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VIENĪBAS NAMA ATJAUNOŠANA 
Projekta Nr. PPA/3.4.2.1.1/08/01/010 
 

Projekta mērķi: 
1) Atjaunot Daugavpils pilsētbūvniecības pieminekli – vēsturisko centru, īpašu uzmanību pievēršot tā 

dominantei – Valsts nozīmes arhitektūras piemineklim Vienības namam. 
2)  Attīstīt tūrismu Daugavpilī, piedāvājot ekskursijas pa pilsētas vēsturisko centru kā vienu no 

interesantākajiem un kultūrvēsturiski nozīmīgākajiem pilsētbūvniecības objektiem. 
3)  Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma – pilsētas vēsturiskā centra ilgtspējīgu saglabāšanu un 

izmantošanu Daugavpils kultūrvides veidošanā. 
 
Kopsavilkums par projekta aktivitātēm: 
Daugavpils pilsētas domes projekta “Daugavpils vēsturiskā centra dominantes – Vienības nama 

atjaunošana” ietvaros paredzēts veikt Vienības nama fasādes atjaunošanu tā vēsturiskajā veidolā un 
pilsētas vēsturiskā centra, kas piekļaujas Vienības namam, teritorijas labiekārtošanu. Valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības piemineklis Daugavpilī ir pilsētas vēsturiskais centrs, kura spilgtākā dominante un 
kultūrvēsturiskā zīme ir 1937. gadā uzbūvētais Vienības nams (arhitekts V. Vitands). Būdams nozīmīgs 
Daugavpils pilsētas vēsturiskā centra objekts un svarīga materiālā kultūras mantojuma sastāvdaļa, kas 
veido pilsētas kultūrvides redzamāko daļu, Vienības nams pilsētas kontekstā aplūkojams ne tikai kā 
atsevišķs objekts, bet ietver sevī arī plašāku telpu – kultūrvēsturisko pilsētvidi.  

Projekta realizācijas rezultātā būtiski uzlabosies pilsētas vēsturiskā centra veidols un kopā ar 
pašvaldības veiktajām investīcijām gājēju ielas (Rīgas iela) un Dubrovina parka rekonstrukcijā, veidosies 
vienots pilsētas iedzīvotājiem un viesiem pievilcīgs komplekss. Pēc projekta ietvaros veiktajām 
aktivitātēm (ēkas fasādes atjaunošana, saglabājot autentiskumu, teritorijas labiekārtošana un pieejamības 
nodrošināšana, kā arī mārketinga aktivitātes sadarbībā ar Daugavpils novada TIC un tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem) tiks pilnībā izmantos Daugavpils pilsētbūvniecības centra un Vienības nama potenciāls, 
piesaistot apmeklētājus un veicinot tūrisma kā relatīvi jaunas nozares attīstību Daugavpils pilsētā. 

Projektu 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 īstenošanas termiņš ir 17 mēneši un tas ir jāpabeidz 2010. gada 7. oktobrī. 
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