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Daugavpils pilsētas pašvaldības pārskats par paveikto 2012. gadā.

2012

2012. GADA SVARĪGĀKIE AKCENTI

Ik gadu pašvaldība atskaitās saviem iedzīvotājiem par paveikto 
darbu. Šajā informatīvajā izdevumā jūs varēsiet uzzināt par to, kā 
izlietoti pilsētas fi nanšu līdzekļi, kādus projektus realizēja pašvaldība, 
kā attīstījās un būvējās pilsēta, kas izdarīts mūsu bērnu, jaunatnes, 
maznodrošināto iedzīvotāju un citu pilsētnieku  labā.

Aizvadītais 2012. gads apliecināja, ka izvēlētā  pilsētas devīze 
„Daugavpils – iespēju pilsēta!” ir pareiza. Neskatoties uz sarežģīto 
ekonomisko un sociāli politisko situāciju valstī, 2012. gads Daugavpi-
lī bija ekonomiskā izrāviena gads un straujas attīstības laiks.  Pirmkārt, 
par to liecina pilsētas uzņēmumu ekonomiskie rādītāji, kas pārsniedz  
sasniegtos 2008. gadā, ko mēdzam dēvēt par „trekno” gadu.

Tas pierāda, ka mūsu 2011. gada lēmums noteikt par prioritā-
tēm atbalstu uzņēmējdarbībai un tūrisma attīstībai bija pareizs, tas 
veicina pilsētas ekonomisko izaugsmi. Neskatoties uz to, ka Latga-
lē kopumā bezdarba līmenis turpina pieaugt, Daugavpilī tas pēdējā 
gada laikā samazinājās par 2%. Modernizējas un paplašinās esošie 
uzņēmumi, rodas jauni, pieaug darba vietu skaits, līdz ar to  pašval-

dības budžetā palielinās  nodokļu ieņēmumi, dodot  jaunas iespējas 
pilsētas attīstībai. 2012. gadā Daugavpils budžetā vairākas reizes tika 
veikti grozījumi to palielinot. Papildus līdzekļi bija novirzīti  pilsētas 
saimniecībai, iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai. Finansējuma 
palielināšana sociālajai jomai ļāva ieviest jaunus pabalstu veidus soci-
āli mazaizsargātajiem pilsētas iedzīvotājiem. 2012. gadā mēs realizē-
jām vērienīgas ielu remontu programmas. Pirmo reizi, pēc daudziem 
gadiem, remontējām pagalmus, lielu uzmanību pievērsām pilsētas 
labiekārtošanai un apzaļumošanai, bērnu laukumu modernizācijai. 
Mūsu mērķis  ir izveidot pilsētu maksimāli ērtu gan daugavpiliešiem, 
gan tās viesiem.

Daugavpils pilsētas domes vārdā es izsaku pateicību katram no 
jums, cienījamie pilsētnieki, pateicos jūsu ģimenēm, darba kolektī-
viem par darbu Daugavpils pilsētas labā 2012. gadā. Turpināsim ie-
sākto, veidojot savu pilsētu stiprāku, skaistāku un laimīgāku!

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova

Dārgie pilsētnieki!

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS 
UZŅĒMĒJDARBĪBAI

 n 2012. gada 20.-21. septembrī Daugavpilī notika otrais 
Starptautiskais Investīciju Forums „Latgale – Eiropas Savienības 
Austrumu vārti”. Forumā piedalījās vairāk nekā 450 dalībnieki no 
14 valstīm. Dalībnieku vidū bija arī 64 Daugavpils uzņēmumu 
pārstāvji. Foruma ietvaros notika izstādes „Ražots Latgalē” un 
„Daugavpils prece”. Tika aktualizēta Daugavpils ražošanas uzņē-

mumu, nekustamo īpašumu un investīciju objektu datu bāze, iz-
dodot Daugavpils investīciju iespēju un uzņēmumu katalogu 
2012. 

 n Šajā laikā ir būtiski uzlabojusies ārvalstu investoru interese 
par Daugavpili kā potenciālo investīciju vietu, saskaņā ar LIAA 
(Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras) apkopotajiem datiem 
par ārvalstu investoru kopējo pieprasījumu skaitu, visvairāk LIAA 
ir snieguši informāciju par Daugavpils pilsētu.

