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Viena no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) prioritā-
rām jomām ir kultūra, kas ietver 
kultūras infrastruktūras moder-
nizāciju un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un citus pasāku-
mus. 

Kā norāda Kultūras minis-
trijas ES fondu departamenta 
ES fondu uzraudzības nodaļas 
vadītāja Kristīne Lesiņa-Rāvi-
ņa, ievērojot, ka Latvijā kultū-
ras pakalpojumu piedāvājums 

koncentrējas galvenokārt gal-
vaspilsētā, ir piešķirts ERAF fi-
nansējums daudzfunkcionālu 
kultūras centru izveidošanai 
reģionos – Rēzeknē, Cēsīs un 
Liepājā. Atbalsta mērķis – dažā-
dot un paplašināt kultūras pro-
duktu un pakalpojumu klāstu, 
veicināt to pieejamību visiem 
reģiona iedzīvotājiem, kā arī 
sekmēt nozares sadarbību ar ci-
tām tautsaimniecības nozarēm, 
attīstot kultūru kā būtisku reģio-

na tautsaimniecības sastāvdaļu.
Reģionu atšķirību likvidēša-

na nenozīmē vien izdevīgāku 
uzņēmējdarbības nosacījumu 
piešķiršanu ekonomiski mazāk 
aktīvai teritorijai, bet arī citu, 
tostarp kultūras, pakalpojumu 
pieejamības uzlabošanu. 

Vienlaicīgi aktuālās prob-
lēmas, kas tiek risinātas ar ES 
fondu palīdzību, ir gan valsts un 
pašvaldību, gan privātīpašnieku 
īpašumā esošo nozīmīgu kultū-

ras mantojuma objektu atjau-
nošana un saglabāšana.

K. Lesiņa-Rāviņa teic, ka 2007. 
– 2013. gada ES fondu plānoša-
nas periodā līdz 2011. gada de-
cembrim, lai sasniegtu darbības 
programmas "Infrastruktūra un 
pakalpojumi" pasākuma "Kultū-
ras sociālekonomiskā ietekme" 
mērķi, ir apstiprināti 12 projekti, 
kuru īstenošanai piešķirti vairāk 
nekā 34 miljoni eiro (aptuveni Ls 
24 milj.). Tādējādi tiek veicinātas 

investīcijas jaunas nozīmīgas 
kultūras infrastruktūras izveidē 
reģionu attīstības centros, kā 
arī kultūras mantojuma objektu 
atjaunošanā.

Kā piemērus viņa nosauc: 
Cēsu novada pašvaldības pro-
jekts "Daudzfunkcionālā centra 
"Vidzemes mūzikas un kultū-
ras centrs" izveide", Rēzeknes 
pilsētas domes projekts "Aus-
trumlatvijas reģionālais daudz-
funkcionālais centrs Rēzeknē", 

Daugavpils pilsētas domes 
projekts "Artilērijas arsenāla 
ēkas rekonstrukcija Daugavpils 
Rotko Mākslas centra izveidei", 
Bauskas novada domes pro-
jekts "Bauskas pils – sociāleko-
nomiski nozīmīga kultūras man-
tojuma objekta – atjaunošanas 
II kārta" un Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas projekts 
"Rīgas Doma saglabāšana un 
sociālekonomiskā potenciāla 
efektivitātes izmantošana".

ES atbalsts – kultūras attīstībai reģionos
Kultūras objektu būvniecībai un atjaunošanai no ES fondiem piešķirti 24 miljoni latu 

Ar ES atbalstu atjauno 
vienīgo saglabājušos 
renesanses laikmeta 
pili Baltijas valstīs.

Projekts "Bauskas pils – so-
ciālekonomiski nozīmīga kul-
tūras mantojuma objekta – at-
jaunošanas II kārta" ir viens no 
sešiem Kultūras ministrijas šā 
gada sākumā izvēlētajiem pro-
jektiem, kas saņem atbalstu 
no Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda. 

Pavisam Latvijas pašvaldības 
iesniedza 28 projektus.

