
DAUGAVPILS
EKONOMIKA
Daugavpils stratēģiskās priekšrocības:

•	 izdevīgs	teritorijas	ģeogrāfiskais	
izvietojums,	triju	valstu	robežas	tuvums;

•	 attīstīta	pilsētas	infrastruktūra;
•	 izglītības	iestāžu	liela	koncentrācija;
•	 daudznacionāla	vide	un	kultūrvēsturiskais	

mantojums;
•	 dabas	resursi.

DAUGAVPILS SKAITĻOS UN FAKTOS

•	 1275.gads	-	Dinaburga	(Daugavpils)	pirmo		
reizi	minēta	vēsturiskajā	hronikā;

•	 1582.gads	-	Dinaburgai	piešķirtas	pilsētas	tiesības.
Platība	-	72,48	km2

Iedzīvotāju	skaits	uz	2013.gada	1.janvāri	–	100	006
Mājas	lapa	–	www.daugavpils.lv

Attālumi no Daugavpils:
•	 līdz	Rīgai	–	232	km;
•	 līdz	Lietuvas	Republikas	robežai	-	25	km;
•	 līdz	Baltkrievijas	Republikas	robežai	-	35	km;
•	 līdz	Krievijas	Federācijas	robežai	-	120	km.

Izdeva	Daugavpils		
pilsētas	dome
Informāciju	sagatavoja		
Attīstības	departaments

info@daugavpils.lv,	info@visitdaugavpils.lv
www.visitdaugavpils.lv
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Daugavpils	-	Austrumlatvijas	izglītības	centrs,	kur	jauniešiem	ir	
iespēja	 iegūt	 izglītību	vairākās	augstākās	un	profesionālās	 iz-
glītības	 iestādēs.	Par	savām	mājām	Daugavpili	uzskata	vairāk	
kā	 20	 tautību	 pārstāvji.	Te	 darbojas	 11	 nacionālās	 biedrības.	
Gan	viesi,	gan	pilsētnieki	ir	laipni	gaidīti	Latviešu sētā, Krievu 
kultūras centrā, Poļu kultūras centrā, Baltkrievu kultū-
ras centrā, Lietuviešu kultūras centrā u.c. 

Daugavpils	pasaulei	ir	devusi	ievērojamas	personības:	izcilo	
mākslinieku	Marku	Rotko,	pazīstamo	komponistu	un	„tango	
karali”	Oskaru	Stroku,	aktieri	un	režisoru	Solomonu	Mihoel-
su		(Vovsi)	u.c.	
2013.gadā	atvērtais	Daugavpils	Marka	Rotko	mākslas	centrs	
kļuvis	par	 spēcīgu	magnētu,	 kas	piesaista	 tūristus	ne	 tikai	
pilsētai,	bet	visai	Austrumlatvijai.	

Vēsturiski	 Daugavpils	 ir	 attīstījusies	 kā	 industriāla	 pilsēta	
ar	 sabalansētu	daudznozaru	ekonomiku	ar	daudzām	 taut-
saimniecības	 sektoriem.	 Tās	 ir	 gatavo	 metālizstrādājumu	
ražošana,	dzelzceļa	 lokomotīvju	un	ritošā	sastāva	ražošana	
un	 remonts,	 pārtikas	 produktu	 un	 dzērienu	 ražošana	 u.c.	
Konkurētspējīgas	 produkcijas	 ražošanas	 pamatā	 ir	 ražoša-
nas	ierīču	modernizācija	un	jaunu	inovatīvu	tehnoloģiju	ie-
viešana.	Iedzīvotāju	nodarbinātību	un	labklājību	nodrošina	
veiksmīga	mazo	un	vidējo	uzņēmumu	darbība.	Pilsēta	ir	at-
vērta	investīcijām,	par	ko	liecina	aktīva	pilsētas	infrastruktū-
ras	modernizācija	un	uzņēmēju	atbalsts.