 n Veicinot sadarbību ar pilsētas uzņēmumiem, tika organi-
zēta piedalīšanās izstādēs „Ražots Baltijā” un „TechIndustry” ar 
kopīgo Daugavpils pilsētas stendu. 

 n Zīmola “Daugavpils prece” attīstība.
 n Arhitektu dienas. Daugavpilī pulcējās triju valstu arhitekti.

 n Valdības programmas „Latgales reģiona rīcības plāns 
2012.-2013. gadam” izstrāde un realizācijas uzsākšana. 

 n Vienas no lielākajām Daugavpils industriālajām teritori-
jām – Ziemeļu rūpnieciskās zonas attīstība, kur atrodas 38 ēkas 
un strādā vairāk nekā 1200 cilvēki. 

 n Daugavpils pilsētas atpazīstamības un tūrisma nozares at-
tīstības veicināšanai 2012.gada februārī Daugavpilī tika organizē-
ta Daugavpils Starptautiskā Tūrisma konference, kurā piedalījās 
nozares speciālisti ne tikai no Latvijas, bet arī no Eiropas, Baltkrie-
vijas un Krievijas. 

 n 2012.gada maijā tika apstiprināta „Daugavpils pilsētas 
tūrisma attīstības koncepcija”, kurā iekļauts esošās situācijas rak-
sturojums un priekšlikumi rīcības plānam nozares attīstības veici-
nāšanai. 

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
Parakstīti Nodomu protokoli starp Daugavpili un: 
 �Magdeburgu (Vācija); 
 �Bobruisku (Baltkrievija);
 � Lidu (Baltkrievija);
 �Batumi (Adžarija, Gruzija);
 �Alaverdi (Armēnija). 

Parakstīts paziņojums par sadarbību ar Varmijas-Mazūrijas 
reģionu un Malopolskas vojevodisti (Polija).
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PILSĒTAS SAIMNIECĪBA UN 
INFRASTRUKTŪRA 

 n Projekta ”Daugavpils autotransporta mezgls (Vidze-
mes, Pie krastes, A. Pumpura un Višķu ie la)” ietvaros turpinā-
jās būvdarbu realizācija:

 �Višķu ielas posmā no Kauņas ielas līdz Mendeļejeva ielai 
rekonstrukcija;

 � uzsākti darbi gājēju tuneļa izveidei zem dzelzceļa pār-
vada Vidzemes ielā un Vidzemes ielas rekonstrukcijai dzelzceļa 
pārvada rajonā.

 n “Daugavpils pilsētas sa  tiks   mes infrastruktūras re kon-
struk   ci ja, 2. kār ta”:

 �Kauņas iela posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai.
 � Jātnieku iela posmā no Smilšu ielas līdz Vaiņodes ielai.
 � Imantas ielas posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai.

 n Uzstādīti luksofori ar taimeriem Daugavpils ielās.
 n A-13 tranzīta ielas rekonstrukcijas projekta realizācijas 

sākums.

 n Tramvaju Uzņēmuma pro jekta „Daugavpils pilsētas 
tram vaju transporta infrastruktūras renovācija” realizācijas uz-
sāk šana.

Atklāts pirmais renovētais tramvaju līnijas posms 18.Novem-
bra ielā no Vienības ielas līdz Valkas ielai.

 n Projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība 
Daugavpilī, 3. kārta” sākums. 

Projekta ietvaros plānots sakārtot ap 90 km cauruļvadu, gal-
venokārt Grīvas, Nīderkūnu, Jauno Stropu, Ruģeļu, Jaunbūves, 
Jaunās Forštates mikrorajonos, kā arī izbūvēt 16 kanalizācijas sūk-
ņu stacijas.

 n Jaunās Forštates mikrorajonā projekta „Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko terito-
riju apgaismojuma infrastruktūra” ietvaros tika veikta jaunu energo-
efektīvu gaismekļu uzstādīšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā.