Bauskas pils atjaunošanas 2. 
kārtas projektā iecerēts pilnībā 
pabeigt Bauskas pils jaunākās 
daļas atjaunošanu. Paskaidro-
sim, ka Bauskas pils ansambli 
veido divas daļas. Vecākā – Li-
vonijas ordeņpils – ir celta 15. 
gadsimta vidū, bet līdz mūs-
dienām ir saglabājušās vien 
drupas. Jaunāko – Kurzemes un 
Zemgales hercoga Ketlera rezi-
denci – uzbūvēja 16. gadsimta 
beigās. Ziemeļu kara laikā 1706. 
gadā Krievijas karaspēks daļu 
no tās uzspridzināja un kopš tā 
laika pils lēnām pārvērtās par 
drupām. Pils atjaunošana kopš 
1976. gada notika epizodiski, 
bet pastāvīgi – vien pēc ERAF 
naudas atbalsta piesaistes 1. 
kārtas atjaunošanas darbiem 
2007. gadā. Šiem darbiem pavi-

sam tērēja Ls 3 milj., atjaunojot 
daļu no pils fasādēm, tostarp 
unikālo sgrafito tehnikā veido-
to dekoratīvo sienu apdari. Pilij 
izveidoja inženierkomunikācijas 
– ūdensvadu, elektriskos tīklus, 
kanalizācijas sistēmu un gāzes 
vadu. Tāpat atjaunoja arī aptu-
veni vienu trešdaļu no pils iekš-
telpām – telpas muzeja ekspo-
zīcijai, izstāžu zālēm, kafejnīcu, 
kas pils muzejam ļāva darboties 
visu gadu. 

Bauskas pils muzeja direk-
tors Māris Skanis teic, ka šā 
gada 20. februārī sāktajā res-
taurācijas darbu otrajā kārtā 
iecerēts veikt atjaunojamo ob-
jektu zinātnisko izpēti (akmens 
kalumu un krāšņu keramikas 
kolekciju izpēti, arheoloģiskos 
izrakumus), restaurēt unikālo 
16. gadsimta beigu pils ziemeļu 
un rietumu fasāžu sgrafito de-
koratīvo apdari, atjaunot ārējās 
akmens kaluma kāpnes un ie-
ejas portālu uz hercoga aparta-
mentiem pils ziemeļu korpusā, 
ārējās koka kāpnes ar nojumi 
uz pilskunga telpām dienvidu 
korpusā, pagalma oriģinālo 17. 
gs. bruģi, pils interjeru sienu 
apdari, renesanses, manierisma 
un baroka stila podiņu krāsnis, 
kamīnus, logu vitrāžas, polihro-
mu grīdas flīžu segumu herco-
ga apartamentos, kā arī labie-
kārtot pils teritoriju. Projektu 

paredzēts īstenot 30 mēnešos, 
proti, no 2011. līdz 2013. gadam. 
Kopējais attiecināmais projek-
ta finansējums ir Ls 1 399  610, 
tostarp ERAF līdzfinansējums 
– Ls 1  188  968,69, pašvaldības 
finansējums Ls 179 150 un plā-
notā valsts budžeta dotācija Ls 
31 491.

Šā gada 27. septembrī Čehi-
jas un Latvijas restauratori pa-
beidza pils ziemeļu un rietumu 
fasāžu sgrafito dekoratīvās ap-
dares restaurāciju. 

Paskaidrosim, ka sgrafito 
tehnika radās Itālijā 16. gs. sāku-
mā. Pils dekora pamatelements 
ir telpiska, no vienas puses 
apgaismota, četrslīpņu rusta 
zīmējums, kura uzdevums reiz 
bija radīt iespaidu, it kā pils būtu 
celta no apstrādātiem akmens 
blokiem. 

"Sgrafito tehnikas būtība 
ir tāda, ka mūra siena vairākās 
kārtās tiek pārklāta ar atšķirīga 
sastāva, graudainuma un krāsas 
apmetumu. Apmetuma  virsējā, 
visgaišākajā kārtā tiek iezīmēta 
ornamenta kompozīcijas shēma 
un, kamēr apmetums vēl nav 
sacietējis, ar īpašiem instrumen-
tiem noteiktos laukumos tiek 
izgrebts vai, precīzi tulkojot itā-
liešu vārdu sgrafiare,  izskrāpēts 
ornaments tā, lai atsegtos tum-
šāk iekrāsotais raupjais  slānis, 
kas kopā ar gaišajiem, neskarta-
jiem virsslāņa laukumiem veido 
zīmējumu," skaidro Bauskas pils 
muzeja speciāliste Taiga Skane. 

