
1. Rīgas pilsētas pašvaldība un biedrība “Šamir” (turpmāk – Biedrība) 02.02.2010. parakstījušas 

savstarpēju nodomu protokolu (Nr.RD-10-108-lī) par turpmāko sadarbību, saglabājot 

Holokausta traģēdijas upuru piemiņu un veidojot nozīmīgu ebreju vēstures pētniecības un 

tolerances centru – Rīgas geto muzeju, par potenciāli labāko vietu muzeja izveidošanai nosakot 

Rīgas Latgales priekšpilsētas teritoriju, kur vēsturiski atradies Rīgas geto.  

 

2. Rīgas dome 05.10.2010. pieņēma lēmumu Nr.1965, pamatojoties uz kuru Biedrībai, Rīgas 

geto muzeja ierīkošanai, ir nodots lietošanā bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma – viesnīcas ēkas Rīgā, Maskavas ielā 14A (kadastra Nr.01005040003), daļa 

523,4 m2 platībā un minētajai ēkai piesaistītais zemesgabals Rīgā, Maskavas ielā 14A (kadastra 

Nr.01000040033), 674 m2 platībā. Līgums ar Biedrību noslēgts 22.10.2010., ar Nr.RD-10-1639-

lī, un ir spēkā līdz 12.10.2020.   

Ievērojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu 

kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija” 2010.gada nogalē plānoto ieviešanu, ar minēto 

Rīgas domes lēmumu Rīgas geto muzeja ekspozīcijas attīstībai publiskajā ārtelpā ir rezervēta 

zemesgabala Rīgā, Maskavas ielā 14B (kadastra Nr.01000040169), daļa ~600 m2 platībā.  

 

3. Lai popularizētu Latvijas ebreju diasporas vēsturi, sākot ar viduslaikiem līdz pat mūsdienām, 

kā arī, lai sniegtu plašāku un padarītu pieejamāku informāciju par Holokausta katastrofālajiem 

mērogiem Latvijas teritorijā nacistiskās okupācijas periodā, 2010.gada rudenī ir atklāts Rīgas 

geto un Latvijas Holokausta muzejs.  

 

4. Rīgas dome 16.12.2010. uzsāka projekta “Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla 

degradētās teritorijas revitalizācija” ieviešanu, kas noslēdzās 15.12.2013., kopsummā teritorijas 

attīstībā ieguldot EUR 3 713 863.09 Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Valsts budžeta 

dotācijas pašvaldībām līdzekļus, kā arī Rīgas domes attiecināmo izdevumu līdzfinansējumu 

EUR 542 713.52 apmērā.  

 
Projekts ietvēra arī Rīgas geto muzejam rezervēto (arī Biedrībai nodoto) teritoriju, kā rezultātā 

ir nodrošināta degradētās teritorijas revitalizācija saskaņā ar Rīgas centra un tā aizsardzības 

zonas teritorijas plānojumu; teritorija ir sakopta, izveidota infrastruktūra, un kopumā pārvērsta 

par pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu un patīkamu kultūras, izglītības un 

atpūtas telpu.  

 



5. Ar Rīgas domes 19.02.2013. lēmumu Nr.5911, Biedrībai nodotā nekustamā īpašuma sastāvs 

papildināts ar telpām viesnīcas ēkā Maskavas ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000040033001), līdz ar ko Biedrībai tika nodota šī ēka visā, 895,5 m2, platībā, automazgātuvi 

Maskavas ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040032003), 261,9 m2 platībā, kā arī 

ēkām piesaistītiem zemesgabaliem Maskavas ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000040032), 310 m2 platībā, Krasta ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040034), 351 m2 

platībā.  

 

6. Ar Rīgas domes 16.12.2014. lēmumu Nr.2012 Biedrībai nodotā nekustamā īpašuma sastāvs 

atkārtoti tika pārskatīts, un Rīgas geto muzeja attīstībai Biedrībai lietošanā papildus nodota 

zemesgabala Maskavas ielā 14B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040169), daļa 1806 m2 

platībā, zemesgabala Krasta ielā, Rīgā, Maskavas ielā, Rīgā, Prāgas ielā, Rīgā, Centrāltirgus 

ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040069), daļu 309 m2 platībā, un zemesgabals bez 

adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040052), 233 m2 platībā.  

