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RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA SAGLABĀŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PADOME 

 
 
2013. gada 17.aprīlī 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (VKPAI) Rīgā, Pils ielā 22 – 105 
 

201. sēdes 
PROTOKOLS 

 
Sēdē piedalās: Padomes locekļi: A.Kronbergs, J.Asaris, J.Dambis, I.Purmale, I.Tapiņa, 

J.Zilgalvis, V.Valgums (sēdē nepiedalās A.Cinis, D.Baltiņa, I.Staša – 
Šaršūne) 
Konsultanti, eksperti: 
G.Princis – Rīgas pilsētas arhitekta biroja direktors 
U.Bratuškins – Rīgas Tehniskā universitāte 

 Projektu pārstāvji:  
O.Nikolajevs, S.Kukels, B.Asarīte - Dzīvokļa Nr. 5 rekonstrukcija Palasta 
ielā 5 
A.Kalniņš - Bēniņu telpu rekonstrukcija A.Čaka ielā 33 
L.Biseniece - Bēniņu rekonstrukcija pagalma spārnā ēkā K.Valdemāra 
ielā 39 
R.Meigas, D.Mežale - publiska pasākuma rīkošana „Dinner in the Sky” 
Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 

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

 
1. 

Padomes 201. sēdes darba kārtība (Pielikums nr. 1.) 

 
Padome apstiprina darba kārtību bez izmaiņām. 

 
2. 

Padomes 202. sēde un tās darba kārtība 

 
Padome vienojas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu galīgās 
redakcijas izvērtēšanai veltītu sēdi (202. sēde) rīkot 24.aprīlī plkst. 15.00. Padome vienojas jautājuma 
izvērtēšanu balstīt uz iepriekšējiem lēmumiem, kurus lūdz B.Mūrniecei izsūtīt Padomes locekļiem. 
 
203.sēdi rīkot 15.maijā plkst. 15.00. 
 

3.  
Bēniņu rekonstrukcija pagalma spārnā ēkā K.Valdemāra ielā 39; 

Iesniedzējs: Laila Biseniece. 
 

 
Ziņo: L.Biseniece informē par projekta ieceri. 
 
Padomes locekļi un eksperti izsakās par ieceri: 
 
I.Tapiņa: konkrētajā vietā piedāvātā iecere ir pieļaujama. 



 

2 

 
J.Asaris: ņemot vērā, ka no publiskās ārtelpas iecere nebūs uztverama, kā arī jumta slikto tehnisko stāvokli, 
rekonstrukcijas iespēja ir atbalstāma. 
 
J.Dambis: principā iecerei varētu piekrist. Norāda uz nepilnīgi sagatavotiem vizuālajiem materiāliem. 
 
U.Bratuškins: piedāvātais priekšlikums ar visa jumta totālu pacelšanu rada nelielas bažas, tomēr tas ir projekta 
turpmākas detalizācijas jautājums. 
 
Padome balso par lēmumu: Principā atbalstīt iesniegto bēniņu rekonstrukcijas priekšlikumu ēkas K.Valdemāra 
ielā 39 pagalma spārnā.  
 
Par – 5: A.Kronbergs, J.Asaris, I.Purmale, I.Tapiņa, J.Zilgalvis; 
Pret – 0; 
Atturas – 2: V.Valgums, J.Dambis. 
 
Padomes lēmums: Principā atbalstīt iesniegto bēniņu rekonstrukcijas priekšlikumu ēkas K.Valdemāra ielā 39 
pagalma spārnā.  
 
 
 

4. 
Bēniņu telpu rekonstrukcija A.Čaka ielā 33; Iesniedzējs: Arh. Andis Kalniņš 

 
Ziņo: A.Kalniņš informē par projekta ieceri.  
 
Padomes locekļi un eksperti izsakās par ieceri:  
 
J.Dambis: uzsver, ka rekonstrukcija paredzēta valsts aizsargājamā kultūras piemineklī. Pārveidojumi ir būtiski, 
to rezultātā ēkas arhitektoniskā kvalitāte samazināsies. Līdz ar to iecere nav atbalstāma. 
 
G.Princis: grūti novērtēt pārmaiņu telpisko dimensiju. Būtu nepieciešama papildus vizuālās uztveres un jumta 
formu izmaiņu analīze.  
 
V.Valgums: nav pietiekama vizuālā materiāla projekta ieceres novērtēšanai, tāpēc no lēmuma pieņemšanas 
atturēsies.  
 
I.Purmale: princips būtu atbalstāms, tomēr pēc iesniegtajiem materiāliem grūti vērtēt jumta pašreizējo situāciju. 
Konkrētais risinājums šķiet pārāk sadrumstalots. 
 
U.Bratuškins: piedāvātais risinājums jumta ainavu būtiski izmaina, padarot to neraksturīgi plakanu. 
 
J.Asaris: piedāvātais risinājums nešķiet atbalstāms.  
 
I.Tapiņa: nav nekāda iemesla domāt, ka piedāvātā iecere uzlabo jumta ainavu, tādēļ neatbalsta iesniegto 
risinājumu. 
 
A.Kronbergs: uzskata, ka šai ēkai jumtu pārbūvēt var. Iespējams, konkrētais risinājums nav pilnībā izstrādāts, 
bet principā pārbūves iespēju atbalsta.  
 
