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IR IZGLĪTĪBA

Daugavpils ir otrā lielākā pilsēta Latvijā pēc galvas-
pilsētas Rīgas, kur dzīvo vairāk kā 90 000 iedzīvotāju. 
Pilsēta izvietojusies Latvijas likteņupes Daugavas abos 
krastos, netālu no Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas 
robežas. Tā ir pilsēta ar daudznacionālu un multikultu-
rālu vidi, nozīmīgs reģiona rūpniecības, tirdzniecības, 
kultūras, izglītības, sporta un atpūtas centrs. Daugav-
pils pilsētas pašvaldība aktīvi strādā, lai padarītu pilsē-
tu par pievilcīgu vietu dzīvošanai un uzņēmējdarbībai, 
īstenojot dažādus projektus, tai skaitā arī starptautis-
kos.

Šis informatīvais buklets ir tapis projekta “Depopulāci-
ja – Reģionālo centru izaicinājums” (DeCoDe) Eiropas 
Savienības “Eiropa pilsoņiem” programmas 2.sadaļas 
Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība, 
apakšpasākuma “Pašvaldību tīklojumi” ietvaros.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. 
Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzska-
tāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedok-
ļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas 
jebkādu izmantošanu.

Projekts „Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums”
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ: 01/03/2018 – 01/02/2020

PROJEKTA MĒRĶIS ir izveidot pilsētu tīklu, kas apvie-
no dažādu valstu pēc galvaspilsētas otrās lielākās pil-
sētas un reģionālos centrus, ko ir ievērojami ietekmē-
jusi depopulācija, lai sekmētu pieredzes apmaiņu un 
izstrādātu depopulācijas kontroles rīcības plānu vie-
tējās ekonomikas struktūrai, un veicinātu iedzīvotāju 
izpratni par mobilitāti Eiropas pilsētās. 

PROJEKTA PARTNERI: 
◊ VADOŠAIS PARTNERIS:  

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
◊ KAUŅAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA, Lietuva
◊ LODZAS REĢIONS, Polija
◊ MAGDEBURGAS PILSĒTAS ADMINISTRĀCIJA, 

Vācija
◊ CEIPES, Palermo, Itālija
◊ VEJLES PAŠVALDĪBA, DĀNIJA
◊ ACTA CENTER, Oradea, Rumānija
◊ ADIMAN, Kasasimarro, Spānija

AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI:
◊ Eiropas pilsonības popularizēšana;
◊ Zināšanu par depopulācijas procesiem Eiropas 

lielākajās pilsētās, reģionālajos centros un vietējās 
pašvaldībās veicināšana un paplašināšana;

◊ Depopulācijas kontroles rīcības plāna izstrāde;
◊ Starptautisko tikšanos un konferenču rīkošana par 

depopulācijas novēršanas pasākumiem. 

PAŠVALDĪBA ATBALSTA CILVĒKUS, KAS 
PLĀNO ATGRIEZTIES LATVIJĀ, AR PRAKTISKU 

INFORMĀCIJU UN PALĪDZĪBU JAUTĀJUMU 
RISINĀŠANĀ

Ikviens, kurš plāno atgriezties Daugavpilī, bet nepiecieša-
ma palīdzība atsevišķu jautājumu risināšanā, var griezties 
Daugavpils pilsētas domē, lai saņemtu informāciju par: 

• dzīvesvietas iespējām;
• uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējām pilsētā;
• pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem un izglītības 

iespējām;
• citiem interesējošiem jautājumiem pašvaldību 

pakalpojumu jomā.
Vairāk informācijas: www.daugavpils.lv 

www.paps.lv

        Es atgriežos Latgalē

Daugavpils pilsētas dome nodrošina bezmaksas latviešu 
valodas kursu organizēšanu Daugavpils pilsētas iedzīvotā-
jiem, tajā skaitā arī reemigrantu ģimenēm. Skolās tiek pie-
dāvāti viena līdz triju mācību gadu laikā īstenojami valsts 
finansēti atbalsta
pasākumi obligātās pamatizglītības ieguvei – latviešu va-
lodas prasmes pilnveidei un mācību priekšmetu
“Latviešu valoda” vai “Literatūra”, vai “Latviešu valoda un 
literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”, kā arī
to mācību priekšmetu apguvei, kuri atšķiras Latvijas un iz-
glītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā.