Pēc pils restaurācijas paveik-
šanas apmeklētāji varēs, piemē-
ram, aplūkot Kurzemes hercoga 
kabinetu, guļamistabu, pieņe-
mamo telpu un svinību zāli, kur 

pakāpeniski izveidos ekspozī-
ciju kā pils pastāvēšanas laika 
interjera iekārtojumu. 

Liecības par 16. – 17. gs. krās-
nīm Bauskas pilī sniedz 17. gs. 
pils inventarizācijas apraksti, ar-
heoloģiskajos izrakumos atseg-
tās krāšņu pamatnes un krāšņu 
keramikas kolekcija, kuru veido 
5600 krāšņu podiņi un to frag-
menti, piederīgi 83 atšķirīgiem 
podiņu tipiem. Krāšņu podiņi 
rotāti ar renesanses, manieris-
ma un baroka stila ornamentu. 
Tie pārklāti ar vienkrāsainu (da-
žādu toņu zaļu, brūnu, melnu) 
vai vairāku krāsu glazūru, pie-
mēram – zilu un baltu. Bauskas 
Jaunās pils restaurācijas un 
rekonstrukcijas projekta laikā 
restaurēs vairākas 16. – 17. gs. 
krāsnis. 

Atjaunotajās pils pārvaldnie-

ka (hauptmaņa) telpās notiks 
izstādes, daudz interesanta būs 
arī virtuvē, pilskunga zirgu stallī 
un pagalmā.

Bauskas pils, Rundāles pils 
un Mežotnes pils dod ikvienam 
cilvēkam unikālu iespēju div-
padsmit kilometru rādiusā iepa-
zīt trīs dažādu laikmetu būves. 
Kā zināms, Bauskas pils ir vēlās 
gotikas un renesanses laikmeta 
piemineklis, turklāt tā ir vienīgā 
saglabātā renesanses laikmeta 
pils Baltijas valstīs. Rundāles pils 
ir baroka un rokoko laikmeta 
piemineklis, Mežotnes pili rak-
sturo klasicisma sasniegumi. 
M. Skanis aicina cilvēkus visas 
pilis apmeklēt tieši šādā secībā 
tāpēc, ka viens otram sekojošo 
laikmetu arhitektūras pieminek-
ļu kompakta koncentrācija telpā 
ir šā maršruta īpašā vērtība. 

Cēsīs patlaban notiek 
ļoti apjomīga projekta 
īstenošana – pēc J. Pogas 
arhitektu birojā izstrādāta 
būvprojekta AS "Ulda 
Pīlēna birojs" ("UPB") veic 
daudzfunkcionālas iestā-
des "Vidzemes mūzikas 
un kultūras centrs" izbūvi, 
pārbūvējot līdzšinējo 
Cēsu kultūras centra 
māju Raunas ielā 12. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
8,5 miljoni latu, tostarp 85% ir Ei-
ropas Reģionālās attīstības fon-
da atbalsts prioritātēs "Kvalitatī-
vas vides dzīvei un ekonomiskai 
aktivitātei nodrošināšana"; 
"Kultūrvides sociālekonomiskā 
ietekme" un "Nacionālas un re-
ģionālas nozīmes daudzfunk-
cionālu centru izveide", bet 
atlikušo daļu vienlīdzīgās daļās 
finansē Latvijas valsts un Cēsu 
novada pašvaldība. AS "UPB" 
sola darbus pabeigt 2013. gadā. 
Par to, ka tas reāli arī notiks, 
ir pārliecināts novada domes 

priekšsēdētājs Gints Šķenders: 
"Mēs bijām iecerējuši, ka jaunā 
ēka būs jau nākamajā gadā, bet 
diemžēl piedzīvojām negaidītus 
tiesu darbus. Būvfirmas divas 
reizes apstrīdēja konkursu, līdz 
ar to par veselu gadu iekavējot 
rekonstrukcijas sākšanu. Šova-
sar beidzot tikām pie uzvarētāja 
– Ulda Pīlēna biroja – un notiku-
mi uz priekšu virzās strauji. Tā-
dēļ es esmu pilnīgi drošs, ka gan 
centrs kopumā, gan oriģinālākā 
šā projekta daļa – akustiskā kon-
certzāle – pēc diviem gadiem 
vērs durvis 815 klausītājiem."

