
Laipni lūdzam Daugavpilī!



STRATĒĢISKAIS 

MĒRĶIS

2030:

Daugavpils pilsēta –

pievilcīgākā vieta 

dzīvei un 

uzņēmējdarbībai 

Austrumbaltijā



Sarkano ķieģeļu arhitektūra, 
Marka Rotko gleznas un ziedi

Pilsētas arhitektūrā dominējošā 
krāsa un saule





Livonijas ordenis, pēc ordeņa mestra Ernsta 

fon Raceburga pavēles, Vecpils latgaļu koka 

pils vietā sāka celt mūra pili - Dünaburg 

(Daugavpils raj. Naujenes pag.)
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Dünaburg – pils uz upes Düna
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Daugavpils ģerbonis

Zilā laukā sudraba viļņota sija, augšā zelta 

lilija, pēdā savrups sudraba robots ķieģeļu 

mūris.

Daugavpils karogs

Taisnstūra forma, tā audekls sadalīts divās 

horizontālās vienāda platuma joslās: augšējā 

daļa - karmīnsarkanā, apakšējā daļa - baltā krāsā. 

Karoga vidū attēlots Daugavpils pilsētas 

ģerbonis.



Daugavpili raksturo tās iedzīvotāji



Oskars Stroks

(1893-1975)
Komponists, dēvēts par «Tango karali»

«Latvijas pasts» izdevis speciālu aploksni 

komponista Oskara Stroka jubilejai

2018. gadā – Stroka 125. dzimšanas diena

O. Stroka jubilejas gada koncerts Daugavpilī



Solomons Mihoelss 

(1890 – 1948)

Aktieris un producents

Katru gadu Daugavpilī 

tiek svinētas Teātra 

dienas

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/BIO/GOSET/GOSET02.JPG
http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/BIO/GOSET/GOSET02.JPG


Marks Rotko

(1903 – 1970)

Pasaulslavens abstraktā ekspresionisma pārstāvis

Daugavpils skaistās dabas iedvesmots





Nikolajs Poļakovs 

(1900-1974)

Pasaulslavenā Coco the 

Clown jeb klauna Koko 

(vairāk zināms, kā cirka 

klauns ar pīrāgiem) 

izgudrotājs, saņēmis 

apbalvojumu «Order of the 

British Empire» 1959.gadā



93 308 

Iedzīvotāju skaits Daugavpilī – 93 308

(PMLP dati, 01.07.2017.)



Daugavpils – pilsēta, kurā dzīvo vairāk kā 70 nacionalitātes

krievi baltkrievi ukraiņi lietuvieši

19.8%

49.4%

7.7%

2.0%

13.6%

0.9% 

latvieši poļi romi

0.4% 

citi

6.2% 

(Centrālās statistikas pārvaldes dati, 2017)



Lielākās pilsētas Baltijas valstīs



Mēs esam dažādi, bet dzīvojam harmonijā

Etniskās un kultūras biedrības:
Latviešu

Latgaliešu

Krievu

Lietuviešu

Baltkrievu

Poļu

Tatāru

Ukraiņu

Ebreju

Vācu

Romu u.c.

17 dažādas nacionālās biedrības

• latviešu

• latgaliešu

• krievu

• lietuviešu

• baltkrievu

• poļu

• tatāru

• ukraiņu

• ebreju

• vācu utt.



Daugavpils – Austrumbaltijas ceļu krustpunkts

Lietuva – 25 km

Baltkrievija – 35 km

Krievija – 120 km

Svarīgs pierobežas industriju, transporta, tirdzniecības, pakalpojumu, 

izglītības, kultūras un tūrisma centrs.