Vairāk informācijas: izglitiba.daugavpils.lv

GRANTU PROGRAMMA “IMPULSS”
Jauniem uzņēmējiem pašvaldība piedāvā piedalīties 
grantu programmā “Impulss”, kurā iespējams iegūt līdzfi-
nansējumu līdz 7000 EUR komercdarbības veikšanai, pa-
matlīdzekļu un citu aktīvu iegādei savas biznesa idejas 
realizācijai.
No 2014. līdz 2019.gadam kopumā

• iesniegti 154 pieteikumi
• atbalstīti 57 projekti 
• radītas 92 jaunas darba vietas 

Jaunajiem uzņēmējiem ir iespēja saņemt pašvaldības at-
balstu komercdarbības veikšanai dažādās nozarēs. Līdz 
šim ir atbalstīti uzņēmumi vairāk nekā 8 ražošanas un pa-
kalpojumu nozarēs, t.sk. elektronikas, kokapstrādes, šūša-
nas, reklāmas un poligrāfijas, skaistumkopšanas, atpūtas 
pakalpojumu nozarēs.

Vairāk informācijas var iegūt, rakstot uz e-pastu: 
attistiba@daugavpils.lv

Daugavpils ir nozīmīgs mākslas, kultūras, izglītības, tū-
risma, sporta un atpūtas centrs. Daugavpilī ikvienam 
daugavpilietim un pilsētas viesim, katrai ģimenei ar 
bērniem tiek piedāvāts plašs, daudzveidīgs un kvalita-
tīvs kultūras un sporta pasākumu klāsts. Ik gadu pilsētā 
tiek piedāvāti jauni tūrisma pakalpojumi, kas padara 
pilsētvidi iedzīvotājiem un pilsētas viesiem pievilcīgā-
ku.
Vairāk šeit:  https://www.visitdaugavpils.lv/

Daugavpilī deklarētie pilsētas vispārējas izglītības ies-
tāžu skolēni var izmantot sabiedriskā transporta pa-
kalpojumus par brīvu gan tramvajos, gan autobusos 
visos maršrutos, bet profesionālās izglītības iestāžu au-
dzēkņiem ir pieejami atsevišķi atvieglojumi braukšanas 
maksai pilsētas nozīmes maršrutu tīklā. Skolēnu ēdinā-
šanas izdevumi vispārējās izglītības iestādēs tiek segti 
no budžeta līdzekļiem. 
Bērna piedzimšanas gadījumā papildus valsts materiā-
lajam atbalstam arī pašvaldība ģimenei sniedz vienrei-
zēju atbalstu naudas izteiksmē. Pašvaldībā ir pieejams 
līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumu snie-
dzējiem - aukļu pakalpojumiem. Atsevišķām sociāla-
jām grupām pašvaldība nodrošina atbalstu individuālo 
mācību līdzekļu iegādei, kā arī piešķir pabalstu pirm-
klasniekam. Ģimenēm ar trūcīgās vai maznodrošinātās 
ģimenes statusu, ģimenēm, kuru apgādībā vai aprūpē 
ir bērns ar invaliditāti, kā arī daudzbērnu ģimenēm, iz-
vērtējot to materiālo stāvokli, ir pieejams dažāda veida 
sociālais atbalsts.

Vairāk informācijas: http://www.socd.lv/par-mums-
sociala-palidziba

Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes  
digitālo aktivitāšu centrs

Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā ir iespējams izpētīt dau-
dzas 21. gadsimta tehnoloģijas, kā arī pieteikt interaktīvu 
grupu ekskursiju, robotikas un 3D modelēšanas nodarbī-
bas.
Kontaktinformācija: 
+371 65449090
www.lcb.lv 
Rīgas iela 22a, Daugavpils

ĢIMENEI DRAUDZĪGĀKĀ PAŠVALDĪBA  
2017. UN 2018. GADĀ

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sa-
darbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru rīkotajā 
konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” Daugavpils 
pilsēta divus gadus pēc kārtas plūca laurus, kļūstot par ģi-
menēm draudzīgāko pašvaldību deviņu Republikas pilsē-
tu grupā.
Konkursa ietvaros 2017.
gadā pašvaldība saņēma 
naudas balvu 10 000 eiro 
apmērā, kas kopā ar pie-
saistīto finansējumu no 
Valsts reģionālās attīstī-
bas aģentūras, kas tika 
iegūts valsts budžeta fi-
nansētās mērķprogram-
mas “Ģimeņu atbalsta 
projektu konkurss paš-
valdībām sadarbībā ar 
NVO” projektu konkursa 
ietvaros, novirzīta izglī-
tojoša bērnu rotaļu lau-
kuma izveidei Latgales 
zoodārza teritorijā.

