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Cietoksnī iedvesīs jaunu dzīvību  
23/03/09 
 
Pirmdien, 23. martā Rīgā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas telpās tika 
parakstītas vienošanās par projekta „Daugavpils Cietokšņa infrastruktūras – ielu 
kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu renovācija” īstenošanu. Līgumu parakstīja 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktore Anna Vītola-Helviga un Daugavpils 
pilsētas Domes priekšsēdētāja Rita Strode. 
 
Projekta kopējās izmaksas sastādīs 8 835 866 LVL. No tām Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF) līdzfinansē 85%, bet valsts – 15%, tajā skaitā pašvaldības 
līdzfinansējums 927 766 LVL. 
 
Projektu realizēs Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” prioritātes „Policentriska attīstība” aktivitātes „Nacionālas un reģionālas 
nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros 
33 mēnešu garumā. Projektu plānots pabeigt 2011. gada nogalē. 
 
Patlaban tiek gatavots iepirkumu konkurss būvniecības darbu un būvuzraudzības 
veikšanai. Jūlijā varētu noslēgt līgumus un augustā sāksies būvdarbi.  
 
Daugavpils Cietoksnī paredzēts veikt inženiertehnisko sistēmu maģistrālo tīklu 
komplekso rekonstrukciju: izbūvēt jaunus ūdensvada, siltumapgādes, kanalizācijas un 
lietus kanalizācijas tīklus, ierīkot jaunus apgaismojuma tīklus, izbūvēt ceļus un 
labiekārtot teritoriju. 
 
Iedzīvotājiem tiks veidota pievilcīgākā, ērtākā vide, uzlaboti pašvaldības pakalpojumi. 
Valsts un pašvaldības iestādēm tiks radīta labāka sasniedzamība un pieejamība. 
Tūrisma attīstībai tiks piešķirti jauni faktori, jo projekts veicinās arī turpmākās 
investīcijas šajā monumentālajā objektā. 
 
Projekta īstenošana nodrošinās teritorijas tālākai attīstībai nepieciešamās jaudas un 
radīs priekšnoteikumus valsts nozīmes pilsētbūvniecības un arhitektūras pieminekļa kā 
unikālā kultūrvēsturiskā un fortifikāciju mantojuma saglabāšanai un racionālai 
izmantošanai. Projekts palīdzēs iedvest 200 gadu vecajā Dinaburgas Cietoksnī jaunu 
dzīvību un izveidot to par administratīvo, kultūras, darījumu, atpūtas un tūrisma centru. 
 
Artjoms Mahļins, 
Daugavpils pilsētas Domes 
Pilsētas attīstības departamenta 
Projektu koordinācijas un vadības nodaļas 
projektu administrators 
Tālr. 654 76 0 64 
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Jaunumi Cietokšņa infrastruktūras renovācijas projektā 
30/06/2009 
 
23. martā tika parakstītas vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003/019 starp 
Daugavpils pilsētas domi un Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta 
„Daugavpils cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu 
renovācija” īstenošanu.  
 
30. jūnijā projekta ieviesēja – Domes Komunālās Saimniecības nodaļas – telpās notika 
būvuzraudzības iepirkuma procedūras piedāvājumu atvēršana. Kopumā tika izvērtēti 7 
piedāvājumi. Piedāvājumu cenas svārstība ir liela: no Ls 32 000 līdz Ls 130 000. 
Saskaņā ar iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un noteikto kārtību uzvārētājs tiks 
noskaidrots divu nedēļu laikā. 
 
Iepirkuma konkurss par būvniecības darbiem tika pagarināts un piedāvājumu atvēršana 
notiks 10. jūlijā Domes Mazajā zālē.  
  
Projekta kopējās izmaksas sastādīs LVL 8 835 866. No tām Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF) līdzfinansē 85%, bet valsts – 15%, tajā skaitā pašvaldības 
līdzfinansējums LVL 927 766. 
 
Projektu realizēs Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes „Policentriska attīstība” aktivitātes „Nacionālas 
un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts 
attīstībai” ietvaros 33 mēnešu garumā. Projektu plānots pabeigt 2011. gada nogalē. 
Pašlaik risinās iepirkuma procedūra būvniecības darbu veikšanai. Jūlija beigās varētu 
noslēgt līgumu ar būvuzņēmēju un augustā sāksies būvdarbi. 
 
Daugavpils Cietoksnī paredzēts veikt inženiertehnisko sistēmu maģistrālo tīklu 
komplekso rekonstrukciju: izbūvēt jaunus ūdensvada, siltumapgādes, kanalizācijas un 
lietus kanalizācijas tīklus, ierīkot jaunus apgaismojuma tīklus, izbūvēt ceļus un 
labiekārtot teritoriju. 
 
