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Latvijas Republikas Kultūras ministrijai 

par ēkas Elizabetes ielā 2, Rīgā, nojaukšanu  

 
LR valdība 2020.gada 16. jūnija sēdē ir atbalstījusi Kultūras ministrijas rosinājumu attīstīt 

Rīgas akustiskas koncertzāles būvniecību Elizabetes iela 2, Kronvalda parkā, nojaucot tur esošo 

Pasaules tirdzniecības centra ēku. Uzskatām, ka process, kas ir novedis pie šāda lēmuma 

pieņemšanas ir sasteigts un neatbilstošs vispārpieņemtiem sabiedrības līdzdalības principiem. 
Ēka būvēta 1974. gadā Latvijas Komunistiskas partijas Centrālās komitejas vajadzībām, tās arhitekti 

ir Jānis Vilciņš, Alfons Ūdris un Gunārs Asaris. Ēka ir spilgta modernisma arhitektūras izpausme 

Baltijas valstu kontekstā un sava laikmeta nozīmīga liecība Latvijas arhitektu spējai apspiestības 
apstākļos radīt laikmetīgu arhitektūru. Tā kā saskaņā ar spēkā esošo RVC attīstības plānu, ēka 

Elizabetes ielā 2 atrodas UNESCO Pasaules mantojuma vietā “Rīgas vēsturiskais centrs”, un tai vēl 

līdz š.g. jūnijam noteiktais kultūrvēsturiskās vērtības statuss bija “kultūrvēsturiski vērtīga ēka”, 

jebkādi nozīmīgi lēmumi attiecībā uz ēkas turpmāko nākotni ir profesionāli un sabiedriski plaši 
apspriežami. 

 20. gadsimts daudzviet pasaulē ir bijis autoritāru un totalitāru režīmu valdīšanas laiks, kas 

nereti šā perioda arhitektūras mantojumam piešķir papildus nozīmes slāni. Berlīnes mūra fragments 
un 1991.gada barikāžu betona bloki par to atgādina tieši līdzās ēkai Elizabetes ielā 2. Ievērojot 

relatīvi īso laiku kopš ēkas uzcelšanas un sabiedrības apziņā pastāvošo izteikti negatīvo attieksmi pret 

ēkas sākotnējo izmantošanu, pastāv risks zaudēt spilgtu laikmeta liecību. Taču attieksme pret neseno 
arhitektūras mantojumu strauji mainās visā pasaulē. Mūsdienu demokrātiskās sabiedrības ne tikai 

pārvērtē nesenā mantojuma nozīmi, mērot to ar profesionālās kvalitātes mērauklu, bet nereti arī 

piešķir tam ievērojamu aizsardzības statusu. Tā, piemēram, UNESCO Pasaules mantojuma statuss jau 

ir piešķirts vairāk kā desmit modernisma objektiem, padarot tos par likumsakarīgu kultūras procesa 
vienotas attīstības posmu. 

 Mūsdienās kā globāla paradigma kultūras mantojuma identificēšanā un pilsētvides 

reģenerācijā ir atzīts atklāts un demokrātisks process, iesaistot daudzveidīgas ieinteresētās puses, līdz 
ar to nodrošinot gan sabiedrības, gan profesionāļu iesaisti un atbildību lēmumu pieņemšanā. Tā kā 

līdzšinējais process attiecībā uz lēmumu nojaukt Pasaules tirdzniecības centra ēku Kronvalda bulvārī 

2 vērtējams kā sasteigts, aicinām organizēt un veicināt atklātu un demokrātisku sabiedrības 

līdzdalības procesu galīgā lēmuma pieņemšanā; veikt neatkarīgu un kompleksu arhitektoniski 

māksliniecisko izpēti; atvērt ēku sabiedrībai, ļaujot iepazīties ar tajā atrodamajām 

daudzveidīgajām laikmeta liecībām; organizēt zinātnisku konferenci 20. gadsimta otrās puses 

arhitektūras mantojuma izvērtēšanai; kā arī apsvērt iespēju par muzeja, kultūras, izglītības vai 

mākslas funkciju izvietošanu ēkā Elizabetes ielā 2, kas atbilstu Johana Daniela Felsko plānam 

par publiskas apbūves esamību šajā parkā.  
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