2018.gadā iegūtā naudas balva 15 000 eiro apmērā iz-
mantota Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo 
aktivitāšu centra digitālā aprīkojuma papildināšanai, tajā 
skaitā interaktīva “burvju paklāja” iegādei.

 Konkursā ierindoties augstajā vietā pilsētai palīdzēja lie-
lisks līdzsvars starp infrastruktūru un sociālo atbalstu, kā 
arī pieaugošā Daugavpils pašvaldības sadarbība ar ģime-
nēm.

Pilsētā ir pieejama, labvēlīga un motivējoša vide zināša-
nu ieguvei un mērķu sasniegšanai visos izglītības iegū-
šanas līmeņos, kā arī īpaši bērniem pielāgota un attīstī-
ta infrastruktūra.
Vairāk šeit:  http://www.izglitiba.daugavpils.lv/

Katrā mikrorajonā ir pieejami bērnu rotaļu laukumi. Pil-
sētas parki, skvēri un ūdenskrātuves ir labiekārtotas tā, 
lai ikviens cilvēks tur justos ērti un aktīvi pavadītu savu 
brīvo laiku kvalitatīvā, drošā vidē kopā ar ģimeni un bēr-
niem.

Vairāk informācijas:   https://www.daugavpils.lv/
pilseta/par-daugavpili/zala-daugavpils/

Daugavpils pilsētas dome vasaras laikā organizē bērnu 
un jauniešu nometnes. Nometņu mērķis ir veicināt bēr-
nu fizisko un intelektuālo attīstību. 
Daugavpils pilsētas pašvaldība katru gadu īsteno jau-
niešu vasaras nodarbinātības pasākumus jauniešiem 
vecumā no 13-19 gadiem, kur jauniešiem ir iespēja ie-
gūt pirmo darba pieredzi pilsētas vispārējās izglītības 
iestādēs, pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās.
Vairāk informācijas: http://www.jaunatne.daugavpils.lv

Daugavpils cietokšņa Kultūras  
un informācijas centrs

Centrs piedāvā tematisku ekskursiju skolēniem “Izzini 
Daugavpils cietoksni!”, kuras laikā cietoksni tiek piedāvāts 
izzināt ar dažādu praktisku uzdevumu palīdzību, kā arī 
tiek piedāvāts izmēģināt izšaut ar gaisa lielgabalu.

Kontaktinformācija: 
+371 65424043;  +371 28686331
cietoksnis@daugavpils.lv
Nikolaja iela 5, Daugavpils cietoksnis, Daugavpils

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs 
Mākslas centrs piedāvā bērnu, skolēnu un jauniešu gru-
pām iepazīt kādu no Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centra sektoriem pēc īpašas programmas, kļūt par māks-
linieku – izveidot mākslas darbu un senās Dvinskas ielās 
un parkos veidot grupas bildi, iepazīt grafikas mākslu un 
iegūt iemaņas grafikā.

Kontaktinformācija:
371 65430250, +371 22471925
www.rothkocenter.com
Mihaila iela 3, Daugavpils cietoksnis, Daugavpils

Latgales ZOO 
Ikviens interesents ekspozīcijā var aplūkot dzīvniekus, kā 
arī pasūtīt ekskursiju, tematisko stundu konferenču zālē, 
piedalīties konkursos dabas draugiem u.c. aktivitātēs.

Kontaktinformācija:
+371 65426789
latgales.zoo@gmail.com 
Vienības iela, 27, Daugavpils

Daugavpils inovāciju centrs 
Centrs piedāvā apskatīt eksponātus, kas liek uz lietām 
paskatīties no cita, neierasta skatu punkta, piedalīties aiz-
raujošās un izglītojošās nodarbībās, pieteikt ekskursijas 
klasēm un ģimenēm, kā arī nosvinēt izklaidējoši izzinošas 
svētku ballītes.