Vēl durvis šajā visam Vi-
dzemes reģionam tik svarīgajā 
kultūras pilī vērs arī A. Kalniņa 
Cēsu mūzikas vidusskola, mēģi-
nājumu telpas Vidzemes kamer-
orķestrim un amatiermākslas 
kolektīviem, mūzikas bibliotē-
kai, mākslas galerijai, kafejnīcai, 
birojiem, būs mazā zāle ar 100 
vietām, ērģeļu zāle ar 99 vietām, 
mākslas galerija un Vidzemes 
kultūras metodisko jautājumu 
risināšanas centrs. 

Patlaban, pateicoties lab-
vēlīgajiem dabas apstākļiem, 
Cēsu Kultūras centrā rit vērienīgi 
demontāžas darbi: ņem laukā 
logus, jauc jumta konstrukcijas, 
sienas, grīdas, griestus. No vecās 
ēkas paliks daļa Raunas ielas kor-
pusā un trīsstūrveida izbūve līdz 
Izstādes ielai, kā arī daži apdares 
elementi un kāpnes, ko restau-
rēs. Zem zāles daļas plānota 
pagrabstāva pārveidošana, lai iz-
būvētu ūdens baseinu atbilstoši 
ugunsdrošības noteikumiem. 

Vidzemes mūzikas un kultū-
ras centra rekonstrukcija ir daļa 
no 2009. gadā Cēsu pilsētas do-
mes sēdē apstiprinātās pirmās 
Cēsu Kultūras stratēģijas. Tajā 
pausts, ka jāatjauno nozīmīgs, 
autentisks vietējās nozīmes 
kutūrvēsturisks piemineklis, iz-
būvējot modernu, daudzfunk-
cionālu reģionālas nozīmes kul-
tūras centru, tādējādi uzlabojot 
reģiona kultūrvidi un nodroši-
not kvalitatīvu un daudzveidīgu 
kultūras piedāvājumu iedzīvo-
tājiem. Stratēģijā arī uzsvērts, 

ka cēsnieki vēlas redzēt radošu 
pilsētu – Vidzemes kultūras dzī-
ves centru ar augstas klases pro-
fesionālās mākslas izrādēm un 
koncertiem, ar plašām iespējām 
apkārtējiem iedzīvotājiem pie-
dalīties dažādās amatiermākslas 
aktivitātēs. 

Līdz šim kultūras centrā 
mājvieta bija 13 kolektīviem, 
kas pārbūves darbu 
laikā darbojas un 
koncertē Cēsu 2. 
pamatskolā, Cēsu 
izstāžu namā, kā 
arī vēl vairākās izglītības 
iestādēs. 

Cēsu kultūras centra 
vēsture sākusies ar Cēsu 
Viesīgās biedrības dibinā-
šanu XIX gadsimta nogalē, bet 
Viesīgās biedrības nams uzcelts 
1914. gada beigās par tautas 
saziedotiem līdzekļiem. Vācu 
landesvēram atkāpjoties, 1919. 
gadā tas nodedzināts un atkal 
atjaunots 1922. gadā.

Tā kā 21. gadsimtā nama ie-
kārtojums vairs neatbilda mūs-

dienu prasībām, tika piesaistīts 
finansējums no Eiropas Savie-
nības fondiem, lai pēc arhitekta 
Jura Pogas projekta tiktu sākta 
nama pārbūve.

Bauskas pils atgūst  
sākotnējo spožumu 

Eiropas miljoni Vidzemes kultūrai

Bauskas pils fasāde rekonstruēta Sgrafito tehnikā. 

