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EEZ FI un Norvēăijas FI projekts  „ŪdenstorĦa ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana Daugavpils cietoksnī” 
Dokumenti, pētījumi un projekti par Daugavpils (Dinaburgas) cietoksni:  

apkopojums uz 2010.gada septembri 
 
Nr.p.k. Dokuments Pasūtītājs Izpildītājs Dokumenta statuss Piezīmes 

A t t ī s t ī b a s   d o k u m e n t i 
1.  Daugavpils attīstības 

programma Mana pils 
Daugavpils 

Daugavpils pilsētas 
dome 

Daugavpils 
pilsētas dome 

Daugavpils pilsētas 
domes lēmums 

http://www.daugavpils.lv/?load=510  

2.  Daugavpils pilsētas 
teritorijas plānojums 2006-
2018 

Daugavpils pilsētas 
dome 

SIA „ARHIS” Saistošs Daugavpils 
domes politikas 
dokuments, kas 
apstiprināts ar 2006. 
gada 8.jūnija lēmumu 
Nr.461 un izdots, kā 
saistošie noteikumi 
Nr. 8 „Par 
Daugavpils pilsētas 
teritorijas plānojuma 
2006.-2018. gadam 
grafisko daĜu un 
teritorijas 
izmantošanas un 
apbūves 
noteikumiem”. Spēkā 
no 2006. gada 21. 
jūnija. 

http://www.daugavpils.lv/?load=628        
Daugavpils teritorijas plānojuma mērėis ir ilgtspējīgas un 
līdzsvarotas Daugavpils pilsētas attīstības veicināšana, kultūras 
un dabas mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm, 
dzīves, darba un atpūtas kvalitatīvu apstākĜu nodrošināšana 
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. 
 

3.  Daugavpils cietokšņa 
saglabāšanas un turpmākās 
izmantošanas koncepcijas 
informatīvā daļa 
 

  Ministru kabineta 
2004.gada 4.augusta 
rīkojums Nr.548 „Par 
Daugavpils 
cietokšņa 
saglabāšanas un 
turpmākās 

2010. gada 24. augustā MK pieņēma lēmumu par to, ka minētā 
koncepcija tiek atzīta par spēku zaudējušu Ministru kabineta  
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izmantošanas 
koncepciju” 
un MK 

4.  DAUGAVPILS CIETOKŠŅA 
TERITORIJAS  
DETĀLPLĀNOJUMS (2007) 
 
Prasības kultūras 
pieminekļu aizsardzībai no 
apbūves noteikumiem 
 

Daugavpils pilsētas 
dome 

SIA NAMS Daugavpils pilsētas 
domes lēmums Nr. 
818; 27.09.2007. 
Saistošie noteikumi 
Nr.28 „Daugavpils 
Cietokšņa 
detālplānojuma 
grafiskā daļa un 
teritorijas 
izmantošanas un 
apbūves noteikumi” 

http://www.daugavpils.lv/?load=476  
Detālplānojuma mērķis ir līdzsvarot zemes īpašnieku, 
sabiedrības un vides aizsardzības intereses, lai saglabātu 
Daugavpils cietokšņa esošās kultūrvēsturiskās vērtības un radītu 
investīcijām labvēlīgu vidi. Līdz ar to darba uzdevums sevī ietver 
sekojošās funkcijas: 

• nodrošināt valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā  
pieminekļa, kā unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu 
un racionālu izmantošanu, izveidojot to par kultūras, darījumu, 
atpūtas un tūrisma centru;  

• izvērtēt Daugavpils cietokšņa vietu pilsētvidē, radot 
 priekšnoteikumus tā tālākajai attīstībai, ierobežojumu 
noteikšanai aizsargzonā un tuvākajā apkārtnē; 

• noteikt teritorijas atļauto izmantošanas veidu; 

• noteikt ielu sarkanās līnijas Daugavpils teritorijas robežās; 

• izstrādāt prasības pieļaujamajam būvju apjomam un to 
izvietojumam; 

• noteikt apgrūtinājumus, dažādas nozīmes aizsargjoslas un 
citus ierobežojumus; 

• paaugstināt kultūrainavas un vides kvalitāti, saglabājot 
bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko līdzsvaru. 