Kontaktinformācija:
+371 29411895
daugavpilsic@gmail.com
Vienības iela 30, Daugavpils

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs 
Bērniem, skolēniem un jauniešiem tiek piedāvātas dažā-
das interaktīvās programmas muzejā – “Pa senā cilvēka 
pēdām”, “Viduslaiku bruņinieki un Dinaburgas pils”, “Atver 
savu logu krāsu pasaulē”, “Iepazīsim Latgales keramiku”, 
“Atklātnes pasaule”, “No tējas dzeršanas vēstures”, “Senā 
skola”, “Es esmu tekstildizaineris!”, “Pagātnes reveranss”, 
“Profesijas cauri gadsimtiem”.

Kontaktinformācija:
+371 65424155, museum@daugavpils.lv, www.dnmm.lv 
Rīgas iela 8, Daugavpils 

Daugavpils Māla mākslas centrs 
Māla mākslas centrs piedāvā iespēju iepazīties ar Latgales 
kultūras mantojumu – keramikas un podniecības tradīci-
jām, kā arī organizē nodarbības un meistarklases.

Kontaktinformācija:
+371 65425302
museum@daugavpils.lv
www.dnmm.lv 
18. novembra iela 8, Daugavpils

Lielā Stropu ezera centrālā pludmale
Blakus ezera pontonu konstrukcijai, kas sastāv no “ezera 
promenādes” daļas, 25 metrus garā atklātā baseina ar 4 
celiņiem, lekšanas torņa un bērnu peldbaseina, pludmales 
teritorija ir aprīkota ar pludmales volejbola, vingrošanas 
un bērnu rotaļu laukumiem; turpat aktīvās atpūtas cienī-
tājiem tiek piedāvāta elektro velosipēdu un gokartu noma 
“e-bike”.

Kontaktinformācija:
Stropu iela 40, Daugavpils 

Esplanādes atpūtas parks 
Esplanādes atpūtas parks ir Baltijā pirmais veloparks, 
kas 4 ha platībā izveidots pilsētvidē un tajā iekļautas 
dažādas zonas – skeitparks, asfaltēta velotrase, piedzī-
vojumu trase  un bērnu zona, kurās jautri, attīstoši un 
izglītojoši pavadīt brīvo laiku.

Kontaktinformācija:
turisms@daugavpils.lv

ĢIMENĒM DRAUDZĪGAS VIETAS

ĢIMENĒM DRAUDZĪGAS VIETAS

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Latvijas Goda ģimenes apliecība 
“3+ Ģimenes karte”
ir valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģi-
menēm, kas reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments 
tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz 
astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, 
kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst 
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Šīs kartes 
īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pa-
kalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi 
Latvijā un, protams, arī Daugavpilī. 

Noformēt karti var www.godagimene.lv

Daugavpilī aktīvi darbojas 
Daudzbērnu ģimeņu biedrība “Lielas ģimenes”
Biedrība “Lielas ģimenes” organizē dažādus izglīto-
jošus pasākumus, veselību veicinošus pasākumus, 
izklaidējošus pasākumus, sadarbojas ar daudzām 
vietējām organizācijām un uzņēmumiem, kuri 
piedāvā dažādas atlaides biedrības biedriem (uz-
rādot biedrības biedra karti).
www.lielasgimenes.lv un www.facebook.com/
lielasgimenes/

Ģimenes atbalsta centrs “Plecu pie pleca” 
Biedrība veicina demogrāfisko attīstību, indivīdu in-
tegrēšanos sabiedrībā un bērnu labklājību ģimeni-
skā vidē. 
Kontaktinformācija: +371 29477790 

Bērnu attīstības centrs “Saules stariņi”  
Biedrība piedāvā vairāk nekā 21 apmācības prog-
ramma, palīdzot mammām un tētiem, vecmam-
mām un vectēviem audzināt savus mazuļus mīles-
tības, siltuma un uzticēšanās atmosfērā. 
www.saulesstarini.lv/

Biedrība “Punktu brālība” 
Biedrība atbalsta bērnus ar redzes traucējumiem, 
uzlabojot to dzīves kvalitātes un brīvā laika pavadī-
šanas iespējas. 
Kontaktinformācija: +371 28600220 

Daugavpils autisma centrs “Mūsu Pasaule” 
Biedrība sniedz palīdzību bērniem un pieaugušiem  
ar  autiska spektra traucējumiem, kā arī  viņu 
ģimenēm.  
www.facebook.com/musupasaule/