Viedoklis
�� Pērnā gada vasarā Eiro-

pas Savienības reģionālās 
politikas ģenerāldirekto-
rāta priekšsēdētājs Dirks 
Āners (attēlā), iepazīsto-
ties ar Cēsu pieredzi ES 
līdzfinansēto daudzmiljo-
nu projektu realizācijā, kā 
arī apskatot kultūras cen-
tra ēku, atzina: “Pilsētas 
vērienīgā attīstība mani 
pārsteidz. Jūs patiešām 
esat pratuši Eiropas atbal-
stu izmantot lietderīgi un 
īsos termiņos. Apsveicami 
ir plāni Cēsu nākotni vei-
dot uz izglītības, kultūras 
un vēstures bāzes, kas, 
pareizi izmantotas, arī ir 
sava veida bizness.”
�� Ānera kungs pieļā-

va iespēju Cēsīs atkal 
ierasties 2012. gadā, 
lai apskatītu tad jau 
pilnībā rekonstruēto 
pili, kurai ERAF līdz-
finansējums ir vai-
rāk nekā 2,8 miljoni 
latu, un kultūras 
centra rekonstrukci-
jas gaitu.
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Ieguldījums  
tavā nākotnē! Publikācijas finansētas 

no ES līdzekļiem

Iespējams, pēdējā brīdī 
ar ES atbalstu īstenots 
projekts saglābj baznīcas 
jumta konstrukcijas.

"Patlaban notiekošie darbi 
Rīgas Doma baznīcā, kurus veic 
ar Eiropas Savienības naudas 
atbalstu, ir svarīgi tāpēc, ka tie 
likvidē tiešu apdraudējumu 
svarīgām baznīcas balsta kons-
trukcijām, dekoratīvajiem ele-
mentiem un ārsienai. Pēc dar-
bu pabeigšanas nākamā gada 
novembrī nebūs jāuztraucas 
par neprognozējamām sekām 
un cilvēku veselības apdraudē-
jumu," norāda SIA "Rīgas Doma 
pārvalde" Doma atjaunošanas 
vadītājs Ronalds Lūsis. 

Jau pērn uzstādītais nožogo-
jums ap Rīgas Domu atradīsies 
vēl līdz nākamā gada 14. no-
vembrim, kad iecerēts pabeigt 
pagājušā gada beigās ERAF at-
balstītā projektā "Rīgas Doma 
saglabāšana un sociālekono-
miskā potenciāla efektivitātes 
uzlabošana" iekļautos darbus. 
"Tā ir mūsu projekta īpatnība – 
ik dienu baznīcā notiek dievkal-
pojumi, vairākas reizes nedēļā – 
koncerti, vasarā pusdienas laika 
koncerti notiek ik dienu, tāpat 
arī tūristu apmeklējumi. Tātad 
Doms ir atvērts vienlaikus ar 
tajā notiekošajiem restaurācijas 
darbiem. Protams, cilvēki netiek 
laisti tur, kur notiek restaurācijas 
darbi," tā R. Lūsis.

Kādi darbi jau notiek un no-
tiks vienā no vispazīstamāka-
jām Eiropas kontinenta baznī-
cām? Patlaban pirmo reizi kopš 
baznīcas pārbūvēšanas 1727. 
gadā notiek pamatīga tās jumta 
restaurācija. Proti, restauratori 

restaurē sapuvušās jumta spā-
res un sijas – mūra konstrukciju 
paceļ uz augšu, balsta, tad visas 
trupējošās zonas izzāģē līdz vie-
tai, kur trupe beidzas. Tad kons-
trukcijām pēc oriģināla izgatavo 
jaunas "protēzes" un tās iebūvē. 
"Mūsu mērķis ir maksimāli sa-
glabāt oriģinālo koka konstruk-
ciju. Kopējam risinājumus, no-
drošinot to ilgmūžību nākotnē," 
teic R. Lūsis.  

Nākamais pēc apjoma lielā-
kais darbs šajā projektā ir fasāžu 
restaurācija. Pēdējo reizi visas 
fasādes restaurēja pirms 110 
gadiem. Atsevišķās vietās vēlāk 
ir pielaboti to stūri, (vietās, kur 
ietriecās automašīnas). Doma 
torņa fasādes stāvoklis ir vis-
sliktākais – tās ķieģeļu šuves ir 
izskalotas, ķieģeļi ir tā skaloti, ka 
to dažviet pat nav. Vaļējās šuves 
ļauj mūra konstrukcijās iesūkties 
ūdenim, pieaug mitrums, rodas 
tā un arī sāļu izraitsīti bojājumi. 