OTRA LIELĀKĀ	pilsēta	Latvijā
Nozīmīgs	LATGALES REĢIONĀLAIS CENTRS	

Eiropas	Savienības AUSTRUMU VĀRTI

Borisogļebska	
Dinaburga
Dvinska



IEVĒROJAMI APSKATES OBJEKTI

Daugavpils cietoksnis – izcila	 fortifikācijas	būve,	kuras	kop-
platība	 ir	 lielāka	par	150	ha.	Austrumei-
ropā	vienīgais	bez	izmaiņām	saglabājies	
19.gs.	 pirmās	 puses	 cietokšņa	 paraugs.		
Facebook:	Daugavpils.cietoksnis

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs	–	multifunkcionāls	
mākslas,	 kultūras	 un	 izglītības	 centrs.	
Tā	 ir	vienīgā	vieta	Austrumeiropā,	kur	 ir	
apskatāmi	 pasauleslavenā	 mākslinieka,	
abstraktā	 ekspresionisma	 pamatlicēja	
Marka	Rotko	oriģināldarbi.	
www.rothkocenter.com		

Daugavpils	Baznīcu kalns	–	unikāls	sakrālā	 tūrisma	objekts	
un	vieta,	kur	 līdzās	atrodas	četru	konfe-
siju	dievnami	–	Mārtiņa	Lutera	katedrāle,	
Dievmātes	Romas	katoļu	baznīca,	Svēto	
mocekļu	 Borisa	 un	 Gļeba	 pareizticīgo	
katedrāle	 un	 Jaunbūves	 vecticībnieku	

draudzes	Augšāmcelšanās,	Dievmātes	Piedzimšanas	un	Svētā	
Nikolaja	dievnams.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs -	 viens	
no	 senākajiem	 muzejiem	 Latgalē.	 Tas	
atrodas	 greznā	 eklektisma	 stila	 ēkā	 ar	
jūgendstila	elementiem	un	lauvu	skulp-
tūrām	pie	 ieejas,	kas	būvēta	1883.gadā.	
Muzejā	 var	 iepazīties	 ar	 kultūrvēstures	
un	 dabas	 ekspozīcijām,	 var	 piedalīties	

dažādās	muzeja	pedagoģiskajās	programmās,	kā	arī	apmeklēt	
kādu	no	tematiskajām	ekspozīcijām.	
www.dnmm.lv

Daugavpils Māla mākslas centrs piedāvā	 iespēju	 iepazīties	
ar	 Latgales	 kultūras	mantojumu	–	 kera-
mikas	 un	 podniecības	 tradīcijām.	 Tā	 ir	
vienīgā	vieta	Latvijā,	kur	apmeklētājiem	
ir	iespēja	iepazīties	ar	rūdīto	Baltijas	raku	
keramiku,	 kuras	 apstrādes	 procesā	 tiek	
izmantots	 rudzu	 miltu	 šķidrums.	 Dau-

gavpils	Māla	mākslas	centra	apmeklētājiem,	t.	sk.	bērniem,	 ir	
iespēja	iesaistīties	radošajās	meistarklasēs.	
www.dmmc.lv

Latgales zoodārzs piedāvā	gan	aizraujošas,	gan	informatīvas	
ekskursijas	un	pārsteidz	apmeklētājus	ar	
mākslīgo	 džungļu	 ekspozīciju,	 kur	 rāpo	
plankumaini	pitoni,	„krastā	sauļojas”	kro-
kodilu	 kaimani,	 dīķī	 peld	 sarkanās	 kar-
pas	„koi”,		liānās	jautri	lēkā	mazie	pērtiķīši	

un	cukura	posumi.	www.latgaleszoo.biology.lv

Daugavpils	 (kādreiz	Dvinska)	Ebreju	kultūras	 centrs,	 kas	bija	
viena	no	vispazīstamākajām	„ebreju”	pil-
sētām	 Krievijas	 Impērijas	 laikā.	Muzeja 
„Ebreji Daugavpilī un Latgalē”	ekspo-
zīcija	 stāsta	 apmeklētājiem	 par	 ebreju	
dzīvi	 un	 sadzīves	 tradīcijām	 Latgalē	 un	
Daugavpilī	 sākot	 no	 1935.gada.	 Vienī-

gais	muzejs	Austrumlatvijā,	kas	atrodas	sinagogā	un	ir	atvērts	
tūristiem.