Informāciju sagatavoja: A.Mahļins 
Daugavpils pilsētas domes 
Pilsētas attīstības departamenta 
projektu vadītājs  
Tālr./Fakss: 654 76 064; e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv 
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Izvēlas Daugavpils Cietokšņa infrastruktūras 
būvnieku 
25/09/2009 
 

22. septembrī tika atvērti pretendentu piedāvājumi 
Daugavpils pilsētas domes atklātajā konkursā „Daugavpils 
cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais labiekārtojums 
un inženiertīklu renovācija” (identifikācijas Nr. DPD KSN 

2009/19). 
Pavisam kopā konkursa dokumentāciju izņēma 28 pretendenti, tajā skaitā arī 5 

vietējie Daugavpils uzņēmumi. Līdz 22. septembra plkst. 11.00 pretendentiem bija 
jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti: apliecinājumi, finanšu piedāvājums, tāmes u.c. 
Iepirkuma komisijas izskatīšanai tika iesniegti 17 piedāvājumi. 

Piedāvājumu cenas svārstījās no 4,252 mljn. Ls (visaugstākais piedāvājums) līdz 
2,779 Ls (vislētākais piedāvājums). Savus piedāvājumus bija iesniegušas arī 4 firmas 
no Daugavpils. Pašlaik notiek visu iesniegto piedāvājumu rūpīga izvērtēšana, īpašu 
uzmanību pievēršot gan piedāvātajām darbu tāmēm un tajās iekļautajām cenām 
izvirzīto formālo prasību izpildei, jo Dinaburgas Cietoksnis ir Valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības piemineklis, un būvniekam ir jābūt atbilstošai pieredzei. Līgumu par 
būvniecības darbu veikšanu ar konkursa uzvarētāju varētu noslēgt oktobra nogalē. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 8 835 866. No tām Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF) līdzfinansē 85%, bet valsts – 15%, tajā skaitā pašvaldības 
līdzfinansējums LVL 927 766. 

Projektu realizē sadarbībā ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru (vienošanās Nr. 
3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003/019), Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes „Policentriska attīstība” 
aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 
līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros 33 mēnešu garumā. Projektu plānots pabeigt 
2011. gada nogalē. 

Daugavpils Cietoksnī paredzēts veikt inženiertehnisko sistēmu maģistrālo tīklu 
komplekso rekonstrukciju: izbūvēt jaunus ūdensvada, siltumapgādes, kanalizācijas un 
lietus kanalizācijas tīklus, ierīkot jaunus apgaismojuma tīklus, izbūvēt ceļus (tajā skaitā 
arī veloceliņu) un labiekārtot teritoriju. 

 
Sīkākā informācija: 
A.Pudāns 
Daugavpils pilsētas domes 
Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs 
Tālr.: 654 76 315 
 
Informāciju sagatavoja:  
A.Mahļins 
Daugavpils pilsētas domes 
Pilsētas attīstības departamenta 
projektu vadītājs  
Tālr./Fakss: 654 76 064; e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv 
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Noslēgts līgums ar Daugavpils cietokšņa 
infrastruktūras būvnieku 
11/01/2010 
 
Pagājušā gada nogalē tika noslēgts līgums par Daugavpils 
cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksā labiekārtojuma 

un inženiertīklu renovācijas būvdarbiem ar ceļu būves firmu SIA „Binders”. 
Līdz ar to noslēdzās vairāk nekā pusgadu ilgstošā iepirkuma procedūra, kura 

dažādu iemeslu dēļ tika aizkavēta. Iepirkuma komisija izslēdza no konkursa firmu, kura 
bija iesniegusi vislētāko piedāvājumu, jo pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju 
savas kvalifikācijas novērtēšanai. Tāpēc tika izvēlēts otrais lētākais piedāvājums, kuru 
bija iesniegusi CBF SIA „Binders”, LVL 2,799 mljn. apmērā bez PVN 

Dotais līgums tika noslēgts projekta „Daugavpils cietokšņa infrastruktūras – ielu 
kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu renovācija” ietvaros, kuru realizē 
Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru 
(vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003/019), Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes 
„Policentriska attīstība” aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru 
izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros 33 mēnešu garumā. 
Projektu plānots pabeigt 2011. gada nogalē. 

Dinaburgas (Daugavpils) cietoksnī paredzēts veikt inženiertehnisko sistēmu 
maģistrālo tīklu komplekso rekonstrukciju: izbūvēt jaunus ūdensvada, siltumapgādes, 
kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklus, ierīkot jaunus apgaismojuma tīklus, izbūvēt 
ceļus (tajā skaitā ietves, autobusa pieturas, autostāvvietas, arī veloceliņu) un labiekārtot 
ielām pieguļošo teritoriju. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 8 835 866. No tām ERAF līdzfinansē 85%, 
bet valsts – 15%, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums sastāda LVL 927 766. 

