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Ieguldījums mūsu vienotajā nākotnē 
 
Daugavpils pilsētas Dome, kā finansējuma 

saņēmējs, 2009. gada 07. maijā ir noslēgusi līgumu 
Nr. L-PPA-09-0006 ar v/a „Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra” par projekta „Daugavpils 
vēsturiskā centra dominantes – Vienības nama 
atjaunošana” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās Attīstības fonds (ERAF).  

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 833 456. ERAF finansējums sastāda LVL 700 000, 
jeb 84%. Latvijas valsts ieguldījums ir LVL 37 500, jeb 4,5%. Pārējie LVL 95 956 ir 
Daugavpils pašvaldības līdzfinansējums. Par šiem līdzekļiem ir plānots veikt Vienības 
nama fasāžu renovāciju un Valsts nozīmes arhitektūras piemineklim pieguļošās teritorijas 
labiekārtošanu. Lai sekmētu Daugavpils vēsturiskā centra ilgtspējīgu saglabāšanu un 
tūrisma attīstību, tiks veikti vairāki mārketinga un publicitātes pasākumi: sagatavots jauns 
buklets-ceļvedis, karte, atklātņu komplekts un sienas kalendārs. Vietējos un 
starptautiskajos specializētajos tūrisma Internet-portālos tiks izvietota elektroniskā 
informācija par Daugavpils vēsturisko centru un tā pērlēm, piemēram, tādām kā Vienības 
nams. 

Projektu plānots pabeigt 2010. gada maijā. 
 
Informāciju sagatavoja:  
Artjoms Mahļins,  
Pilsētas attīstības departamenta projektu administrators,  
tālr.: 654 76 0 64, 2 935 41 15. 
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Viss ir gatavs Vienības nama fasāžu 
atjaunošanai 
 
2009. gada 5. maijā notika pēdējie sagatavošanas darbi 

Vienības nama fasāžu atjaunošanas remontdarbiem – tika 
novadīta autoruzraudzības iepirkuma komisijas sēde. 

Projekta „Daugavpils vēsturiskā centra dominantes – 
Vienības nama atjaunošana” ietvaros, kuru realizē 
Daugavpils pilsētas dome, jau tika novadītas četras 

iepirkumu procedūras. Tehnisko projektu izstrādāja SIA „REM PRO”, kurai arī tika uzticēts 
veikt autoruzraudzību. Par būvuzņēmēju iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēta 
juridisko personu grupa: SIA „Svente Holding” un SIA „Restaurators”, jo tā iesniedza 
piedāvājumu ar viszemākajām izmaksām. Būvuzraudzību veiks SIA „SKA projekts”. 
Tuvākajā laikā ar visiem konkursu uzvarētajiem tiks noslēgti līgumi un pēc būvatļaujas 
saņemšanas sāksies arī reālie fasāžu renovācijas un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas 
darbi. Vēlāk tiks izsludināts konkurss arī mārketinga un publicitātes pasākumu 
īstenošanai. 

Projekta mērķis ir atjaunot Daugavpils vēsturisko centru, īpašu uzmanību pievēršot tā 
dominantei – Vienības namam. Plānots, ka šī aktivitāte veicinās tūrisma attīstību un 
kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu saglabāšanu un izmantošanu. 

Projekta kopējās izmaksas ieplānotas Ls 833 456 apmērā, kur Ls 700 000 sastāda 
ERAF finansējums, Ls 37 500 – Valsts budžeta dotācija un Ls 95 956 – Daugavpils 
pilsētas domes līdzfinansējums. Projekta īstenošanas termiņš ir 12 mēneši un tas ir 
jāpabeidz 2010. gada 7. maijā. 

 
Darbības programma: „Infrastruktūra un pakalpojumi”. 
Apakšaktivitāte: „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, 

atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai”. 
Sadarbības iestāde: valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”. 
Vienošanās Nr. L-PPA-09-006. 
 
