiedrisko aptauju, kā rezultātā būtu jebkāds pamats šādam
apgalvojumam.

Apgrūtinājumi: izvēlētā un arhitektu konsīlija atbalstītā vieta ir valstij piederošs zemes gabals, kur atbrīvošanai
no saistošajiem apgrūtinājumiem par saviem līdzekļiem, kā lasām arī Kultūras ministrijas publicētajos
materiālos, jau oficiālu apstiprinājumu devis šī zemes gabala ilgtermiņa nomnieks. Diskusijās arī Kultūras
ministrijas Valsts sekretāre Dace Vilsone norāda, ka juridiskajos jautājumos šajā vietā neredz sarežģījumus
(Latvijas Arhitektu savienības 3. novembra tiešsaistes seminārs #RīgaiSavuKoncertzāli).
Pētersalas-Andrejsalas biedrības aicinājums
Aicinām Kultūras ministriju, Rīgas pilsētas pašvaldību, amatpersonas izvērtēt augstāk minētos argumentus.
Aicinām atbalstīt mūsu apkaimei tik nozīmīgas būves izvietošanu Andrejostas ielā 17.

Ar cieņu,

Pētersalas-Andrejsalas apkaimes biedrības vārdā

Inese Dābola
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