Fasādes gan attīrīs, gan stiprinās 
ar mērķi, lai tajās iespējami ma-
zāk ļautu iesūkties ūdenim. 

Nākamais ļoti svarīgais darbu 
virziens ir vitrāžu restaurācija. 
Daļu no Doma vitrāžām demon-
tēja Otrā pasaules kara laikā un 
ielika atpakaļ aizvadītā gadsimta 
50. gadu beigās. Citas vitrāžas 
gāja bojā. Svarīgi, ka saglabāju-
šās vitrāžas ir vienas no visizcilā-
kajām Latvijā. Proti, tās ir gatavo-
tas viena no labākā 19. gadsimta 
meistara Karla Meijera Minhenes 
Karaliskajā vitrāžu darbnīcā. 
Piecdesmit gadu laikā vitrāžās ir 
sakrājušies nosēdumi, tomēr vis-
svarīgākā problēma esot nepie-
tiekamie vitrāžu stiprinājumi jeb 
vējdzelži. Iespējams, lai nodro-
šinātu lielāku estētisku baudīju-
mu, visi vējdzelži vitrāžām nebija 
uzlikti. Sekas patlaban ir redza-
mas – skaņas vibrācijas no Doma 
laukuma un 50 gadus ilgais vējš 
ir deformējis vitrāžu logus, tie ir 

izliekušies, veidojot "vēderus". 
"Vitrāžas demontē, attīra, kur 
nepieciešams, daļēji izjauc un 
restaurē, saliek no jauna logos. 
No ārpuses tās ir nodrošinātas ar 
pirms 60 gadiem uzliktu metāla 
sietu.  To nomainīsim ar drošo, 
caurspīdīgo aizsardzības stiklo-
jumu, labāk izskatīsies gan no 
laukuma puses, gan arī no zāles 
puses," stāsta R. Lūsis.  

Patlaban arī notiek trīs iekš-
telpu – sakristejas (mācītāja 
ģērbkambaris), baptistērijas 
(kristāmais kambaris) un kapi-
tula zāles – restaurācijas darbi. 
No sabiedrības skatpunkta vis-
lielākais ieguvums būs kapitula 
zāles atvēršana publiskajai ap-
skatei pēc restaurācijas darbu 
veikšanas. Vismaz pēdējos 20 
– 30 gadus publiskai apskatei tā 
bija slēgta.

Šajās telpās ar dažādiem ri-
sinājumiem – arheoloģiskajiem 
izrakumiem, pazemes kanāla 

izveidi – novērsīs mitruma iekļū-
šanu. Tāpat arī restaurēs par vis-
izcilākajiem Latvijā uzskatītos 13. 
– 14. gadsimta akmens dekorus. 

Visu projekta norises laiku 
veiks gruntsūdens līmeņa no-
vērojumus, nesošo konstrukciju 
vertikālo deformāciju monito-
ringu ar ģeometrisko nivelēša-
nu un plaisu monitoringu. Tāpat 
tīmekļa vietnei www.doms800.lv 
iecerēts pieslēgt kameru, kas 
restaurācijas darbus ļaus vērot 
tiešsaistē. 

Svarīgi, ka Latvijas zinātnie-
ki, arhitekti un restauratori paši 
tiek galā ar sarežģītajiem Doma 
pārbūves darbiem. Tehniskā 
projekta autors ir SIA "Arhitek-
toniskās izpētes grupa" arhi-
tekts Artūrs Lapiņš, bet darbu 
ģenerāluzņēmējs ir SIA "Re & 
re", projektu. Projekta sagatavo-
šanā piedalījās arī Latvijas Zināt-
ņu akadēmijas Vēstures institū-
ta un Koksnes ķīmijas institūta 

pētnieki. Restaurācijas darbos 
izmantoto materiālu izcelsme ir 
šāda – zāģmateriāli ir Latvijas, 
bet vara skārds ievests tāpēc, 
ka Latvijā tā nav. Fasādēm iz-
mantotajai javai izmanto vietējo 
smilti, bet kaļķu (kalcija) javu, 
ņemot vērā, ka vienīgā atradne 
ir Brocēnos, ieved. Tie ir objek-
tīvi iemesli. Tāpat Latvijā neražo 
vēsturisko stiklu. 