Vecāku pieredzes apmaiņas klubs “Laimīgi bērni 
un vecāki” 
Biedrība nostiprina ģimenes tradīcijas, ceļ vecāku 
prestižu sabiedrībā, kā arī organizē izglītojošus un 
informatīvus pasākumus bērnu un ģimenes atbals-
tam. 
www.laimigiberni.ucoz.lv/ 



Daugavpils is a city in Latvia, located on the banks of 
the Daugava River, near the border of Lithuania, Bela-
rus and Russia. With a population of over 90 000, it is 
the second largest city in the country after the capital 
Riga. It is an industrial and educational centre, as well 
as an important cultural, sports and recreation centre. 
It is the city with multi-ethnical and multicultural envi-
ronment. Daugavpils City Council is working actively 
to make the city an attractive place for living and do-
ing business through implementing different projects, 
including international ones.

This informative brochure has been made within the 
framework of the project „Challenges of Regional 
Centres: Depopulation Control, Development – Best 
Practices” (DeCoDe) in the framework of the Measure 
“Networks of Towns” of Action 2 “Democratic Engage-
ment and Civic Participation” of the European Union 
programme “Europe for Citizens”.

Project „Challenges of Regional Centres: Depopulation 
Control, Development – Best Practices”
IMPLEMENTATION TIMELINE: 01/03/2018 – 01/02/2020

The project is aimed at creating a network of the 
largest cities after capitals, regional centers, which are 
significantly affected by depopulation in order to pro-
mote the exchange of good practices and to develop 
action plan of depopulation control for stronger local 
economic structures and raising citizens’ awareness 
about mobility in the European cities.  

PROJECT PARTNERS:  

◊ LEAD PARTNER: DAUGAVPILS CITY COUNCIL
◊ KAUNAS CITY MUNICIPALITY, Lithuania
◊ LODZKIE REGION, Poland
◊ CITY ADMINISTRATION OF MAGDEBURG, 

Germany
◊ CEIPES, Palermo, Italy
◊ MUNICIPALITY OF VEJLE, Denmark
◊ ACTA CENTER, Oradea, Rumania
◊ ADIMAN, Casasimarro, Spain

ACTIVITIES AND RESULTS:
◊ Promoting the European citizenship;
◊ Enhancing and expanding knowledge about 

depopulation process in European largest cities, 
regional centres and local municipalities;

◊ Developing depopulation control action plan;
◊ Organization of international meetings and 

conference on prevention measures of depopulation. 

MUNICIPALITY SUPPORTS PEOPLE, WHO ARE 
PLANNING TO RETURN TO LATVIA, WITH PRACTICAL 
INFORMATION AND ASSISTANCE IN SOLVING ISSUES

Anyone, who is planning to return to Daugavpils, but 
needs assistance in solving particular issues, can contact 
Daugavpils City Council, in order to get information on:

• housing opportunities;
• business and employment opportunities;
• services for families with children and educational 

opportunities;
• other issues of interest in the sphere of municipal 

services.

For more information visit:  www.daugavpils.lv 

www.paps.lv

        Es atgriežos Latgalē

Daugavpils City Council provides free Latvian language 
courses for residents of Daugavpils city, including reemi-
grant families. Schools offer state-funded support meas-
ures within one to three school years to complete com-
pulsory primary education - to improve Latvian language 
skills and to study subjects such as “Latvian Language” or 
“Literature”, or “Latvian Language and Literature”, “Social 
Sciences”, “History of Latvia”, as well as subjects that are 
different in Latvia and the educational program previously 
acquired by the learner.

More information on izglitiba.daugavpils.lv

GRANT PROGRAMME “IMPULSS”
The municipality offers young entrepreneurs to partici-
pate in a grant programme “Impulss”, where it is possible 
to get co-financing up to 7000 EUR for conducting com-
mercial activities, as well as for purchasing fixed assets and 
other assets to implement their business idea.

Overall, from 2014 to 2019
• 154 applications were submitted 
• 57 projects were supported 
• 92 new workplaces were created 

Young entrepreneurs have an opportunity to receive mu-
nicipal support for commercial activities in various sectors. 
By now, companies in more than 8 manufacturing and ser-
vice industries, such as electronics, woodworking, sewing, 
advertising and printing, beauty care and recreation have 
been supported.