PILSĒTAS ATTĪSTĪBA

Realizēto projektu skaits 2012. gadā – 44.
Kopējā summa – 103 552 152,61 lati.
2012. gadā apgūti 14 540 584,82 lati.

 n Projektā „Pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras 
rekonstrukcija Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā” veikta:

 �Muzeja ielā 6;
 � Saules ielā 5a rekonstrukcija.

 n Turpinājās Vienības ielas rekonstrukcija.

 n Pilsētas ielu remonti mikrorajonos 45 566 m3, 923 544,27 
LVL. Pagalmu teritoriju un starp pagalmu brauktuvju remonti – 43 
pagalmi, 15 981 m2.

 n Skolu siltināšanas projekta turpinājums. 
Skolu ēku fasāžu siltināšana un apdare, sporta laukumu 

pie skolu ēkām pārbūve un modernizācija, skolu teritoriju lab-
iekārtošana Parādes ielā 7, Centra vidusskolā, Valsts ģimnāzijā, 
3. vidusskolā, 9. vidusskolā, 10. vidusskolā, 17. vidusskolā, 12. 
vidusskolā.

 n Siltumapgādes sistēmu modernizācijas projekta reali-
zācijas turpinājums.

Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) 
un Vecstropu mikrorajonos. Kopējā summa 710 679 LVL. 

 n Pašvaldības iniciētas mājokļu siltināšanas programmas 
realizācija. 

Pateicoties Daugavpils pilsētas domes līdzfi nansējumam 
80% apmērā no projekta vērtības, 2012. gadā tika veikta pilnīga 
renovācija divās dzīvojamās mājās: Imantas ielā 35 un Kandavas 
ielā 4. Izpildīto darbu rezultātā siltumenerģijas patēriņš norādīta-
jās mājās samazinājās vairāk par 50%, salīdzinot ar to pašu perio-
du 2011. gadā. 2012. gadā tika veikta arī daļēja daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Šaurā ielā 27 renovācija ar Daugavpils pilsētas 
Domes līdzfi nansējumu 60% apmērā 2012. gadā tika turpināta 
dzīvojamo māju bēniņu siltināšanas programma. Jumtu noteku 
apledojuma iemeslu noteikšanai 2012. gadā tika izdarīti termo-
grāfi skie uzmērījumi 100 dzīvojamās mājās.

 n Videonovērošanas projekta realizācija.
 n Baltijas jūras baseina ekoloģiskās drošības projekts „PRES-

TO”.
 n Autobusu parks saglabāja pārvadājumu apjomus un atjau-

noja autobusu parku.
 n Nepieauga maksa sabiedriskajā transportā. 

DAUGAVPILS CIETOKŠŅA ATTĪSTĪBA

 n Arsenāla ēkas rekonstrukcijas pabeigšana, M. Rotko māks-
las centra izveide un nodošana ekspluatācijā. 

 n Projekta „Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana” uz-
sākšana.

 n Daugavpils cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais 
labiekārtojums un inženiertīklu renovācija. 

 n Eiropas kultūras mantojuma dienas Cietoksnī.
 n Jauni ekskursiju maršruti Cietokšņa teritorijā. 



no kuriem 2 417 592 lati tika izmaksāti sociālās palīdzības snieg-
šanai Daugavpils pilsētas trūcīgiem iedzīvotājiem un 1 721 968 
lati tika izmantoti Sociālo lietu pārvaldes un tās struktūrvienību 
uzturēšanai, t.sk. sociālo pakalpojumu sniegšanai. 2012. gadā So-
ciālo lietu pārvaldē griezās pēc dažāda veida palīdzības (pabalsti, 
līdzdarbības pasākumi, sociālie pakalpojumi, konsultācijas utt.) 
46 747 Daugavpils iedzīvotāji. 

 n Akcija-festivāls “Laimīgā ģi me ne” 2012, kuru pirmo reizi 
ap mek lēja viesi no Ķīnas, Čehijas, Uk rai nas.

 n Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centram 10 
gadu jubileja.

 n Daugavpils pilsētas pašvaldība saņēma augstāko vērtējumu 
un uzvarēja konkursā Latvijas Pašvaldību Savienības un Eiropas 
Komisijas konkursā “Eiropas Gada pašvaldība 2012” nominācijā 
„Pašvaldība senioru vērtības celšanai sabiedrībā”.