Kopējās apstiprinātās pro-
jekta izmaksas ir Ls 4  001  000 
lielas, tostarp ERAF atbalsts 
veido gandrīz pusi no kopējiem 
izdevumiem – Ls 1  999  999. 
Laika ziņā patlaban projektam 
ir pusceļš, tomēr saistībā ar 
ziemas sezonu darbi patlaban 
esot nedaudz iekavējušies. 
Doma apsaimniekotāji – SIA 
"Rīgas Doma pārvalde" – jau 
veic baznīcas zāles un torņa iz-
pētes darbus, kas ļautu sagata-
vot jaunu projektu ES atbalsta 
saņemšanai.      

Daugavpilī veido uni-
kālu pasaules nozī-
mes multifunkcionālu 
kultūras centru.

Latvijas otrajā lielākajā un 
Latgales vislielākajā pilsētā Dau-
gavpilī jau vairākus gadus ar ES 
fondu naudas atbalstu notiek 
unikālā Dinaburgas cietokšņa 
atjaunošanas darbi, tostarp 
Artilērijas arsenāla ēkā veido 
bijušā daugavpilieša Marka Rot-
ko mākslas centru. M. Rotko ir 
viens no 20. gadsimta pasaules 
slavu ieguvušajiem, Daugavpilī 
dzimušajiem māksliniekiem.

Viena no svarīgākajām pro-
jekta “Artilērijas arsenāla ēkas 
rekonstrukcija Daugavpils Rot-
ko Mākslas centra izveidei” ak-
tivitātēm ir Artilērijas arsenāla 
ēkas fasādes, jumta un vēsturis-
kā ieejas mezgla rekonstrukcija, 
ko veic ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) atbalstu, 
norāda šā projekta vadītāja Sar-
mīte Teivāne. 

Patlaban ir pabeigta veco 
logu bloku demontāža un turpi-
nās jaunu logu bloku montāža. 
Pabeigta ir arī jumta seguma 
ieklāšana un turpinās ārējo kāp-
ņu ierīkošana. Pārbūves darbus 
veic vietējais uzņēmums SIA 
“Ditton Būve”, kas darbus iece-
rējis pabeigt nākamgad oktobrī.

Kopumā Artilērijas arsenāla 

ēkas rekonstrukciju Daugavpils 
Rotko mākslas centra izveidei 
paredzēts veikt trīs dažādos pro-
jektos no trim dažādiem finansē-
juma avotiem Ls 4 500 000 vērtī-
bā. Visos projektos liels īpatsvars 
ir ERAF atbalstam. Tā projektam 
“Radošo industriju attīstība Lat-
vijas – Lietuvas pārrobežu reģio-
nā”, kuru īsteno ES programmā   
“Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programma 2007. – 
2013. gadam”, kopējās projekta 
izmaksas ir 788 800 eiro, tostarp 
ERAF atbalsts ir 670 480 eiro, bet 
Daugavpils pilsētas domes līdz-
finansējums ir 118 320 eiro liels. 
Iepriekš pieminētajam projek-
tam “Artilērijas arsenāla ēkas 
rekonstrukcija Daugavpils Rot-
ko Mākslas centra izveidei”, kas 
atbalstīts ERAF programmā “In-
frastruktūra un pakalpojumi”, 

kopējās izmaksas ir Ls 1 428 571 
lielas, tostarp ERAF finansējums 
Ls 1 200 000 liels, valsts bu-
džeta dotācija – Ls 42 857, bet 
Daugavpils pilsētas domes līdz-
finansējums – Ls 185  714 liels. 
Projektam “Daugavpils Rotko 
mākslas centra ēkas rekons-
trukcija un pieguļošās terito-
rijas labiekārtošana” ERAF ko-
pējās izmaksas ir   Ls 2 500 000, 
tostarp ERAF līdzfinansējums 
ir Ls 2 125 000, valsts budže-
ta dotācija – Ls 75 000, bet 
Daugavpils pilsētas domes 
līdzfinansējums ir Ls 300 000.  
Daugavpils Rotko mākslas cen-
tru iecerēts atvērt 2013. gada 
sākumā. 