For more information apply to: attistiba@daugavpils.lv

Daugavpils is an important art, culture, education, tour-
ism, sports and recreation centre. Every local citizen, 
every visitor of Daugavpils and each family with chil-
dren are offered a wide, diverse and qualitative range 
of cultural and sporting events. Each year, the city offers 
new tourism services that make the city environment 
more attractive to its residents and visitors.
More information on:   https://www.visitdaugavpils.lv/

Pupils of general education institutions, who are de-
clared in Daugavpils, can use public transport ser-
vices free of charge in both trams and buses on all 
the routes, while students of vocational education 
institutions have access to certain discounts from 
the fare on the city route network. The cost of cater-
ing pupils in general education institutions is cov-
ered by the city budget.
In the case of a childbirth, the municipality provides 
one-time cash assistance payment to a family in ad-
dition to the state material support. Co-financing 
from the municipality is available for babysitting 
services for childcare providers. For certain social 
groups the municipality provides support for pur-
chasing particular teaching aids, as well as offers a 
benefit to a first grade pupil. Different types of social 
support are available for families with a poor or low 
income family status, for families, which support or 
take care of a child with disabilities, as well as for 
large families after evaluating their financial situa-
tion.

More information on: http://www.socd.lv/
par-mums-sociala-palidziba

Family Digital Activity Hub of Latgale  
Central Library

Digital Activity Hub is a place to explore the technol-
ogies of the 21st century. The hub offers interactive 
guided tour “Try the possibilities of Family Digital Ac-
tivity Hub!”.

Contacts:
+371 65449090
www.lcb.lv  
22a Rigas Street, Daugavpils

THE MOST FAMILY-FRIENDLY MUNICIPALITY  
IN 2017 AND 2018

For two years in a row Daugavpils has been resting on 
its laurels after participating in the competition “Fam-
ily-Friendly Municipality”, organized by the Ministry of 
Environmental Protection and Regional Development, 
and becoming the most family-friendly municipality in a 
group of nine cities in Latvia.
In the frames of the 
competition in 2017 
Daugavpils municipality 
received a money award 
of EUR 10 000, which, to-
gether with the funding 
from the State Region-
al Development Agen-
cy that was received in 
the frames of the state 
budget-funded target 
programme “Family Sup-
port Projects Competition 
for Municipalities in Co-
operation with NGO”, was 
spent on creating an edu-
cational playground in the 
territory of Latgale Zoo.

The city has a favourable and motivating environment 
for acquiring knowledge and achieving goals at all 
levels of education, as well as infrastructure specially 
adapted and developed for children.
More information on:  
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/

Children’s playgrounds are available in each residen-
tial area. City parks, squares and water reservoirs are 
well-maintained so that everyone could feel comfort-
able there, being able to spend actively their free time 
with family and children in a high quality and safe en-
vironment.
More information on: https://www.daugavpils.lv/
pilseta/par-daugavpili/zala-daugavpils/

Daugavpils City Council organizes summer camps for 
children and youth. The purpose of the camps is to foster 
children’s physical and intellectual development. Dau-
gavpils Municipality annually implements summer em-
ployment activities for young people aged 13-19, where 
young people have an opportunity to get their first work 
experience in general education institutions, municipal 
institutions and business companies.
More information on:  http://www.jaunatne.daugavpils.lv

Daugavpils Fortress Culture and Information Centre
Guided tour for students “Discover Daugavpils Fortress” is 
a thematic tour that gives an opportunity to discover the 
fortress with a help of interactive exercises and assign-
ments.

Contacts: 
+371 65424043; +371 28686331
cietoksnis@daugavpils.lv
5 Nikolaja Street, Daugavpils Fortress, Daugavpils

Daugavpils Mark Rothko Art Centre 
Art Centre offers a special programme for pupils and youth 
that gives an opportunity to get acquainted with the exhi-
bitions, learn the graphic art as well as become an artist by 
making a group photo on old Dvinsk’s Streets.

