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RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA SAGLABĀŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PADOME 

 
2011. gada 19.janvārī 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (VKPAI) Rīgā, Pils ielā 22 – 105 
 

155. sēdes 
PROTOKOLS 

 
Sēdē piedalās: Padomes locekļi: J.Asaris, D.Baltiņa, J.Dambis, A. Kronbergs, V.Valgums, 

J.Zilgalvis  
 Konsultanti: 

V.Cielava – jurists 
V. Brūzis - Rīgas pilsētas būvvalde 
U.Bratuškins – RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte 
Projektu pārstāvji: 
J.Poga – Lasītavas pagaidu telpas izbūve Rīgas 3.ģimnāzijā Grēcinieku ielā 10 
 

 
 
 
Sēdi vada: A.Kronbergs 
Sēdi protokolē:B.Mūrniece 
Sēdi atklāj: 15.00  

 
1. 

Padomes 155. sēdes darba kārtība (Pielikums nr. 1.) 

Padome apstiprina 155. sēdes darba kārtību. 
 

2.  
Padomes 156. sēde un tās darba kārtība 

 
156.sēdi sasaukt 2. februārī plkst. 15.00; 157.sēdi sasaukt 16.februārī plkst. 15.00 
 

3.  
Lasītavas pagaidu telpas izbūve Rīgas 3.ģimnāzijā Grēcinieku ielā 10.  

Projektētājs un iesniedzējs: SIA „ Arhitekta J.Pogas birojs”.  
Atkārtota izvērtēšana, pamatojoties uz 149.sēdes lēmumu 

 
Jautajuma izvērtēšana atlikta kvoruma trūkuma dēļ. 
 

4.  
Ziņojums UNESCO Pasaules mantojuma centram par situāciju Rīgas vēsturiskajā centrā. 

 
B.Mūrniece iepazīstina Padomi ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sagatavoto Ziņojuma projektu. 
Ziņojums par Rīgas vēsturiskā centra saglabātības stāvokli sagatavots, balstoties uz Pasaules mantojuma komitejas 
lēmumu 33COM 7B.111, kas tika pieņemts 2009.gadā Seviļā, Spānijā. 
Lai iegūtu aktuālāko informāciju par paveikto divu gadu periodā un ziņotu UNESCO Pasaules mantojuma centram par 
sasniegto, atbilstoši lēmuma 33COM 7B.111 5.punktā prasītajam, VKPAI vērsās Rīgas pilsētas pašvaldībā, kuras 
sagatavotā informācija iekļauta Ziņojuma pirmajā daļā. Ziņojuma otrajā daļā VKPAI informē par paveikto divu gadu 
periodā Rīgas vēsturiskā centrā saglabāšanā. 
 
Izsakās: A.Kronbergs, D.Baltiņa, J.Dambis, A.Kronbergs, V.Valgums, U.Bratuškins 
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D.Baltiņa: Ierosina Ziņojumā iekļaut informāciju par publikācijām, kā arī jaunatnes iesaistīšanu, piemēram animācijas 
konkursu „Patrimonito”. Nepieciešams vairāk uzsvērt Padomes darbu, nozīmi, attīstīšanos, ekspertu piesaisti, visu 
ieinteresēto pušu sadarbību. 
A.Kronbergs: rosina informēt ne tikai par pozitīvajām pusēm, bet arī par lietām, kas nav pietiekami sakārtotas. Uzskata, 
ka joprojām nav attīstīta sabiedriskā diskusija par mantojuma lomu un nozīmi. Tā ir attīstījusies profesionālā lokā, bet ne 
plašā sabiedrībā – nepieciešams vairāk runāt par plānošanu, arhitektūras vērtību. Joprojām nav mehānisma, kā 
nodrošināt pēctecību, ieviešot ilglaicīgas pilsētplānošanas lietas. 
J.Dambis: pašvaldība šobrīd ir sagatavojusi informāciju, ka pasaules mantojumu interesējošie jautājumi ir procesā, līdz ar 
to VKPAI neuzņemas atbildību papildus komentēt šo informāciju. Jāatzīst, ka ekonomiskais spiediens ir mazinājies, līdz 
ar to arī draudi mantojumam, tomēr no pašvaldības nav skaidra informācija par lēmumiem, kas jau pieņemti. Sagatavojot 
šādu ziņojumu, vispirms ir jārūpējas par valsts tēlu, tomēr uz mums gultas atbildība par mantojuma saglabāšanu, tādēļ 
gadījumā, ja mantojums ir apdraudēts, mēs nedrīkstam to noklusēt. 
V.Valgums: iespējams, sabiedriskās diskusijas tradīcija mūsu valstī nav attīstījuses zemās pilsoniskās aktivitātes dēļ. 
Papildus ierosina atsaukties uz vērā ņemtām starptautiskām rekomendācijām.  
A.Kronbergs: pielikumi šobrīd ir nesakārtoti pietiekami labā secībā. Piedāvā savu palīdzību vizuālā materiāla 
sagatavošanā. 
U.Bratuškins: uzskata, ka informācija par J.Dambja doktora disertāciju pilsētplānošanā ir nozīmīgs notikums no 
zinātniskā viedokļa un tāpēc pieminēšanas vērts. 
 
J.Dambis:  ierosina vienu Padomes sēdi veltīt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības  stratēģiskiem 
jautājumiem.  
 
Padome vienojas 155. sēdi veltīt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības  stratēģisku jautājumu diskutēšanai. 
Padomes locekļi aicināti formulēt pārrunāt nepieciešamos jautājumus  
 
Sēdi slēdz: plkst. 16.00 
 
 
 

Sēdi vadīja: 
 

A. Kronbergs 
 

 
Sēdē piedalījās: 

 
 

J. Asaris 
 
 

D.Baltiņa 
 

 
J.Dambis 

 
 

V.Valgums 
 
 

J.Zilgalvis 
 

 
Protokolēja: 

 
B.Mūrniece 