 n Lieldienu Labdarības akcija.
 n Ziemassvētku labdarības ak  cija. 

 n Daugavpils bērnu veselības centrs paplašināja materiāli 
tehnisko bāzi, kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu nodro-
šināšanai tika iegādāti: videoendoskopijas komplekts, germicidālā 
lampa, ultraskaņas inhalatori, un t.t.. 

 n Daugavpils zobārstniecības po  liklīnika 2012. gadā uzlabo-
ja teh nisko bāzi iegādājoties:

 � 1 stacionāru urbjmašīnu;
 � 1 pārvietojamo urbjmašīnu ķi rurģisko manipulāciju veik-

šanai, kuras vērtība – Ls 3300;
 � vienu dentālo rentgenaparātu, kura vērtība – Ls 1790.

Poliklīnikas pirmajā stāvā ierīkots jauns zobārstniecības kabi-
nets palīdzības sniegšanai personām ar ierobežotām kustības spē-
jām. Šis kabinets tiek izmantots arī zobārstniecības palīdzības snieg-
šanai brīvdienās un svētku dienās. 

 n Daugavpils reģionālā slimnīca piedalās ES projektu īste-
nošanā, kopējā summa virs 4 milj. latu.

 n Sadarbība ar kolēģiem no Baltkrievijas un Lietuvas.
 n Iegādāta jauna aparatūra. 
 n Medicīnas ēku renovācija. 

PILSĒTVIDE
 n izveidotas 3 jaunas atpūtas vietas pilsētas mikrorajo-

nos. 
 n Šuņu ezera krastā ierīkotas 2 pludmales, uzstādīti soliņi, 

ģērbtuve, vienā no pludmalēm ierīkots pludmales volejbola lau-
kums.
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IZGLĪTĪBA

SOCIĀLĀ SFĒRA MEDICĪNA

 n Zilie karogi Stropu ezera pludmalēs.
 n Balkonu un pagalmu noformējuma konkurss.
 n Jauns ziedu noformējums pilsētā:

 �Rīgas ielas jauns noformējuma risinājums;
 � tauriņu konstrukcija; 
 � 3 lietussargu konstrukcijas; 
 � ziedu ģerbonis Vienības laukumā.

 n Soliņu alejas izveidošana un atklāšana. 
 n Jauni bērnu laukumi pilsētas mikrorajonos: izveidoti 3 

jauni bērnu rotaļu laukumi, modernizēti 11 esošie bērnu rotaļu 
laukumi. 

 n “Mīlestības koka” uzstādīšana.
 n Jauni apstādījumi Latgales un Stacijas ielā, 200 gab.
 n Jauninājumi Rūķu namiņā.

 n 2012. gadā tika veikta Izglītības pārvaldes reorganizācija 
un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes izveidošana. 

 n Pilsētas izglītības iestādēs darbu uzsāka 17 jaunie skolotāji. 
 n Swedbank konkursā „Jaunais Daugavpils skolotājs” pieda-

lījās 6 radoši jaunie skolotāji.
 n No 2012. gada 1. septembra Daugavpilī deklarētie vispā-

rējās izglītības iestāžu skolēni bez maksas izmanto vienu no pil-

sētas sabiedriskā transporta veidiem, bet profesionālo izglītības 
iestāžu audzēkņiem tika piešķirta 50% atlaide braukšanai pilsētas 
sabiedriskajā transportā. 2.-4. klašu skolēniem tika kom pensēti 50 
santīmi no komplekso pusdienu maksimālās cenas dienā. Pirmo 
klašu skolēniem nodrošinātas brīvpusdienas, tika turpināta arī so-
ciālā atbalsta programma, apmaksājot pusdienas maznodrošināto 
ģimeņu bērniem. 