Ņemot vērā, ka būvdarbu iepirkuma rezultātā ir izveidojies būtisks līdzekļu 
ietaupījums – vairāk nekā LVL 4,8 mljn. apmērā – samazināsies arī pašvaldības 
līdzfinansējuma daļa. Ietaupītus līdzekļus varēs novirzīt jaunu projektu realizēšanai 
pilsētvides attīstības jomā. 

Tuvākās nedēļas laikā Daugavpils pilsētas dome saņems Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas darbu atļauju, bet būvnieks noformēs būvatļauju. Tādējādi 
sāksies jau sen gaidītie Dinaburgas cietokšņa iekšējās apbūves infrastruktūras 
renovācijas darbi – atklāsies jauna lappuse mūsu unikālā pieminekļa vēsturē. 

 
Papildus informācija: 
Aivars Pudāns 
Daugavpils pilsētas domes 
Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs 
Tālr.: 654 76 314 
Informāciju sagatavoja:  
Artjoms Mahļins 
Daugavpils pilsētas domes 
Pilsētas plānošanas politikas departamenta 
Projektu nodaļas eksperts projektu jautājumos  
Tālr./Fakss: 654 76 064; e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
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Заключён договор со строителем 
инфраструктуры Даугавпилсской крепости 
11/01/2010 
 
В конце прошлого года был заключён договор с 
дорожно-строительной фирмой ООО „Binders” о 

проведении строительных работ по комплексному благоустройству улиц и 
реновации инженерных сетей – инфраструктуры Даугавпилсской крепости. 

Таким образом закончилась более чем полгода длившаяся процедура закупки, 
которая задерживалась по различным причинам. Закупочная комиссия исключила 
из конкурса фирму, предложившую самую низкую цену, поскольку претендент 
подал неправдивую информацию для оценки его квалификации. Поэтому 
предпочтение было отдано второму самому низкому предложению, которое и 
подала ДСФ ООО „Binders”, в размере 2,799 млн. лат без НДС. 

Данный договор был заключён в рамках проекта Европейского фонда 
регионального развития (ЕФРР) «Комплексное благоустройство улиц и 
реновация инженерных сетей – инфраструктуры Даугавпилсской крепости», 
который реализует Даугавпилсская городская дума в сотрудничестве с 
Государственным агентством регионального развития (соглашение № 
3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003/019). Проект длится 33 месяца и его планируется 
закончить в декабре 2011 года. 

В Динабургской (Даугавпилсской) крепости предусмотрено провести 
комплексную реконструкцию магистральных сетей инженерно-технических систем: 
построить новый водопровод, теплосети, сети ливневой и хозяйственной 
канализации, провести новые сети освещения, заново отстроить дороги (в том 
числе устроить тротуары, автобусные остановки, места стоянок и велодорожку), а 
также благоустроить прилегающую к улицам территорию. 

Общие расходы проекта составляют LVL 8 835 866. Из них: финансирование 
ЕФРР – 85%, дотация государственного бюджета – 15%, в том числе 
софинансирование самоуправления LVL 927 766. 

Принимая во внимание обстоятельство, что в результате закупки по 
строительным работам произошла значительная экономия средств – более, чем 
на 4,8 млн. лат – снизится также и доля софинансирования городской думы. 
Сэкономленные средства можно будет направить на реализацию новых проектов 
в сфере развития городской среды. 

В течение ближайшей недели Даугавпилсская городская дума получит 
разрешение на проведение работ от Государственной инспекции по охране 
культурных памятников, а строитель оформит строительное разрешение. Таким 
образом, начнутся уже давно ожидаемые реновационные работы инфраструктуры 
внутренней застройки Динабургской крепости – откроется новая страница в 
истории нашего уникального памятника. 

 
Дополнительная информация: 
Айварс Пуданс 
Руководитель Отдела коммунального хозяйства 
Даугавпилсской городской думы 
Тел.: 654 76 314 
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Информацию подготовил: 
Артём Махлин 
Эксперт по вопросам проектов 
Отдела проектов  
Департамента политики городского планирования  
Даугавпилсской городской думы 
 
Тел./Факс: 654 76 064; э-почта: artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
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Ir sākusies Daugavpils cietokšņa infrastruktūras 
izbūve  
08/04/2010 
 
Projekta „Daugavpils cietokšņa infrastruktūras – ielu 
kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu renovācija” 
ietvaros ir izdarīti nepieciešamie sagatavošanas darbi, lai 

uzsāktu vecā ielu seguma noņemšanu un inženierkomunikāciju nomaiņu. Tika izņemta 
būvatļauja, pie Mihaila vārtiem uzstādīts lielformāta informācijas stends, jau ir pabeigti 
koku un krūmu izciršanas darbi. Veco koku demontāža bija nepieciešama, jo tie tika 
stādīti haotiski, pārāk tuvu vēsturisko ēku fasādēm un pamatnēm, kā arī tā dēļ, ka 
saskaņā ar mūsdienu prasībām un cietokšņa detālplānojumu projekta rezultātā 
mainīsies ielu profili. Tiks stādītas jaunas koku un dekoratīvo krūmu rindas, kas 
perspektīvā netraucēs esošajām un izbūvētām komunikācijām. Vēsturiskais 
laukakmeņu bruģa segums tiks atjaunots gar ielām autostāvvietu vietās. Pārējie ielu 
segumi tiks izbūvēti no betona un granīta bruģakmens. Ielu rekonstrukcijas darbi 
sāksies aprīļa beigās. 