Informāciju sagatavoja:  
Artjoms Mahļins, 
Pilsētas attīstības departamenta  
projektu administrators  
Tālr.: 654 76 064, 2 935 41 15 
e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
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Всё готово для обновления фасадов  
Дома Единства 
 
5 мая 2009 года прошли последние приготовления 

для ремонтных работ по обновлению фасадов Дома 
Единства. 

В рамках проекта «Обновление доминанты 
исторического центра Даугавпилса – Дома Единства», 
реализуемого Даугавпилсской городской думой, уже 

проведены четыре закупочные процедуры. Технический проект разработало ООО 
„REM PRO”, которому также доверено проводить строительный надзор. 
Строительным подрядчиком в результате закупки выбрана группа юридических лиц: 
ООО „Svente Holding” и ООО „Restaurators”, поскольку она подала предложение с 
наименьшими издержками. Строительный надзор будет осуществлять ООО „SKA 
Projekts”. В ближайшее время со всеми победителями конкурсов будут заключены 
договоры и после получения разрешения на строительство начнутся реальные 
работы по обновлению фасадов и по благоустройству прилегающей территории. 
Позже будет объявлен конкурс на проведение мероприятий маркетинга и рекламы.  

Цель проекта: обновить исторический центр Даугавпилса, особое внимание 
обратив на его доминанту – Дом Единства. Планируется, что эта активность 
поспособствует развитию туризма, долгосрочному сохранению и использованию 
культурно-исторического наследия. 

Общие издержки проекта запланированы в размере 833 456 лат, из которых 700 
000 лат составит финансирование Европейского Фонда Регионального Развития, 37 
500 лат – дотации государственного бюджета и 95 956 лат – софинансирование 
Даугавпилсской городской думы. Срок выполнения проекта – 12 месяцев и его 
необходимо окончить 7 мая 2010 года. 

 
Программа: «Инфраструктура и услуги». 
Подпрограмма: «Сохранение, обновление градостроительных памятников 

государственного значения и приспособление инфраструктуры для развития 
туристических продуктов». 

Партнёрское учреждение: Государственное агентство „Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra”. 

Соглашение № L-PPA-09-006. 
 
Информацию подготовил: 
Артём Махлин, 
администратор проектов 
Департамента городского развития 
Тел.: 654 76 064, 2 935 41 15 
Э-почта: artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
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Tiks labiekārtota Vienības namam 
pieguļošā teritorija 
 
Šajā nedēļā projekta “Daugavpils vēsturiskā centra 

dominantes – Vienības nama atjaunošana” ietvaros 
sāksies labiekārtošanas darbi ap Vienības namu. 

Projekta ietvaros ir paredzēta teātra priekšlaukuma 
un skvēra rekonstrukcija. 

Projektētāji ir izpētījuši vēsturisko materiālu un iepriekšējo gadu vēsturiskās 
fotogrāfijas, bet DU Sistemātiskās bioloģijas institūta speciālisti ir veikuši skvēra 
dendroloģisko inventarizāciju un snieguši savus ieteikumus. 

Pie Vienības nama augošās gobas ir saglabājušās no Vienības nama būvniecības 
laikiem. Veicot koku izpēti, ir konstatēts, ka tās ir inficētas ar Holandes gobu slimību. Bet 
daudzām duglāzijām, kuras ir stādītas vēlāk, ir konstatēta bīstama slimība- duglāziju 
rūsainā skujbire, kas izplatās uz citiem kokiem. Tāpēc lielo un veco koku ciršana ir 
pamatota- tie ir slimi un maz dekoratīvi, tiem ir šķirnēm netipiski deformēti vainagi. Bet 
kastaņas ir ļoti dekoratīvas un tās tiks saglabātas. 

Ir paredzēts atjaunot teātra priekšlaukumu, to maksimāli tuvinot sākotnējam izskatam. 
Tā kā ir saglabājušies gan vēsturiskie projekta materiāli, gan ēkas makets, un ir skaidras 
liecības par autora sākotnējo ieceri. 

Saskaņā ar projektu, teātra priekšlaukumā tiks ierīkoti jauni stādījumi, kas būs līdzīgi 
tiem, kuri tika ierīkoti, būvējot Vienības namu. Tie, atbilstoši autora iecerei nevis aizsegs 
ēkas galveno fasādi, bet gan to izcels, veidojot priekšlaukumu. Skvērs no Vienības ielas 
tiks nodalīts ar Piramidālā ozola šķirnes “Fastigiata” un dekoratīvo krūmu stādījumiem. 
Tiks ierīkotas divas viengadīgo puķu dobes un liela rožu dobe. No Rīgas ielas un Saules 
ielas pusēm paredzēti hortenziju stādījumi.  

Visi gājēju celiņi apkārt Vienības laukumam būs no betona bruģakmens. Gājēju 
trotuārs gar Vienības ielu tiks paplašināts. Projekts paredz arī atpūtas soliņu uzstādīšanu.  

Iesāktos labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus kopā ar pārējām aktivitātēm 
paredzēts pabeigt līdz 2010.gada aprīlim. 

ERAF projektu realizē Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru (vienošanās Nr. L-PPA-09-0006). 

 
Informāciju sagatavoja: 
Skaidrīte Kozlovska 
Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta ainavu arhitekte 
 
Papildus informācija: 
Artjoms Mahļins, 
projekta vadītājs 
Tālr.: 654 76 064 
artjoms.mahlins@daugavpils.lv  

 



 
PRESES ZIŅOJUMS NR.3 krievu valodā 13/10/2009

 
Будет благоустроена территория, 
прилегающая к Дому Единства 
 
В рамках проекта «Обновление доминанты 

исторического центра Даугавпилса – Дома Единства» 
на этой неделе начнутся работы по благоустройству 
территории вокруг Дома Единства. 

Проект предусматривает реконструкцию сквера и 
площадки перед театром. Проектировщики изучили 

исторические материалы и фотографии прошлых лет, а специалисты Института 
систематической биологии ДУ провели дендрологическое исследование сквера и 
подготовили своё заключение. 

Вязы, растущие у Дома Единства, сохранились со времён постройки этого 
многофункционального здания. Проведя исследование деревьев, констатировано, 
что они инфицированы голландской болезнью ильмовых, вызывающее массовое 
высыхание вязов. У многих дугласовых пихт (лжетсуг), высаженных позже, была 
констатирована опасная болезнь – ржавчина хвои, вызываемая грибами, которая 
распространяется и на другие деревья. Поэтому обоснован сруб больших и малых 
деревьев – они больны и мало декоративны, к тому же у них для своих видов 
нетипично деформированы кроны. Однако каштаны – высоко декоративны и они 
будут сохранены. 

Предусмотрено восстановить площадку перед входом в театр, максимально 
приблизив её к первоначальному облику. Поскольку сохранились как исторические 
проектировочные материалы, так и макет здания, нам понятен первоначальный 
замысел архитектора Вернера Витанда. Согласно проекту, на передней площадке 
театра будут высажены новые растения, такие же, как и при строительстве Дома в 
30-е года прошлого века. По замыслу автора эти растения будут не закрывать 
главный фасад здания, но выделять его, формируя переднюю площадку. Сквер от 
Площади Единства будет отделён дубами пирамидального вида „Fastigiata” и 
насаждениями декоративного кустарника. Будут также разбиты две клумбы для 
однолетних растений и большая клумба для роз. Со стороны улиц Ригас и Саулес 
предусмотрены насаждения из гортензий.  

Все пешеходные дорожки вокруг Дома Единства будут выложены бетонной 
брусчаткой. Тротуар вдоль улицы Виенибас будет расширен, а проезжая часть, 
выложенная гранитной брусчаткой, заново переложена для того, чтобы избавиться 
от постоянных луж в этой зоне. Проект предусматривает также и установку скамеек 
для отдыха, мусорных урн, ремонт фонарных столбов. 

Начатые работы по благоустройству и озеленению территории вместе с другими 
мероприятиями проекта предусмотрено закончить к апрелю 2010 года. 

Проект Европейского фонда регионального развития реализует Даугавпилсская 
городская дума, в сотрудничестве с Государственным агентством инвестиций и 
развития (соглашение № L-PPA-09-0006). 

 
Информацию подготовила: 
Скайдрите Козловска, 
ландшафтный архитектор 
Департамента городского планирования и строительства 
 



Дополнительная информация: 
Артём Махлин, 
руководитель проекта 
тел.: 654 76 064 
artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
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Izdoti Mārketinga materiāli Vienības nama 
atjaunošanas projekta ietvaros 
 
2009. gada maijā sākās Daugavpils vēsturiskā centra 

sakārtošanas un Vienības nama atjaunošanas projekta 
īstenošana.  

Projektu „Daugavpils vēsturiskā centra dominantes – 
Vienības nama atjaunošana” realizē Daugavpils pilsētas 
dome sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 

(Vienošanās Nr. L-PPA-09-0006). 
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 833 350: Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējums – 84%, valsts budžeta dotācija – 4,5%, pašvaldības līdzfinansējums – 11,5%. 
Projekta ietvaros tiek veikta Vienības nama fasāžu restaurācija un atjaunošana tā 

vēsturiskajā izskatā. Tiks labiekārtota Vienības namam pieguļošā teritorija: stādīti jauni 
koki un krūmi, ierīkoti jauni segumi ietvēm un celiņiem.  

Uz doto brīdi ir atjaunota daļa fasādes, uzstādīta daļa jauno vai restaurēto logu un 
durvju. Uzlikts atpakaļ uzraksts. Restaurētas vēsturiskās laternas. No jauna izveidots 
teātra priekšlaukums, kur pavasarī tiks stādīti koki un krūmi.  

Būvniecības procesā izveidojās nepieciešamība veikt arī papilddarbus: pamatņu 
hidroizolāciju, iekšējā pagalma pārseguma nomaiņu, lietus ūdens kanalizācijas renovāciju 
u.c.  

Otrā svarīgā projekta daļa ir mārketinga un publicitātes pasākumu īstenošana. Jau ir 
izdots sienas kalendārs 2010. gadam, kuru dome izmanto reprezentatīvajiem mērķiem. 
Tāpat reprezentatīvi ir suvenīru maisiņi ar pilsētas moto: „Mana pils Daugavpils”.  

Lai informētu tūristus par pilsētu un aicinātu potenciālos viesus apmeklēt Daugavpili ir 
publicēti 3 brošūras veidi 6 valodās: latviešu, krievu, angļu, poļu, vācu un lietuviešu. 
Brošūras ietver sevī informāciju par Daugavpils vēsturisko centru: ievērojamajiem tūrisma, 
kultūras, atpūtas, sporta un dabas objektiem. Tās pārsvarā tiks izplatītas tūrisma izstādēs 
un Rīgas tūrisma centros. 

Kad tūristi ir atbraukuši uz Daugavpili, mēs viņiem piedāvāsim arī divu veidu kartes: 
noplēšamās kartes blokos ar palielināto vēsturiskā centra plānu un kabata izmēra 
salokāmās kartes cietajos vākos. Kartēs akcents ir uzlikts tieši uz pilsētas vēsturisko 
centru, pilsētas populārākajiem apskates objektiem. 

Drīzumā tiks izdoti vēsturiskā centra atklātņu komplekti. 
Gribu uzsvērt, ka mārketinga pasākumus īsteno Daugavpils firma SIA „13.stāvs”, kura 

uzvarēja iepirkuma atklātā konkursā, pateicoties iesniegtajam piedāvājumam ar viszemāko 
cenu. 

 
Informāciju sagatavoja: 
Artjoms Mahļins 
Pilsētas plānošanas politikas departamenta 
Projektu nodaļas eksperts projektu jautājumos 
Tālr.: 654 76 064, artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
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Vienības nama atjaunošana prasa  
papildus darbus 
 
2009. gada maijā sākās Daugavpils vēsturiskā centra 

sakārtošanas un Vienības nama atjaunošanas projekta 
īstenošana.  

Projektu „Daugavpils vēsturiskā centra dominantes – 
Vienības nama atjaunošana” realizē Daugavpils pilsētas 
dome sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 

(Vienošanās Nr. L-PPA-09-0006). 
Projekta ietvaros tiek veikta Vienības nama fasāžu atjaunošana to vēsturiskajā izskatā. 

Tiks labiekārtota Vienības namam pieguļošā teritorija: stādīti jauni koki un krūmi, ierīkoti 
jauni segumi ietvēm un celiņiem, renovēta granīta bruģa brauktuve. Uz doto brīdi ir 
atjaunoti 80% fasādes dekoratīvā apmetuma, uzstādīta lielākā daļa jauno vai restaurēto 
logu un durvju. Restaurētas un montētas savās vietās vēsturiskās laternas. No jauna 
izveidots teātra priekšlaukums, kur drīzumā tiks stādīti piramidālie ozoli, rožu krūmi un 
hortenzijas, ierīkots zāliens un puķu dobes.  

Projekta svarīga daļa ir mārketinga un publicitātes pasākumu īstenošana. Jau ir izdots 
sienas kalendārs 2010. gadam. Tāpat reprezentatīvi ir suvenīru maisiņi ar pilsētas moto: 
„Mana pils Daugavpils”. Tajos plānots pasniegt vēsturiskā centra atklātņu komplektus, kuri 
tiks izgatavoti drīzumā. Ir publicēti 3 brošūras veidi 6 valodās. Ir izdotas arī divu veidu 
kartes. Tiek gatavots arī elektronisks materiāls ar informāciju par pilsētu un tās vēsturisko 
centru izvietošanai lielākajos reģionālajos tūrisma Internet-portālos. Visos mārketinga un 
publicitātes izdevumos akcents ir uzlikts tieši uz pilsētas vēsturisko centru un uz pilsētas 
populārākajiem apskates objektiem.  

Papildus nepieciešamie neparedzētie darbi tika konstatēti būvniecības procesa 
apsekošanas gaitā un sākotnējā objekta apsekošanā un projektēšanā tos nebija 
iespējams paredzēt, neveicot apjomīgus un darbietilpīgus izpētes darbus. Uzsākoties 
būvniecības darbiem, tika atklāts ēkas pamatņu kritiskais tehniskais stāvoklis: gandrīz 
pilnībā ir zudis hidroizolācijas slānis, sienās horizontālās hidroizolācijas nolūkos 
izmantojamais ruberoīds ir pilnībā nopuvis un vairs nespēj noturēt mitruma nokļūšanu no 
cokolstāva uz pārējo fasādi. Sākotnējā tehniskajā projektā netika iekļauta elektroietaišu 
renovācijas daļa. Ņemot vērā šos apstākļus, būvuzņēmējs un autoruzraugs ir veicis divas 
neatkarīgas ekspertīzes, kuru rezultātā tika pieņemts lēmums veikt sekojošus papildu 
būvdarbus: 

− ēkas pamatu vertikālā hidroizolācija; 
− ēkas iekšējā pagalma pagrabtelpu pārseguma rekonstrukcija; 
− lietus ūdens un ārējās kanalizācijas tīklu rekonstrukcija zem ietvēm; 
− pagraba logu padziļinājumu hidroizolācija un renovācija; 
− ēkai pieguļošās teritorijas esošā apgaismojuma tīklu rekonstrukcija; 
− ēkas fasāžu elektroinstalācijas rekonstrukcija; 
− ventilācijas kanālu tīrīšana. 

Š.g. 1. aprīlī noslēdzies iepirkuma konkurss papildu darbiem, kurā savu piedāvājumu 
bija iesniegusi tikai viena firma – pašreizējais Vienības nama atjaunošanas 
ģenerāluzņēmējs SIA „Svente Holding”. Pēc atbilstošās vērtēšanas procedūras, šai firmai 
tika piešķirtas tiesības slēgt līgumu, kas tiks izdarīts tuvākajā laikā. Līdz ar to tika 
pagarināts arī paša projekta pabeigšanas termiņš. Būvuzņēmējam objekts ir jānodod 
ekspluatācijā līdz š.g. 7. septembrim. 

 



„Īstenot vairāk nekā 800 tūkst. latu vērto projektu pašvaldībai vienai pašai nebūtu bijis 
pa spēkam. Pozitīvi, ka iepirkumu procedūru rezultātā izveidojies līdzekļu ietaupījums 
devis iespēju veikt vairākus papildu būvdarbus, kuru nepieciešamība atklājusies būvdarbu 
un fasāžu renovācijas procesā,” uzsver Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. 
vietniece Rita Strode.   

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 833 350: Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums – 84%, valsts budžeta dotācija – 4,5%, pašvaldības līdzfinansējums – 11,5%. 

 
Informāciju sagatavoja: 
Artjoms Mahļins 
Pilsētas plānošanas politikas departamenta 
Projektu nodaļas  
eksperts projektu jautājumos 
Tālr.: 654 76 064 
artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
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Vienības nams pirms renovācijas uzsākšanas 
 

 
 

Vienības nams pirms renovācijas uzsākšanas 
 



 
 

Veikta logu maiņa vai restaurācija 
 
 
 

 
 

Veikta durvju maiņa vai restaurācija 



 

 
 

Atjaunota ēkas pamatņu un logu padziļinājumu hidroizolācija 
 
 
 

 
 

Atjaunota lietus ūdens novadīšanas sistēma 
 



 

 
 

Atjaunots iekšējā pagalmiņa pārsegums: armēšanas darbi 
 
 
 

 
 

Atjaunots iekšējā pagalmiņa pārsegums: betonēšanas darbi.



 
 

Labiekārtota Vienības namam pieguļošā teritorija 
 
 
 

 
 

Labiekārtota Vienības namam pieguļošā teritorija 
 



 
 

Atjaunota Vienības nama fasāde. Izbūvētas uzbrauktuves 
 
 

 
 

Uzstādīts pacēlājs. Atjaunots apgaismojums.  
ATJAUNOTA DAUGAVPILS VĒSTURISKĀ CENTRA DOMINANTE – VIENĪBAS NAMS



 
 

Publicēts sienas kalendārs 2010. gadam 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Publicēts ceļvedis-brošūra sešās valodās (trīs veidi)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nopublicēti pilsētas centra kartes divi veidi (kabata izmērā un salīmētas blokos) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nopublicēts atklātņu komplekts (16 atklātņu kolekcija kastē un maisiņš) 
 



 
 
 
 

 
 

Izgatavots elektroniskais materiāls,  
kuru izvietos lielākajos nacionālajos un reģionālajos tūrisma portālos 



 
 

Vienības nama svinīgās atklāšanas dienā pēc vairāku projektu pabeigšanas. 17/09/2010 
 

No kreisas: Pilsētas galvenā arhitekte Ingūna Kokina,  
Projektu nodaļas vecākā grāmatvede – projekta līdzautore un grāmatvede Jeļena Stepanova,  
Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris – pasūtītāja pārstāvis objektā Viktors Nikolajevs,  

Projekta nodaļas eksperts projektu jautājumos – projekta vadītājs Artjoms Mahļins,  
Projektu nodaļas vadītāja Daina Krīviņa,  

Projektu nodaļas eksperte projektu jautājumos Svetlana Sergejeva,  
bijusī Pilsētas attīstības departamenta vadītāja – projekta līdzautore Inga Goldberga 

 
 

 Daugavpils 
pilsētas 
dome 

 

 
 
 

 