Daugavpils - loģistikas centrs uz ES Austrumu robežas

Latvijas Dzelzceļa industrija Daugavpilī 

nodrošina aptuveni 3000 darbavietas

Daugavpils dzelzceļa vagonu apgrozījums

aptuveni 1,5 milj. vagonu/ gadā



Daugavpils 

industriālais 

mantojums



32% 17% 14% 

Daugavpils industriālā sektora attīstība
(milj. €, faktiskās cenas, Dati: Daugavpils pilsētas dome)

• Metālapstrāde

• Pārtikas produktu un dzērienu 

ražošana

• Ķīmiskās šķiedras ražošana

Lielākais industriālais sektors 

Daugavpilī
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Ražošanas struktūra Daugavpilī 2017.gadā, %
(Dati: Daugavpils pilsētas dome)

Pārtikas produktu un 
dzērienu ražošana

17%

Apģērbu ražošana
1%

Metālapstrāde un 
mašīnbūve

32%

Būvmateriālu ražošana
3%

Ķīmiskās šķiedras 
ražošana

14%

Kabeļu un to 
savienojumu ražošana

10%

Siltumenerģija un 
ūdensapgāde

10%

Ritošā sastāva remonts 
un tā apkalpošana

9%

Citi
4%



«DITTON pievadķēžu rūpnīca»

izgatavo plašu klāstu dažādu soļu veltņu, ieliktņu, plākšņu un 

cita veida pievadķēžu

Lielākie ražošanas uzņēmumi Daugavpilī ar vietējo kapitālu
«Magistr»

dažādu struktūru vītas un pītas tauvas un 

zvejniecības diegi

«BM Industrial»

metāla konstrukciju ražošana

«Aurora Baltika»

zeķu izstrādājumu ražošana

«Latgales piens»

kvalitatīvu piena produktu ražošana
«Belmast»

Telekomunikācijas torņu, celtniecības 

konstrukciju, infrastruktūras 

konstrukciju, citu metālkonstrukciju 

ražošana



Uzņēmumi ar ārzemju kapitālu
«Daugavpils Lokomotīvju 

remonta rūpnīca»

maģistrālo un manevrējošo 

dīzeļlokomotīvju remonts un 

modernizācija, metālapstrāde

«Regula Baltija» 

optiski-elektronisko 

iekārtu un sistēmu 

ražošana

“Zieglera mašīnbūve”

lauksaimniecības tehnikas 

komplektējošo detaļu 

ražošana

«Nexis Fibers»

poliamīda tehniskās 

šķiedras ražošana

«East Metal»

tērauda izstrādājumu 

daļu ražošana ar 

un bez

virsmas apstrādes

«Centennial Industries»

kancelejas preču izstrāde 

un ražošana

«Belwood»

kokapstrāde

«Axon Cable»

augstas kvalitātes 

kabeļu ražošana



• «Axon Cable»

• «Magistr»

• «Nexis Fibers»

• «Regula Baltija»

• «Zieglera mašīnbūve»

• «CCT»

• «EU-Trader»

• «EURO ENERGO COMPANY»

• «INGRID A»

• «Intergaz»

Eksports

Valstis, uz kurām eksportē: Lietuva, Igaunija, Vācija, 

Itālija, Francija, Lielbritānija, Polija, Šveice, Somija, 

Norvēģija, Ungārija, Krievija, Baltkrievija, Turkmenistāna, 

Kazahstāna, Uzbekistāna, Gruzija, Mongolija, ASV, Ķīna, 

Meksika, Dienvidamerika. 

Eksporta apjoms 163 767 938 EUR 

2016



Daugavpils stratēģiskās priekšrocības

1. Izdevīgs ģeogrāfiskais 

novietojums

2. Attīstīta pilsētas infrastruktūra

3. Latgales SEZ

4. Nodokļu atvieglojumi

5. Izglītības iestāžu daudzveidība

6. Daudznacionāla vide un 

kultūrvēsturiskais mantojums

7. Dabas resursi



Grantu 

programma 

«Impulss»

Mārketings:

• izstādes

• forumi

• katalogs

Nodokļu 

atvieglojumi

DAUGAVPILS 

UZŅĒMĒJDARBĪBA

LATGALES 

SPECIĀLĀ 

EKONOMISKĀ 

ZONA

2500 ha

Daugavpils pilsētas dome atbalsta 

uzņēmējdarbību
Industriālo 

zonu 

infrastruktūras 

attīstība

Biznesa 

inkubators



Finansējums: 

līdz 75% no kopējās summas biznesa idejas realizācijai

Maksimālais granta apjoms 7 000 EUR 

Pašvaldības grantu programma jauno uzņēmēju atbalstam 

«IMPULSS»

2017.g. 10



NODOKĻU ATVIEGLOJUMI

ATVIEGLOJUMI JURIDISKĀM PERSONĀM, KAS MAKSĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI

• līdz 50% tiem, kuru uzņēmumos ir nodarbināti cilvēki ar īpašām vajadzībām (vismaz 50% no 
kopējā darbinieku skaita)

• līdz 25% tiem, kuri gada laikā izveidojuši vismaz 5 jaunas darbavietas

• līdz 25% ražošanas uzņēmumiem, kuros ir nodarbināti vairāk kā 800 cilvēki



Industriālās zonas investīcijām un ražošanas 
uzņēmumu izvietošanai

INDUSTRIĀLO ZONU ATTĪSTĪBA DAUGAVPILS TERITORIJĀ

Pašvaldība nodrošina:

• visas nepieciešamās komunikācijas (ielas, inženiertehniskās komunikācijas)

• jaunu ēku būvniecību

• dzelzceļa būvniecību

• līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai 
kanalizācijas sistēmai



ST. PĒTERBURGARĪGA

POLOCKA

VIĻŅA

PAŅEVEŽA

KLAIPĒDA

KRIŽU RŪPNIECISKĀ 

ZONA

VARŠAVA

ČEREPOVAS 

RŪPNIECISKĀ ZONA

GAJOKA RŪPNIECISKĀ 

ZONA

CIETOKŠŅA 

NOLIKTAVAS ZONA

ZIEMEĻU 

RŪPNIECISKĀ 

ZONA



Investīcijas pilsētas attīstībā līdz 2020.gadam, 

piesaistot ES struktūrfondu un valsts finansējumu, milj. EUR
vairāk kā 150 milj. €

36
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1. Sabiedrība (S) - Ar dzīvi apmierināti,
izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji,

kuri lepojas ar savu pilsētu

2. Ekonomika (E) - Ekonomika, kurā tiek
attīstītas nozares ar augstu pievienoto

vērtību

3. Vide (V) – Estētiski un funkcionāli 
sakārtota un attīstīta pilsētvide

PLĀNOTAIS



Konkurētspējīga izglītība

• Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija – EUR 3 228 636, tai 

skaitā ERAF 1 471 656

• Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši 

mūsdienu prasībām – EUR 5 967 232, tai skaitā ERAF 3 398 000 euro (4 vidusskolas + 1 pamatskola)

• Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības 

kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II kārta - EUR 4 930 607.58, tai skaitā         

ERAF 1 993 240 euro

Investīcijas 

līdz 2020. 

gadam:

EUR 14 milj. 



Daugavpils reģionālās slimnīcas infrastruktūras 

modernizācija:

• Uzņemšanas nodaļas telpu modernizācija

• Onkoķirurģijas profila operācijas zāļu 

izveide

• Rehabilitācijas centra izveide

• Jauna, mūsdienu prasībām atbilstoša, 

Invazīvās kardioloģijas un Onkoloģijas 

centra izveide

• Medicīniskā aprīkojuma iegāde

• Projekta summa 7,6 milj. EUR

Kvalitatīva veselības aprūpe



Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība

Investīcijas 

līdz 2020. 

gadam:

EUR 12.6 milj. 

Dabai draudzīga sabiedriskā transporta attīstība – tramvaji

-Tramvaju līniju rekonstrukcija un būvniecība

-Tramvaju iegāde



Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils 

pašvaldības ēkās

Investīcijas 

līdz 2020. 

gadam:

ERAF

EUR 12 milj. 