 

7. Ar Rīgas domes 21.06.2017. lēmumu Nr.5445 zemesgabals Maskavas ielā 14B, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01000040169), nodots Biedrībai 2324 m2 (visā) platībā.  

 

8. Bet ar 18.10.2017. lēmumu Nr.304 no Biedrības lietotā nekustamā īpašuma sastāva tika 

izņemtas telpas automazgātavas ēkā Maskavas ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000040032003), kā arī tām piesaistītā zemesgabala Maskavas ielā 14A, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000040032), proporcionālo daļu, - bezatlīdzības lietošanā atstājot šīs ēkas daļu 

ar kopējo platību 203,2 m2 un tai piesaistītā zemesgabala daļu 241 m2 platībā.  

 

Visi Biedrībai nodotie nekustamie īpašumi veido vienu muzeja lietojuma teritoriju. Muzejs 

ietver plašu pagalmu, klātu ar autentiskiem brugakmeņiem, kas klāja Ludzas ielu- galveno Rīgas 

geto ielu. Tie ir tie paši bruģakmeņi, pa kuriem soļoja desmitiem tūkstošu cilvēku ceļā uz  
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Rumbulas mežiem.  

Laternas un vārti muzejā tika izveidoti pēc arhīva fotogrāfiju paraugiem. 

 

Bruģētajā zemesgabalā ir izstādīti stendi, uz kuriem ir atrodami holokaustā cietušo ebreju vārdi,  
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muzeja teritorijā ir izstāžu zāles, vēsturiska divstāvu koka māja,  
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kura Otrā pasaules kara laikā atradās Rīgas geto teritorijā, bet pašlaik tā ir atjaunota un 

apskatāma kā improvizēts geto dzīvoklis,  
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dzelzceļa vagons, kas simbolizē no nacistiskās Vācijas uz Rīgu atvesto ebreju deportāciju,   
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Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs darbības mērķis ir saglabāt atmiņas par ebreju kopienu 

Latvijā un holokausta traģēdiju Otrā pasaules kara laikā, izglītojot sabiedrību un veicinot 

izpratni un toleranci.  

 

Saskaņā ar Biedrības sniegto informāciju muzeju ik gadus apmeklē tūristi gan no Latvijas, gan 

no daudzām pasaules valstīm, muzeja apmeklētāju skaits ar katru gadu pieaug, tie ir apmēram 

20 tūkstoši cilvēku gadā. 2019.gadā muzeju apmeklēja 25 655 cilvēki.  
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Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs ieņem 17.vietu Rīgas muzeju vidū (pēc 2017.gada 

statistikas). Kopumā kopš 2010.gada muzeju apmeklēja vairāk nekā 160 tūkstoši cilvēku. 

Muzeja darbība ir pozitīvi novērtēta ekspertu vidū.  
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Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejā periodiski notiek dažādas izstādes,  
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izglītojošie, kultūras un reliģiskie pasākumi. Tiek organizētas dažāda veida mācības, Ebreju 

kultūras festivāli, ebreju virtuves meistarklases, starptautiskās konferences par ebreju vēstures 

tēmām, apaļā galda diskusijas.  

 

Biedrībai “Šamir” ir nekomerciāla organizācija, kuras mērķis ir saglabāt ebreju tautas kultūru, 

vēsturi un Holokausta piemiņu. Biedrības darbības pamatvirzieni ir Rīgas geto un Latvijas 

Holokausta muzeja izveide, izstāžu organizēšana, grāmatu izdošana, semināru un konferenču 
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rīkošana. Ar Valsts ieņēmumu dienesta 27.08.2010. lēmumu Nr.4.1-4/44246 Biedrībai piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  

 

Rīgas geto un Latvijas Holokausta muzeja turpmākai darbībai un attīstībai biedrībai 

nepieciešama Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Maskavas un Turgeņeva 

ielu krustojumā lietošana.  

 

Rīgas pilsētas pašvaldība vēlas noskaidrot sabiedrības viedokli, vai ir atbalstāma Rīgas geto un 

Latvijas Holokausta muzeja turpmākā darbība teritorijā Maskavas un Turgeņeva ielu 

krustojumā, vai ir nosakāma cita vieta Rīgas pilsētas teritorijā, kas potenciāli var kalpot šī 

muzeja izvietošanai.  

 

 

 