Daugavpils M. Rotko māks-
las centrs tiek veidots kā daudz-
funkcionāls, starptautisks 
mākslas un izglītības centrs ar 

mērķi veicināt mākslas vērtību 
saglabāšanu, iedzīvotāju iz-
glītošanu, sniegt ieguldījumu 
starpkultūru dialoga veicinā-
šanā, mākslas procesu attīstī-
bas decentralizāciju, attīstot 
atbilstošu kultūrvidi arī Latvijas 
reģionos. Kā norāda S. Teivāne, 
centrā varēs aplūkot ne vien M. 
Rotko darbus, tajā būs telpas 
dažādu ekspozīciju veidošanai, 
kā arī iespēja rīkot dažādas kul-
tūras aktivitātes (kopējā ēkas 
platība ir 3849 m2 liela). Būs arī 
ar Daugavpils (Dvinskas) vēs-
turi saistītas ekspozīcijas. Liels 
ieguvums ir Daugavpils domes 
veiksmīgi nodibinātā saikne ar 
mākslinieka bērniem Ameri-
kā. Viņi garantē četru līdz sešu 
tēva oriģināldarbu izstādīšanu 
centrā, paturot tiesības ik pēc 
noteikta laika ekspozīciju mai-

nīt. “Daugavpils Rotko mākslas 
centrs būs vienīgā vieta Austru-
meiropā, kur cilvēki varēs ap-
lūkot Rotko oriģināldarbus,” ar 
lepnumu saka S. Teivāne. Savas 
dzīves un darbības laikā māks-
linieks daudz strādāja, lai radītu 
metodoloģiju bērnu apmācī-
bai. Tieši šā iemesla dēļ centrā 
paredzēts lielu nozīmi veltīt 
izglītībai un aktīvai apmeklētā-
ju dalībai dažādās aktivitātēs.  
S. Teivāne teic, ka kultūrvēsturis-
kās ekspozīcijas ietvers arī inter-
aktīvu stāstījumu par personī-
bām, kas savulaik dzīvojušas un 
strādājušas Daugavpilī.  Centrā 
veidos arī mākslinieku reziden-
ces, kur piedāvās vietu radošam 
procesam. Proti,  iespēju dzīvot 
un strādāt noteiktu laiku, sa-
tikties ar citiem māksliniekiem, 
iespēju iesaistīties radošajos 

mākslas centra organizētajos 
projektos – festivālos, seminā-
ros, plenēros, meistarklasēs un 
pieredzes apmaiņas darbnīcās.

Iepriekš minētie ir tikai daži 
no projektiem, ko iecerēts rea-
lizēt cietokšņa teritorijā. Tā, 
piemēram, izmantojot pub-
liskās un privātās partnerības 
principu, kara hospitāļa ēku 
plānots pārveidot par izglītības 
un uzņēmējdarbības centru, sa-
vukārt, piesaistot Kultūrkapitāla 
fonda un vēl citu fondu līdzek-
ļus, paredzēta visu četru vārtu 
rekonstrukcija.

Daugavpils domē uzskata – 
arsenāla ēkas pārbūve nākotnē 
dos jaunas iespējas Latvijas cil-
vēkiem un mūsu valsts viesiem, 
tostarp mākslas un kultūras 
pārstāvjiem, tūristiem un uzņē-
mējiem.

Glābj Rīgas Domu 

Atbalsts Latvijas un Latgales kultūrai

Daugavpils cietokšņa Artilērijas arsenāla ēka patlaban (pa kreisi) un vizulizācija, kāda tā izskatīsies pēc projekta pabeigšanas.

Jumta spāru satrunējušās daļas tiek nomainītas ar "protēzēm". Rīdzinieki un pilsētas viesi jau tagad var redzēt daļu jaunā vara skārda jumta seguma. 
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