Daugavpilī ir ieviesta SERTIFICĒTA 

ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMA (EPS)

ISO standarta prasībām atbilstošas energopārvaldības sistēmas 

galvenie aspekti un ieguvumi:

• enerģētikas pārskats un plānošana

• ikgadējais enerģijas izmaksu ietaupījums un atmaksāšanās laiks

• energoefektivitātes uzlabošana un rezultātu validācija

• operatīvā kontrole

• attīstība un komunikācijas

• instrumenti un resursi

• citi ieguvumi pašvaldībai, darbiniekiem, produktivitātei utt.

Daugavpils pilsētas pašvaldība 

pievienojās Eiropas Pilsētu mēru pakta 

iniciatīvai 

Taupām enerģiju Daugavpilī



Daugavpils – studentu pilsēta!



Konkurētspējīga izglītība

6990 studenti (2017/2018)

6 universitātes un to filiāles

5 profesionālās skolas un 3 koledžas

18 skolas – 9275 skolēni

29 pirmsskolas izglītības iestādes – 4635 bērni



Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju mācību korpusa laboratorijas –

aprīkotas ar vismodernāko mūsdienu aprīkojumu Baltijā

Daugavpils Universitāte



2017

Vasaras 

nodarbinātība 

jauniešiem

Vecums: 15-19

1058 jaunieši

Daugavpils – ģimenēm draudzīga pilsēta

2017

18 vasaras 

nometnes

890 bērni

Bezmaksas pusdienas 

skolā no 1. līdz 12. 

klasei

Bezmaksas transports 

bērniem un skolēniem 

Daugavpilī
Bērnu un jauniešu centrs «Jaunība»

3000 bērni

42 aktivitātes

7,11 €/gadā

Bērna 

piedzimšanas 

pabalsts – 300 €



Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2017. gadā –

Daugavpils pilsēta



Veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas veicināšana



ERAF projekts «Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā»

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību 

veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pakalpojumiem visiem Daugavpils 

iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, 

īstenojot vietēja mēroga pasākumus. 

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada jūnijs–

2019.gada 31.decembris

Finansējums: EUR 992 544,00, no kuriem:

ERAF 85% - 843 662 EUR

Valsts 15% - 148 882 EUR

Projekts piedāvā dažādas bezmaksas 

aktivitātes bērniem, jauniešiem, kā arī cilvēkiem 

pēc 54 – peldēšana, dejošana, vieglatlētika, utt. 

Vairāk informācijas -

https://www.daugavpils.lv/lv/673



Mežaparks «Stropi» - sporta un aktīva 

dzīvesveida infrastruktūras attīstība



Pirmais veikparks Latgalē – Daugavpilī



Pirmais Multifunkcionālais Pilsētas Veloparks Baltijā 

Saņēmis 2. vietu konkursā “Latvijas būvniecības 

Gada balva" nominācijā - Publiskā ārtelpa



Ar plostu pa Daugavu!

Ceļošana ar plostiem

Koka plostu, Kanoe un 

citu laivu 

noma



Piedzīvojumu parks «Tarzāns»

Brīvdabas šķēršļu parks, kas piemērots gan 
bērniem, gan pieaugušajiem 

Vairākas, dažādas grūtības pakāpes šķēršļu joslas -
trepes, laipas, virves un citas 



Tatjana Vasiļjeva

Anastasija Grigorjeva

Deniss Vasiļjevs

2015 CS Tallinn Trophy bronzas medaļas laureāts,

2017 Cup of Tyrol čempions

un divkārtējais Latvijas nacionālais čempions,

4.vieta Eiropas čempionātā

19.vieta ziemas olimpiskajās spēlēs 2018.gadā

Labākais Latvijas daiļslidotājs

Četrkārtēja Eiropas čempione 

brīvajā cīņā un bronzas medaļas 

ieguvēja Pasaules čempionātā

Eiropas un Pasaules 

snūkera čempionātu 

uzvarētāja

Daugavpils lepojas!