Contacts:
+371 65430250, +371 22471925
www.rothkocenter.com
3 Mihaila Street, Daugavpils

Latgale zoo
Children can watch the animals, stroke a furry rabbit, play 
with touching guinea-pigs, feed exotic fishes in the pond 
as well as book a thematic lesson, take part in attractive 
competitions and other activities.
Contacts: latgales.zoo@gmail.com

Daugavpils Innovation Centre 
Easy science for children with the help of exhibits that al-
low to look at things from a different and unusual point of 
view, exciting and educational activities, unusual experi-
ments, guided tours for school classes and families, enter-
taining and educational festive parties.
Contacts: daugavpilsic@gmail.com

Daugavpils Regional Studies and Art Museum
Children, pupil and young people are offered a variety of 
interactive programmes in the museum – “Following in the 
tracks of primitive men”, “Medieval knights and Dinaburg 
castle”, “What hides behind the thesaurus door”, “Let’s be-
come acquainted with the Latgalian ceramics” and others.

Contacts:
+371 65424155
museum@daugavpils.lv
www.dnmm.lv 
8 Rigas Street, Daugavpils 

Daugavpils Clay Art Centre
Attending the Clay Art Centre, young visitors can not only 
observe traditional Latgalian ceramics and pottery, but 
also take part in ceramic workshops.

Contacts:
+371 65425302
museum@daugavpils.lv
www.dnmm.lv 
8 18 Novembra Street, Daugavpils

Central Beach of Lielais Stropu Lake 
Near a lake pontoon construction, which consists of the 
lake promenade, the 25-meter outdoor swimming pool 
with 4 lanes, jumping tower and children’s swimming 
pool, there is a great beach with an open area for sports 
activities, a free beach volleyball court, a kids playground 
and an electric bike and go-cart rental service.

Address:
40 Stropu Street, Daugavpils

Esplanade Rest Park
Esplanade Rest Park is the first bike park in the Baltics 
covering an area of 4 hectares in the urban environ-
ment. This park includes a variety of areas – a skate-
park, an asphalted cycling track, an adventure trail and 
a children’s area.

Address:
Esplanade, Daugavpils

FAMILY-FRIENDLY PLACES

Support for large families
Latvian Honorary Family Card “3+ Family Card”

is a state support program for large families, which also 
serves as evidence certifying that there are three or 
more children under the age of eighteen in the family, 
as well as those under the age of 24 if they are acquiring 
general, vocational or higher education. Holders of this 
card have the opportunity to receive discounts using 
the services offered by public and private companies in 
Latvia and, of course, in Daugavpils.
You can apply for the card at www.godagimene.lv

Active associations in Daugavpils
Large Families Association “Lielas ģimenes”
The Association “Lielas ģimenes” organizes a variety 
of educational activities, health-enhancing measures, 
leisure activities, collaborates with many local organi-
zations and companies that offer various discounts to 
members (by presenting a membership card). 
www.lielasgimenes.lv 
www.facebook.com/lielasgimenes/

Family Support Centre “Plecu pie pleca”
The Association promotes demographic development, 
the integration of individuals in society and the welfare 
of children in a family environment. 
Contacts: +371 29477790

Child Development Centre “Saules stariņi”
The Centre offers over 21 training programmes to 
help moms and dads, grandmothers and grandpar-
ents bring up their babies in an atmosphere of love, 
warmth, and trust. 
www.saulesstarini.lv/

Association “Punktu brālība”
The Association “Punktu brālība” supports people 
with visual impairments by improving their quality 
of life and leisure activities. 
Contacts: +371 28600220

Daugavpils Autism Centre “Mūsu Pasaule” 
The Centre assists to children and adults with au-
tism spectrum disorders and their families. 
www.facebook.com/musupasaule/

Parent Experience Exchange Club “Laimīgi bērni 
un vecāki “
The Association strengthens family traditions, raises 
parents’ prestige in the community, and organizes 
educational and informational events to support 
children and the family.
www.laimigiberni.ucoz.lv/

Disclaimer: The European Commis-
sion’s support for the production of 
this publication does not constitute 

an endorsement of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.

The prize of EUR 15,000, which was received in 2018, was 
used for complementing digital equipment of Family  
Digital Activity Hub at Latgale Central Library, including 
the purchase of an interactive “magic carpet”.

The city was ranked high in the competition due to the ex-
cellent balance between infrastructure and social support, 
as well as increasing in cooperation between Daugavpils 
Municipality and families.

IS ART

IS EDUCATION

IS NATURE

IS YOUTH IS FAMILYIS DIVERSITY