 n Par skolēnu sagatavošanu dažāda līmeņa olimpiādēm, 
konkursiem un sporta sacensībām ar Vispārējās un profesionālās 
izglītības pārvaldes Goda rakstu tika apbalvoti 111 pilsētas pedago-
gi. Daugavpils Saskaņas pamatskolas matemātikas skolotāja Aļesja 
Šapkova saņēma Ata Kronvalda, bet Daugavpils Krievu vidussko-
las-liceja matemātikas skolotājs Staņislavs Didičs – Ata Kronvalda 
fonda SEB Novadu stipendiju par ievērojamu ieguldījumu talantīgo 
skolēnu apzināšanā un izglītošanā. 

 n Daugavpils skolu sasniegumi: Ata Kronvalda fonds Latvijas 
talantīgo skolēnu 2011./2012. m. g. sasniegumu reitingā „mazo” 
skolu grupā 1. vietu un balvu „Lielā Pūce” piešķīra Saskaņas pa-
matskolai, bet „lielo” skolu grupā 2. vietu un balvu „Mazā Pūce” 
– Krievu vidusskolai-licejam.

 n 10 000 latu apmērā tika iedalīti Latviešu valodas bezmaksas 
kursu organizēšanai. Kursus apmeklēja 700 cilvēki.

 n Bērnudārzu infrastruktūras attīstība: tika veikti nepiecieša-
mie remontdarbi un iegādāts aprīkojums.

 n Daugavpils sociālajam dienestam 2012. gadā apritēja 20 
gadi.

 n Saglabāti visi 47 sociālo pabalstu veidi, kā arī izstrādāti pa-
pildinājumi un izmaiņas saistošajos noteikumos, kuri stājās spēkā 
01.01.2013. 

 n No Daugavpils pilsētas kopējā budžeta 2012.gadā sociālās 
nodrošināšanas pasākumu fi nansēšanai tika atvēlēti 4 139 560 lati, 

 n Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” 2012. gadā ir rīkoja 27 
lielus pasākumus, spēles un konkursus, kuros piedalījās 12 735 da-
lībnieki. BJC „Jaunība” audzēkņi ar labiem panākumiem piedalījās 
daudzos starptautiskos, valsts, novada un pilsētas pasākumos. Aktīvi 
darbojās bērnu klubi pilsētas mikrorajonos.

 n Iesākta jauna tradīcija – Jaungada pasākumi labākajiem 
skolēniem.
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2013. gada pasākumu plāns 
Daugavpilī

KULTŪRA

 n Vasarā nodarbināti 1068 bērni un jaunieši. 
 n Organizētas 19 va saras atpūtas nometnes, kurās atpūtās 

760 bērni.
 n Jaunatnes neformālās izglītības centra (Jaunatnes nama) 

izveidošana.
 n Realizēti 22 pilsētas pasākumi, no tiem tradicionālie „Arti-

šoks”, „Urbanstyle”, „Chemical Reaction” un Muzikālais maratons 
pret AIDS.

 n 2012. gadā pirmo reizi notika „Absolventu balle”. 
 n Šovs-konkurss Dīva 2012.
 n Bērnu aizsardzības dienā zīdaiņu ratiņu parāde.
 n Jauniešu Ziemassvētku radošā laboratorija.

JAUNATNE

SPORTS

2012. gads Daugavpilī bija sporta zīmē. To apliecināja arī paši 
sportisti ar lieliskiem panākumiem.

 n  Pirmo reizi Daugavpilī norisinājās Eiropas čempionāts 
snūkerā vīriešiem un sievietēm

 n Latvijas Basketbola līgas Zvaigžņu spēle.
 n Pirmo reizi kopš 2000. gada Daugavpils tika pārstāvēta 

vasaras olimpiskajās spēlēs. 
 n Anastasija Grigorjeva 2012. gada Eiropas čempionātā brī-

vajā cīņā ieguva sudraba medaļu.

 n Latvijas 3. Olimpiādē Daugav pils delegācija ieguva 51 me-
daļu, kopējā ieskaitē ieņemot trešo vietu. 

 n Pirmo reizi Daugavpilī norisinājās Eiropas čempionāta fi -
nāls spīdvejā pieaugušajiem.

 n Ar panākumiem Eiropas un Pasaules čempionātos senio-
riem startēja mūsu vieglatlēti. 