Daugavpils skrošu rūpnīca	 –	 viens	 no	 vecākajiem	 	 indus-
triālā	 mantojuma	 objektiem	 Latvijā.	 Tā	
ir	 vecākā	 munīcijas	 ražošanas	 rūpnīca	
Ziemeļeiropā,	dibināta	1886.gadā,	vienī-
gā	 šāda	veida	 rūpnīca	Eiropā,	 kas	pilda	
savas	 senās	 tradīcijas	 skrošu	 liešanā	 arī	

šodien.	www.dsr.lv

Rīgas iela –	 pirmā	 gājēju	 iela	 Latvijā.	 Rīgas	 ielā	 apskatāma	
savdabīga	 skulptūra,	 kas	 veltīta	 Latga-
les	 keramikai.	 Daugavpils	 ir	 viena	 no	
nedaudzajām	 Latvijas	 pilsētām,	 kas	 var	
lepoties	 ar	 vienotā	 ansamblī	 veidotu	

unikālu	klasicisma	un	eklektisma	stila	apbūvi.	Šī	iela	piesaista	
gan	daugavpiliešu,	gan	pilsētas	viesu	uzmanību	ar	mājīgām	
kafejnīcām,	ar	vasaras	terasēm	un	ar	nelieliem	veikaliem,	kas	
piešķir	tai	īpašu	šarmu.	

Centrālais parks ir	 pilsētas	 iedzīvotāju	 iecienītākā	 atpūtas	
vieta,	 kur	 izveidota	 ekskluzīva	 Soliņu	
aleja	un	Mīlestības	koks.	Centrālajā	par-
kā	 ierīkots	 liels	 bērnu	 rotaļu	 laukums	
dažāda	vecuma	bērniem.	Pilsētas	 iedzī-
votājiem	un	viesiem	ir	 iespēja	 izmantot	

ielas	trenažierus.

Daugavpils teātrim	ir	sena	vēsture.	Tā	repertuārā	–	izrādes	
latviešu,	 krievu	 un	 latgaliešu	 valodā.	
Daugavpils	 cietokšņa	 galvenais	 inže-
nieris	Nikolajs	Hagelstroms	-	aizrautīgs	
teātra	cienītājs	1856.gadā	par	 saviem	
līdzekļiem	nodibināja	pirmo	krievu	te-

ātri	Latvijā.	Mūsdienās		radošais	kolektīvs	saņem	balvas	par	
radošiem	un	drosmīgiem	uzvedumiem.		
http://www.daugavpilsteatris.lv/

Daudzfunkcionālais sporta komplekss  aktīvās	 atpūtas	
cienītājiem.	 25	 metrus	 garš	 baseins	
ar	 6	 celiņiem,	 turku	 pirts	 un	 sauna,	
baseins	 bērniem,	 trenažieru	 un	 aero-
bikas	zāles	–	lielisks	veids	gan	atpūtai,	
gan	 fiziskā	 tonusa	 paaugstināšanai.	

Sporta	 kompleksā	 ir	 mūsdienīga	 paukošanas	 zāle	 –	 šo-
brīd	vienīgā	Baltijā	un	darbojas	vienīgais	sporta	medicīnas	
centrs	Austrumlatvijā.
http://www.daugavpilsoc.lv/

Daugavpils ledus halle –	mūsdienīgs	 sporta,	 atpūtas	 un	
kultūras	 centrs	 ziemas	 sporta	 veidu	
cienītājiem.	 Te	 notiek	 starptautiskās	
hokeja	 un	 daiļslidošanas	 sacensības,	
Latvijas	 un	 ārvalstu	 sportistu	 treniņi.	
Ledus	halles	ietilpība	ir	līdz	2000	skatī-

tājiem.	Ikvienam	ir	iespēja	ņemt	nomā	slidas	un	labi	pavadīt	
laiku.

Spīdveja centrs  - stadions „Lokomotīve” pēc	rekonstruk-
cijas	 ir	 viens	 no	 lielākajiem	 spīdveja	
stadioniem	 Eiropā,	 kur	 notiek	 Starp-
tautiskas	 sacensības,	 arī	 Speedway	
Grand	Prix	of	Latvia.	http://www.loko-
motive.lv/

Dubrovina parks. Pastaigājoties	pa	parku,	uzmanību	pie-
saista	 Pāvelam	 Dubrovinam	 (1839–
1890)	 veltītā	 bronzas	 skulptūra,	 ko	
veidojis	 mākslinieks	 Aleksandrs	 Tara-
tinovs.	 Pāvels	 Dubrovins	 bija	 pilsētas	
mērs	 no	 1876.	 līdz	 1890.gadam.	Viņš	
nopirka	 zemi,	 izveidoja	 parku	 un	 uz-

dāvināja	 to	 pilsētai.	 Tveicīgajās	 vasaras	 dienās	 pie	 lielās	
strūklakas	ikviens	var	rast	atspirdzinošu	veldzi,	bet	vakaros	
–	noraudzīties	tās	daudzveidīgajā	gaismas	un	ūdens	spēlē.