Spīdvejs Daugavpilī

06.08.2016 

Second stage of 

European individual Championship 

European Championship U21 Fināls Daugavpilī

26.08.2017.

Spīdvejs ir Daugavpils 

nacionālais sporta veids!

Andžejs Ļebedevs
Latvijas spīdveja meistars

pēc Eiropas spīdveja čempionāta 2017 otrās kārtas, atrodas 

līdera pozīcijā

Daugavpils «Lokomotīve» komanda

2015. un 2016. gadu čempions 

Polijas spīdveja līgā Nice 

2017.gadā – šobrīd 4.vietā



Daugavpils ir daudzveidīgs 
tūrisma galamērķis 

KULTŪRA

AKTĪVAIS 

TŪRISMS

ZINĀTKĀREIZKLAIDE

VĒSTURE

KULINĀRIJA

SPORTS



2017. gadā Daugavpils gūst panākumus Eiropas izcilāko 

galamērķu (EDEN) nacionālajā konkursā

Šī gada tēma “Kultūras tūrisms 2017”

EDEN jeb Eiropas izcilākie tūrisma 

galamērķi (European Destinations of 

Excellence) ir Eiropas Savienības 

projekts, kura mērķis ir veicināt un 

attīstīt tūrismu Eiropā, ievērojot 

ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus. Ik 

gadu dažādās tūrisma jomās tiek 

izraudzīti izcilākie Eiropas galamērķi. 

Latvijā EDEN projekts tiek realizēts kopš 

2007. gada. EDEN sadarbības tīklā 

pašlaik ir apvienojušies vairāk kā 350 

tūrisma galamērķu no 27 valstīm.



Vēsturiskais mantojums - vairāk kā 80 objekti Daugavpilī



Senākais muzejs Latgales reģionā

Muzejs ar tā ekspozīcijām izvietots 1883.gada ēkā 

Apmeklētājus pārsteidz ar aizraujošām izstādēm un 

izklaidējošām aktivitātēm visai ģimenei 

2018.gadā 80 gadi



“Sakrālā mantojuma pērle” –

unikāla vieta, viena no retajām pasaulē, kur vienkopus 

atrodas četru dažādu reliģiju dievnami

Baznīcu kalns



Svēto mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle (1905)

Dievmātes Romas katoļu baznīca (1902)

Mārtiņa Lutera luterāņu katedrāle (1893)

Jaunbūves vecticībnieku draudzes Augšāmcelšanās, Dievmātes 

Piedzimšanas un Svētā Nikolaja dievnams (1908)



Sinagoga «Kadiš» Daugavpilī

Šī ir vienīgā sinagoga pilsētā, kas atvērta 
apmeklētājiem, kā arī vienīgā sinagoga 

Austrumlatvijā, kas atvērta tūristiem. 

Cietokšņa ielā 38

Sinagoga "Kadiš" uzbūvēta 1850.gadā

Renovēta 2006.gadā ar M.Rotko 

bērnu finansiālu atbalstu

Sinagogas otrajā stāvā ierīkots muzejs 

"Ebreji Daugavpilī un Latgalē". 

Muzeja ekspozīcija stāsta par ebreju 

dzīvi un sadzīves tradīcijām Latgalē un 

Daugavpilī kopš 1935.gada.



Daugavpils vēsturiskais centrs - Vienības nams

2017.gadā – 80 gadi!



Daugavpils teātris

DAUGAVPILS TEĀTRIM 

ČETRAS „SPĒLMAŅU NAKTS 2017” BALVAS

Daugavpils teātrim - desmit nominanti astoņās 

„Spēlmaņu nakts” balvu kategorijās

1856. gadā Dinaburgā tiek nodibināts Krievu dramatiskais teātris - pirmais krievu teātris Latvijā. 

Teātri nodibināja un uzturēja Daugavpils cietokšņa galvenais inženieris Nikolajs Hagelstroms -

aizrautīgs teātra cienītājs. 



Daugavpils teātris

Izrādes notiek latviešu, krievu un 

latgaliešu valodās

2016. gadā Daugavpils teātrim 

- 160



«Šmakovkas» muzejs



Daugavpils ēdienkarte

Jums garšos!
«Vecmāmiņas 

pankūkas»

Salāti «Lauku šiks»

Kafija «Tango Karalis»

Saldais «Dinaburgas 

pilsdrupas»

Salāti «Daugavpils 

legālais dopings»

Burgera komplekts 

«Dinaburgers»

Kokteilis «Mājupceļš 

Dublina-Rīga-

Daugavpils»



Retro tramvajs

Jauns pakalpojums – pagājušā gadsimta vidū Rīgas 

vagonu rūpnīcas ražotā tramvaja vagona īre. 

Šis tramvaju vagons ir paredzēts saviesīgiem pasākumiem, 

kuru laikā labu draugu vai kolēģu lokā ir iespēja pie 

galdiņiem mājīgā gaisotnē, malkojot sev tīkamos dzērienus 

un klausoties mūziku, vērot gar logu slīdošos Daugavpils 

skatus un gūt pozitīvas emocijas.



Daugavpils Skrošu rūpnīca 

Vienīgā, tūristiem atvērtā munīcijas 

ražošanas rūpnīca Baltijā, kurā atrodas 

Eiropā vecākais, joprojām strādājošais 

skrošu liešanas tornis



Medicīnas vēstures ekspozīcija

Daugavpils medicīnas koledžas telpās

Latgalē tā ir vienīgā ekspozīcija, kas plaši atspoguļo 

medicīnas vēstures tematiku

Ekspozīcijas apmeklētājiem ir pieejams stāstījums 

latviešu, krievu un angļu valodā



Šaha un dambretes muzejs

Daugavpils Šaha un dambretes kluba entuziasti ir izpētījuši un

apkopojuši informāciju par šaha vēsturi Daugavpilī un Latgalē, sākot

no 19.gadsimta līdz mūsdienām. Apkopotā informācija ir izvietota

Šaha un dambretes muzejā, kas ir pirmais šāda veida muzejs Latvijā



Zinātkāres centrs Daugavpils ZINOO 



Latgales ZOO

Latgales Zoodārzā atrodas vienīgā 

zinātniskā laboratorija Eiropā, 

kur tiek pavairota

purva bruņurupuču suga Omus 

orbicularis

Eksotiskie dzīvnieki, pērtiķi, žņaudzējčūskas, 

krokodili, bruņurupuči, iguānas, skorpioni u.c. 

tropu mežu un Latvijas ainavu iemītnieki.



Daugavpils Māla mākslas centrs

Latgales kultūras mantojums – keramikas un māla trauku 

tradīcijas

Izstādes, meistarklases bērniem un pieaugušajiem



Dubrovina parks

Centrālais parks



Daugavpils cietoksnis



Cietoksnis ir valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklis un 

unikāls kultūrvēsturiskais 

mantojums. 



Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Tiek īstenoti vairāki projekti:

1) Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma veicināšanai / 

Cross-border loyalty program for stimulating culture and tourism

2) Pārrobežu pieaugums reģionālajā kultūras mantojuma tūrismā / 

Cross-border increase of Regional Culture Heritage Tourism

3) Graustu pārveidošana elegancē / Transformation from Slum to Chic

4) Rīteiropas vērtības

5) Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Latvijā 

un Krievijā/ Preservations and promotion of the cultural and 

historical heritage in Latvia and Russia



Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projekts ir saņēmis 

Eiropas Padomes Ainavu balvu    

Tika izskatīti 13 projekti no dažādām Eiropas valstīm

2008. – 2016. vairāk kā 15 milj. EUR investīciju 

tika piesaistīti cietokšņa reģenerācijas projektam



Cietokšņa vēsturisko ēku atdzimšana: 
Ūdenstorņa ēka Tūrisma informācijas centrs



Atjaunotās ēkas valsts 

policijas vajadzībām



Cietokšņa vēsturisko ēku atdzimšana:

Vēsturiskie Nikolaja vārti Nikolaja vārti 

un tilts tūristiem mūsdienās



Cietokšņa vēsturisko ēku atdzimšana:
Cietokšņa 1.krasta lunete 



Cietokšņa vēsturisko ēku atdzimšana:
Arsenāla ēka Marka Rotko mākslas centrs



Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrs

2018.gadā

Rotko – 115

Rotko mākslas centram - 5

http://pribalt.info/abc_new/images/mark_rotko.jpg
http://pribalt.info/abc_new/images/mark_rotko.jpg


Cietokšņa atdzimšana:

«Atmiņu lāde» 

Jauna tematiskā greznu tērpu 
kolekcijas izstāde

2017. gada sezonas tematika –
Latvijas brīvvalsts 20.gs. 

20.-30. gadu tērpi un aksesuāri, 

kas ir veltījums Latvijas 100-gadei 



• Paplašināta ekspozīcija, izveidojot stendu par sikspārņu gada ciklu

• Interaktīvi uzskates materiāli, kas ļaus iejusties sikspārņu ādā

• Centrs piedāvā dienas un nakts ekskursijas pa cietoksni

Daugavpils sikspārņu centrs

Daugavpils cietoksnī mājo otrā lielākā ziemojošo 

sikspārņu kolonija Baltijas valstīs (pēdējā 

monitoringa laikā tika uzskaitīti 692 īpatņi)



Daugavpils sadarbības un sadraudzības pilsētas

Magdeburga

(Vācija)

Motala

(Zviedrija) Harbina

(Ķīna)

Maskavas Centrālais Administratīvais apgabals,

Narofominska, Sanktpēterburga,

Pleskava, Magņitogorska (Krievija)Bobruiska, Lida, Vitebska, Braslava

(Baltkrievija)

Radoma 

(Polija)

Ramla

(Izraēla)
Harkova

(Ukraina)

Alaverdi, Ejmiatsina 

(Armēnija)

Batumi

(Gruzija)

Paņeveža

(Lietuva)





Svinēsim 

kopā! 



I Daugavpils Starptautiskais tautu deju festivāls
(februāris)



TMA «Rakari» koncerts
«Skaista mana tēvu zeme» 

(februāris)



IX Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA
(aprīlis)



Starptautiskais bērnu un jauniešu mūzikas konkurss 
“Daugavas pērle”

(maijs)



Muzeju nakts
(maijs)



Martas balle Daugavpils cietoksnī
(maijs)



Daugavpils Pilsētas svētki

(jūnijs)



“Mūs vieno džezs”
(jūnijs)



Kara vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls 
“Dinaburg – 1812”

(jūlijs)



Medus un ķiploku svētki
«Salds kā medus, stiprs kā ķiploks!»

(augusts)



Koncertu cikls «Muzikālais augusts» Daugavpilī

(augusts)



Simtgades zaļumballe

(augusts)



Starptautiskais keramikas mākslas simpozijs

(augusts) 



Starptautiskais jauniešu festivāls «Artišoks»

(septembris)



Pasākumi, aktivitātes, 

koncerti, jautrība

Rīgas ielas svētki

(septembris)



Starptautiskais bērnu un jauniešu 

cirka mākslas festivāls „PARAD ALLE” 

(oktobris)



Mūzikas un Mākslas festivāls
«Daugavpils ReStArt»
(septembris - oktobris)



Lāčplēša diena
(11. novembrī) Latvijas Republikas 

proklamēšanas diena
(18. novembrī)





Paldies par uzmanību!
attistiba@daugavpils.lv

www.daugavpils.lv

http://www.daugavpils.lv/
http://www.daugavpils.lv/