 

5.  Marka Rotko mākslas un 
informācijas centra izveide 
Arsenāla ēka Daugavpils 
cietoksnī (2007) 

Daugavpils pilsētas 
dome 

Daugavpils 
Pilsētas 
attīstības 
departaments 

 http://www.daugavpils.lv/?load=98  

6.  Daugavpils Rotko mākslas 

centra darbības stratēģija 

2013-2017 

Daugavpils pilsētas 
dome 

Daugavpils 

pilsētas domes 

Kultūras 

APSTIPRINĀTS 

ar Daugavpils 

pilsētas domes  

2010. gada 12. 

Citi ar stratēģiju saistītie dokumenti:  

• Ēkas arhitektoniskā un tehniskā izpēte. Ēkas 

rekonstrukcijas tehniskais projekts Izstrādāts  2008. 

Gads,  SIA ARHIS 
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pārvalde augusta lēmumu 

nr. 473 

 

• Tehniski ekonomiskais pamatojums projektam 

Izstrādāts 

2010. gads, SIA ARHIS 

 

7.  UNESCO Pasaules 

mantojuma Latvijas 

nacionālā saraksta 

nominācijas pieteikuma 

veidlapa 

UNESCO Latvijas 
Nacionālā komisija 

Daugavpils 
pilsētas dome 

2010.gada 
14.septembrī 
iesniegti dokumenti 
Cietokšņa 
nominācijai 

Līdz 2010.31.10. – UNESCO LNK atzinums par atbilstību 
Līdz 2010.31.12. – VKPAI un ICOMOS sniedz savus atzinumus 
par atbilstību 
2011.gads – UNESCO LNK Asambleja pieņem lēmumu par 
Nominācijas iekļaušanu vai neiekļaušanu Sarakstā. 

P ē t ī j u m i 
8.  Daugavpils cietokšņa 

Nikolaja vārtu un tilta 
tehniskā apsekošana, 
arhitektoniski 
mākslinieciskā 
inventarizācija un 
kultūrvēsturiskā izpēte 
(2008) 

Daugavpils pilsētas 
dome 

3 daļas 
1-2. daļa AIG 
3. daļa- darba 
grupa 
H.Soms 
A.Mahļins 
G.Verjovočņikova 
J.Kivriņš 
I.Folkmanis 

 Pamatojoties uz šī dokumenta 2009. gadā tika izstrādāts 
Nikolaja vārtu un tilta restaurācijas tehniskais projekts 

9.  Daugavpils cietokšņa 
teritorijas centrālās daļas 
apbūves anketēšana 

VNĪ AIG  2003. g. novembrī un decembrī - 2004.g.februārī pēc Valsts a/s 
"VNĪA" pasūtījuma veikta Pasūtītāja īpašumā esošās Daugavpils 
cietokšņa teritorijas centrālās daļas apbūves anketēšana. 
Inventarizācijas gaitā veikta apbūves elementu konstruktīvā 
(vizuālā) apsekošana, arhitektoniski - mākslinieciskā 
inventarizācija un fotofiksācija objektiem (kopskaitā 44 
adreses). 

10.  DAUGAVPILS (DINABURGAS) 

CIETOKŠŅA KARA  

HOSPITĀĻA 

KULTŪRVĒSTURISKĀ  IZPĒTE 

 

Daugavpils pilsētas 
dome un Norvēģijas 
valdības divpusējā 
finanšu instrumenta 
līdzfinansētais projekts       
„Valsts un privātās 
partnerības attīstība 

Darba grupa: 
Artjoms Mahļins, 

Mg.hist.  