Būvdarbus veic ceļu būves firma SIA „Binders”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Inri”, 
autoruzraudzību veiks tehniskā projekta autors SIA „L4”. 

Projektu realizē Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Valsts Reģionālās attīstības 
aģentūru (vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003/019), Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
prioritātes „Policentriska attīstība” aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes 
attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros 33 
mēnešu garumā. Projektu plānots pabeigt 2011. gada nogalē. 

Cietoksnī paredzēts veikt inženiertehnisko sistēmu maģistrālo tīklu komplekso 
rekonstrukciju: izbūvēt jaunus ūdensvada, siltumapgādes, kanalizācijas un lietus 
kanalizācijas tīklus, ierīkot jaunus apgaismojuma tīklus, izbūvēt ceļus (tajā skaitā ietves, 
autobusa pieturas, autostāvvietas, arī veloceliņu) un labiekārtot ielām pieguļošo 
teritoriju. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 8 835 866. No tām ERAF līdzfinansē 85%, 
bet valsts – 15%, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums sastāda LVL 927 766. 

Ņemot vērā, ka būvdarbu iepirkuma rezultātā ir izveidojies būtisks līdzekļu 
ietaupījums – vairāk nekā LVL 4,8 mljn. apmērā – samazināsies arī pašvaldības 
līdzfinansējuma daļa. Ietaupītus līdzekļus varēs novirzīt jaunu projektu realizēšanai 
pilsētvides attīstības jomā. 

 
Papildus informācija: 
Aivars Pudāns 
Daugavpils pilsētas domes 
Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs 
Tālr.: 654 76 314 
Informāciju sagatavoja:  
Artjoms Mahļins 
Daugavpils pilsētas domes Pilsētas plānošanas politikas departamenta  
Projektu nodaļas eksperts projektu jautājumos  
Tālr./Fakss: 654 76 064; e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv 
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Началось строительство инфраструктуры 
Даугавпилсской крепости 
08/04/2010 
 
В рамках проекта «Комплексное благоустройство улиц и 
реновация инженерных сетей – инфраструктуры 

Даугавпилсской крепости» сделаны необходимые подготовительные работы 
для того, чтобы начать снятие старого покрытия улиц и замену инженерных 
коммуникаций. Выбрано строительное разрешение, у Михайловских ворот 
установлен крупноформатный информационный стенд, уже закончена вырубка 
деревьев и кустов. Демонтаж старых деревьев был необходим, поскольку их 
посадка проводилась хаотично, слишком близко к фасадам и основаниям 
исторических зданий, а так же из-за того, что согласно современным требованиям 
и детальной планировке Крепости в результате проекта будут изменены профили 
улиц. Будут высажены новые ряды деревьев и декоративных кустов, которые в 
перспективе не будут мешать существующим и построенным инженерным сетям. 
Покрытие исторической булыжной мостовой будет восстановлено вдоль дорог в 
местах, отведённых под автомобильные стоянки. Остальное уличное покрытие 
будет обустроено из бетонной и гранитной брусчатки. Работы непосредственно по 
реконструкции улиц начнутся в конце апреля. 

Строительные работы проводит фирма «Binders», строительный надзор 
осуществляет фирма «Inri», авторский надзор проводит автор технического 
проекта фирма «L4». 

Проект реализует Даугавпилсская городская дума в сотрудничестве с 
Государственным агентством регионального развития (соглашение № 
3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003/019)  в рамках программы «Инфраструктура и 
услуги» Европейского фонда регионального развития (ЕФРР). Проект длится 33 
месяца и его планируется закончить в декабре 2011 года. 

В Крепости предусмотрено провести комплексную реконструкцию 
магистральных сетей инженерно-технических систем: построить новый 
водопровод, теплосети, сети ливневой и хозяйственной канализации, провести 
новые сети освещения, заново отстроить дороги (в том числе устроить тротуары, 
автобусные остановки, места стоянок и велодорожку), а также благоустроить 
прилегающую к улицам территорию. 

Общие расходы проекта составляют LVL 8 835 866. Из них: финансирование 
ЕФРР – 85%, дотация государственного бюджета – 15%, в том числе 
софинансирование самоуправления LVL 927 766. 