 n Turpinājās sporta bāzes “Dzintariņš” rekonstrukcijas darbi. 
 n Latvijas čempionāts orientēšanās sportā Daugavpilī.
 n FK „Daugava” – Latvijas futbola Virslīgas čempioni!

 n IX Daugavpils Starptautiskai masku tradīciju festivāls. 
Maskošanās tradīcijas demonstrēja kolektīvi no Lietuvas, 

Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas. Notika festivāla pasākumi 
LKC, skolās, kultūras iestādēs. Ikviens interesents tika aicināts pie-
dalīties māla masku veidošanas un apgleznošanas meistarklasēs 
Māla mākslas centrā.

 n Lieldienas Daugavpilī.
 n Mihoelsa dienas Daugavpilī. 

 n 18. – 20. maijā Daugavpils Māla mākslas centrs rīkoja 
I Starptautisko Māla mākslas festivālu „Latgales Māla Trauks”, kurā 
piedalījās apmēram 50 keramiķu no 8 valstīm – Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Turcijas un Grieķijas. 

 n Daugavpils iedzīvotāju personālizstāžu tradīcijas aizsākša-
na muzejā.

 n Starptautiskā Eiropas mē ro ga akcija „Muzeju nakts 
2012”, ko apmeklēja vairāk nekā 3 tūkstoši cilvēku.

 n Slāvu kultūras dienu pasākumi.

 n Pilsētas svētki 2012. 
No 4. līdz 10. jūnijam Daugavpils svinēja 737. dzimšanas die-

nu lielā sporta un mūzikas zīmē “Mana pils Daugavpils: sports un 
mūzika”. Svētku galvenais sporta notikums bija Eiropas čempionāts 
snūkerā. Svētku radošo un emocionālo nokrāsu veidoja koncerti 
Vienības laukumā, Dubrovina parkā, Rīgas ielā un pie Ledus halles.

 n Līgo Vienības laukumā un Stropu estrādē.
 n Dzejas dienas.
 n Starptautiskais mākslas ple nērs “Marks Rotko 2012”. 

Piedalījās 15 daudzsološi mākslinieki no 9 pasaules valstīm: 
Armēnijas, ASV, Baltkrievijas, Dānijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritāni-
jas, Norvēģijas un Polijas.

 n 2012. gadā tika pabeigta LCB fi liāles Ce  riņu bibliotēkas 
Ķī miķu mik ro ra jo nā telpu renovācija.

 n LCB fi liālei Piekrastes bibliotēkai 10 gadu jubileja.
 n Starptautiskā radošā bērnu nometne „Ieraudzīji, sadzirdē-

ji, uz zināji” Zarasos.
 n Akcija „Lasīt ir forši!” Daugavpils skolās.
 n Koru sadziedāšanās svētki.
 n Krievu nama atklāšana Varšavas ielā.
 n Kultūras pilij – 40.
 n Cirka festivāls “Parad Alle”.
 n Vienības namam – 75.

DATUMS PASĀKUMS

APRĪLIS
12.04. Rokmūzikas festivāls „Chemical Reaction”
20.04. V Starptautiskais turnīrs sambo cīņā
20.04. – 21.04. Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā
24.04. Marka Rotko mākslas centra atklāšana
24.04. – 27.04. XIII Starptautiskais džeza festivāls „Jazz Joy Spring 2013”
25.04. – 26.04. Starptautiskā tūrisma konference
26.04. – 27.04. 5. Starptautiskais F. Vilcāna piemiņas kauss volejbolā
26.04. – 28.04. Starptautiskais turnīrs „V. Maizeļa kauss”
27.04. Daugavpils jauniešu šovs-konkurss „Dīva”
Aprīlis Mākslas dienas Daugavpilī

MAIJS

01.05. – 03.05. VI Starptautiskais festivāls “Poļu folklora Latgalē”; 
Varšavas ielas svētki; Bērnu Diena Poļu Namā

01.05. Pasaules komandu kauss spīdvejā, 1. kvalifi kācija
03.05 Goda daugavpiliešu foto galerijas atklāšana

04.05.
LR neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas 
svinības; Vidējās paaudzes deju kolektīva „Saime” 
10 gadu jubilejas koncerts.