Jānis Kivriņš 

Pētījums Izpētes mērķis , izveidot priekšstatu par Dinaburgas cietokšņa 

Kara hospitāļa būvniecību, attīstību un darbību, kā arī pamatot 

šīs ēkas kultūrvēsturisko vērtību mūsdienu kontekstā. 
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Daugavpils cietoksnī 
(LV0057)” 

 

11.  Pētījums izglītības, tūrisma 

infrastruktūras un kultūras 

vērtību saglabāšanas 

sektoros par Norvēģijas 

valdības divpusējā finanšu 

instrumenta līdzfinansētā 

projekta „Valsts un privātās 

partnerības attīstība 

Daugavpils cietoksnī” 

(LV0057) īstenošanas 

iespējām, izmantojot valsts 

un privāto partnerību 

Finanšu ekonomiskais 

pamatojums 

Daugavpils pilsētas 
dome un Norvēģijas 
valdības divpusējā 
finanšu instrumenta 
līdzfinansētais projekts       
„Valsts un privātās 
partnerības attīstība 
Daugavpils cietoksnī 
(LV0057)” 

SIA „Konsorts” 

SIA „RemPro” 

Pētījums ??? Dokuments izstrādāts 2009. Gada janvārī un tajā tiek sniegtas 

izvērtējums PPP veidu izmantošanā Hospitāļa ēkas attīstībai. 

Dokumentā ir veiktas  projekta realizācijas alternatīvu izpētes, 

lai sniegtu Pašvaldībai palīdzību efektīvākā risinājuma izvēlē. 

12.  Daugavpils (Dinaburgas) 

cietokšņa Hospitāļa ēkas  

mārketinga plāns 

Daugavpils pilsētas 
dome un Norvēģijas 
valdības divpusējā 
finanšu instrumenta 
līdzfinansētais projekts       
„Valsts un privātās 
partnerības attīstība 
Daugavpils cietoksnī 
(LV0057)” 

SIA 13 stāvs  Dokuments izstrādāts ar mērķi piesaistīt ēkas attīstītājus 

projekta ietvaros 2010 . gadā 

13.  DAUGAVPILS CIETOKŠŅA 
ARHITEKTŪRAS 
AUTENTISKUMA 
PROBLĒMAS  
 

 Pēteris Blūms, 

VKPAI eksperts 

 

ieteikumi  
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14.  Daugavpils cietokšņa 
Aleksandra vārtu 
arhitektoniski 
mākslinieciskā 
inventarizācija un 
kultūrvēsturiskā izpēte 

Daugavpils pilsētas 
dome 

SIA „Rem Pro” 
SIA 
„Arhitektonisk
ās izpētes 
grupa” 
Darba grupa: 
H.Soms, 
Dr.hist., 
M.Grunskis 

Izstrādāts. Nodots 
pasūtītajam 

Materiāli sagatavoti par Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem 

15.  Elektroniskais izdevums 
„Dinaburgas cietoksnis” 
(2004) 

Latgales Centrālā 
bibliotēka 

Daugavpils 
novadpētniecīb
as un mākslas 
muzejs. 
Daugavpils 
Valsts zonālais 
arhīvs 

Izstrādāts.  Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālais atbalsts.  
Izvietots Interneta vietnē: http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv  

16.  Buklets-ceļvedis 
„Daugavpils cietoksnis. 
Dinaburg Fortress”  
(2008; 2009) 

Daugavpils pilsētas 
dome 

Daugavpils 
Universitātes 
Latgales 
pētniecības 
institūts. 
Autoru 
kolektīvs 

Nopublicēti divi 
izdevumi 

Latviešu un angļu valodā. Makets ir pašvaldības īpašumā. 
Gatavs turpmākām publikācijām. 