Принимая во внимание обстоятельство, что в результате закупки по 
строительным работам произошла значительная экономия средств – более, чем 
на 4,8 млн. лат – снизится также и доля софинансирования городской думы. 
Сэкономленные средства можно будет направить на реализацию новых проектов 
в сфере развития городской среды. 

 
Дополнительная информация: 
Айварс Пуданс 
Руководитель Отдела коммунального хозяйства 
Даугавпилсской городской думы. Тел.: 654 76 314 
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Информацию подготовил: 
Артём Махлин 
Эксперт по вопросам проектов 
Отдела проектов  
Департамента политики городского планирования  
Даугавпилсской городской думы 
 
Тел./Факс: 654 76 064; электропочта: artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
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Pirmie pārsteigumi Daugavpils cietokšņa 
infrastruktūras izbūvē 
28/06/2010 
 
Projekta „Daugavpils cietokšņa infrastruktūras – ielu 
kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu renovācija” 
ietvaros turpinās sagatavošanas darbi, bet dažos posmos 

uzsākta ūdensapgādes un lietus kanalizācijas tīklu atjaunošana. Parādījās arī pirmie 
pārsteigumi – pagājušo gadsimtu sveicieni. 

Aleksandra, Hospitāļa, Konstantīna un Komandanta ielā notiek vecās segas 
konstrukcijas nojaukšana, augu zemes aizvešana uz atbērtni un izlīdzināšanas darbi. 
Vairākos ielu posmos konstatēts vecais ielu konstrukcijas materiāls – apaļš 
laukakmens. Toties ne visās ielās tas ir saglabājies. Tas tiek izņemts, attīrīts no zemes 
un uzglabāts, paliekot pilsētas īpašumā. Dotais materiāls tiks izmantots autostāvvietu 
laukumu izbūvei šī projekta ietvaros, kā arī citu kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanas projektu realizēšanai Cietokšņa teritorijā. 

Hekeļa ielā notiek ūdensvada izbūve no kaļamā ķeta caurulēm un saliekamām 
dzelzsbetona grodu akām, kā arī lietus ūdens kanalizācijas izbūve no polipropilēna 
caurulēm un dzelzsbetona akām. 

Aleksandra ielā turpinās vecās un nedarbojušās siltumtrases kanālu demontāža.  
Veicot vecā seguma konstrukcijas demontāžu vienā no Cietokšņa ielām tika atrastas 

veco komunikāciju paliekas: no sarkaniem ķieģeļiem būvētā caurule apmēram 50 cm 
diametrā un 20 metru garumā, kā arī no sarkaniem ķieģeļiem būvētais kolektors ar aku. 
Vairākās vietās šī caurule ir bojāta un virs tās ir uzliktas jaunākās konstrukcijas. Tas ļauj 
secināt, ka atrastā ķieģeļu caurule, iespējams, ir viens no vecākajiem Cietokšņa 
inženiertīklu paraugiem un tās vecums var sastādīt ap 150 gadu. Pieaicinātie 
profesionālie arheologi strādā pie veco tīklu atklāšanas, attīrīšanas un izpētes. Tiek 
sagatavoti priekšlikumi šo komunikāciju saglabāšanai un turpmākai demonstrēšanai 
Cietokšņa apmeklētājiem. Tiek paredzēts, ka arī turpmāk Cietokšņa teritorijā tiks atrasti 
19. gadsimta industriālā mantojuma objekti. Par katru no tiem speciālisti lems atsevišķi 
– vai būs iespēja un nepieciešamība tos saglabāt, vai labāk būs tos demontēt un nodot 
muzejam. Bez arheoloģiskās uzraudzības, būvdarbus Cietoksnī kontrolē gan Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, gan pilsētas domes speciālisti.  

Projektu realizē Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Valsts Reģionālās attīstības 
aģentūru (vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003/019), Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros 
33 mēnešu garumā. Projektu plānots pabeigt 2011. gada decembrī. 

Cietoksnī paredzēts veikt inženiertehnisko sistēmu maģistrālo tīklu komplekso 
rekonstrukciju: izbūvēt jaunus ūdensvada, siltumapgādes, kanalizācijas un lietus 
kanalizācijas tīklus, ierīkot jaunus apgaismojuma tīklus, izbūvēt ceļus (tajā skaitā ietves, 
autobusa pieturas, autostāvvietas, arī veloceliņu) un labiekārtot ielām pieguļošo 
teritoriju. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 8 835 866. No tām ERAF līdzfinansē 85%, 
bet valsts – 15%, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums sastāda LVL 927 766. 
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Papildus informācija: 
Aivars Pudāns 
Daugavpils pilsētas domes 
Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs 
Tālr.: 654 76 314 
 
Informāciju sagatavoja:  
Artjoms Mahļins 
Daugavpils pilsētas domes 
Pilsētas plānošanas politikas departamenta 
Projektu nodaļas eksperts projektu jautājumos  
Tālr./Fakss: 654 76 064; e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
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Первые сюрпризы при строительных 
работах в Даугавпилсской крепости 
29/06/2010 
 
Продолжаются подготовительные работы в рамках 
проекта «Инфраструктура Даугавпилсской крепости - 
благоустройство комплекса улиц и реновация 
инженерных сетей», а на некоторых участках уже 

начато восстановление водопровода и сетей ливневой канализации.  
Появились и первые сюрпризы – приветы из прошлых веков. На улицах 

Александра, Госпиталя, Константина и Коменданта проводится разборка старого 
покрытия улиц, отсыпка плодородного слоя почвы и работы по выравниванию. На 
многих участках улиц найдены материалы, составлявшие их старое покрытие - 
круглые валуны. Хотя не на всех улицах они сохранились. Валуны вынут, очистят 
от земли и отправят на хранение как городскую собственность. В дальнейшем эти 
материалы будут использованы в рамках данного проекта при постройке 
площадок для автостоянок, а также при реализации других проектов по 
сохранению культурно-исторического наследия на территории Крепости. 

На улице Гекеля проводится прокладка водопровода из кованых труб и 
сборных железобетонных колодезных шахт, а также прокладка ливневой 
канализации из полипропиленовых труб и железобетонных колодцев. 

На улице Александра продолжается демонтаж старых и неработающих 
каналов теплотрассы. Во время работ по демонтажу старого покрытия одной из 
улиц в Крепости были найдены остатки старых коммуникаций: труба из красного 
кирпича диаметром примерно 50 см и длиной 20 метров, а также построенный из 
красного кирпича коллектор с колодцем. Эта труба повреждена во многих местах, 
и над ней проложены более новые конструкции. Это позволяет сделать вывод, 
что найденная кирпичная труба, возможно, - один из старейших образцов 
инженерных сетей в Крепости и ее возраст может составлять около 150 лет. 
Приглашенные профессиональные археологи работают над раскопками, очисткой 
и исследованием старых сетей. Разрабатываются предложения по сохранению 
данных коммуникаций и демонстрации их в дальнейшем посетителям Крепости. 
Предполагается, что и впредь на территории Крепости будут находить объекты 
индустриального наследия 19-го века. По поводу каждого из них специалисты 
будут принимать отдельное решение - будет ли возможность и необходимость 
сохранить их на месте или лучше их демонтировать и передать в музей. Кроме 
археологического надзора, контроль за строительными работами в Крепости 
ведут как Государственная инспекция по охране памятников культуры, так и 
специалисты городской думы.  

Данный проект реализует Даугавпилсская городская дума в сотрудничестве с 
Государственным агентством регионального развития (соглашение № 
3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003/019), в рамках действия программы Европейского 
фонда регионального развития (ERAF) «Инфраструктура и услуги» 
длительностью 33 месяца. Завершить проект планируется в декабре 2011 года. 

В Крепости предусматривается провести комплексную реконструкцию 
магистральной сети инженерно-технических систем: провести новые сети 
водопровода, теплоснабжения, канализации и ливневой канализации, 
оборудовать новые осветительные сети, построить дороги (в том числе, тротуары, 
автобусные остановки, автостоянки, а также велосипедные дорожки) и 
благоустроить прилегающую к улицам территорию.  
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Общие затраты по проекту составляют 8 835 866 латов. Из этой суммы ERAF 
софинансирует 85%, а государство - 15%, таким образом софинансирование со 
стороны самоуправления составляет 927 766 латов. 

 

 
 
Дополнительная информация: 
Айварс Пуданс 
Руководитель Отдела коммунального хозяйства 
Даугавпилсской городской думы. Тел.: 654 76 314 
 
Информацию подготовил: 
Артём Махлин 
Эксперт по вопросам проектов 
Отдела проектов  
Департамента политики городского планирования  
Даугавпилсской городской думы 
Тел./Факс: 654 76 064; электропочта: artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
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Turpinās Daugavpils cietokšņa infrastruktūras 
izbūve 
13/10/2010 
 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Daugavpils 
cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais labiekārtojums 
un inženiertīklu renovācija” ietvaros turpinās komunikāciju 
atjaunošana un ielu segumu izbūve valsts nozīmes 

pilsētbūvniecības un arhitektūras pieminekļa teritorijā. 
Būvniecības darbi notiek konsekventi: kamēr Imperatora ielas posmā notiek tikai 

sagatavošanas darbi – asfaltbetona segas konstrukcijas un brauktuves betona apmales 
nojaukšana, Hekeļa, Hospitāļa, Aleksandra un Konstantīna ielas posmos jau notiek 
segas izbūve – tiek likta smilts drenējošā kārta, šķembu maisījuma kārta un izbūvēts 
šķembu spilvens zem apmalēm. Tas nozīmē, ka šajās ielās jau ir atjaunoti visi 
inženiertīkli un uzsākta ceļu daļas izbūve. 