8.05. – 12.05. Konference „Rotko un abstraktais ekspresionisms”
9.05. – 11.05. Leonarda un Aleksandra Purvinsku piemiņas turnīrs boksā
11.05. – 12.05. Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā
18.05. Starptautiskā muzeju diena; Muzeju nakts
18.05. Starptautiskais turnīrs karatē
24.05. – 26.05. Eiropas klubu čempionāts taiboksā

24.05. – 26.05. Pasaules čempionāta kvalifi kācijas turnīrs 
volejbolā sievietēm

24.05. – 06.06. Slāvu kultūras dienas Daugavpilī
25.05. Starptautiskais festivāls „URBANSTYLE 2013”

JŪNIJS
01.06. Ķermeņa apgleznošanas festivāls „Cilvēks – glezna”
03.06. – 09.06. Pilsētas svētki “Mana pils Daugavpils”

14.06. „Lai atcerētos…” Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienai veltīts pasākums

20.06. Ielīgošana Dubrovina parkā
23.06. Līgo svētki Stropu estrādē 

JŪLIJS
01.07. – 02.07. Daugavpils cietokšņa ugunskristību 201. gadadiena
24.07. – 26.07. Vasaras skola jauniešiem „Fokusā māksla”
Jūlijs UEFA Čempionu līgas futbolā spēle

AUGUSTS

01.08., 08.08., 
15.08., 22.08., 
29.08.

Muzikālais augusts Daugavpilī. 
Katru ceturtdienu džeza, klasiskās, alternatīvās, 
pūšamo instrumentu, akordeona u.c. muzikālo 
kolektīvu koncerti pilsētas centrā un Cietoksnī

29.08. Tango festivāls
08.08. Dinaburgas cietokšņa 203. dzimšanas diena
17.08. Pasaules čempionāts spīdvejā „Grand Prix of Latvia”
Augusts Starptautiska akcija-festivāls „Laimīga ģimene”

SEPTEMBRIS
07.09. Starptautiskās rezidences „Marks Rotko” atklāšana
07.09. Jauniešu festivāls „ARTIŠOKS”
08.09. Koncertu cikls „Music Connected to Art”
07.09. – 08.09. Eiropas kultūras mantojuma dienas Daugavpils cietoksnī
11.09. – 13.09. Dzejas dienas Daugavpilī un novadā
25.09. “Marks Rotko – 110”

27.09. – 28.09. VII Starptautiskais bērnu un jauniešu cirka festivāls 
„PARAD ALLE”

28.09. – 29.09. Starptautiskais grieķu-romiešu cīņas meistaru 
piemiņas turnīrs

Septembris Starptautiskais investīciju forums

OKTOBRIS
10.10. II Latgales grafi kas simpozijs

23.10. – 26.10.

XIII Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls – 
„Daugavpils 2013” 
VIII Valērija Hodukina jauno akordeonistu konkurss – 
„Daugavpils 2013”

NOVEMBRIS

11.11. Lāčplēša dienas pasākumi un svecīšu iedegšana 
“Iededzies Latvijā”

16.11. – 18.11. Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadskārtas svinības

16.11. Starptautiskais „Daugavpils kauss” brīvajā cīņā, 
veltīts LR proklamēšanas gadadienai

16.11. Patriotiskās dziesmas koncerts veltīts Polijas un Latvijas 
Neatkarības dienām

22.11. – 24.11. Atklātais vingrošanas čempionāts
29.11. Jaunbūves bibliotēkai – 60
29.11. Muzikālais maratons pret AIDS

DECEMBRIS
06.12. Pilsētas egles iedegšana

07.12. Starptautiskais karatē čempionāts karatē 
„Daugavpils Funakoshi Cup”

07.12. – 08.12. H. Silova turnīrs augstlēkšanā

14.12. – 15.12. III Starptautiskais P. Krupeņina piemiņas turnīrs 
grieķu-romiešu cīņā

19.12. – 20.12. Radošā jauniešu LABORATORIJA
26.12. Otrie Ziemassvētki Vienības laukumā
31.12. Jaungada skrējiens; Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi


