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LĒMUMS 
 

Daugavpilī 

2018.gada 16.novembrī       Nr.614 

(prot.Nr.32,   4.§) 

   
Par atbalstu projektam 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 

2014.-2020.gadam Investīciju un Rīcības plānu, Eiropas Komisijas 2018.gada 29.oktobra 

lēmumu par projekta apstiprināšanu, Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēdes 

2018.gada 15.novembra sēdes protokolu Nr.17, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

sēdes 2018.gada 15.novembra sēdes protokolu Nr.32, atklāti balsojot: PAR – 9 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt projekta Nr. LV-RU-002 “Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un 

veicināšana Latvijā un Krievijā” īstenošanu Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020. ietvaros. 

2. Nodrošināt līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai, saskaņā ar 

projekta īstenošanas nosacījumiem, no pašvaldības budžeta vai aizņemtajiem līdzekļiem. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja  

1. vietniekam I. Prelatovam. 

 

Pielikumā: Projekta “Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā 

un Krievijā” apraksts. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   R.Eigims 



Pielikums 

Daugavpils pilsētas domes 

2018.gada 16.novembra 

lēmumam Nr.614 

 

Projekta Nr. LV-RU-002 “Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un 

veicināšana Latvijā un Krievijā” apraksts 

 

Projekta pieteicējs: Daugavpils pilsētas dome 

Projekta partneri:  

Pleskavas pilsētas administrācija (Krievijas Federācija) 

Cesvaines novada dome (Latvijas Republika) 

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (Latvijas Republika) 

Projekta nosaukums 

angļu valodā, 

akronīms, numurs: 

Preservation and promotion of the cultural and historical heritage in 

Latvia and Russia, LV-RU HERITAGE, Nr.LV-RU-002 

Projekta ilgums: 24 mēneši pēc subsīdiju līguma parakstīšanas  

Projekta mērķis: 

Veicināt kultūras mantojuma tūrismu programmas teritorijā, 

restaurējot objektus un attīstot pārrobežu tūrisma risinājumus ar 

tūristu un apmeklētāju skaita pieauguma lielāko potenciālu 

Projekta izmaksas: 

Projekta kopējās izmaksas: 3 466 667 EUR, t.sk. 

Daugavpils daļa: 1 869 033 EUR, no kuriem 

1 246 400 EUR – ERAF līdzekļi (90%) 

69 244 EUR – Valsts budžeta finansējums (5%) 

69 245 EUR – pašvaldības līdzfinansējums (5%) 

484 144 EUR – pašvaldības finansējums investīciju objekta 

pilnīgai pabeigšanai  

Projekta galvenās 

aktivitātes: 

 Daugavpils cietokšņa 7. bastiona Pulvera pagraba Nikolaja ielā 

1 restaurācija un pielāgošana M. Rotko mākslas centra izstāžu 

sektora funkcijām (“P.Martinsona galerija”); pieguļošās 

teritorijas labiekārtošana, izveidojot rekreācijas, amatnieku 

tirdzniecības zonas un bērnu rotaļlaukumu 

 Daugavpils cietokšņa celtniecības materiālu pētniecība 

Krievijas Valsts kara jūras flotes arhīvā Sanktpēterburgā 

 Tūrisma brošūras publikācija par Daugavpils cietoksni 

 Amatnieku pārvietojamo kiosku (ratu) izgatavošana 

Projekta īstenošanas 

vieta: 

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona Pulvera pagrabs (Daugavpils, 

Latvija), Cesvaines pils (Cesvaines novads, Latvija), Bekleševa 

muižkungu māja (Pleskava, Krievija)  

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)    R.Eigims 
 

 