Aleksandra, Imperatora, Konstantīna un 2. Oficieru ielas dažādos posmos turpinās 
ūdensapgādes, ārējo kanalizācijas un siltumtrases tīklu nomaiņa un lietus ūdens 
kanalizācijas tīklu izbūve. 

No pilsētas iedzīvotājiem tiek saņemti jautājumi par tīklu ieguldījumiem Cietokšņa 
ielā. Vēlamies informēt, ka posmā no Dinaburgas cietokšņa Mihaila vārtiem pāri 
aizsarggrāvim un tālāk pa Cietokšņa ielas posmu starp Daugavas ielu un Kraujas ielu 
tiek atjaunots maģistrālais ūdensvads ūdensapgādes un ugunsdzēsības sistēmas 
uzlabošanai cietokšņa teritorijā.  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi regulāri tiek veiktas arī nepieciešamas 
laboratorijas pārbaudes.  

Projektu realizē Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Valsts Reģionālās attīstības 
aģentūru (vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003/019), ERAF darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros 33 mēnešu garumā. Projektu 
plānots pabeigt 2011. gada decembrī. 

Pēc veiktajām iepirkumu procedūrām, tika koriģētas projekta kopējās izmaksas. 
Tagad tās sastāda LVL 3 873 439. No tām ERAF līdzfinansē 85%, bet valsts – 15%, 
tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums sastāda LVL 581 016. Ieekonomētie līdzekļi 
novirzīti jaunu projektu īstenošanai minētās programmas ietvaros. 

 
Papildus informācija: 
Aivars Pudāns 
Daugavpils pilsētas domes 
Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs 
Tālr.: 654 76 314 
 
Informāciju sagatavoja:  
Artjoms Mahļins 
Daugavpils pilsētas domes 
Pilsētas plānošanas politikas departamenta 
Projektu nodaļas eksperts projektu jautājumos  
Tālr./Fakss: 654 76 064; e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
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Tiks slēgta autotransporta kustība pa Aleksandra 
vārtiem Daugavpils cietoksnī 
14/09/2012 
 
Sakarā ar Imperatora ielas rekonstrukciju Daugavpils cietokšņa 
teritorijā, apmaļu un bruģa likšanas darbiem, no šī gada 17. 
septembra tiks slēgta autotransporta kustība caur cietokšņa 

Aleksandra (ziemeļu) vārtiem. Gājēju kustība netiks slēgta, taču tiks ievērojami 
apgrūtināta. Iebraukšana un izbraukšana tiks organizēta kā iepriekš – pa Mihaila 
vārtiem. Darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 papildus ir iespējams izmantot bijušos 
Konstantīna vārtus (iebraukšana no Lidotāju ielas puses). Par kustības atjaunošanu tiks 
paziņots atsevišķi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. 
 
Paralēli turpinās pārējo ielu labiekārtošanas darbi: tiek būvētas ietves un veloceliņa 
posmi. Vairākās cietokšņa ielās vakaros jau darbojas jaunais apgaismojums – 
uzstādītie gaismas ķermeņi stilistiski atgādina 20. gs. 20.-30. gados uzstādītās laternas.  
 
Minētie darbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Daugavpils 
cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu renovācija” 
ietvaros, kuru realizē Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Valsts Reģionālās 
attīstības aģentūru (vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003/019), ERAF 
darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”. Projektu plānots pabeigt 2013. 
gada martā. 
 
Projekta attiecināmās izmaksas sastāda LVL 3 873 439. No tām ERAF līdzfinansē 85%, 
bet valsts – 15%, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums sastāda LVL 581 016. 
 

 
 
Papildus informācija: 
Daugavpils pilsētas domes 
Komunālās saimniecības pārvalde 
Tālr.: 654 76 314 
 
Informāciju sagatavoja:  
Artjoms Mahļins 
Daugavpils pilsētas domes 
Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra 
eksperts projektu jautājumos  
Tālr.: 654 24 043; e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
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Движение автотранспорта в Крепость через 
Александровские ворота будет закрыто 
14/09/2012 
 
В связи с реконструкцией улицы Императора, находящейся на 
территории Даугавпилсской крепости, а также работам по 
укладке  бордюров и тротуаров, с 17 сентября текущего года 

будет перекрыто движение автотранспорта через Александровские (северные) 
ворота. Хотя движение пешеходов закрывать не планируется, однако, оно будет 
значительно осложнено. Выезд и въезд будет осуществляться, как и ранее, через 
Михайловские ворота. В рабочие дни с 8:00 до 17:00 возможным будет 
дополнительное использование бывших Константиновских ворот (въезд со 
стороны улицы Лидотаю). О возобновлении движения будет сообщено отдельно. 
Приносим свои извинения за доставленные неудобства. 

Параллельно продолжаются работы по благоустройству других улиц: проходит 
строительство пешеходных и велосипедных дорожек. На многих улицах 
Даугавпилсской крепости по вечерам уже действует новое освещение – 
установлены светильники, стилистически напоминающие латерны 20ых – 30ых 
годов двадцатого столетия. 

Вышеупомянутые работы проводятся в рамках проекта Европейского фонда 
Развития  „Комплексное благоустройство и реновация инженерных сетей – 
инфраструктуры Даугавпилсской крепости”, который реализуется Даугавпилсской 
городской думой при содействии с Государственным агентством Регионального 
развития (договор Nr. 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003/019), в рамках действия 
программы ERAF „Инфраструктура и услуги”. Проект планируется завершить в 
марте 2013. года. 

Относительные затраты проекта составляют LVL 3 873 439. Из них 
финансирование ERAF составляет 85%, государственное  – 15%, в том числе 
финансирование самоуправления - LVL 581 016. 
 

 
 
Papildus informācija: 
Daugavpils pilsētas domes 
Komunālās saimniecības pārvalde 
Tālr.: 654 76 314 
 
Informāciju sagatavoja:  
Artjoms Mahļins 
Daugavpils pilsētas domes 
Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra 
eksperts projektu jautājumos  
Tālr.: 654 24 043; e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv  
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Tuvojas noslēgumam Daugavpils cietokšņa  
ielu renovācija 
08/03/2013 
 
Uz 95% ir pabeigti Daugavpils cietokšņa ielu renovācijas 
būvdarbi. 
 
Divu gadu laikā tika nomainīti visi inženiertīkli – ūdensvads, 

kanalizācija, siltumtrases un lietus ūdeņu kanalizācija. Cietokšņa iekšējās apbūves 9 
ielās (Mihaila, Komandanta, Konstantīna, Hospitāļa, Aleksandra, Imperatora, 1. 
Oficieru, 2. Oficieru un Hekeļa ielā) tika ierīkots jauns brauktuvju un ietvju segums, 
izbūvētas sabiedriskā transporta trīs pieturvietas, kā arī no jaunā ierīkots ielu 
apgaismojums. Ir atjaunota transporta un gājēju kustība pa Aleksandra un Mihaila 
vārtiem, kuros arī ierīkots jauns un ērts brauktuves segums. 
 
Pavasarī tiks pabeigti apzaļumošanas, koku un krūmu stādīšanas darbi, kā arī uzstādīti 
soli, atkritumu kastes, velosipēdu turētāji, ceļu satiksmes zīmes un virziena rādītāji. 
 
Minētie darbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Daugavpils 
cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu 
renovācija” ietvaros, kuru realizē Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Valsts 
Reģionālās attīstības aģentūru (vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003/ 
019), ERAF darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”.  
 
Projekta attiecināmās izmaksas sastāda LVL 3 873 439. No tām ERAF līdzfinansē 85%, 
bet valsts – 15%, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums sastāda LVL 581 016. 
 

 
 
Papildus informācija: 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  
„Komunālās saimniecības pārvalde” 
Tālr.: 654 76 314 
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Близится к завершению восстановление 
улиц Даугавпилсской крепости 
08/03/2013 
 
На 95% закончены строительные работы по реновации 
улиц Даугавпилсской крепости. 
 
В течении двух лет были заменены все инженерные 

коммуникации – водопровод, канализация, теплотрассы и ливневая канализация. 
На 9 улицах внутренней застройки крепости (улицы Михаила, Команданта, 
Константина, Хоспиталя, Александра, Императора, 1 Официеру, 2 Официеру и 
Хекеля) устроено новое покрытие проезжей части и тротуаров, построены три 
остановки общественного транспорта, а также заново устроено уличное 
освещение. Восстановлено движение транспорта и пешеходов через 
Александровские и Михайловские ворота, в которых также устроено новое 
удобное покрытие проезжей части. 
 
Весной будут завершены работы по озеленению, посажены деревья и 
декоративные кусты, а также установлены скамейки, мусорники, велосипедные 
штативы, знаки дорожного движения и указатели направлений. 
 
Данные работы проводятся в рамках проекта «Комплексное благоустройство 
улиц и реновация инженерных сетей – инфраструктуры Даугавпилсской 
крепости», который реализует Даугавпилсская городская дума в сотрудничестве 
с Государственным агентством регионального развития (соглашение № 
3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003/019) по программе «Инфраструктура и услуги» 
Европейского фонда регионального развития (ЕФРР). 
 
Общие приемлимые расходы составляют LVL 3 873 439. Из них 85% финансирует 
ЕФРР, 15% – государство LVL 581 016, в том числе софинасирование 
самоуправления. 
 

 
 
Дополнительная информация: 
Даугавпилсское городское муниципальное учреждение  
„Управление коммунального хозяйства” 
Тел.: 654 76 314 
 
 
 