 
Padome balso par lēmumu: atbalstīt iesniegto bēniņu telpas rekonstrukcijas risinājumu ēkai A.Čaka ielā 33. 
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Par – 0;  
Pret – 1: J.Dambis; 
Atturas – 6: V.Valgums, A.Kronbergs, J.Asaris, I.Purmale, I.Tapiņa, J.Zilgalvis. 
 
Padomes lēmums: neatbalstīt iesniegto bēniņu telpas rekonstrukcijas risinājumu ēkai A.Čaka ielā 33. 
 
 

 5. 
Par publiska pasākuma rīkošanu „Dinner in the Sky” Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā; 

Iesniedzējs: Risto Meigas. 
 

 
Ziņo: D.Mežale informē par pasākuma saskaņošanas procesa gaitu Rīgas domē. Padome vienojas, ka 
jautājuma turpmāka izvērtēšana notiks angļu valodā. R.Meigas informē par ieceri. 
 
Padomes locekļi un eksperti izsakās par ieceri:  
 
V.Valgums: piedāvātais pasākums lielas bažas vairs neizraisa, tāpēc ir atbalstāms. 
 
Padome balso par lēmumu: savas kompetences ietvaros atbalstīt publiskā pasākuma rīkošanu „Dinner in the 
Sky” Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 
 
Par – 7: A.Kronbergs, J.Asaris, J.Dambis, I.Purmale, I.Tapiņa, J.Zilgalvis, V.Valgums; 
Pret – 0; 
Atturas – 0. 
 
Padomes lēmums: savas kompetences ietvaros atbalstīt publiskā pasākuma rīkošanu „Dinner in the Sky” Rīgā, 
Latviešu strēlnieku laukumā 
 
 

 6. 
Dzīvokļa Nr. 5 rekonstrukcija Palasta ielā 5;  

Iesniedzējs: Oļegs Nikolajevs. 

 
Ziņo: B.Asarīte informē par projekta ieceri. 
 
 
Padomes locekļi un eksperti izsakās par jautājumu: 
 
I.Tapiņa: atbalstāmi un pozitīvi vērtējams, ka pirms projektēšanas uzsākšanas ir veikta vēsturisko materiālu 
izpēte. Uzskata, ka piedāvātais risinājums konkrēto situāciju uz jumta sakārto. 
 
V.Valgums: piedāvātais risinājums ir atbalstāms. Tomēr kompromiss ar vēdināšanas caurulēm nebūtu 
pielaujams, tās būtu jālikvidē.  
 
G.Princis: risinājums ir askētisks un saprotams. Uzsver, ka gala rezultātā vajadzētu panākt optimālu risinājumu 
attiecībā uz vēdināšanas caurulēm. 
 
J.Dambis: ieceres realizēšana pieļaujama tikai gadījumā, ja tā uzlabo jumta ainavu, t.i. papildus nodrošina 
atbrīvošanos no esošām tehniskām ierīcēm. Ja šīs ierīces paliek, tad ieceri neatbalsta. 
 
J.Zilgalvis: ēka un jumts ir labā tehniskā stāvoklī. Jumts ir neizteiksmīgs, plakans. Ieceres realizācijas rezultātā 
uz jumta iegūtu mazu ēciņu ar tikpat neizteiksmīgu plakanu jumtu. 
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I.Purmale: Augšējie logi ir pārāk masīvi attiecībā pret esošās fasādes logiem, tie jāpārdomā. Līdzīgi kā 
J.Zilgalvis uzskata, ka būtu nepieciešams jumta nobeigums, vairāk uzsverot tā slīpumu.  
 
J.Asaris: principā ieceri atbalsta gadījumā, ka atbrīvojas no nevēlamajām tehniskajām ierīcēm. 
 
A.Kronbergs: piedāvātais risinājums jau tagad ir esošās situācijas uzlabojums. Būtu uzmanīgs pret piedāvāto 
2.variantu, drīzāk atbalstītu 1.variantu. Kopumā – veiksmīgs priekšlikums.  
 
 
Padome balso par lēmumu: atbalstīt iesniegto dzīvokļa rekonstrukcijas Palasta ielā 5 skiču projekta risinājumu 
ar nosacījumu, ka tiek sakārtota jumta ainava, likvidējot vizuālo uztveri uz ventilācijas iekārtām. 
 
Par – 6: A.Kronbergs, J.Asaris, J.Dambis, I.Purmale, I.Tapiņa, V.Valgums 
Pret – 0; 
Atturas – 1: J.Zilgalvis 
 
Padomes lēmums: atbalstīt iesniegto dzīvokļa rekonstrukcijas Palasta ielā 5 skiču projekta risinājumu ar 
nosacījumu, ka tiek sakārtota jumta ainava, likvidējot vizuālo uztveri uz ventilācijas iekārtām. 
 
 
 
Sēdi slēdz 16.30 

Sēdi vadīja: 
 

A.Kronbergs 
 

 
Sēdē piedalījās: 

 
J. Asaris 

 
 

J.Dambis 
 
 

I.Purmale 
 

 
I.Tapiņa 

 
 

V.Valgums 
 
 

J.Zilgalvis 
 
 

  Protokolēja: B.Mūrniece 