      

P r o j e k t i   f i n a n s ē j u m a   p i e s a i s t e i 
17.  „Daugavpils Cietokšņa 

infrastruktūras – ielu 
kompleksais labiekārtojums 
un inženiertīklu renovācija” 

Daugavpils pilsētas 
dome 

TEP – L4 
Būvniecības 
projekts – L4 

Notiek projekta 
ieviešana 

Finansētājs - ERAF 

18.  Valsts un privātas 
partnerības attīstība 
Daugavpils cietoksnī" 
(LV0057) 

Daugavpils pilsētas 
dome 

Daugavpils 
pilsētas domes 
Pilsētas 
attīstības 
departaments 

Notiek projekta 
ieviešana 

Finansētājs – Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta 
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19.  M.Rotko centra izveide 
 

Daugavpils pilsētas 
dome 

Daugavpils 
pilsētas domes 
Kultūras 
pārvalde 

 1) Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.4.3.2.aktivitāte 
„Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma 
objektu atjaunošana”. Projekts „Artilērijas Arsenāla 
ēkas rekonstrukcija Daugavpils Rotko Mākslas centra 
izveidei” (kopējās projekta izmaksas 1428571 Ls). 

2) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 
2007-2013. gadam ( Kopējās projekta izmaksas – 
790 000 EUR; būvniecības darbi -  600 000 EUR ). 
Projekts „Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu reģionā”. 

3) Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības 
programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”   3.6.1.1. 
aktivitāte “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 
centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts 
attīstībai” ( kopējās projekta izmaksas  2 500 000 LVL; 
būvniecības darbi  - 2 498 150 LVL).  Projekts “ 
Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija 
un pieguļošās teritorijas labiekārtošana”” 

 

20.  Ūdenstorņa ēkas 
paraugrestaurācija un 
apsaimniekošana 
Daugavpils cietoksnī 

Daugavpils pilsētas 
dome un  
EEZ FI un Norvēģijas FI 
Projekts  „Ūdenstorņa 
ēkas paraugrestaurācija 
un apsaimniekošana 
Daugavpils cietoksnī” 

Daugavpils 
pilsētas domes 
Kultūras 
pārvalde 

Notiek projekta 
ieviešana 

Izstrādāt 3  sektoru (pašvaldība, valsts un privātais) sadarbības 
mehānismu   cietokšņa restaurācijai un apsaimniekošanai –  
„Daugavpils cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas 
vadlīnijas”, restaurēt Ūdenstorņa ēku, kā paraugu Cietokšņa ēku 
restaurācijai un izveidot „Daugavpils cietokšņa Kultūras un 
informācijas centru” un nodrošināt Ūdenstorņa ēkas 
apsaimniekošanu. 

21.  Daugavpils cietokšņa 
Nikolaja vārtu un tilta 
restaurācijas tehniskais 
projekts 

Daugavpils pilsētas 
dome 

1. kārta – SIA 
„Arhitektonisk
ās izpētes 
grupa” 
2. kārta – SIA 
„Rem Pro” 

Izstrādāts. Nodots 
pasūtītājam  

1. kārta tika finansēta par Valsts Kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas līdzekļiem. 
2. kārta tika finansēta par Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem  

22.  Daugavpils cietokšņa Daugavpils pilsētas SIA „Rem Pro” Notiek tehniskā Tiks iesniegts līdzekļu saņemšanai ERAF darbības programmas 
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Nikolaja ielas un tās 
apbūves atjaunošana 

dome projekta 
izstrādāšana 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālās 
un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 
līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros 

23.  Daugavpils cietokšņa vaļņa 
daļas atjaunošana un 
labiekārtošana 

Daugavpils pilsētas 
dome 

Tiks noteikts 
iepirkuma 
rezultātā 

Notiek iepirkuma 
procedūras 
sagatavošana 

Tiks iesniegts līdzekļu saņemšanai ENPI pārrobežu programmas 
Estonia-Latvia-Russia ietvaros 

24.  Daugavpils cietokšņa ūdens 
novadīšanas Daugavas 
hidromezgla rekonstrukcijas 
tehniskais projekts 
(2004) 

Valsts nekustamā 
īpašuma aģentūra 

Projektēšanas 
un informācijas 
valsts 
uzņēmums 
„Meliorprojekts
” 

Ir izstrādāts 
tehniskais projekts 
un iepirkuma 
dokumentācija 

Ir zaudējis savu tehnisko aktualitāti (?) 

25.  Daugavpils cietokšņa 
precīzās kopijas maketa 
1:20 izgatavošanas 
tehniskais projekts 

 I.Manžoss 
V.Cigankovs 

Ir pilnībā izstrādāts 
tehniskais projekts 

Maketa izgatavošanas aptuvenas izmaksas ir LVL 250 000, 
izgatavošanas ilgums ir 3 gadi. Materiāls: akmens, betons. 
Strādājoša aizsarggrāvja ūdens aizpildīšanas un novadīšanas 
sistēma, ēku iekšējais apgaismojums, zudušo konstrukciju 
(baznīca, vaļņa daļa u.c.) atjaunošana 

B ū v n i e c ī b a s   p r o j e k t i 
26.  Daugavpils pilsētas un 

rajona policijas pārvaldes 
kompleksa, īslaicīgās 
aizturēšanas vietas, Valsts 
policijas koledžas Latgales 
reģionālās filiāles un 
Daugavpils zonālā valsts 
arhīva rekonstrukcijas 
projektēšana Daugavpils 
cietokšņa kompleksā, 
Daugavpilī" 

Pasūtītājs: VAS "Valsts 
nekustamie īpašumi" 

Skonto būve  Izstrādāts rekonstrukcijas projekts sešām ēkām un jaunbūves 
projekts četrām ēkām 
Tika izstrādāts liela apjoma komplicēts projekts, ņemot vērā 
Daugavpils cietokšņa pilsētbūvniecības vēsturiskā mantojuma 
vērtību (aizsardzības Nr. 4687) un Cietokšņa ēku kompleksa 
arhitektonisko vērtību. Projektā iekļauti gan demontāžas 
projekti zemesgabalos esošo mazvērtīgo ēku demontāžai, gan 
nozīmīgajai vēsturiskajai teritorijai atbilstoši jaunbūvju 
risinājumi, saglabājot apbūves mērogu un pielietojot 
tradicionālus būvmateriālus, gan vēsturisko ēku rekonstrukcija, 
ievērojot pieminekļu aizsardzības inspekcijas nosacījumus.  
Projektēšanas laiks: 2007.gada maijs - 2008.gada decembris  
Kopējā telpu platība: 42917,21 m2 

27.  M.Rotko mākslas centra 
būvniecības projekts 
 

Daugavpils pilsētas 
dome 

SIA ARHIS Izstrādāts   
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28.  Daugavpils Cietokšņa 

Kultūras un informācijas 

centra izveidošana  

bijušajā ūdenssūkņu stacijas 

ēkā Nikolaja ielā 5, 

Daugavpilī 
 

Daugavpils pilsētas 
dome un  
EEZ FI un Norvēģijas FI 
Projekts  „Ūdenstorņa 
ēkas paraugrestaurācija 
un apsaimniekošana 
Daugavpils cietoksnī” 

SIA Arhis Izstrādāts 
Notiek būvniecības 
darbi 

 

29.  Daugavpils Cietokšņa 
infrastruktūras – ielu 
kompleksais labiekārtojums 
un inženiertīklu renovācija 

Daugavpils pilsētas 
dome 

L4 Izstrādāts 
Notiek būvniecības 
darbi – CBF SIA 
„Binders” 

Projekta ietvaros ir paredzēta Daugavpils cietokšņa 

inženiertehnisko sistēmu (siltumapgāde, ūdensapgāde, 

kanalizācija, teritorijas apgaismojums, lietus ūdens kanalizācija) 

rekonstrukcijas un Aleksandra, Hekeļa, Mihaila, Imperatora ielu, 

1.oficieru ielas, 2. oficieru ielas, kā arī Konstantīna ielas (posmā 

no Konstantīna vārtiem līdz 2.oficieru ielai), Hospitāļa ielas 

(posmā no Hekeļa ielas līdz 1.oficieru ielai), Komandanta ielas 

(posmā no Hekeļa ielās līdz 1.oficieru ielai), un Nikolaja ielas 

(posmā no Hekeļa ielas līdz Kinoloģijas centra teritorijas 

robežai) kompleksā labiekārtošana. 

 
 

Apkopojis Artjoms Mahļins, 2010 


