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KOPSAVILKUMS
Tūrisma nozares attīstība ir viena no Daugavpils pilsētas attīstības prioritātēm. Attīstot
tūrismu, vienlaicīgi tiek veicināta uzľēmējdarbības attīstība, nodarbinātības paaugstināšanās,
pilsētas tēla atpazīstamība un investīciju piesaiste. Ľemot vērā iepriekš minēto, tūrisms ir
uzskatāms par svarīgu aspektu pilsētas ekonomiskās attīstības nodrošināšanā. Tomēr līdz šim
laikam Daugavpils pilsētas attīstības kontekstā nav pilnvērtīgi apzinātas un izmantotas tūrisma
attīstības iespējas.
Daugavpils pilsēta ir bagāta ar materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu.
Pilsētā atrodas Austrumeiropā vienīgais 19. gs. pirmās puses cietokšľa paraugs, kas saglabājies
gandrīz bez izmaiľām un atbilst ideālo nocietināto pilsētu kategorijai Eiropas mērogā; Baznīcu
kalns - unikālā vieta, kur līdzās atrodas četru konfesiju dievnami; Daugavpils Novadpētniecības
un mākslas muzejs. Pilsētā darbojas izcili mākslinieki un amatnieki, katru gadu notiek Pilsētas
svētki un festivāli. Daugavpilī dzimis Marks Rotko - viens no 20. gs. slavenākajiem
gleznotājiem. Tie ir tikai daţi no daudziem Daugavpils pilsētas potenciālajiem tūrisma
resursiem.
Piesaistot ES struktūrfondu finansējumu, tiek realizēti transporta infrastruktūras
projekti, attīstās Daugavpils lidosta, pilsētas attīstības programmā ir paredzēti vērienīgi
Daugavpils cietokšľa atjaunošanas projekti. Šie ieguldījumi Daugavpils pilsētas nākotnē varētu
būt izmantojami jau tagad, piesaistot pilsētā tūristus. Saskaľā ar statistikas datiem tūristu plūsma
Daugavpilī, salīdzinot ar citām Latvijas pilsētām, ir relatīvi neliela. Šobrīd tūrisma attīstību kavē
zema Daugavpils pilsētas atpazīstamība un neizteiksmīgs pilsētas tēls. Esošie un potenciālie
tūrisma resursi ir vāji vai vispār netiek iesaistīti tūrisma attīstībā. Ľemot vērā iepriekš minēto,
koncepcijas mērķis ir radīt ietvaru tūrisma nozares attīstības atbalstam Daugavpils pilsētas
teritorijā.
Koncepcijas ietvaros tika veikta vispārīgā esošās situācijas analīze tūrisma nozarē.
Tāpat arī tika definēta Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības vīzija: Daugavpils – pieprasīts un
starptautiski atpazīstams ceļojuma galamērķis. Tūrisma nozares attīstības veicināšanai
Daugavpils pilsētā tiek piedāvāts risinājums, kas paredz tūrisma resursu kvalitātes
paaugstināšanu, esošā tūrisma piedāvājuma daţādošanu, kā arī pašvaldības aktīvu līdzdalību
pozitīva pilsētas tēla veidošanā.

2
Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības koncepcija

KONCEPCIJĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
ES – Eiropas Savienība
TAK – Tūrisma attīstības koncepcija
EM – Ekonomikas ministrija
FM - Finanšu ministrija
LPR – Latgales plānošanas reģions
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
LRAA – Latgales reģiona attīstības aģentūra
DPD – Daugavpils pilsētas dome
VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
NVO – nevalstiskā organizācija
NVA – nodarbinātības valsts aģentūra
AD – Attīstības departaments
Daugavpils novada TIC – Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs
DCKIC – Daugavpils cietokšľa kultūras un informācijas centrs
DMMC – Daugavpils Māla mākslas centrs
DNMM – Daugavpils pilsētas Novadpētniecības un mākslas muzejs
KP – Kultūras pārvalde
KSP – Komunālās saimniecības pārvalde
LD – SIA „Labiekārtošana D”
JD – Jaunatnes departaments
PBD – Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
SAN – Sabiedrisko attiecību nodaļa
TMS „Klūga” – Tautas lietišķās mākslas studija „Klūga”
VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
TAVA – Tūrisma attīstības valsts aģentūra
TEN-T – Trans-Eiropas transporta tīkls (Trans-European Transport Network)
TU – A/S „Tramvaju uzľēmums”
DAP – SIA „Daugavpils autobusu parks”
DSMD – Daugavpils sinagogas muzeja draudze
VNĪ - VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
SP - Sporta pārvalde
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INFORMATĪVĀ DAĻA
1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
1.1. Tūrisma plānošanas likumiskais regulējums
Galvenais tūrisma plānošanas uzdevums ir sabalansēt tūrisma aktivitāšu attīstību ar vides
aizsardzības, kultūras, sociālās jomas un citu tautsaimniecības sektoru interesēm. Tūrisma
nozares attīstības plānošanas procesā jāľem vērā starptautiskie, Latvijas un Latgales normatīvie
akti un plānošanas dokumenti.
Tūrisma plānošanā ľemami vērā šādi spēkā esošie starptautiskie dokumenti:






Kultūras tūrisma harta (1976),
Hāgas tūrisma deklarācija (1989),
Ilgtspējīga tūrisma harta (1995),
Agenda 21 (Dienaskārtība 21) ceļojumu un tūrisma nozarei (1992),
Berlīnes deklarācijā (1997).
1999. gadā tika izveidota Eiropas Savienības (ES) Ziemeļu dimensijas politika, kas ir

ES ārējo attiecību politikas sastāvdaļa, un tās mērķi ir, izmantojot reģionālās un pārrobeţu
sadarbības modeli, uzlabot labklājības līmeni Eiropas Ziemeļu reģionā. Ziemeļu dimensijas
otrais rīcības plāns, kas stājās spēkā 2004. gada janvārī, kā prioritārās jomas ietver ekonomiku,
uzľēmējdarbību un infrastruktūru, dabas resursus un reģionu attīstību.
2000. gada 7. un 8. septembrī Hannoverē CEMAT 12. sesijā tika akceptēti vispārējie
ilgtspējīgas telpiskās plānošanas principi visai Eiropai jeb Hanoveres dokuments “Vadlīnijas
Eiropas kontinenta ilgtspējīgai telpiskajai attīstībai”, kas ir rekomendējošs politikas
pamatdokuments, saskaľota stratēģija un kopīgas vadlīnijas Eiropas kontinenta integrētai un
reģionāli līdzsvarotai attīstībai.
2006. gada 17. martā Eiropas Kopienu Komisija izplatījusi paziľojumu „Atjauninātā
ES tūrisma politika - veidojot spēcīgu Eiropas tūrisma partnerību”, kurā uzsvērts, ka Komisijai
ir nodoms ieviest atjaunotu Eiropas tūrisma politiku. Politikas mērķis - uzlabot Eiropas tūrisma
nozares konkurētspēju un radīt vairāk darbavietu un tās uzlabot, veicinot tūrisma noturīgu
izaugsmi Eiropā un pasaulē.
Viens no svarīgākajiem dokumentiem ir Agenda 21 Baltijas jūras reģionam – Tūrisms.
Tūrisms ir viens no septiľiem šajā dokumentā apskatītajiem sektoriem. Ir izstrādāta programma,
kas iesaka principus tūrisma nozares attīstībai:
 visām tūrisma apakšnozarēm un darbībām ir jāpielieto līdzsvarotas attīstības
principi;
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 pārdomāti plānots un kontrolēts tūrisms uzlabo dzīves un vides kvalitāti;
 jālieto labākās pieejamās tehnoloģijas;
 tūrismam ir jādod labums videi, vietējai sabiedrībai, tās ekonomikai un kultūrai;
 visu pušu izglītošanai ir nenovērtējama nozīme, tajā skaitā: vietējo pašvaldību
apziľas līmeľa vides jautājumos paaugstināšana, patērētāju informēšana,
tūrisma vadības rokasgrāmatas ieviešana;
 saiknes uzturēšana ar citām nozarēm.
Latvijas nacionālās politikas dokumentos kā prioritāte un uzdevums ir iekļauta
ilgtspējīga tūrisma attīstība. Saeimā 1998. gada 17. septembrī pieľemts Tūrisma likums, kas
definē tūrisma nozares galvenos uzdevumus:
1) nodrošināt tūrismam brīvas un vienlīdzīgas iespējas, celt tā ekonomisko efektivitāti un
radīt jaunas darba vietas;
2) veicināt Latvijas integrāciju starptautiskajā tūrisma apritē;
3) veicināt vietējā tūrisma attīstību un tūrisma pakalpojumu eksportu;
4) veicināt lauku sociālās, ekonomiskās un kultūras vides saglabāšanu un ilgtspējīgu
izmantošanu, sekmējot lauku tūrisma un ekotūrisma attīstību;
5) veicināt kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanu un racionālu izmantošanu,
kā arī nodrošināt kultūras un dabas tūrisma attīstību;
6) veicināt kūrortu resursu saglabāšanu un racionālu izmantošanu, kā arī nodrošināt
rekreatīvā tūrisma attīstību;
7) paaugstināt to komersantu konkurētspēju, kuri sniedz tūrisma pakalpojumus;
8) veicināt atvieglojumu piešķiršanu pensionāru, invalīdu, jauniešu un bērnu tūrismam;
9) nodrošināt vispusīgu un precīzu informāciju par tūrisma resursiem un tūrisma
pakalpojumiem;
10) veicināt sniegto tūrisma pakalpojumu kvalitātes un tūrisma nozarē strādājošo
kvalifikācijas paaugstināšanu;
11) nodrošināt tūrisma harmonisku attīstību saskaľā ar dabas aizsardzību tā, lai tūrisms
nenonāktu pretrunā ar dabas aizsardzību.
Satiksmes ministrija ir izstrādājusi „Velotūrisma attīstības valsts programmu 1999.-2015.
gadam, kurā noteikta velotūrisma attīstība Latvijā, velotūrisma infrastruktūras sakārtošana,
sadarbība ar kaimiľvalstīm un iekļaušanās EuroVelo maršrutā.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteikta telpiskās attīstības
perspektīva kā nacionālo interešu telpas, kas iezīmē „izcilus dabas, ainavu un kultūrvēsturisko
teritoriju areālus, kur koncentrētas tās unikālās vērtībās” (skat. 1. att.). Dokumentā uzsvērts, ka
jāveido Dabas un kultūrainavu tīkls. Kā cauraudoša telpa, kas apvieno visas
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daudzveidīgās valsts telpas (teritorijas daļas) ir ainavu telpas. Ainavām ir nozīmīga sabiedriskā
loma kultūras, ekoloģijas, vides un sociālajā jomā, tās ir svarīga cilvēku dzīves kvalitātes daļa un
nozīmīga komponente teritoriju un vietu identitātes veidošanā.

1. att. Nacionālo interešu telpas. Avots: Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija līdz 2030. gadam
Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2010. – 2015. gadam noteikts, ka Latvijas
stratēģiskajam tūrisma produktam ir jābūt tādam, kas vispilnīgāk spēj izmantot Latvijas tūrisma
stratēģiskos resursus – kultūras mantojumu, ainaviski bagāto un daudzveidīgo dabu, nodrošinot
to ilgtspējīgu attīstību un racionālu izmantošanu.
Dokumentā minēti tūrisma konkurētspējīgākie resursi:
 arhitektūra;
 muzeji;
 nemateriālais kultūras mantojums (tradicionālā dziedāšana, dejošana, tradicionālās amatu
prasmes, tradīcijas (Jāľi, Lieldienas, Ziemassvētki);
 sakrālais tūrisms;
 kultūrtelpas (tās, kuras vietējie iedzīvotāji un tūristi atzīst par savdabīgām ar īpaša
(vērtīga) dzīves stila vērtībām un tradīcijām);
 gastronomiskais tūrisms (veicināt nacionālo ēdienu gatavošanu mūsdienīgā, tūristiem
pievilcīgā veidā);
 Latvijas Kultūras kanonā iekļautās vērtības (t.sk. tautas tradīcijas: latvju dainas, tautas
tērps, rudzu maize, Latgales podniecība, Jāľi).
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Tūrisma plānošanā jāľem vērā arī vairāki daţādu līmeľu un virzienu Latgales
plānošanas dokumenti. Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā 2006.-2026. gadam
noteiktas Latgales reģiona attīstības stratēģiskās prioritātes. Viena no tām ir tūrisma attīstība.
Dokumentā definēts arī šāds mērķis: dabas un kultūras tūrisma resursu attīstība. Kā perspektīvie
atbalstāmie

pasākumi

minētas

šādas

potenciālās

īstenojamās

aktivitātes:

Daugavas

apsaimniekošana pašvaldībām gar Daugavu; ūdenstransporta, atpūtas vietu, ūdens sporta
projekti; aizsargājamo dabas teritoriju izmantošana ekonomiskajām aktivitātēm, sportam,
aktīvajai atpūtai; izglītojoši, pētnieciski un praktiski izziľas projekti; daudzveidīgi aktīvās
atpūtas veidi (ar dzīvniekiem, transportu, slēpošanu u.t.t.); tūrisma notikumi – gadatirgi, saieti,
pārgājieni, sacensības.
Latgales stratēģijā 2030.gadam kā viena no reģiona attīstības programmām noteiktas
šādas reģiona intereses:
 integrēt tūrisma un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu reģiona ekonomikā;
 tirgus instrumentu izveide;
 ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana.
Savukārt Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2010.-2017.gadam
Tūrisma un dabas programmā atzīts, ka ūdens resursu izmantošana, pie Daugavas esošo
pašvaldību sadarbība attīstās nepietiekami.
Daugavpils pilsētas attīstības stratēģijā (2004.g.) ir noteikta šāda attīstības vīzija (līdz 25
gadiem): „Daugavpils ir nozīmīgs ekonomiskās attīstības centrs ES Austrumu robeţā ar
pievilcīgu un labvēlīgu pilsētvidi iedzīvotājiem un viesiem”.
Viena no šinī dokumentā minētajām prioritātēm ir ekonomikas daţādošana un orientācija
uz augstas pievienotas vērtības produktu. Šajā attīstības prioritātē ietilpst arī tūrisma attīstība.
Pilsētas ilgtermiľa attīstības stratēģijas autori balstās uz prognozi, ka 21. gadsimtā Daugavpils
kļūs par:
o modernu infrastruktūras mezglu Eiropas Savienības austrumrobeţā;
o kultūras centru – attīstītas garīgās kultūras un izglītības pilsētu, nozīmīgs
Austrumlatvijas vēsturiskais centrs ar labvēlīgu sociālo vidi;
o dzīvei drošu pilsētu, ar tīru pilsētas vidi pie Daugavas upes, ar augstu pilsētnieku
dzīves līmeni, zemu noziedzības līmeni un reālām pašvaldības rūpēm par
iedzīvotājiem;
o inovāciju un tehnoloģiju centru ar augstu zinātniski pētniecisko potenciālu,
augstākās un vidējās profesionālās izglītības centru Austrumlatvijā, kur ir
nodrošināta reālā zinātnes un raţošanas saikne.
Daugavpils attīstības programmā 2008. - 2014. gadam noteikta šāda vīzija: „Daugavpils
– multikulturāla, multietniska un multifunkcionāla pilsēta, pārrobeţu ekonomiskās attīstības un
pakalpojumu centrs” un šādi stratēģiskie mērķi:
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veidot Daugavpili kā:
A. pilsētu ar augstu dzīves un vides kvalitāti un augstu tolerances līmeni;
B. ērti pieejamu starptautisku pakalpojumu un ekonomiskās attīstības centru;
C. pārrobeţu kultūras, zinātnes un izglītības centru.
Vīzija un stratēģiskie mērķi labi saskan ar tūrisma attīstības iespējām, ľemot vērā to, ka
par potenciālajiem tūrisma resursiem varētu būt daudzveidīgs kultūras mantojums. Šo mērķu
sasniegšana noteikti radīs labus priekšnoteikumus tūrisma attīstībai.
Kultūrvides, tūrisma un sporta attīstības rīcības programmas (RP5) kontekstā ir paredzēta
starptautisko festivālu un citu pasākumu organizēšana, M.Rotko mākslas centra izveide un
darbības

nodrošināšana,

Daugavpils

cietokšľa

atjaunošana,

multikulturālas

vides

un

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, jaunu tūrisma produktu izveide, informatīvo materiālu
sagatavošana par pilsētu un jaunajiem tūrisma produktiem, starptautiskā sadarbība tūrisma
attīstībā, “Latgales zoodārza “ attīstība, mārketinga pasākumi u.c.
Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006. - 2018. gadam mērķis ir ilgtspējīgas un
līdzsvarotas pilsētas attīstības nodrošināšana, kultūras un dabas mantojuma saglabāšana
nākamajām paaudzēm, kvalitatīvu dzīves, darba un atpūtas apstākļu nodrošināšana pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem. Dokumentā arī minētas pilsētas mikrorajonu attīstības iespējas. Atpūtas
un rekreācijas infrastruktūras attīstība paredzēta Meţciemā, Ruģeļos (gar Daugavu) un Jaunstropu
mikrorajonā. Plānojumā ir noteiktas teritorijas izmantošanas ierobeţojumi (Vides un dabas
resursu aizsardzības aizsargjoslas, ekspluatācijas aizsargjoslas, sanitārās aizsargjoslas, drošības
aizsargjoslas), kuri jāievēro, plānojot tūrisma attīstību.
1.2. Tūrisma nozares attīstības tendences Eiropā un Latvijā
Eiropā notiek izmaiľas tūrisma nozares attīstībā – pieaug tūrisma produktu piedāvājuma
diversifikācija, parādās jauni tūrisma galamērķi, mainās ceļotāju uzvedība, kā arī palielinās ekomercijas loma tūrismā. Internets un citi elektroniskie mediji kļūst par svarīgāko tūrisma
mārketinga kanālu.
Pēdējos gados Eiropā tūrisma nozarē ir ievērojami pastiprinājusies konkurence. Tas
nozīmē, ka nepieciešams veikt tūrisma produktu un pakalpojumu diferenciāciju, efektīvu un
inovatīvu ceļojuma galamērķa pozicionējumu tūrisma tirgū.
Pašlaik tūrisma tirgū ir svarīgi tādi aspekti kā kvalitāte, inovācijas, produktu atbilstība
aktuālajām tirgus tendencēm un prasībām, autentiski piedāvājumi, drošība un ilgtspējība. Šīs
tendences ir jāľem vērā arī Daugavpils pašvaldībai, jo lielākā daļa tūristu Eiropā ir pieredzējuši
ceļotāji ar augstām prasībām.
9
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Pašlaik pasaulē, t.sk. arī Eiropā, notiek daţādi procesi demogrāfiskajā, informāciju
tehnoloģiju, mentalitātes un vides dimensijās, kuri tieši un netieši ietekmē tūrisma nozares
attīstību. Globalizācijas rezultātā pasaules valstis un reģioni kļūst savstarpēji ciešāk saistīti,
veidojas vienoti tirgi, notiek tūrisma uzľēmumu apvienošanās.
Mūsdienu sabiedrībai ir raksturīga heterogenitāte, to var iedalīt viegli identificējamās
mērķa grupās. Tādēļ radot tūrisma produktus, jāfokusējas uz konkrētām mērķa auditorijām un
nišām. Savukārt, sabiedrības novecošanās rada izmaiľas tūristu struktūrā, veidojot jaunus
segmentus. Pēc 2020. gada 20% Eiropas iedzīvotāju būs vecāki par 65 gadiem. Šī tūristu grupa
izvēlēsies ceļojumu maršrutus tuvāk mājām un aktīvi ceļos arī ārpus tūrisma sezonas, kā arī
izmantos veselības tūrisma produktus. Cilvēki arvien vairāk uzmanības pievērš veselīgam
dzīvesveidam, dabīgam un veselīgam ēdienam, veselīgam dzīves stilam, sportam un
skaistumkopšanai. Var secināt, ka pieaugs pieprasījums pēc tūrisma produktiem šajā jomā
(Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010.– 2015. gadam).
Šobrīd cilvēki meklē īstas, neviltotas vērtības un oriģinalitāti. Tiek novērtēts gan pats
tūrisma produkts, gan sajūtas, ko tas rada. Šādu tūrisma produktu radīšanai un attīstībai
nepieciešams veidot sadarbību daţādos līmeľos, bet tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ieguldīt
idejas un fantāziju, radot pievienoto vērtību esošajiem resursiem. Tūristi arvien vairāk meklē
tieši viľiem piemērotus un radītus tūrisma produktus, līdz ar to, pieaug piedāvājuma
individualizācijas loma (Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010. – 2015. gadam).
Vides piesārľojums, klimata izmaiľas, pieaugošais sociālās atbildības līmenis veicina to,
ka strauji pieaug pieprasījums pēc ekoloģiska, videi draudzīga un ilgtspējīga tūrisma
piedāvājuma. Īpaši tas ir aktuāli tūristiem no Amerikas un Eiropas.
Vājā globālā ekonomikas izaugsme augsto energoresursu cenu apstākļos liek cilvēkiem
taupīt naudu. Līdz ar energoresursu cenu pieaugumu palielinās arī ceļošanas izmaksas.
Acīmredzams, ka tūristi izvēlēsies īsus ceļojumus tuvu mājām. Paveras lieliskas iespējas
vietējam un Eiropas iekšējam tūrismam. Tādos apstākļos svarīgākā nozīme būs cenām.
Ľemot vērā Baltijas valstu līdzīgo vēsturisko attīstības gaitu un ģeogrāfisko stāvokli, var
secināt, ka Latvijas galvenie konkurenti tūrisma nozarē ir Lietuva un Igaunija. Mums un mūsu
kaimiľvalstīm ir līdzīgi tūrisma resursi, infrastruktūra un nokļūšanas iespējas. Baltijas valstis
starptautiskajā tirgū savstarpēji konkurē, bet tajā pašā laikā atsevišķos tirgos darbojas kā
sadarbības partneri.
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1. tabula. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tūrisma nozari raksturojošie kritēriji
(Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010.– 2015. gadam)
KRITĒRIJI

LATVIJA

LIETUVA

IGAUNIJA

Apkalpoto personu skaits viesnīcās un citās tūristu
mītnēs (2010)*
Apkalpoto rezidentu skaits
Apkalpoto ārvalstu tūristu skaits
Nakšľojumu skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs
(2010)*
Rezidentu nakšņojumu skaits
Ārvalstu tūristu nakšņojumu skaits
Gultas vietu skaits tūristu mītnēs (2010)*
PVN likme viesnīcu pakalpojumiem/standarta likme
(01.07.2011.) ***
Kopējie ārvalstu ceļotāju izdevumi latos (2010)*
Lidostā apkalpoto cilvēku skaits (2010)**
Lidojumu skaits (2010)**
No lidostas sasniedzamo pastāvīgo tiešo galamērķu
skaits (01.08.2011.)**
Ostā apkalpoto cilvēku skaits (2010)*
Tūrisma informācijas biroju/ mārketinga pārstāvju
skaits ārvalstīs (01.08.2011.)****
Vietējo tūrisma informācijas centru un punktu skaits
(01.08.2011.) ****

1,31 mlj.

1,55 mlj.

2,4 mlj.

0,43 mlj.
0,88 mlj.
2,83 mlj.

0,71 mlj.
0,84 mlj.
4,33 mlj.

0,84 mlj.
1,56 mlj.
4,7 mlj.

0,92 mlj.
1,91 mlj.
34 657
12% / 22%

2,33 mlj.
2 mlj.
46 108
9% /21%

1,50 mlj.
3,20 mlj.
50 084
9% /20%

333,9 mlj.
4,66 mlj.
68 145
86

321,63 mlj.
1,37 mlj.
26 102
26

572,79 mlj.
1,38 mlj.
33 587
36

0,76 mlj.
2

0,25 mlj.
7

7,72 mlj.
10

79

58
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* Attiecīgās valsts statistikas biroja mājas lapa www.stat.gov.lt (aprēķini latos izdarīti pēc LB kursa 1 LTL
= 0,204 LVL), www.stat.ee (aprēķini latos izdarīti pēc LB kursa 1 EUR = 0,702804 LVL) un www.csb.gov.lv
** Statistika par Rīgas, Tallinas un Viļņas lidostām saskaņā ar lidostu oficiālajās mājas lapās (www.rigaairport.com; www.tallinn-airport.ee; www.vilnius-airport.lt) pieejamo informāciju
*** Eiropean Commission, Taxation and Customs Union VAT rates Applied in the Member States of the
European Union (situation at 01.07.2011.)
**** Attiecīgajos valsts oficiālajos tūrisma portālos www.tourism.lt, www.latvia.travel, www.tava.gov.lv,
www.visitestonia.com, www.eas.ee pieejamā informācija

Analizējot 1. tabulas datus, var secināt, ka Lietuvā un Igaunijā tūrisma nozares rādītāji ir
labāki nekā Latvijā, neskatoties uz to, ka mums ir līdzīgas starta pozīcijas, līdzīgi tūrisma resursi,
ģeogrāfiskais stāvoklis un pieejamība. Šādu atšķirību tūrisma nozares attīstības rādītājos varētu
skaidrot ar tūrisma plānošanas politiku un veikto mārketinga pasākumu efektivitāti. Latvijai ir
tikai 2 tūrisma informācijas biroji ārvalstīs, Igaunijai 10, bet Lietuvai 7. Savukārt mums ir
plašākais vietējo tūrisma informācijas centru tīkls Baltijas valstīs. Rīgas lidosta ir līderis pēc
apkalpoto cilvēku skaita. Taču šis rādītājs neatspoguļo tūrisma attīstību, jo apkalpotie cilvēki
varētu būt gan „tranzīta tūristi”, gan Latvijas iedzīvotāji, kuri dodas uz ārzemēm. Apkalpoto
personu skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs Igaunijā gandrīz divreiz lielāks nekā Latvijā.
Latvijas tūrisma nozares attīstību un konkurētspēju ievērojami samazina PVN likme, kas ir viena
no augstākajām Eiropas Savienībā. Saskaľā ar TAVA veikto ārvalstu tūristu aptauju rezultātiem,
tūristus, kuri apmeklē visas Baltijas valstis, piesaista autentisks kultūras mantojums, tīra vide,
neskarta daba un drošība. Turpretim, tūristiem, kuri apmeklēja Latviju kā vienīgo Baltijas valsti,
svarīgākais Latvijas apmeklējuma kritērijs bija vietējo iedzīvotāju viesmīlība.
11
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Ekonomiskā krīze negatīvi atspoguļojās uz Latvijas tūrisma attīstības rādītājiem. Latvijas
tūrisma nozare tagad saskaras ar tādām problēmām, kuras ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes
tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumu, izteikto sezonalitāti un nepietiekami izmantotām
sadarbības iespējām visos līmeľos.
2011. gadā Latvijas robeţu šķērsoja 5,5 miljoni ārzemju ceļotāju, kas ir par 0,5 miljoniem
lielāk, nekā 2010. gadā. 2011. gadā viena ārvalstu ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī bija 53 Ls,
kas ir par 1 Ls mazāk, nekā 2010. gadā (05.04.2012. LR Centrālā statistikas pārvalde dati).
Novērtējot Latvijas apmeklējumu, 2010.gadā ārvalstu tūristi visaugstāk vērtējuši
pakalpojumu kvalitāti, bet viszemāk – pakalpojumu cenas un kvalitātes savstarpējo atbilstību un
svešvalodu zināšanas, kas norāda gan uz kvalitāti kā jomu, kuru jāturpina uzturēt un attīstīt, lai
veicinātu tūristu atgriešanos un rekomendācijas, gan uz nepieciešamību pievērst pastiprinātu
uzmanību cenu konkurētspējai, cenas un kvalitātes attiecības uzlabošanai, kā arī apkalpojošā
personāla prasmēm (Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010. – 2015. gadam).
Ľemot vērā CSP datus, var secināt, ka Latviju kā sava ceļojuma galamērķi 2010. gadā
pārsvarā izvēlējās vairāk dienu ceļotāji no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Vācijas. Ľemot vērā
šo informāciju, var spriest par Latvijas augsti prioritārajiem ienākošā tūrisma tirgiem.

2. att. Ārvalstu tūristi Latvijā 2010. gadā (CSP dati)
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3. att. Ārvalstu tūristi Daugavpilī 2011. gadā (Daugavpils novada TIC
dati)

4. att. Ārvalstu tūristi Latvijā. Vidējais nakšľojumu skaits 2010. gadā
(CSP dati)
Vislielāko ieguldījumu dod tūristi, kuri uzturas vairākas dienas. Ľemot vērā Latvijas
augsti prioritāros ienākošā tūrisma tirgus un nakšľojumu skaita statistiku, var secināt, ka
nozīmīgāko ieguldījumu dod tūristi no Lietuvas, Krievijas, Igaunijas un Vācijas (skat. 2.– 4. att.).
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Par Latvijas apmeklējuma iemesliem 40% vairākdienu ārvalstu ceļotāju nosauca atpūtu,
30% darījumu kārtošanu un 20% kā ceļojuma iemeslu minēja draugu vai radinieku apmeklēšanu.
No visiem vairāk dienu ārvalstu ceļotājiem, kas 2010. gadā šķērsoja Latvijas valsts robeţu, 51%
izmantoja gaisa transportu, 32% - autotransportu, 9% - jūras transportu un 8% - dzelzceļa
transportu.
CSP apkopotie dati liecina, ka 2010.gadā viesnīcās un citās tūristu mītnēs Latvijā
pavisam tika apkalpotas vairāk nekā 1,3 mlj. personas, no kurām 33% bija Latvijas iedzīvotāji un
67% ārvalstu tūristi (Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010. – 2015. gadam).
1.3. Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības potenciāls
1.3.1. Daugavpils pilsētas nozīmīgākie tūrisma resursi
Būtiskākie kultūrvidi veidojošie elementi Latgalē ir latgaliski katoliciskā, sēliski
luteriskā, krievu pareizticīgā un krievu vecticībnieku kultūra, kas izpauţas gan ne materiālajā,
gan materiālajā kultūras mantojumā. Materiālā kultūras mantojuma vistiešāk uztveramā daļa ir
kultūras pieminekļi - kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki,
vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī atsevišķas ēkas, ēku
grupas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska
vai citāda kultūras vērtība. Kultūras mantojums palīdz veidot iedzīvotājos lepnumu par piederību
vietai un uztur dzīvas tradicionālās kultūras vērtības, kalpo arī, lai demonstrētu pārmaiľas
konkrētajā teritorijā, raksturotu dzīves nepārtrauktību tajā un rosinātu iedzīvotājus savu sakľu
pētīšanai. To novietojums ir viens no nozīmīgākajiem pieejamības faktoriem, kā arī viens no
nosacījumiem, kas ietekmē kultūras pieminekļu apmeklētāju loku un ietekmi uz sabiedrības
attīstību.
Daugavpils pilsētas tūrisma resursu kodolu veido materiālais un nemateriālais kultūras
mantojums, kā arī augstvērtīgās tradicionālās un mūsdienu kultūras izpausmes, saglabātā vietējā
kultūras daudzveidība un identitāte.
Daugavpils pilsētas bagātais kultūrvēsturiskais mantojums un kultūrvēsturiskā ainava ir
labi priekšnosacījumi tūristu interesei, kā arī gan vietējo, gan ārvalstu tūristu ceļojumiem.
Ievērojamākā materiālā kultūras mantojuma sastāvdaļa Daugavpilī ir arhitektūras pieminekļi.
Kompleksais tūrisma resurss “Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs” jeb
“Daugavpils

mozaīka.”

Daugavpils

pilsētas

vēsturiskais

centrs

ir

Valsts

nozīmes

pilsētbūvniecības piemineklis (vēsturiskā apbūve tapusi 19.gs. saskaľā ar 1826. gadā Pēterburgā
apstiprināto apbūves projektu). Objekta robeţas – Stacijas iela, Sakľu iela, Cietokšľa iela, Rīgas
iela, Daugavas iela,18. novembra iela, Alejas iela, Raiľa iela, Viestura iela, Lāčplēša
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iela. Vēsturiskajam centram teritorijas attīstības plānā ir noteikta aizsargzona (skat. 5. att.).
Šis kompleksais tūrisma resurss var piesaistīt praktiski jebkuras tūristu mērķa grupas
pārstāvi, jo pilsētas centrā atrodas ne tikai kultūrvēsturiskā mantojuma objekti, kuri ietver
pilsētbūvniecības, arhitektūras, mākslas, industriālos un vēstures pieminekļus, kas izvietoti
ainaviskā vidē, bet arī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, parki un skvēri,
tirdzniecības un izklaides centri.

5. att. Daugavpils pilsētas vēsturiskā centra robeţa. Fragments no
teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes „Kultūrvēsturiskie
ansambļi un kultūras pieminekļi. Pilsētas vēsturiskais centrs (7429)”
Vēsturiskais centrs ir pilsētas vispievilcīgākā vieta un viens no veiksmīgākajiem
paraugiem, kur izdevies rast kompromisu starp seno un jauno. Daugavpils ir viena no
nedaudzajām Latvijas pilsētām, kura var lepoties ar vienotā ansamblī veidotu unikālu klasicisma
un eklektisma stila apbūvi. Neskatoties uz to, ka pilsētas vēsturiskā centra tūrisma objekti
izvietoti kompakti, tiem trūkst vienota informatīva konteksta. Ir vērts apkopot esošo informāciju
par objektiem un izstrādāt saistošus, pievilcīgus tūrisma maršrutus.
Daugavpils cietoksnis jeb “Dzīva vēsture.” Daugavpils cietoksnis ir perspektīvs
kompleksais tūrisma objekts, kas var kļūt par Daugavpils pilsētas vizītkarti. Pirmkārt, tas ir
kultūrvēsturiskais mantojums – izcila fortifikācijas būve, kuras kopplatība ir lielāka par 150 ha,
Austrumeiropā vienīgais gandrīz bez izmaiľām saglabājies 19. gadsimta pirmās puses cietokšľa
paraugs, atbilst ideālo nocietināto pilsētu kategorijai Eiropas kontekstā. Ľemot vērā
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cietokšľa teritorijas lielumu un objektu skaitu, to var izmantot daţādos virzienos. Daugavpils
cietokšľa zonējums, apsaimniekošanas un izmantošanas iespējas aprakstītas cietokšľa
kompleksa saglabāšanas un attīstības koncepcijā un teritorijas detālplānojumā.
Pašlaik cietoksnis ir telpiski nošķirts no pārejās pilsētas telpas. Tādēļ ir nepieciešams to
integrēt tā, lai cietokšľa teritorija kļūtu par pilnvērtīgu pilsētas ekonomiskās un sociālās sistēmas
daļu. Cietoksni nepieciešams attīstīt kā starptautiskās nozīmes un vietējā tūrisma mērķi ar
daudzveidīgiem kultūras un izzinošā tūrisma, kā arī ar to saistītām rekreācijas iespējām un
savdabīgu autentisku vides raksturu. Par cietokšľa dominanti varētu kļūt Marka Rotko mākslas
centrs, kurā koncentrētos kultūras pasākumi un mākslas aktivitātes.
Jāuzsver tas, ka tūristu piesaistei un komerciālajai atdevei nebūtu pareizi veidot cietoksni
kā „lielu muzeju”. Būtu ieteicams cietokšľa atjaunošanas projektos paredzēt iespējas unikālo
tūrisma piedāvājumu radīšanai, kas veidotu vienreizējo kultūrvēsturisko vērtību un atraktīvu
elementu savienojumu.
Ľemot vērā cietokšľa teritorijas platību un objektu skaitu, cietokšľa attīstība un
uzturēšana nav realizējama bez privātā sektora atbalsta.
Baznīcu kalns jeb “Sakrālā mantojuma pērle.” Baznīcu kalnu var pozicionēt, kā vietu,
kur Dievs sapulcinājis četru atšķirīgu konfesiju pārstāvjus, lai apliecinātu kristietības vienotību
un daudzveidību.
Izmantojot šo tūrisma resursu, var rīkot ekskursijas, piemēram, "Daugavpils Baznīcu
kalna dievnami” vai „Daugavpils sakrālā mantojuma pērle”. Lai ekskursijas būtu saistošas un
kvalitatīvas, jāsakārto Baznīcu kalna tūrisma infrastruktūra, ierīkojot stāvvietas, ceļa zīmes,
informatīvās norādes vairākās valodās, nodrošinot drošu 18. novembra ielas šķērsošanu,
izremontējot brauktuves un ietves. Jānodrošina tūristiem vienotais Baznīcu kalna vizuālais tēls
(vieta, kur var redzēt, nofotografēt visus dievnamus kopā). Jāpanāk dievnamu maksimāla
atklāšana tūrisma mērķiem, piemēram, rīkojot ērģeļmūzikas vai koru koncertus.
Nemateriālais kultūras mantojums izpauţas kā mutvārdu tradīcijas un izpausmes,
ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju, izpildītājmākslas, paraţas, rituāli un
svētki, zināšanas un prasmes, tradicionālās amatniecības prasmes. Viens no nemateriālā kultūras
mantojuma izmantošanas veidiem ir tā iesaistīšana daţādu tūrisma produktu veidošanā. Var
minēt šādas Daugavpils pilsētas nemateriāla mantojuma vērtības:
 multietniskums un multikultūralisms (Nacionālās kultūras biedrības un centri);
 Slāvu (it sevišķi vecticībnieku) nemateriālais mantojums;
 amatniecības tradīcijas un podniecība.
Īpaši perspektīvi Daugavpils pilsētas tūrisma resursi ir kultūras pasākumi un sporta
pasākumi. Tādi kultūras pasākumi kā Starptautiskais plenērs “Marks Rotko”,
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Starptautiskais dţeza mūzikas festivāls “Jazz Joy Spring”, Daugavpils pilsētas svētki „Mana pils
Daugavpils”, Starptautiskais bērnu un jaunatnes Cirka festivāls “Parad Alle”, „Sudraba zvani”,
„Masku festivāls”, „Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls” piesaista ne tikai vietējos
iedzīvotājus, bet arī tūristus no Latgales reģiona, pierobeţas apgabala, un no citām valstīm.
Kultūras pasākumu veiksmīgai izmantošanai tūrisma mērķiem nepieciešams īstenot pārdomātu
mārketinga politiku, regulāri un savlaicīgi izstrādājot koordinētu pasākumu plānu un nodrošinot
informācijas nokļūšanu līdz mērķauditorijai.
Spīdveja sacensības Daugavpils pilsētā aktīvi apmeklē ārzemnieki. Spīdvejs ir īpaši
populārs Centrālajā un Austrumu Eiropā, Skandināvijā, Apvienotajā Karalistē, Kanādā un ASV.
Daugavpils jau ir iezīmēts spīdveja

pasaules kartē. Šis

fakts jāizmanto sporta tūrisma

veicināšanai.
Nozīmīgs resurss sporta tūrisma attīstībā ir Daugavpils Olimpiskais centrs. Jau pašlaik
centrā notiek starptautiskās sacensības. Aktīvi attīstot Daugavpils pilsētas tūrisma tēlu

un

mērķtiecīgi īstenojot pārdomātu mārketinga politiku ir iespējams būtiski palielināt starptautisko
sporta pasākumu skaitu Daugavpils pilsētā.
Daugavpils pilsētvide ir neatdalāmi un telpiski cieši saistīta ar dabas vidi. To nosaka
pilsētas ģeogrāfiskais novietojums Dienvidlatgalē - Zilo ezeru zemē, Daugavas upes krastos.
Daugava jeb “Mans ceļš – Daugavas ceļš.” Daugava ir tā dabas dāvana pilsētai, kuru
var veiksmīgi izmantot tūrisma attīstībai. Daugavas upe ir kā vienojošais elements. Upi var
izmantot ūdens ceļa maršruta izveidei virzienā no pilsētas centra uz Cietoksni, Meţciemu un
tālāk pa upes tecējumu līdz pat Līksnai, tādā veidā savienojot Daugavpils pilsētas un Daugavpils
novada telpu tāpat arī virzienā no pilsētas centra līdz Ruģeļiem.
Šī maršruta ietvaros varētu atjaunot upes kuģīša darbību, kas vairākas reizes dienā
izvadātu tūristus un pilsētas iedzīvotājus. Upes kuģīša darbība jau ir paredzēta Daugavpils
pilsētas teritorijas plānojumā 2006. – 2018. gadam. Upes maršruts labi saskan kopā ar jau
iecienīto Daugavas Loku maršrutu un Daugavas Dvietes palieľu maršrutu.
Lai integrētu Daugavas upi pilsētas telpā, nepieciešams izveidot Daugavas promenādi.
Gājēju pastaigas joslas izveidošana gar Daugavu paaugstinātu upes pievilcību un funkcionalitāti.
Promenādei var piesaistīt papildus elementus un aktivitātes: amatnieku un mākslinieku
tirgotavas, ainavu (saulrieta) vērošanas punkti – skatu laukumi, soliľi, ziemas aktivitātes
(piparkūku tirdziľš, ledus skulptūras), sporta aktivitātes (skrituļošana, parkour, bmx), ielas
muzikanti u.c.
Pilsētas ezeri un tiem pieguļošās teritorijas. Daugavpils pilsētas teritorijā atrodas
vairāki ezeri. Noteikti būtu jāizmanto šī priekšrocība tūrisma attīstībai. Daugavpils pilsētas
teritorijas plānojumā 2006. – 2018. gadam vairāku ūdenstilpju krastos ir noteiktas
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rekreācijas zonas. Šo zonu ietvaros varētu paredzēt atrakciju parku izveidi. Zeme ūdenstilpju
piekrastē pārsvarā pieder privātajam sektoram. Ľemot to vērā, tūrisma aktivitāšu īstenošana pie
ūdens objektiem ir privātā sektora kompetencē. Pašvaldībai jāstimulē uzľēmēji, nodrošinot
infrastruktūru (piebraucamie ceļi, atkritumu konteineri u.c.).
Aktīvais tūrisms jau tagad labi reprezentēts Stropu ezera atpūtas kompleksā „Vilnis”.
Savukārt, Gubiščes ezeru varētu izmantot ekorekreācijas iespējām, nodrošinot ezera harmonisku
iekļaušanu pilsētvidē un realizējot plānotu abinieku un rāpuļu aizsardzības projektu, kura
ietvaros paredzēts ierīkot 2 dabas takas, ģimenes atpūtas parku un labiekārtot pieguļošo
teritoriju.
Informācija par citiem Daugavpils pilsētas tūrisma resursiem apkopota 1. pielikumā.
Veiksmīgai Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības prioritāšu un mārketinga stratēģijas
izvēlei nepieciešams apzināt esošo situāciju tūrisma pakalpojumu tirgū. Ľemot vērā Daugavpils
pilsētas ģeogrāfisko stāvokli un tūrisma attīstības potenciālu, lietderīgi apzināt konkurentus
vietējā un tuvākajā pierobeţas reģiona mērogā, apzinoties arī Latvijas mērogā jau pastāvošās
tūrisma iespējas.
Analizējot tuvāko pilsētu tūrisma iespējas, tika secināts, ka tūrisma piedāvājumu
lielākoties

veido

kultūrvēsturiskais

mantojums

(pilis,

muiţu

kompleksi,

dievnami,

novadpētniecības muzeji, arhitektūra). Savukārt aktīvās atpūtas iespējas ir saistītas ar aktivitātēm
pie ūdens objektiem, kā arī zirgu izjādēm. Ľemot vērā to, ka piedāvātais pakalpojumu klāsts ir
līdzīgs, konkrētā vietā jāpiedāvā tūrisma produkti savādākā veidā.
Analizējot Daugavpils pilsētas un kaimiľpilsētu esošos tūrisma resursus, var secināt, ka
Daugavpilī ir maz unikālo tūrisma produktu, kuri varētu piesaistīt tūristu uzmanību. Liels
dievnamu skaits ir visās tuvākajās pilsētās. Šajā ziľā Daugavpils var izcelties tikai ar „Baznīcu
kalnu”– vietu, kur līdzās atrodas četru konfesiju dievnami.
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs nav vienīgais šāda tipa muzejs reģionā.
Gandrīz katrā Latgales pilsētā ir savs novadpētniecības muzejs. Lai tas izceltos citu muzeju vidū,
nepieciešams ieviest inovatīvus elementus ekspozīcijā, apmeklētāju apkalpošanā un pakalpojumu
mārketingā. Ļoti populāri tūristu vidū ir tematiskie muzeji, kuri piedāvā noteiktas tēmas
ekspozīciju. Kā piemēru var minēt II Pasaules kara muzeju un Maizes muzeju Aglonā, kā arī
Leļļu galeriju Preiļos. Tematiskie muzeji piedāvā tūristiem unikālas, autentiskas vērtības, kuras
var apskatīt un izbaudīt tikai šajā, konkrētajā vietā. Tūristus piesaista ne tikai noteiktas tematikas
ekspozīcija, bet arī iespēja iesaistīties procesā, piemēram, pašiem mēģināt cept maizi, veidot
māla traukus u.c.
Salīdzinot ar citām pilsētām, Daugavpilī ir relatīvi maz aktīvās atpūtas iespēju. Pārsvarā
aktīvā atpūta koncentrēta telpās: ledus halle, olimpiskais centrs, boulinga centri.
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Tūristu vidū ir iecienītas zirgu izjādes, kuras pieejamas daudzu Latgales pilsētu apkārtnē.
Daugavpilī aktīvas atpūtas iespējas var nodrošināt, izmantojot Stropu ezera resursus, Daugavas
upi, Grīvas lidlauku, kartodromu, apmeţotas vai pamestas, neizmantojamas teritorijas
(peintbolam). Aktīvās atpūtas iespēju radīšanā liela nozīme ir privātajam sektoram t. sk.
uzľēmējiem.
Daudzās reģiona pilsētās ir pilis, pilskalni un muiţas kompleksi. Daugavpilī nav pils
kompleksa, bet ir Daugavpils cietoksnis, kas ir unikāls objekts Austrumeiropas mērogā. Jāľem
vērā tas, ka šo unikalitāti apzinās tikai ekspertu vidū, jo tā ir saistīta ar specifisko cietokšľa
kompleksa struktūru un saglabātības pakāpi. Diemţēl unikalitāte šādā šaurā aspektā nepiesaistīs
tūristus, jo tūrisma attīstības ziľā ir svarīgi, lai objekts būtu interesants ne tikai šauram ekspertu
lokam, bet arī pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Ľemot vērā iepriekš minēto, cietokšľa
atjaunošanas projektos ieteicams paredzēt iespējas unikālo tūrisma piedāvājumu radīšanai, kurus
veidotu gan vienreizējās kultūrvēsturiskās vērtības, gan atraktivitātes elementi.
Lai pilsētas tēls būtu atpazīstams tūristu vidū, jādefinē tas, kas izceļ Daugavpili citu
pilsētu vidū, jāatrod unikālās vērtības un veiksmīgi jāizmanto tās mārketinga pasākumos.
Pie īpašajiem piedāvājumiem tūrismā attiecināmi tādi piedāvājumi, kuriem nav analogu,
piemēram, vienas valsts vai reģiona ietvaros. Īpašā piedāvājuma izveidi diktē vairāki faktori,
tostarp, šāda tūrisma produkta unikalitāte un autentiskums, kuru daudzējādā ziľā nosaka vide un
vieta, kurā produkts tiek piedāvāts.
Par Daugavpils pilsētas unikālajiem tūrisma produktiem potenciāli var būt topošais
Marka Rotko Mākslas centrs (Eiropas mērogā), Daugavpils cietoksnis (kultūrvēsturiskas vērtības
un atraktivitātes savienojums jeb „dzīva vēsture”) (Austrumeiropas mērogā), Spīdvejs (Baltijas
valstu mērogā), Baznīcu kalns (unikālā vieta pati par sevi + sakārtota infrastruktūra + pieejamība
+ „leģenda”) (Latgales mērogā), Latgales zoodārzs (vienīgais Latgalē).
Veiksmīgai Daugavpils pilsētas tūrisma objektu pārvaldīšanai un apsaimniekošanai
jāveic esošo un potenciālo Daugavpils pilsētas tūrisma resursu visaptveroša inventarizācija,
veicot katra objekta vērtējumu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem (skat. 2. pielikumu).
1.3.2. Daugavpils pilsētas tūrisma produkti un pakalpojumi
Analizējot situāciju tūristu mītľu jomā, jāsecina, ka pilsētā trūkst jauniešu segmenta
naktsmītľu. Orientējoties uz ārvalstu mērķtirgiem, jānodrošina arī atbilstoša līmeľa viesnīcu
piedāvājums. Šajā ziľā Daugavpils atpaliek no Liepājas un Ventspils, kur ir gan lētas jauniešu
mītnes, gan augstākā līmeľa („piecu zvaigţľu”) viesnīcas.
Savukārt ēdināšanas pakalpojumu piedāvājums nereprezentē nacionālo kulināro
mantojumu.

Ēdināšanas

pakalpojumu

objekti

vairāk

orientēti

uz

vietējiem
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patērētājiem, nevis uz ārzemju tūristiem, kuri rada pieprasījumu pēc nacionālās virtuves.
Informācija par tūristu mītnēm un ēdināšanas pakalpojumiem, aktīvās atpūtas iespējām,
semināru un konferenču telpām ir apkopota 1. pielikumā.
Lai veicinātu konkurenci tūristu mītľu un ēdināšanas objektu vidū, kā arī sekmēt tūristu
kvalitatīvu apkalpošanu, būtu ieteicams veikt Daugavpils pilsētas tūristu mītľu un ēdināšanas
vietu vērtējumu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem (skat. 2. pielikumu). Efekts tiks sasniegts, ja
vērtēšana tiks veikt regulāri un tās rezultāti tiks publicēti.
Ekskursiju piedāvājums Daugavpils pilsētā:
Pašlaik tūristiem tiek piedāvātas šādas ekskursijas:
 Daugavpils pilsētas apskates ekskursija (pilsētas vēsturiskais centrs, Baznīcu kalns);
 Daugavpils pilsētas apskates ekskursija (cietoksnis, pilsētas vēsturiskais centrs, Baznīcu
kalns, Daugavpils pilsētas Novadpētniecības un mākslas muzejs);
 Daugavpils cietoksnis (autobusa ekskursija + kājām);
 Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs (ekskursija kājām);
 Rīgas ielas promenāde (ekskursija kājām);
 Daugavpils Baznīcu kalna dievnami (autobusa ekskursija + kājām).
Ekskursiju maršrutos pēc klienta vēlmēm tiek iekļauti Latgales zoodārzs, Krievu nams,
muzejs „Ebreji Daugavpilī un Latgalē”, Māla mākslas centrs, Daugavpils teātris, Latviešu
kultūras centrs utt.
Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja ekskursijas:






Daugavpils pilsētas kultūrvēsture,
Daugavpils novada daba,
M.Rotko daiļrade,
L.Baulina daiļrade,
ekskursijas izstāţu zālē.
Tūristiem arī tiek piedāvāts Daugavpils Māla mākslas centra apmeklējums ar interaktīvu

programmu.
Tūrisma maršrutu piedāvājums Daugavpils pilsētā:
Tematiskie maršruti:














„Pastaigā pa Daugavpili”;
„Iepazīsti Austrumlatvijas metropoli Daugavpili!”;
„Atrodi sakrālās pērles Daugavpils pusē!”;
„Pa Daugavpils vēsturiskā centra ieliľām”;
„Vecticībnieku dzīvesziľa Daugavpils un tās apkaimes vecticībnieku kapsētās”;
„Grāfu Plāteru mantojums Daugavpils apkaimē un Daugavpilī”;
„Laimes loks – nostāsti un teikas!”;
„Iepazīsti pārrobeţu reģionu Daugavpili – Zarasus! Kultūrvēsturiskais maršruts”;
„Iepazīsti pārrobeţu reģionu Daugavpili – Zarasus! Sakrālais maršruts”;
„Atklāj Dienvidlatgales burvību!”;
„Baznīcu torľi Latgales ezeru spoguļos”;
„Pie seno amatu pratējiem Baltijas ezeru zemē”;
„Iepazīsti kultūrvēstures daudzveidību pie Eiropas Savienības robeţas”;
20
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„Velomaršruts Baltijas ezeru zemē”;
„Pār sniegotiem Baltijas ezeru zemes pakalniem”;
„Piedzīvojumu tūrisms”;
„Labsajūta Latgales burvībā”;
„Izbaudi Baltijas ezeru zemes veldzējumu!”;
„Svētceļojumā pa Baltijas ezeru zemi”.

Plānotās ekskursijas un tūrisma maršruti:
Daugavpils pilsētā:














“1812.gada kara notikumi Daugavpils cietoksnī”;
“Ceļojums pa pilsētu ar tramvaju”;
“Sakrālā Daugavpils”;
“Ebreju mantojums Daugavpilī”;
“Slāvu kultūra un tradīcijas Daugavpilī”;
“Atklāj Daugavpili iepazīstot slavenas personības!”;
“Atver Daugavpils muzeju pūra lādes!”;
“Daugavpils kultūras un mākslas krāsu palete”;
“Daugavpils bērniem”;
Izglītojošais maršruts „Ceļo un izzini!”;
“Aktīvā atpūta Daugavpilī”;
Rekreācijas un SPA maršruts „Ceļo un relaksējies!”;
“Apciemo Daugavpils amatniekus”!

Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā:
 „Ceļš uz dievnamu”;
 „Atmiľu gaismā” (ievērojamie daugavpilieši);
 „Pagātnes reveranss. Dvinska (Daugavpils) XIX gs. beigās-XX gs.sākumā.
Interjera izstāde ar interaktīvu programmu.
Apskatot esošo tūrisma maršrutu un ekskursiju piedāvājumu, tika secināts, ka tajā
pārsvara iekļauti arhitektūras pieminekļi, sakrālie objekti, kā arī nemateriālais kultūras
mantojums.
Latgales un pārrobeţu kontekstā („Bella Dvina”, „Baltijas ezeru zeme”) Daugavpils
tiek asociēts ar Daugavpils cietoksni un atpūtas kompleksu „Vilnis”. Trūkst aktīvā tūrisma
maršrutu. Jāparedz ne tikai tematiskie maršruti, bet arī kompleksie, kuri iekļautu gan
kultūrvēsturisko mantojumu gan aktīvā tūrisma iespējas. Jāatzīst, ka esošie tūrisma maršruti ir
paredzēti galvenokārt pieaugušo mērķauditorijai. Jāveido arī bērniem un jauniešiem pielāgotie
maršruti un ekskursijas.
1.3.3. Tūrismu atbalstošā infrastruktūra
Daugavpils izceļas ar izdevīgu ģeogrāfisko stāvokli. Pilsēta atrodas triju valstu pierobeţā,
tranzīta ceļu krustojumā. Neskatoties uz šo faktu, Baltijas jūras reģiona kontekstā Daugavpils
atrodas reģiona nomalē – relatīvi tālu no lielākajām Baltijas reģiona metropolēm (skat.
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6. un 7. att.). No Rīgas starptautiskās lidostas līdz Daugavpilij 232 km. Jāľem vērā arī Rīga Daugavpils šosejas kvalitāte. Tāpēc arvien aktuālāks kļūst jautājums par Daugavpils lidostas
attīstību. Daugavpils lidosta pavērtu lieliskas iespējas ekonomiskajā attīstībā, t.sk. arī tūrisma
nozares attīstībā, integrējot pilsētu kopējā Ziemeļeiropas metropoļu tīklā.

6. att. Daugavpils pilsētas ģeogrāfiskais stāvoklis Baltijas jūras reģionā
Pilsētas transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem pilsētas infrastruktūras
elementiem, kas nodrošina pilsētas pastāvēšanu un dzīvotspēju. Ielu tīkls pilsētā ir ļoti sareţģīts,
jo pilsētu vairākos virzienos sadala dzelzceļa līnijas (TEN-T), bet atsevišķu pilsētas rajonu
savienojumi nav nodrošināti. Līdz ar to viens no svarīgākajiem transporta infrastruktūras
projektiem ir jaunu ceļu autotransporta mezglu (pārvadu) būvniecība, kas nodrošinās drošu
satiksmi pilsētā, pilsētas infrastruktūras (maģistrālo ielu) sasaisti ar TEN-T, samazinās pieaugošo
dzelzceļa kravu transporta negatīvo ietekmi uz pilsētas transporta sistēmu, kā arī nodrošinās
pilsētas rajonu savstarpējo sasaisti. Autotransporta mezglu risinājumi tiek noteikti pilsētas
teritorijas plānojumā.
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Vēl viena pilsētas infrastruktūras problēma ir publisko autostāvvietu trūkums, īpaši
pilsētas centrālajā daļā. Lielā mērā tas ir saistīts ar šaurajām ielām vēsturiskajā centrā, kurā arī
galvenokārt koncentrēti visi sabiedriskie un publiskie pārvaldes objekti.
Pilsētā līdz šim nav plānoti un izbūvēti veloceliľi, kas pieaugošā autotransporta situācijā,
daudzo augstāko mācību iestāţu koncentrācijas apstākļos un aizvien pieaugošā velo tūrisma
popularitātes pieauguma situācijā būtu ļoti nepieciešami. Pilsētas attīstības programma un
teritorijas plānojums paredz uzsākt plānošanu un veloceliľu izbūvi. Daugavpilī nav attīstīts
veloceliľu tīkls, lai gan teritorijas plānojumā ir sniegti priekšlikumi tā izveidei un sasaistei ar
EIROVELO tīklu. Plānots, ka veloceliľi tiks paredzēti transporta infrastruktūras attīstības
projektu realizācijas ietvaros. Jāparedz ne tikai veloceliľu tīkls, bet arī nepieciešamā
infrastruktūra: velonovietnes, ceļa zīmes u.c.
ES projektu realizācija transporta infrastruktūras jomā uzlabo iekšpilsētas satiksmes
iespējas, vienlaicīgi radot neērtības būvdarbu laikā. Ceļu seguma kvalitātes uzlabošana,
transporta mezglu būvniecība un tramvaju satiksmes infrastruktūras attīstības projekti varētu
sekmēt tūrisma nozares attīstību nākotnē, kad tiks pabeigti lielākie projekti. Daudz lielāka
nozīme ir ceļu tīkla stāvoklim ārpus pilsētas, Latgales reģionā. Kā jau tika minēts,
nepārvērtējama loma ir Daugavpils lidostas attīstībai. Mūsdienu tūristi augsti vērtē savu laiku un
izmanto ātrākas nokļūšanas iespējas līdz ceļojuma galamērķim.

7. att. Attālums no Daugavpils līdz lielākajām Baltijas reģiona pilsētām
Sabiedriskajam transportam ir noteicošā loma tūristu mobilitātes nodrošināšanā. Pašlaik
pilsētā ir 29 autobusu maršruti (skat. 8. att.). SIA “Daugavpils autobusu parks” pārvadāto
pasaţieru skaits 2010. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu samazinājās no 9 911,3 līdz 8 186
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tūkst. pasaţieru. No 2006. gada decembra SIA “Daugavpils autobusu parks” uzsāka jaunu
pakalpojuma veidu - klientiem ir iespēja pasūtīt biļetes Interneta sistēmā “Baltic Lines”.
Autoostā

darbojas

tūrisma

birojs.

Diemţēl

autoostas

apkalpojošais

personāls

nepietiekami pārvalda svešvalodas. Jāpārdomā autobusu pieturu noformējums, katrā pieturā
izvietojot ne tikai kustības sarakstu, bet arī adekvāti noformētu maršrutu shēmu.

8. att. Daugavpils pilsētas autobusu maršrutu shēma

9. att. Daugavpils pilsētas tramvaju maršrutu shēma
Tramvaju ceļu garums sastāda 25,4 km, ikdienā 3 maršrutos (skat. 9. att.) kursē 27
vagoni. Tramvaju ceļu maršrutu shēma Daugavpilī nav mainīta vairāk kā 30 gadus.
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Šajos gados, pilsētai paplašinoties, ir izbūvētas jaunas ielas un rajoni, un parādījusies
nepieciešamība izmainīt un papildināt maršrutu shēmu. Ľemot vērā iepriekš minēto, Daugavpils
pilsētas dome 2011. gadā uzsāka projekta realizāciju, kura ietvaros ir paredzēta tramvaju līnijas
18. novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai renovācija (6.2 km), pārveidošanas
apakšstaciju renovācija (3 gab.) un ritošā sastāva iegāde (12 gab.). Turpmāk plānots paplašināt
maršrutu tīklu.
2011. gadā pilsētā tika uzstādītas ceļu norādes un informatīvie stendi.
Tūrisma attīstība paredz kvalificētu gidu esamību. Jāpiebilst, ka pašlaik Daugavpilī ir
novērojams kvalificētu gidu trūkums. Palielinoties tūristu plūsmai, jānodrošina atbilstošais
kvalificētu gidu skaits. Gidi tieši un netieši ietekmē ceļojuma galamērķa atpazīstamību,
popularitāti un tēlu. Nepieciešams ieviest gidu sagatavošanu un sertificēšanu, tādā veidā netiešā
veidā kontrolējot tūristiem sniegtās informācijas kvalitāti.
1.3.4. Daugavpils pilsētas tūrisma pieprasījums
Analizējot Daugavpils novada TIC datus, var secināt, ka Daugavpils pilsētas apmeklētāju
ģeogrāfija ir diezgan plaša (skat. 2. tabulu. un 3. att.).
2. tabula. Daugavpils novada TIC apkalpoto tūristu sadalījums pēc valstīm 2011. gadā
(Daugavpils novada TIC dati)
VALSTS
NOSAUKUMS
ASV
ARGENTĪNA
AUSTRĀLIJA
AUSTRIJA
BALTKRIEVIJA
BEĻĢIJA
BRAZĪLIJA
BULGĀRIJA
ČEHIJA
DĀNIJA
DIENVIDKOREJA
ĒĢIPTE
FRANCIJA
GRIEĶIJA
HOLANDE
HORVĀTIJA
IGAUNIJA
INDIJA
ITĀLIJA
IZRAĒLA
JAPĀNA
JAUNĀ
ZELANDE
KANĀDA
KRIEVIJA
KONGO

I

II

2

2

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

6

1

4

4

13

5

5

2

1

3

14

55
3

4
6
1

1
2
37
39
4

5
3
27
15

XI

XII

1
5
10

1
3
5

2
3

5
6
4

9
8

7

12

2
10

6

7

47

12

1

526

8
5
1

6
4

16

1
1

1
1

5

10

1
4
1

4

61

3
1

105

6
6
4

4
2
5

2

29

3

1

1

96
2
42
1
13

25

9

17
3
1

2
10

100
1
2

1

82

189

36

1
1

95

9

13

54

42

11
1

9
114

3
272

165

KOPĀ
42
1
17
5
255
69
15
16
36
24
2
2
80
1
191
2
752
2
60
10
2
1
12
1082
1
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ĶIPRA
ĶĪNA
LATVIJA
LIELBRITĀNIJA
LIETUVA
MALTA
MOLDOVA
NORVĒĢIJA
POLIJA
PORTUGĀLE
RUMĀNIJA
SLOVĀKIJA
SLOVĒNIJA
SOMIJA
SPĀNIJA
ŠVEICE
TAIVĀNA
TURCIJA
UKRAINA
UNGĀRIJA
VĀCIJA
ZVIEDRIJA
KOPĀ

1
85
6
12

1

151
1
21

6

210
12

3
2

254
5
75

508
5
123

1
419
18
71

90
1

41
58
5

6

7928
6
1152
1
80
63
1

2311
108
197

1623
22
66

598
15
65

309
1
23

362
1
3

4
20
212
5

1
37

8
28

6

26
17

4
1
639

3
449

4
2
1
1

6

6
223

3
1
213

3

3

1

7

5
1
5
18
2
296

10
4
38
10
548

8
2

14
1
1
17
4
884

8
4
4

3
2

166

4
5
84
1
1
10
3

312
26
3965

121
50
2297

9
16
2

5

21
5
769

50
7
10053

12

21
7
979

1
1
14756
188
1820
1
4
176
527
14
4
2
4
52
107
17
1
50
175
6
611
116
21315

Ārvalstu tūristi galvenokārt ir patstāvīgi un visus apskates objektus meklē paši. Viľi jautā
pēc viesnīcām, interesējas par atpūtu ārpus pilsētas un iespēju nogaršot ēdienus no Latvijā
raţotiem produktiem. Ir pieprasījums pēc atklātnītēm ar Daugavpils vēsturiskajiem un mūsdienu
skatiem (Daugavpils novada TIC atskaite, 2010).
Lielākais TIC apkalpoto ceļotāju īpatsvars ir individuālie iekšzemes ceļotāji. Daugavpils
novada TIC apkalpoto tūristu skaita izmaiľas no 2006. gada līdz 2011. gadam ir aplūkojamas 10.
attēlā.
Tomēr tūrisma nozares ekonomisko aspektu vislabāk reprezentējošais rādītājs ir tūristu
mītnēs apkalpoto personu skaits. Saskaľā ar LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem (skat. 11.
att.) šī rādītāja vērtība kopš 2008. gada samazinās. Tas varētu būt saistīts ar ekonomiskās krīzes
sekām. Simetriski reaģē tūristu mītľu piedāvājums - salīdzinot ar 2009. gadu, 2010. gadā gultas
vietu skaits samazinājās par 13% (skat. 12. att.). Kopējā Daugavpils pilsētas (887 gultas vietu
skaits) un Daugavpils novada (541 gultas vietu skaits) kapacitāte lielo pasākumu organizēšanā ir
1 428 gultas vietu (Daugavpils novada TIC dati).
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10. att. Daugavpils novada TIC apkalpoto tūristu skaits (Daugavpils
novada TIC dati)
Tāpat kā 2009. gadā, arī 2010. gadā bija vērojama tendence, ka iekšzemes ceļotāji sava
ceļojuma laikā bija taupīgi, centās ekonomēt līdzekļus un samazināt ceļojuma izmaksas,
izvēloties tūristu mītľu vislētāko segmentu – dienesta viesnīcu vai kempingu, nevis viesu māju
vai viesnīcu; neizvēloties gida pakalpojumus, nepērkot suvenīrus (Daugavpils novada TIC
atskaite, 2010).

11. att. Daugavpils pilsētas viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto
personu skaits (CSP dati)
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12. att. Gultasvietu skaits Daugavpilī gada beigās (CSP dati)
Latvijas lielākie tūrisma operatori un tūrisma aģentūras, kas ceļotājus ved uz Daugavpili,
izmanto sava uzľēmuma gidus. Likumsakarīgi, ka informācija, kas tiek pasniegta tūristiem par
Daugavpils tūrisma objektiem ir ļoti daţāda un pretrunīga. Šādā situācijā Daugavpils novada TIC
darbiniekiem ir grūti ietekmēt Daugavpils pilsētas tēlu, kas veidojas tūristiem (Daugavpils
novada TIC atskaite, 2010).
Kā rāda arī citu valstu pieredze, individuālie iekšzemes un ārvalstu ceļotāji ceļojuma
laikā izmanto ceļveţus, kartes un brošūras.
Daugavpils novada TIC apmeklētāju – tūristu profils (2010.g.)
Latvijas ceļotāji:
 ģimenes ar bērniem;
 ģimenes bez bērniem;
 organizētas draugu vai domubiedru grupas;
 darījumu ceļotāji.
Pārvietošanās veids: automašīna, mikroautobuss vai autobuss un vilciens, retāk –velosipēds.
Ārvalstu ceļotāji:






pensionāri (visbieţāk kopā ceļo vairāki pāri);
precēti pāri;
jauniešu grupas (2 – 6 cilvēki);
individuālie ceļotāji;
darījumu ceļotāji (komandējumi, konferences, pieredzes apmaiľas programmas).

Pārvietošanās veids: automašīna, kemperis un velosipēds, vilciens un autobuss (Daugavpils
novada TIC atskaite, 2010).
Ārvalstu ceļotāju galvenie segmenti (2010.g.)
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Atpūtnieki Baltijā – atvaļinājuma laiku pavada apceļojot Baltijas valstis (t.sk. arī Daugavpili).
Interesē arhitektūra. Daudzi šī segmenta tūristi no Daugavpils dodas arī uz Krieviju vai
Baltkrieviju.
Kultūras baudītāji – svarīga ir pilsēta kā kultūras vienība. Vienlaikus viľus piesaista neskarta
daba un nepiesārľota vide (Daugavpils novada TIC atskaite, 2010).
Daugavpils novada TIC ārvalstu apmeklētāju informētība par ceļojuma galamērķi (2010.g.)
 Ierodas zināmā ceļojuma galamērķī – zina, ko apskatīties. Lielākajai daļai ir līdzi
ārvalstīs sagatavotie ceļveţi „Latvia”, „Baltic states”.
 Ierodas nezināmā ceļojuma galamērķī – jautā, ko var redzēt pilsētā un tās
apkārtnē.
Ceļotāji visvairāk interesējušies par: Daugavpili (8140), Daugavpils novadu (1341),
Daugavpils Cietoksni (775), Dabas parku „Daugavas loki”, tūristu mītnēm pilsētā (469), tūristu
mītnēm laukos (143) un sakrālajiem objektiem (78) (Daugavpils novada TIC atskaite, 2010).
Pēc Daugavpils novada TIC vadītājas domām 2010. gadā Daugavpils pilsētas un
Daugavpils novada kā ceļojuma galamērķa lielākā problēma vēl arvien ir tā, ka lētajā segmentā
nav pietiekams tūristu mītľu skaits lielām ceļotāju grupām; cenas par tūristu mītľu
pakalpojumiem ir augstas, par ko TIC apmeklētāji ļoti bieţi izsaka neapmierinātību. Lai arī
valsts līmenī tūristu mītľu pakalpojumiem tika piemērota PVN nodokļa pazeminātā likme,
lielākā daļa Daugavpils tūristu mītľu, atšķirībā no viesnīcām Rīgā, nesamazināja pakalpojumu
cenas. Tas negatīvi ietekmēja pilsētas un novada tūrisma nozari kopumā.
1.3.5. Daugavpils pilsētas atpazīstamība interneta vidē
Ľemot vērā e-komercijas un internetvides lomas pieaugumu tūrisma nozarē, Daugavpils
pilsētas tēls un atpazīstamība tika analizēti izmantojot Google® informācijas meklēšanas sistēmu.
Baltijas reģiona griezumā Daugavpils atpazīstamība ir salīdzinoši zema (skat. 13. att.).
Objektīvi, ka ziemeļvalstu metropoles ir visatpazīstamākās, bet diemţēl, tādas pilsētas kā Tartu
un Kauľa ir populārākas nekā Daugavpils.
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Latvijas mērogā Daugavpils pilsēta ir vidēji atpazīstama (skat. 15. att.), savukārt,
pierobeţas reģionā pilsēta ir labi atpazīstama (skat. 14. att.).

13. att. Daugavpils pilsētas atpazīstamība Google® meklēšanas sistēmā
Baltijas reģiona kontekstā
Pilsētas atpazīstamību var veicināt gan negatīvi, gan pozitīvi aspekti. Jāľem vērā fakts, ka
informācija internetvidē ietekmē objekta tēlu ilgstošāk nekā televīzijā vai drukātos medijos
atspoguļotā informācija. Internetmediju ziľu arhīvi paliek pieejami meklēšanas sistēmām arī pēc
informācijas “novecošanās”.
Ziľu analīze ir ilgstošs un laikietilpīgs process, tāpēc tika veikta ar Daugavpils pilsētu
saistītu attēlu analīze. Neskatoties uz to, ka attēlu analīze ir subjektīvs process, pēc attēlu satura
var spriest par to, kādu iespaidu atstāj objekts. Attēlu analīzes rezultāti atspoguļoti 15. attēlā.
Ľemot vērā analīzes rezultātus, var apgalvot, ka interneta lietotājam radīsies neitrāls iespaids par
Daugavpili.
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14. att. Daugavpils pilsētas atpazīstamība Google® meklēšanas sistēmā
pierobeţas reģiona kontekstā

15. att. Daugavpils pilsētas atpazīstamība Google® meklēšanas sistēmā
Latvijas kontekstā
Atrasto attēlu tematikas analīze (skat. 16.,17. att.) parāda, ka Daugavpils pilsēta interneta
lietotajam varētu asociēties ar kultūrvēsturisko mantojumu (Baznīcas, Cietoksnis), sportisko garu
(sports, sportisti), augstāko izglītību (DU), ar videi draudzīgu sabiedrisko transportu (tramvaji)
un ārēji labi atpazīstamu Hotel Latgola viesnīcas ēku.
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Attēlu tematika pietiekami labi atspoguļo reālo situāciju. Uztverot analīzes rezultātus
tūrisma attīstības kontekstā, var secināt, ka par potenciālo tūrisma resursu tiek uzskatīts
kultūrvēsturiskais mantojums, iespējams, arī daţi sporta pasākumi.

16. att. Google® meklēšanas sistēmā atrasto attēlu novērtējums (atslēgas
vārds “Daugavpils”)

17. att. Google® meklēšanas sistēmā atrasto attēlu tematika (atslēgas vārds
“Daugavpils”)
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1.3.6. Daugavpils pilsētas tūrisma nozares SVID analīze
3. tabula. Daugavpils pilsētas tūrisma nozares SVID
Iekšējie faktori
Stiprās puses
Vājās puses
1.
Daugavpils
pilsētas
izdevīgais 1. Vairāki kultūrvēstures objekti nav sakopti
ģeogrāfiskais stāvoklis: triju valstu robeţu un nav marķēti (trūkst informācijas,
tuvums, ES Austrumu robeţa;
informatīvas plāksnes vai tml.) ;
2. Transporta mezgls
un attīstīta 2. Lielākā daļa sakrālo objektu aplūkojama
infrastruktūra, kas pilsētu savieno ar citiem tikai no ārpuses;
Latvijas reģioniem, Lietuvu, Baltkrieviju un 3. Kvalificētu gidu trūkums;
Krieviju;
4. Tūrisma inventāra nomas neesamība;
3. Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs ir 5. Jaunu tūrisma produktu trūkums;
valsts nozīmes pilsētbūvniecības ansamblis 6. Nepietiekams skaits lētu jauniešu tipa
un daļa no Eiropas kultūrvēsturiskā mītľu;
mantojuma;
7. Vāji attīstīts kempingu piedāvājums;
4. Bagāts sakrālais mantojums;
8. Vāja sadarbība starp tūrisma; uzľēmējiem
5. Multikulturāla vide, kas ir labvēlīga un naktsmītľu īpašniekiem;
kultūras tūrisma attīstībai;
9. Nav nevienas starptautiskā viesnīcu tīkla
6. Daugavpils cietoksnis – 19. gadsimta viesnīcas;
pirmās puses cietokšľa paraugs, kas atbilst
10. Uzľēmēju vāja aktivitāte jaunu tūrisma
ideālo nocietināto pilsētu kategorijai
produktu veidošanā, sinerģijas trūkums
Eiropas kontekstā;
starp uzľēmējiem;
7. Daugavpils vārds cieši saistīts ar 11.
Vāji
izteikts
ziemas
sezonas
pasaulslaveno mākslinieku Marku Rotko;
piedāvājums;
8. Latgales Zoodārzs (vienīgais Latgalē);
12. Nav saistošu piedāvājumu ģimenēm ar
9. Piemērota vide specializētu,
bērniem, t.sk. pusaudţiem;
uz dabas resursiem bāzētu produktu 13. Aktīvā tūrisma objektu trūkums;
radīšanai, izmantojot pievilcīgus dabas 14. Nepietiekama kultūras un vēstures
resursus – ezeru ainavas, Daugavas upi un pieminekļu izmantošana jaunu tūrisma
bioloģisko
daudzveidību
(sikspārľi produktu veidošanā;
cietoksnī);
15. Pietrūkst „leģendas” vai stāsta par
10. Seno amatu prasmes;
vietām vai kultūrvēstures objektiem, kas
11. Atvērti un viesmīlīgi iedzīvotāji;
būtu saistoši tūristiem;
12. Starptautiski kultūras pasākumi, pilsētas 16. Ne visi tūrisma objekti ir pieejami
svētki, kas veicina kultūras tūrisma attīstību;
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
13. Starptautiskas sporta sacensības 17.
Nepietiekams
ārējais
pilsētas
(Spīdvejs) un turnīri, kas veicina sporta un
mārketings;
darījumu tūrisma attīstību;
18. Nepietiekama inovāciju izmantošana
14. Laba sadarbība ar pierobeţas valstu tūrisma nozarē.
pašvaldībām tūrisma jomā.
Ārējie faktori
Iespējas
Draudi
1. Daugavpils lidostas attīstība;
1. Lēnā reģionālā un globālā ekonomiskā
2. Iespēja piesaistīt tūrisma nozares izaugsme, pastāv ekonomikas un arī tūrisma
projektiem ES fondu finansējumu;
pieprasījuma recesijas risks;
3. Kopīgu ceļojuma maršrutu izstrādāšana
2. Inflācija, energoresursu cenu pieaugums,
ar Lietuvas un Baltkrievijas pierobeţas
kas sadārdzina tūrisma pakalpojumus;
reģioniem, kopīgs mārketings;
3. Citu Latvijas un Baltijas valstu
4. Daugavpilij daţādos pasaules reģionos ir reģionu/pilsētu konkurētspējas pieaugums;
sadraudzības pilsētas, kuras varētu kalpot kā
4. Politiskie riski.
jauni kanāli ienākošā tūrisma attīstībai;
5. Veselības tūrisma attīstības iespējas.

1.4. Daugavpils pilsētas tūrisma attīstībā iesaistītās puses
Ekonomikas Ministrija
Par Latvijas tūrisma politikas izstrādi ir atbildīga LR Ekonomikas ministrija. Tās
galvenie uzdevumi ir likumprojektu un normatīvo aktu izstrādāšana, valsts atbalsta plānošana,
starptautisko sadarbības līgumu sagatavošana un īstenošana, starptautisko projektu izstrādes
koordinēšana. Ministrijas ietvaros par tūrisma jomu atbild Uzľēmējdarbības konkurētspējas
departamenta Tūrisma nodaļa.
Tūrisma attīstības valsts aģentūra
Ekonomikas ministrijas pakļautībā darbojas Tūrisma attīstības valsts aģentūra, kuras
misija ir Latvijas valsts tūrisma politikas ieviešanas nodrošināšana. Aģentūras galvenie
uzdevumi ir Latvijas tūrisma tēla atpazīstamības veicināšana un Latvijas kā tūrisma galamērķa
popularizēšana, tūrisma attīstību veicinošu pasākumu realizēšana, tūrisma attīstības finansējuma
piesaistīšana, sadarbības veicināšana, tūrisma tirgus izpēte, tūrisma attīstību ietekmējošo
normatīvo aktu pilnveidošanas priekšlikumu izstrādāšana un tūrisma nozares kvalitātes
pārvaldības ieviešana.
Latgales plānošanas reģiona administrācija
Latgales plānošanas reģions ir VARAM pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas nodrošina
Latgales reģiona plānošanas dokumentu izstrādi, sekmē to ieviešanu, veicina pašvaldību un citu
valsts pārvaldes iestāţu sadarbību, realizē reģiona interešu aizstāvību valsts līmenī, informē par
pieejamajiem finanšu instrumentiem un veicina to apgūšanu. LPR veicina arī tūrisma attīstību,
reģiona plānošanas dokumentos norādot tūrisma attīstībai nozīmīgākās teritorijas, perspektīvākos
tūrisma attīstības virzienus un rīcības tūrisma attīstības nodrošināšanai.
Plānošanas reģiona attīstības padomes uzdevumā īsteno Latgales reģiona attīstības
aģentūra. LRAA dibināta 1999.gadā ar mērķi nodrošināt reģiona attīstības plānu ieviešanu un
pārraudzību. LRAA īsteno vērienīgus tūrisma infrastruktūras un tūrisma mārketinga pārrobeţu
projektus, uztur Latgales tūrisma portālu www.visitlatgale.com, sadarbībā ar Latgales tūrisma
informācijas

centriem

nodrošina

Latgales

reģiona tūrisma piedāvājuma reklamēšanu

Starptautiskās tūrisma izstādēs – gadatirgos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā un Baltkrievijā.
Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme”
Eiroreģions “Ezeru zeme” izveidots ar nolūku veicināt Baltkrievijas Republikas, Latvijas
Republikas un Lietuvas Republikas pierobeţu reģionu (Eiroreģionu) pārrobeţu sadarbību sociāli
ekonomiskās attīstības nodrošināšanai. Eiroreģions ir Baltkrievijas Republikas, Latvijas
Republikas un Lietuvas Republikas pierobeţu reģionu vietējo un reģionālo
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pašvaldības iestāţu un institūciju brīvprātīga apvienība, kas ievēro attiecīgās vienošanās starp
minētajām valstīm.
Daugavpils pilsētas pašvaldība
Saskaľā ar Likumu par pašvaldībām, pašvaldības ir atbildīgas par teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un
uzturēšanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, atkritumu savākšanas un
izvešanas kontroli), sadzīves atkritumu un notekūdeľu apsaimniekošanas organizēšanu,
sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu. To pienākums ir sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu, tautas jaunrades attīstību un kultūras pieminekļu saglabāšanu, gādāt par
iedzīvotāju izglītību, veicināt uzľēmējdarbību u.tml. Saskaľā ar Tūrisma likumu, pašvaldības
izstrādā attīstības plānus un teritorijas plānojumus, kuros definē pašvaldību tūrisma attīstības
perspektīvas, nodrošina resursus un pasākumus tūrisma attīstībai, piedalās tūrisma informācijas
centru un punktu izveidē un finansēšanā, veicina izglītojošo darbu tūrisma jomā, popularizē
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
Tūrisma informācijas centrs
TIC juridisko darbību nosaka Tūrisma likums. Papildus likumā noteiktajām funkcijām,
TIC bieţi pilda arī tūrisma aģentūras starpnieka funkcijas starp klientiem un tūrisma
operatoriem vai citiem pakalpojumu sniedzējiem un tūrisma operatora funkcijas, izstrādājot
un pārdodot tūrisma pakalpojumus (piemēram, ekskursijas). TIC darbības sfērā ir arī:
 konsultāciju sniegšana esošajiem un jaunajiem tūrisma uzľēmējiem;
 dalība projektos;
 suvenīru tirdzniecība;
 pašvaldības tūrisma attīstības nodaļas funkciju veikšana.
TIC finansējuma galvenais avots ir pašvaldību finansējums, kā arī ieľēmumi no pašu
saimnieciskās darbības un finansējums daţādu projektu īstenošanas laikā.
Latvijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības politikas īstenošanu, kultūras mantojuma
apzināšanu, izpēti un aizsardzību realizē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.
VKPAI uztur valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru, izsniedz atļaujas un
saskaľojumus būvniecības, konservācijas, restaurācijas, remonta, rekonstrukcijas un citu
saimniecisko darbību veikšanai kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās, pieľem lēmumus
par saimnieciskās darbības apturēšanu kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā, ja tiek
pārkāpti kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumi, organizē pasākumus, kas saistīti ar
arhitektūras kvalitātes uzlabošanu kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās un veic
citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
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2. RISINĀJUMA VARIANTI
2.1. Pasīvais jeb „0” variants (1. variants)
Pirmais risinājuma variants neparedz aktīvu Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalību
tūrisma nozares attīstībā tās administratīvajā teritorijā, koncentrējoties tikai uz esošo pilsētas
infrastruktūras projektu realizāciju, Daugavpils cietokšľa attīstību saskaľā ar iepriekš plānoto un
piedāvātajām ES struktūrfondu iespējām. Tūrisma nozares attīstības koordinācija tiek uzticēta
tirgum un uzľēmējiem, tādā veidā ietaupot līdzekļus un administratīvos resursus citām
aktivitātēm.
Realizējot šo risinājuma variantu, pastāv būtisks risks, ka neskatoties uz ekonomiskā
stāvokļa uzlabošanos, realizētiem infrastruktūras projektiem un Daugavpils cietokšľa attīstību,
tūrisma nozare attīstīsies haotiski un nekoordinēti, tūristu plūsma būs izteikti atkarīga no
ekonomiskās situācijas valstī un Eiropā. Šādā situācijā, kad netiks akcentēts Daugavpils pilsētas
tēls, netiks veikti mārketinga pasākumi un netiks sakārtoti un mērķtiecīgi attīstīti tūrisma resursi,
tūristi droši vien izvēlēsies maršrutus un ceļojumu galamērķus ārpus Daugavpils pilsētas.
Aktīvi neiesaistoties tūrisma attīstībā, tiks zaudētas unikālās iespējas būtiski uzlabot
Daugavpils pilsētas tēlu, sekmēt nodarbinātību un investīciju piesaisti.
2.2. Aktīvais jeb „līdzdalības un atbildības” variants (2. variants)
Otrais risinājuma variants paredz konsekventu Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalību
tūrisma nozares attīstībā tās administratīvajā teritorijā un ārpus tās, apzinoties nozīmīgākos
tūrisma resursus, paredzot projektu realizāciju tūrisma jomā, sekmējot tūrisma nozarē iesaistīto
pušu sadarbību, kā arī aktīvi un mērķtiecīgi veidojot pozitīvu un atpazīstamu Daugavpils pilsētas
tēlu.
Pašvaldības aktīva līdzdalība sekmēs koordinētu, stabilu tūrisma nozares attīstību, kas
veidos priekšnoteikumus jaunu darba vietu radīšanai, papildus ienākumu gūšanai, Daugavpils
atpazīstamības veicināšanai un investīciju piesaistei.
Saskaľā ar Daugavpils pilsētas attīstības programmu 2008.– 2014. gadam pašvaldībai
nākotnē jākļūst par multikulturālu, multietnisku un multifunkcionālu pilsētu, pārrobeţu
ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centru. Ar Daugavpils pilsētas attīstības programmas
palīdzību tiek veidots ceļš, lai sasniegtu nosprausto mērķi. Attīstības programmā Daugavpils tiek
skatīta kā mūsdienīga Eiropas pilsēta ar atpazīstamu tēlu, ar kvalitatīvu infrastruktūru, draudzīgu
vidi un pakalpojumiem. Spēkā esošās pilsētas attīstības programmas kontekstā tūrisma nozare
tiek skatīta gan tiešā saistībā ar ienākumiem no tūristiem un Daugavpils viesiem
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sniegtajiem maksas pakalpojumiem, gan kompleksā skatījumā, ľemot vērā, ka tūrisma
industrijas veiksmīgai attīstībai nepieciešams attīstīt gan kvalitatīvu infrastruktūru, gan
pakalpojumus, gan pilsētas tēlu. Tūrisma nozare ir cieši saistīta ar visas pilsētas saimniecisko un
sociālo attīstību kopumā.
„Līdzdalības un atbildības” varianta ietvaros tiek izvirzīta Daugavpils pilsētas tūrisma
attīstības vīzija: Daugavpils – pieprasīts un starptautiski atpazīstams ceļojuma galamērķis.
Ľemot vērā koncepcijas mērķi, situācijas analīzi un noteikto tūrisma nozares attīstības
vīziju, šī risinājuma ietvaros definējami šādi uzdevumi, kuri jāveic tūrisma attīstības
veicināšanai:
1. Paaugstināt tūrisma resursu, produktu un pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību;
2. Uzlabot tūrismu atbalstošo infrastruktūru un tās funkcionēšanas efektivitāti;
3. Mērķtiecīgi un sistemātiski veicināt Daugavpils pilsētas atpazīstamību un pozitīvā
tūrisma tēla radīšanu.
Tūrisma produktu un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, kā arī tūrisma
infrastruktūras un tās funkcionēšanas efektivitātes uzlabošanu pašvaldības administrācija var
tikai veicināt vai radīt atbilstošus priekšnoteikumus. Šo uzdevumu izpildē iesaistāmas
privātpersonas, komersanti, investori un organizācijas.
Daugavpils pilsētas tēla popularizēšanā un tūrisma mārketinga pasākumu īstenošanā
pašvaldības administrācijai jābūt vadošai lomai, izmantojot tās administratīvos resursus un
sakarus starptautiskajā līmenī.
Priekšlikumi turpmākās rīcības plānojumam šī varianta īstenošanai ietverti dokumenta 4.
sadaļā.
2.2.1. Rīcības principi „līdzdalības un atbildības” varianta īstenošanai
1. Darbības tūrisma attīstības atbalstam jāīsteno saskaľā ar spēkā esošo likumdošanu un
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.
2. Tūrisma attīstībā iesaistītām pusēm savstarpēji koordinēti jāsadarbojas, tādā veidā radot
sinerģijas efektu un ciešu saikni starp tūrisma produktu un infrastruktūru.
3. Īstenojot pilsētas tūrisma tēla mārketinga pasākumus, jāizmanto mūsdienu mediju un
tehnoloģiju iespējas.
4. Mārketinga pasākumos jāizmanto šādi komunikācijas kanāli:


Mediji kā atpazīstamības veidošanas kanāls:
o Drukātie mediji
 Avīzes un ţurnāli
o Internets
 Ziľu un info portāli
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 Video, foto un prezentāciju augšupielādēšanas vietnes
 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
 Blogi
 Sociālie tīkli
Izstādes kā iepazīstināšanas iespēju kanāls:
o Vietējā mēroga tūrisma izstādes
o Kaimiľvalstu tūrisma izstādes
o Lielāka mēroga tūrisma izstādes tuvajās ārzemēs
Tūrisma aģentūras / Tūroperatori kā vidutāju kanāls.

5. Veidojot jaunus vai pilnveidojot esošos tūrisma produktus, jāpiešķir tiem autentiska vērtība.
6. Veidojot jaunu vai pilnveidojot esošo tūrisma produktu, jāľem vērā šāda tūrisma produkta
veidošanas shēma:

18. att. Tūrisma produkta veidošanas shēma
7. Ekspozīcijas un kultūras tūrisma produktus pasniegt arī jauniešiem saprotamā un atraktīvā
veidā.
8. Finanšu piesaistei izmantot ES struktūrfondu līdzekļus, privāto investoru līdzekļus un banku
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kredītus, ar nosacījumu, ka jebkuram tūrisma produktam, kurā tiek investēti līdzekļi ar laiku ir
jāatmaksājas.
9. Tūrisma produktu un pakalpojumu vidē jābūt arī tādiem, kas veidotu starpsezonu
piedāvājumu.
2.2.3. Priekšlikumi rezultatīvo rādītāju izvēlei 2. risinājuma varianta īstenošanas uzraudzībai
Ľemot vērā 4. sadaļā ietvertus pasākumus, tiek piedāvāti šādi rezultatīvie rādītāji:
•

viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits;

•

TIC apkalpoto personu skaits;

•

ārvalstu tūristu, kas uzturas 2 un vairāk diennaktis īpatsvara pieaugums;

•

tūrisma komersantu (aģentūru, visu veidu tūristu mītľu) skaits;

•

tūrisma objektu apmeklējumu skaits gadā;

•

atkārtotu ceļojumu skaita pieaugums uz Daugavpili;

•

tūristu apmierinātības ar saľemtajiem pakalpojumiem pieaugums (aptauju rezultāti).
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3. DAUGAVPILS PILSĒTAS TAK IETEKME
VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŢETIEM

UZ

3.1. Pasīvais jeb „0” variants (1. variants)**
Pasīvā jeb „0” varianta realizācijas gadījumā, kad koncepcija netiek īstenota, tā neparedz
aktīvu Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalību tūrisma nozares attīstībā.
Pirmo trīs gadu laikā ir prognozējama stagnācija, jo tūrisma plūsmas palielinājumam
nebūs labvēlīgu priekšnosacījumu, turpināsies iedzīvotāju aizbraukšanas tendence un notiks
nekoordinēta pilsētas tūrisma nozares attīstība. Šādā gadījumā, kad netiks akcentēts Daugavpils
pilsētas tēls, netiks veikti mārketinga pasākumi un netiks sakārtoti un mērķtiecīgi attīstīti tūrisma
resursi, tūristi droši vien izvēlēsies maršrutus un ceļojumu galamērķus ārpus Daugavpils pilsētas.
Aktīvi neiesaistoties tūrisma attīstībā, tiks zaudētas unikālas iespējas būtiski uzlabot
Daugavpils pilsētas tēlu, sekmēt nodarbinātību un investīciju piesaisti.
3.2. Aktīvais jeb „līdzdalības un atbildības” variants (2. variants)**
Aktīvā jeb „līdzdalības un atbildības” varianta īstenošanai, kas paredz pašvaldības aktīvu
iesaisti tūrisma nozares attīstībā Daugavpils pilsētā, turpmāko piecu gadu laikā būs nepieciešami
ieguldījumi 9 035 431 LVL apmērā, no tiem vismaz 338 000 LVL pilsētas tūrisma tēla
popularizēšanai. No kopējas izdevumu summas 16% tiks finansēti tikai no pašvaldības budţeta
līdzekļiem, bet 84% finansējumam tiks piesaistīti ES un ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļi,
t.sk. nodrošinot šo projekta līdzfinansējumu no pašvaldības budţeta.
Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības koncepcijas priekšlikumos turpmākās rīcības
plānojumam ir iekļautas aktivitātes, kuras jau iepriekš tika paredzētās ES projektu īstenošanas
ietvaros (Marka Rotko Mākslas centra izveide u.c.). Daţas aktivitātes neparedz finansējumu, jo
tās ir esošo pašvaldības struktūrvienību un iestāţu kompetencē.
Ľemot vērā provizoriskās aplēses, var secināt, ka koncepcijas 2. varianta realizācija
īstermiľa (2013. - 2015. gados) sniegs minimālu finansiālu atdevi pašvaldības un valsts budţetā.
Ir gaidāmas pakāpeniskas pozitīvas izmaiľas uz valsts un pašvaldības budţetu pirmajos trīs
gados. Šī varianta vidējā termiľā konsekventa īstenošana pastiprināsies pozitīvais efekts uz
pašvaldības budţetu un sociālekonomisko stāvokli pilsētā.
Tūrisma attīstību Daugavpilī var būtiski ietekmēt Daugavpils lidostas attīstība. Tūrisma
plūsmas paaugstināšanai un attīstībai ir nozīmīga pilsētas transporta infrastruktūra un
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pilsētas sasniedzamības iespējas. Pateicoties Daugavpils lidostas attīstībai, uzlabosies pilsētas
ārējā sasniedzamība, nodrošinot gaisa satiksmi ar citām Baltijas jūras reģiona galvaspilsētām un
lielākajām pilsētām, tāpēc nākotnē tās jāveido par starptautiskās nozīmes lidostu. Daugavpils
lidostas attīstība būs svarīga tūrisma un uzľēmējdarbības veicināšanai, ne tikai reģionālā un
nacionālā līmenī, bet arī starptautiskajā līmenī. Gaisa transporta attīstības netiešās ietekmes
rezultātā pieaug nodarbināto skaits tūrisma nozarē, mazumtirdzniecības vietās lidostās,
taksometru pakalpojumu jomā, restorānu, ēdināšanas pakalpojumu, viesnīcu, banku, celtniecības,
degvielas piegādes jomā, informācijas tehnoloģiju un citās pakalpojumu jomās.
Pašvaldības aktīvā līdzdalība tūrisma nozares attīstībā sekmēs koordinētu, stabilu tūrisma
nozares attīstību, kas veidos priekšnoteikumus tūrisma plūsmas palielināšanai, uzľēmējdarbības
aktivizēšanai, jaunu darba vietu radīšanai, papildus ienākumu gūšanai pašvaldības un valsts
budţetā, Daugavpils atpazīstamības veicināšanai un investīciju piesaistei.
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4. PRIEKŠLIKUMI RĪCĪBAS PLĀNOJUMAM
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FINANSĒJUMS
FINANSĒJUMA
ATBILDĪGĀ
IESAISTĪTĀ
Uzsākšanas datums
(indikatīvā
AVOTS
INSTITŪCIJA
INSTITŪCIJA
summa, LVL)
Tūrisma resursu, produktu un pakalpojumu kvalitātes un daudzveidības paaugstināšana
1.
Daugavpils cietokšľa izveide par starptautiskās nozīmes un vietējā tūrisma mērķi ar daudzveidīgiem kultūras un izzinošā tūrisma un ar to saistītām rekreācijas iespējām
1.1.
500 000
Pašvaldība,
Marka
Rotko DCKIC, KP
regulāri no 2013.g.
DAUGAVPILS
STARPTAUTISKAIS
MĀKSLAS
ES fondi
Mākslas
centra
CENTRS
Marka Rotko Mākslas centra izveide par starptautiskās nozīmes
administrācija
kultūras tūrisma objektu, pamatojoties uz apstiprināto
Daugavpils Rotko Mākslas centra darbības stratēģiju 2013.2017. gadam.
1.2.
Daudzveidīga un atraktīva kultūras pakalpojumu klāsta
30 000
Pašvaldība,
DCKIC
KP
regulāri no 2013.g.
(mainīgās
nodrošināšana Daugavpils cietokšľa teritorijā, pamatojoties uz
ES fondi
izmaksas gadā –
ikgadējo DCKIC pasākumu plānu.
Nr.
p.k.

RĪCĪBAS UN PASĀKUMI

atkarīgas no pasākumu
un ekskursiju skaita
gadā).

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Veicināt privātā sektora iesaisti nepieciešamā inventāra nomas
nodrošināšanai ekskursijām pa cietoksni.
Veicināt privātā sektora iesaisti teatralizētu kostīmu nomas
nodrošināšanai.
Bērnu rotaļu laukuma izveide cietokšľa teritorijā.
Brīvdabas estrādes izveidošana Daugavpils cietoksnī, 6.
bastionā.
Atbalstīt 10. aizputes pulka karavīru pieminekļa atjaunošanu
Cietokšľa parkā.
Atbalstīt cietokšľa parka rekonstrukciju (t.sk. strūklakas –
pieminekļa atjaunošana).

-

privātais finansējums

uzľēmēji

AD, DCKIC

2013. – 2014.

-

privātais finansējums

uzľēmēji

AD, DCKIC

2013. – 2014.

Pašvaldība
Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība,
ES fondi

KSP
DCKIC

DCKIC
KSP, LD

2012. – 2013.
2013. – 2015.

DCKIC

KSP, DCKIC

2013. – 2015.

DCKIC

KSP, DCKIC

2013. – 2015.

Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība

DCKIC

DCKIC

regulāri no 2013.g

DCKIC

DCKIC

2013. – 2015.

Pašvaldība,
ES fondi

DCKIC

AD

2013. – 2015.

Pašvaldība
Pašvaldība,
ES fondi

DNMM
DNMM

-

2012. - 2013.
2012. - 2013.

Pašvaldība, ES fondi

DNMM

-

2013. - 2014.

10 000
100 000
5 000
1 000 000

1.9.

Informatīvo stendu izvietošana cietokšľa teritorijā.

1.10.

Vēsturisko kostīmu iegāde, tehniskā nodrošinājuma uzlabošana
20 000
(t.sk. audiogida aprīkojuma iegāde).
Bijušās noliktavas ēkas Daugavpils cietoksnī Nikolaja ielā 9
200 000
izpēte un Amatniecības centra izveidošanas tajā tehniskā
projekta izstrāde.
Daugavpils pilsētas Novadpētniecības un mākslas muzeja modernizācija
Muzeja krājuma telpu “Mākslas” un “Tekstils” modernizācija
15 235
Daugavpils pilsētas Novadpētniecības un mākslas muzeja
38 100
ekspozīciju modernizēšana un paplašināšana, izmantojot
inovatīvās tehnoloģijas, t.sk. ieviešot audiogidu.
Muzeja tehniskā nodrošinājuma modernizācija.
22 500

1.11.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

ap 3 100 gadā

Nr.
p.k.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
4.
4.1.

4.2.
4.3.

RĪCĪBAS UN PASĀKUMI

FINANSĒJUMS(i
ndikatīvā
summa, LVL)
22 792

Muzeja izveide par apmeklētājiem pievilcīgu un tūristiem
interesantu apskates objektu ar modernizētām un paplašinātām
ekspozīcijām.
Uzstādīt videonovērošanas kameras muzeja trijās ēkās un
13 166
muzeja pagalmā.
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa – muzeja ēku Rīgas ielā 8
958 738
saglabātības nodrošināšana.
Muzeja pagalma kompleksa rekonstrukcija, t.sk. vasaras
303 000
sezonas brīvdabas kinoteātra izveide Daugavpils pilsētas
Novadpētniecības un mākslas muzeja rekonstruētajā pagalmā.
Sakrālo objektu un piemiľas vietu pieejamības veicināšana Daugavpils pilsētā
Piemiľas vietu infrastruktūras sakārtošana kapos Daugavpils
16 000
pilsētas teritorijā.
Informatīvo stendu novietošana pie kapsētu (katoļu, luterāľu,
pareizticīgo, vecticībnieku un Garnizona kapos) ieejām ar
8 000
izstrādātu kapu shēmu ar atzīmētiem, daţādos pasaules karos
kritušo karavīru apbedījumiem, ievērojamu cilvēku kapuvietām.
Muzeja „Ebreji Daugavpilī un Latgalē” iekļaušana tūrisma
1 000
maršrutos (informatīvā stenda izveide pie sinagogas ēkas).
Regulāri sadarbojoties ar reliģiskajām organizācijām, sekmēt
Dievnamu maksimālu pieejamību tūristiem.
Informatīvās norādes līdz A.Ľevska pareizticīgo baznīcai.

1 000

FINANSĒJUMA
AVOTS

ATBILDĪGĀ
INSTITŪCIJA

IESAISTĪTĀ
INSTITŪCIJA

Uzsākšanas datums

Pašvaldība

DNMM

-

2012.- 2013.

Pašvaldība

DNMM

-

2013. - 2014.

Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība,
ES fondi

DNMM

-

2014. – 2016.

DNMM

-

2013. – 2016.

Pašvaldība

KSP

LD

2013. – 2014.

Pašvaldība

Daugavpils
novada TIC

KSP

2013. – 2014.

privātais finansējums

Daugavpils
novada
DSMD
Daugavpils
novada TIC
DCKIC

Daugavpils
novada TIC

2013.

Pašvaldība

Aktīvā, kultūras un atraktīvā tūrisma objektu iekļaušana Daugavpils pilsētas tūrisma piedāvājumā
Atraktīvu vides elementu izvietošana Rīgas ielā projekta “Rīgas
50 000
Pašvaldība (minimāli
iela kustībā „MOTION ON EMOTION”” ietvaros (skat. 4.
1 objekts gadā),
pielikumu).
ES fondi
Aktīvās atpūtas maršrutu izveide Stropos: slēpošanas/ velo
1 222 000
Pašvaldība,
trases izveide.
ES fondi
Spīdveja ekspozīcijas izveide (Jelgavas ielā 54).
5 000
Pašvaldība

TIC,

-

2013. – 2014.

LD

2013. – 2014.

KSP

AD, PBD

2013. – 2016.

SP

PBD, KSP

2014. - 2016.

SP

„Speedway Grand
Prix of Latvia”

2013. – 2014.
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Nr.
p.k.
4.4.

4.5.
4.6.

RĪCĪBAS UN PASĀKUMI
Kultūras tūrisma popularizēšana Daugavpils Māla mākslas
centrā (DMMC), nodrošinot:

māla izstrādājumu radīšanas procesa demonstrāciju un
apmeklētāju aktīvu iesaisti šajā procesā;

tautas lietišķās mākslas studijas „Klūga” mākslas darbu
radīšanas procesa demonstrāciju un apmeklētāju aktīvu iesaisti
procesā.
Ekspozīcijas izveide Ledus hallē (Stacijas ielā 45A).
Pilsētas sporta muzeja izveide (Raiľa ielā 69).

4.9.

Retro tramvaja izveide (piedāvāt tūristiem Daugavpils apskates
ekskursiju atbilstoši retro stilam noformētā vecā parauga
tramvaja vagonā):
1)
aktivitāšu īstenošana (pantomīma, klauns, dziedāšana,
dzīvā mūzika u.t.t.);
2)
ar audio gidu aprīkota pilsētas tūre (City tour) retro
tramvajā vairākās valodās.
Latvijas reto rāpuļu un abinieku aizsardzība (Bruľurupuči
pārvesti uz bruľurupuču laboratoriju (LEkB), izveidota rāpuļu
un abinieku ekspozīcija ārā, pavairoti retie abinieki un rāpuļi,
tūristiem pieejami jauni objekti dabā un zookultūrā,
bruľurupuču fermas izveide).
Latgales Zoodārza norāţu sistēmas uzlabošana (LV, RU, ENG).

4.10.

Jaunu telpu rekonstrukcija Latgales Zoodārza vajadzībām.

4.11.

Veicināt
jaunu,
IZTEIKSMĪGU
UN
UNIKĀLU
DAUGAVPILS
TŪRISMA
PRODUKTU
veidošanu
(piemēram, 19. gs. beigu vācu skolas paraugstundas
apmeklējums Raiľa 6.vsk.; izzinošais tūrisms (raţotľu,
audzētavu apmeklējumi) u.t.t).
Bērnu un jauniešu zinātniskā parka koncepcijas izstrāde, parka
izveide.

4.7.

4.8.

4.12.

FINANSĒJUMS(i
ndikatīvā
summa, LVL)
ap 5 000 gadā

FINANSĒJUMA
AVOTS

ATBILDĪGĀ
INSTITŪCIJA

IESAISTĪTĀ
INSTITŪCIJA

Uzsākšanas datums

Pašvaldība

DNMM

SP
SP

20 000

Pašvaldība
Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība, TU

TU

Daugavpils
novada TIC

2013. – 2015.

20 000

Pašvaldība

TU

2015. – 2016.

547 632

Pašvaldība,
ES fondi

Latgales Zoodārzs

Daugavpils
novada TIC
DU

20 000

Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība,
ES fondi

Latgales Zoodārzs

KSP

2013. - 2015.

Latgales Zoodārzs

KSP

2013. - 2015.

50 000

Pašvaldības
un
privātais finansējums

Daugavpils
novada TIC

AD,
IP,
DNMM

DU,

2013. – 2014.

500 000

ES fondi, pašvaldības
un
privātais
finansējums

AD

IP,
JD,
DNMM

DU,

2014. – 2017.

50 000

1 000 000

DMMC,
„Klūga”

TMS

regulāri no 2013.g.

2012
2014. – 2015.

2009. - 2014.
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Nr.
p.k.
5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.
7.1.

7.2.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

FINANSĒJUMS(i
ndikatīvā
summa, LVL)
Ekorekreācijas iespēju iekļaušana Daugavpils pilsētas tūrisma piedāvājumā
Ekotūrisma zonas izveide Gubiščes ezera teritorijā, ierīkojot 2
1 500 656 (DU
dabas takas un skatu torľus ar stacionāru teleskopu, atbilstoši
projekts)
labiekārtojot pieguļošo teritoriju
Stropu ezera publiskās pludmales infrastruktūras labiekārtošana.
30 000
Tūrisma pakalpojumu pilnveidošana
Tūrisma gidu kvalifikāciju paaugstinošu pasākumu veicināšana
2 000
pēc vienota informatīva dokumenta, kur iekļauta vēsturiski
korekta informācija par Daugavpili.
Kvalifikācijas paaugstināšanas, pieredzes apmaiľas un
ap 3 000 gadā
svešvalodu
apmācības
veicināšana
tūrisma
nozares
speciālistiem.
Rokasgrāmatas (ceļveţa) izveide par nozīmīgākajiem
6 000
Daugavpils pilsētas tūrisma objektiem, kurā apkopota vēsturiski
precīza, unificēta informācija par konkrētu objektu, papildus
pievienojot atraktīvu informāciju (nostāsti, leģendas) latviešu,
krievu, lietuviešu, poļu un angļu valodā, nodrošinot izdevuma
elektroniskās versijas pieejamību (iespēju lejupielādēt).
Regulāras sadarbības nodrošināšana starp Daugavpils
novada TIC, uzľēmējiem, DPD un DU nozares speciālistiem,
tūrisma operatoriem, tūrisma produktu sniedzējiem u.t.t.
Tūrisma maršrutu izstrāde un pilnveidošana
Vispārīgu un tematisku tūrisma maršrutu izstrāde daţādām
ap 10 000 gadā
mērķa grupām, iekļaujot šos maršrutus pārrobeţu reģiona
tūrisma piedāvājumā, un mārketinga pasākumi noteiktajām
mērķu grupām.
„PĒDAS Daugavpilī” - vienkāršas shēmas izveide tūrisma
ap 5 000 gadā
maršrutos (karte, objektu numerācija, tematisku maršrutu
shēmas u.t.t).
Starptautisko festivālu organizēšana
“Parad Alle” cirka festivāla organizēšana Kultūras pilī.
ap 3 000 gadā
“SILVER BELLS” garīgās mūzikas festivāla organizēšana.
ap 8 000 gadā
Daugavpils MASKU tradīciju festivāla organizēšana.
ap 7 000 gadā
Akordeona mūzikas festivāla organizēšana.
ap 5 000 gadā
RĪCĪBAS UN PASĀKUMI

FINANSĒJUMA
AVOTS

ATBILDĪGĀ
INSTITŪCIJA

IESAISTĪTĀ
INSTITŪCIJA

Uzsākšanas datums

Pašvaldība,
ES fondi

AD

DU, KSP

2013. - 2015.

Pašvaldība

KSP

LD

2013. – 2015.

Pašvaldība,
ES fondi

Daugavpils
novada TIC

MP,
DNMM,
DCKIC, DU

2013. – 2014.

Pašvaldība,
ES fondi

AD

DPD
iestādes

regulāri no 2013.g

Pašvaldība,
ES fondi

Daugavpils
novada TIC

DNMM,
DCKIC

SAN,

2013. - 2014.

Pašvaldība,
ES fondi

Daugavpils
novada TIC

DPD
iestādes,
uzľēmēji

budţeta
DU,

2014. – 2015.

Pašvaldība,
ES fondi

Daugavpils
novada TIC

DNMM,
DCKIC

regulāri no 2013.g.

Pašvaldība,
ES fondi

Daugavpils
novada TIC

DNMM,
DCKIC

regulāri no 2013.g.

Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība

KP
KP
KP
KP

Kultūras pils
LKC
LKC
LKC

regulāri no 2012.g.
regulāri no 2012.g.
regulāri no 2012.g.
regulāri no 2012.g.

budţeta
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Nr.
p.k.

RĪCĪBAS UN PASĀKUMI

FINANSĒJUMS(i
ndikatīvā
summa, LVL)
ap 4 500 gadā
ap 76 000 gadā

“Jazz Joy Spring” dţeza festivāla organizēšana.
“Mana pils Daugavpils” trīs dienas pilsētas svētku
organizēšana.
8.7.
“Marks Rotko Daugavpilī” - starptautiskā mākslas plenēra
ap 11 000 gadā
organizēšana.
8.8.
Starptautiskā jauniešu festivāla „Urbanstyle” rīkošana.
ap 3 000 gadā
8.9.
Starptautiskā jauniešu festivāla „Artišoks” rīkošana un jaunu
ap 6 050 gadā
ideju attīstīšana (skat. 4. pielikumu).
8.10.
Starptautiskā jauniešu festivāla „Anti AIDS” rīkošana.
ap 1 076 gadā
8.11.
DAUGAVPILS TANGO festivāla organizēšana ar vairākām
ap 5 000 gadā
Latvijas un starptautiska mēroga dejošanas aktivitātēm
(konkursi, sacensības, meistardarbnīcas u.c.).
8.12.
Motobraucēju pasākuma organizēšana, sadarbībā ar Latvijas
ap 3 000 gadā
motobraucēju klubiem (Rīgas, Jūrmalas, Ventspils).
Tūrisma infrastruktūras un tās funkcionēšanas efektivitātes uzlabošana
1.
Tūrisma infrastruktūras uzlabošana
1.1.
Informatīvo stendu izvietošana parkos ar esošās floras un
10 000
kultūrvēsturisko objektu aprakstiem Daugavpils pilsētas
vēsturiskājā centrā parkos (LV, RUS, ENG).
1.2.
Daugavpils pilsētas strūklaku modernizācija (izpēte un
130 000
rekonstrukcija).
1.3.
Interaktīvu maršrutu shēmu izvietošana sabiedriskā transporta
20 000
pieturās.
1.4.
Veicināt aktivitāšu organizēšanu bērniem un jauniešiem pilsētas
2 000
mikrorajonu parkos vasaras laikā (piemērām, ponijs, batuti,
labirinti bērniem u.t.t.)
1.5.
Infrastruktūras izveide bērniem un jauniešiem pilsētas
10 000
mikrorajonu parkos (piemērām, ārā sporta trenaţieri u.c.)
1.6.
Radošu konkursu organizēšana iedzīvotāju piesaistei un pilsētas
ap 6 000 gadā
atdzīvināšanai.
1.7.
Veloceliľu izveide galvenajos tūristu plūsmas virzienos un velo
60 000
novietľu ierīkošana Daugavpils pilsētas centrā.
8.5.
8.6.

FINANSĒJUMA
AVOTS

ATBILDĪGĀ
INSTITŪCIJA

IESAISTĪTĀ
INSTITŪCIJA

Uzsākšanas datums

Pašvaldība
Pašvaldība

KP
KP

LKC
SP, KP

regulāri no 2012.g.
regulāri no 2012.g.

Pašvaldība

KP

DNMM, LKC

Pašvaldība
Pašvaldība

JD
JD

SP
SP

regulāri no 2012.g.
2013. – Jubilejas gads
regulāri no 2012.g.
regulāri no 2012.g.

Pašvaldība
Pašvaldība, valsts

JD
Daugavpils Teātris

KP

regulāri no 2012.g.
regulāri no 2013.g.

Pašvaldība

JD

Pašvaldība

PBD

Daugavpils
novada TIC, DU

2013. – 2014.

Pašvaldība

KSP

PBD

2013. – 2014.

regulāri no 2013.g.

2013. – 2014.

TU, DAP
privātais finansējums

uzľēmēji

DPD

2012. – 2013.

Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība

KSP

AD, PBD

2013. – 2014.

SAN

PBD

regulāri no 2012.g.

Pašvaldība,
ES fondi

KSP

AD, PBD

2013. – 2016.
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Nr.
p.k.
1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

RĪCĪBAS UN PASĀKUMI

FINANSĒJUMS(i
ndikatīvā
summa, LVL)
ap 2 000 gadā

Veselīga dzīvesveida popularizēšanai, pilsētas pozitīva tēla
veidošanai izveidot pilsētas mikrorajonos slidotavas (varbūt arī
ar mākslīgo ledus segumu).
Videonovērošanas sistēmas darbības nodrošināšana pie
154 295
nozīmīgākajiem tūrisma objektiem.
„Web kamera” sistēmas uzstādīšana Vienības laukumā,
1 000
izveidojot Daugavpils pilsētas mājas lapā sadaļu “LIVE
DAUGAVPILS”.
Daugavpils pilsēttelpas Daugavas upes labā krasta attīstības
7 500
koncepcijas izstrāde, teritorijas tehniskā projekta izstrāde un
20 000
Daugavas promenādes izveide (skat. 4. pielikumu).
1 300 000
Baznīcu kalna tūrisma infrastruktūras sakārtošana (t.sk. skatu
20 000
platformas izveide pilsētas skatu fotografēšanai).
Pilsētas robeţzīmes „Kaija” atjaunošana.
15 000
Interaktīvo informācijas āra kiosku uzstādīšana Daugavpils
69 100
vēsturiskajā centrā.
Mobilā suvenīru kioska uzstādīšana Daugavpils vēsturiskajā
20 000
centrā.
Pilsētas
tūre
(City
tour)
ar
conferences
byke
10 000
(http://www.conferencebike.com/CONFERENCEBIKE/bike.ht
ml?bike=64 ).
Daugavpils pilsētas atpazīstamības veicināšana un pozitīvā tūrisma tēla radīšana
Izstrādāt un aktualizēt Daugavpils pilsētas ikgadējo mārketinga
ap 3 000 gadā
pasākumu plānu (t.sk. kultūras, sporta un izklaides pasākumu
kalendāru katram mēnesim).
Izstrādāt un aktualizēt Daugavpils pilsētas ikmēneša (vai
ap 6 000 gadā
iknedēļas) elektronisku ziľu lapu par ieplānotām aktivitātēm,
konkursiem, koncertiem, sporta sacensībām, festivāliem u.t.t.,
īpaši pievēršot uzmanību pasākumiem brīvdienās un svētku
dienās.
Daugavpils pilsētas mārketinga materiālu (suvenīru u.c.) skiču
ap 6 000 gadā
izstrāde un gatavu mārketinga materiālu izplatīšana
starptautiskajos tūrisma gadatirgos - izstādēs.

FINANSĒJUMA
AVOTS

ATBILDĪGĀ
INSTITŪCIJA

IESAISTĪTĀ
INSTITŪCIJA

Uzsākšanas datums

Pašvaldība

SP

Pašvaldība

KSP

2012. – 2013.

Pašvaldība

SAN

2013. – 2014.

Pašvaldība,
ES fondi

PBD

AD, KSP

2013. – 2017.

Pašvaldība

KSP

AD, PBD

2014. – 2015.

Pašvaldība
Pašvaldība

PBD
Daugavpils
novada TIC
Daugavpils
novada TIC
Daugavpils
novada TIC

PBD
KSP, AD

2014. – 2015.
2015. – 2016.

KSP, AD

2014. – 2015.

KSP, AD

2014. - 2015.

Pašvaldība

SAN

KP, Daugavpils
novada TIC, SP

regulāri no 2012.g.

Pašvaldība

SAN

KP, Daugavpils
novada TIC, SP

regulāri no 2013.g.

Pašvaldība,
ES fondi

SAN, Daugavpils
novada TIC

Daugavpils
novada TIC, AD

regulāri no 2012.g

Pašvaldība
Pašvaldība

KSP

regulāri no 2012.g
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Nr.
p.k.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

RĪCĪBAS UN PASĀKUMI
Daugavpils pilsētas tūrisma logo un saukļa izstrāde
Daugavpils pilsētas tūrisma tēla mārketinga portfolio izstrāde
(teksts+attēli+video+prezentācijas+intervijas) un publicēšana
interneta augšupielādēšanas vietnēs, sociālajos tīklos un
partnerpilsētu mājas lapās.
Iekļaut interaktīvas filmas Daugavpils novada TIC un
Daugavpils pilsētas Domes mājas lapā par daţādiem tūrisma
veidiem Daugavpilī (ģimenes atpūta, darījumu, dabas, izzinošais
u.t.t.).
Jaunu un saistošu tūrisma produktu reklamēšana lielākajos
dienas laikrakstos, reģionālajos, nacionālajos starptautiskajos
izdevumos (augsti prioritāros un prioritāros mērķtirgos),
Latvijas tematiskajos tūrisma izdevumos, profesionālajos
tūrisma nozares portālos un populārākajos interneta portālos.
Tūrisma materiālu izplatīšana Latvijas tūrisma informācijas
centros, info stendos un avīzēs, Rīgas dzelzceļa stacijā, augsti
prioritāro un prioritāro valstu Latvijas vēstniecībās (ar
diplomātiskā pasta starpniecību), Rīgas tūrisma un kultūras
informācijas centrā Varšavā, pie sadarbības partneriem Aukštaitijas reģionā TIC (Lietuvā), Polockas TIC (Baltkrievija)
ievietošana mājas lapā.
Tūrisma bukletu un ceļveţu izstrāde un izdošana latviešu,
krievu, angļu, vācu, lietuviešu un poļu valodā.
QR kodu jeb divdimensiju svītrkoda sistēmas ieviešana (izdales
materiāli, izkārtnes, informācijas stendi u.t.t.).
Modernizēt Daugavpils novada TIC mājas lapu.
Tūrisma produktu paketes izstrāde „Daugavpils trijās dienās”
(katrā sezonā intensīva, detalizēti saplānota programma, kas ir
viegli pieejama internetā ar kopējo pakalpojuma maksu).

FINANSĒJUMS(i
ndikatīvā
summa, LVL)
1 000
ap 5 000 gadā

FINANSĒJUMA
AVOTS

ATBILDĪGĀ
INSTITŪCIJA

IESAISTĪTĀ
INSTITŪCIJA

Uzsākšanas datums

Pašvaldība
Pašvaldība,
ES fondi

SAN
SAN

SAN, AD
AD, Daugavpils
novada TIC

2013. – 2014.
regulāri no 2013.g

ap 5 000 gadā

Pašvaldība

SAN

AD, Daugavpils
novada TIC

regulāri no 2013.g

ap 60 000 gadā

Pašvaldība

SAN

Daugavpils
novada TIC

regulāri no 2012.g.

ap 3 000 gadā

Pašvaldība

Daugavpils
novada TIC

ap 20 000 gadā

500

Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība,
ES fondi
Pašvaldība

ap 2 000 gadā

Pašvaldība

Daugavpils
novada TIC
Daugavpils
novada TIC
Daugavpils
novada TIC
Daugavpils
novada TIC

7 000

regulāri no 2012.g.

SAN

regulāri no 2012.g.
2013. – 2014.
2012. – 2014.

Daugavpils tūrisma
aģentūras

regulāri no 2013.g.
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PĀRSKATS

PAR

SABIEDRĪBAS

LĪDZDALĪBAS

PROCESU
Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības koncepcijas izstrādes sākumposmā tika izveidota
darba grupa, kurā aktīvi darbojās ar tūrisma jomu saistītie speciālisti, t.sk. privātā sektora
pārstāvji. Darba grupas sēţu laikā tika apspriesti jautājumi par Daugavpils pilsētas tēlu,
mārketinga materiālu izgatavošanu un izplatīšanu, norāţu sistēmas izveidi, suvenīru izstrādi,
Daugavpils cietokšľa attīstības perspektīvām u.c. Lai izvērtētu esošo situāciju, tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem pieejamos resursus un veicinātu darba grupas efektivitāti, 2012. gadā
tika noorganizētas izbraukuma darba grupas Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā,
Raiľa Daugavpils 6.vidusskolā un Latgales Zoodārzā.
Tika izsludināts Suvenīru ideju konkurss no 2012.gada 26.janvāra līdz 2012.gada
24.februārim, lai veicinātu pilsētas iedzīvotāju, skolēnu, mākslinieku, amatnieku, sabiedrisko
organizāciju pārstāvju un komercuzľēmumu dalību pilsētas vārda popularizēšanā. Daugavpils
suvenīru ideju konkursam tika iesniegtas 29 idejas. Suvenīru autori piedāvāja izmantot gan jau
labi zināmus pilsētas simbolus, gan arī netradicionālas idejas. Konkursa komisija rūpīgi izvērtēja
katru ideju un vērtējot darbus ľēma vērā tieši jaunas idejas.
2011. gada 3. un 4. martā, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides
jautājumu risināšanai, notika situāciju analīzes un ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas
spēle” (Future City Game), kuru rīkoja Britu padome, Daugavpils pilsētas dome un biedrība
„Zināšanu un inovācijas sabiedrība" projekta “Radošās pilsētas” ietvaros. Divu dienu garumā
divdesmit pieci spēles dalībnieki – Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāji, uzľēmēji,
nevalstiskas organizācijas, radošas industrijas, publiskās pārvaldes institūcijas, jaunieši,
pensionāri un pārstāvji no izglītības sektora, meklēja radošus priekšlikumus un tika aicināti
sniegt savu redzējumu un idejas, kas veicinātu Daugavpils pilsētas atpazīstamību un tūrisma
nozares attīstību. Spēles gaitā radīto ideju apraksti ir ietverti 4. pielikumā.

PIELIKUMI
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1. PIELIKUMS
Daugavpils pilsētas tūrisma resursi, produkti un pakalpojumi
4. tabula. Daugavpils pilsētas tūrisma resursi
FOTO
1.

ATRAŠANĀS
VIETA

APRAKSTS, VĒRTĪBA

Daugavpils cietoksnis

Daugavpils pilsētas
rietumu daļa

Izcila fortifikācijas būve, kuras kopplatība ir lielāka par 150 ha. Austrumeiropā vienīgais gandrīz
bez izmaiľām saglabājies 19. gadsimta pirmās puses cietokšľa paraugs, atbilst ideālo
nocietināto pilsētu kategorijai Eiropas kontekstā. Ikviena cietokšľa detaļa izstrādāta, pielietojot
cariskās Krievijas un Eiropas labāko arhitektu skolu būvniecības pieredzi. Visas ēku fasādes
ieturētas ampīra stilā, izľemot Nikolaja vārtus un Ūdenstorni, kuri uzbūvēti gotiskās formās.
Lielākā sikspārľu kolonija Ziemeļeiropā.

Daugavpils cietokšľa
kultūras un informācijas
centrs

Daugavpils
cietoksnis, Nikolaja
iela 5, Daugavpils

Kultūras un informācijas centrs izveidots bijušajā ūdens paceļamajā ēkā, kuras pamati likti 1865.
gadā. Kādreiz ēka kalpoja kā ūdens apgādes sistēma visā cietoksnī un arī nodrošināja cietokšľa
bulvāra strūklakas darbību. Pakalpojumi:
* Ekskursiju pieteikšana Daugavpils cietokšľa apskatei
* Ūdens pacelšanas ēkas apskates iespējas
* Informācija par projektiem Cietokšľa teritorijā
* Interneta bezvada pieslēgums.

Daugavpils
pilsētas
vēsturiskais centrs

Daugavpils pilsētas
centrālā daļa

Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis (vēsturiskā apbūve tapusi 19.gs. saskaľā ar 1826.
gadā Pēterburgā apstiprināto apbūves projektu).
Daugavpils ir viena no nedaudzajām Latvijas pilsētām, kura var lepoties ar vienotā ansamblī
veidotu unikālu klasicisma un eklektisma stila apbūvi.
Sarkano ķieģeļu arhitektūra, jūgendstila ēkas.

Vienības nams

Rīgas
iela
Daugavpils

Tas uzbūvēts pēc Valsts prezidenta Kārļa Ulmaľa ierosinājuma par ziedojumiem un valsts
piešķirtajiem līdzekļiem. Ēka iesvētīta un atklāta 1937. gadā. Ēku projektējis arhitekts Verners
Vitands. Celtne tolaik bija modernākā daudzfunkcionālā ēka Eiropā.

OBJEKTS

Kultūrvēsturiskie objekti

22A,

Daugavpils teātris

Rīgas
iela
Daugavpils

22A,

Teātris Daugavpilī pastāv jau kopš XIX gadsimta vidus. Zīmīgi, ka pirmais krievu teātris – Krievu
dramatiskais teātris nodibināts tieši Dinaburgā (1856.g.). Šo teātri pēc privāta projekta nodibināja
un uzturēja Daugavpils cietokšľa galvenais inţenieris Nikolajs Hagelstroms.

Aizsargdambis

Stiepjas gar Daugavas
ielu paralēli Daugavai,
Daugavpils

Unikāla inţeniertehniskā būve, kas stiepjas 6 km garumā gar Daugavu un pasargā pilsētu no
plūdiem; tā vienlaikus ir arī ceļš. Aizsargdambja celtniecība pabeigta 1841. g. pēc militārā inţeniera
kapteiľa P. Meļľikova projekta. Vietām dambis sasniedz 9 m augstumu virs Daugavas ūdens
līmeľa.

Saules pulkstenis

Vienības
iela
Daugavpils

13,

Izvietots Daugavpils Universitātes skvērā. Saules pulkstenis projektējis Reālskolas pasniedzējs A.
Jaskovs 1910. gadā. Nostiprināts uz četrstūra postamenta. Ciparnīcas līnija atbilst Daugavpils
ģeogrāfiskajam platumam: 56˚.

Rīgas iela

Rīgas iela, Daugavpils

Pirms ceturtdaļgadsimta Daugavpilī tika izveidota pirmā gājēju iela Latvijā – Rīgas iela. Dodoties
nesteidzīgā pastaigā, te ir iespēja ne tikai aplūkot greznās namu fasādes, bet arī iepirkties un baudīt
maltīti. Īpaši majestātisks ir nams Rīgas ielā 61 (1860. g.), kurš ir viens no spilgtākajiem eklektisma
paraugiem, izceļoties ar bagātīgu fasādes dekorējumu. Savukārt pretī 1. pasta nodaļai atrodas purva
bruľurupuča skulptūra (tēlnieks I. Folkmanis, 2009.g.), bet ielas galā, iepretim dzelzceļa stacijai –
ūdens baseinu kaskāde.

Aktiera
Solomona
Mihoelsa dzimtas māja

Mihoelsa
iela
Daugavpils

Mihoelsa ielā 4 saglabājies nams, kurā 1890.gadā piedzima izcilais aktieris, slavenais tautas
mākslinieks Solomons Mihoelss (Vovsi), kuru uzskata par 20.gs. teātra leģendu. Viľa devums teātra
skatuves mākslai ir 14 uzvedumi un vairāk nekā 30 nospēlētas lomas. Izcilākā no tām ir 1935.gadā
atveidotā karaļa Līra loma. Pie S. Mihoelsa dzimtas mājas aplūkojama viľam veltītā piemiľas
memoriālā plāksne, uz kuras trijās valodās rakstīts: „Šajā namā 1890.gada 16.martā dzimis PSRS
tautas mākslinieks Solomons Mohoelss (Vovsi)». Uz mājas sienas ir arī mākslinieka bareljefs, ko
uzstādīja 1990.g. 16.martā par godu simtajai gadadienai kopš izcilā teātra un sabiedriskā darbinieka
dzimšanas.

4,
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Poļu kultūras
www.ckp.lv

30,

Popularizē poļu tautas tradīcijas un kultūras mantojumu. Centrā darbojas daţādi mākslinieciskie
kolektīvi, kā arī notiek pasākumi.

Pāvelam

Dubrovina
parks,
Daugavpils pilsētas
vēsturiskais centrs

Piemineklis bijušajam pilsētas mēram un parka veidotājam Pāvelam Dubrovinam (1839-1890).
Pieminekli darinājis pasaulslavens Maskavā dzīvojošs tēlnieks Aleksandrs Tartinovs, kas darinājis
arī viena guldeľa monētā attēloto Nīderlandes karalienes Beatrikses bareljefu.

Dzejnieka
Andreja
Pumpura krūšutēls

A.Pumpura
skvērā,
Daugavpils
pilsētas
vēsturiskais centrs

Piemineklis/piemiľas vieta.

Meţaparki

Daugavpils
7
meţaparki
(Vizbuļu,
Meţciema,
Mazo
Stropu,
Stropu,
Vecstropu, Rugeļu un
Nometľu)

Šodien pilsētas teritorija meţi aizľem 1630,5 ha lielu platību. Tā ir neatsverama pilsētas bagātība,
kura jāsaglabā, jākopj un jāsaudzē. Meţi izvietoti pilsētas ZR (Meţciems un Viduspoguļanka) un ZA
(Stropi un Krīţi) daļa, ka arī DA (Čerepova, Ruģeļi) daļa. Pilsētas meţiem ir daudzfunkcionāls
raksturs. Tie veic gan sanitāri – higiēniskas funkcijas – aiztur piesārľojošas vielas un troksni, gan
rekreācijas funkcijas – kalpo ka vide iedzīvotāju aktīvai atpūtai. Meţam ir liela nozīme pilsētas
mikroklimata regulācija, vides, ka arī bioloģiskas daudzveidības saglabāšana. Pilsētas teritorija
izveidojami meţaparki – labiekārtotas meţa teritorijas, kas pakāpeniski pārveidojas par ainavisku
objektu. Meţaparka teritorijas paredzētas cilvēku atpūtai, brīvdienu tūrismam, pastaigām, ūdens
sportam, utt.

Piemineklis
Dubrovinam

centrs

Varšavas
iela
Daugavpils

PARKI UN SKVĒRI
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Centrālais parks

Atrodas
līdzās
autoostai, Daugavpils
pilsētas
vēsturiskais
centrs

Vislielākais parks pilsētā, kurš piekļaujas vēsturiskajam centram. Parku projektējis arhitekts Seleckis.
Šis mūsdienīgais parks ir pilsētas zaļā rota, kura akcents ir daudzās puķu dobes un apstādījumi.
Parkam ir daudzfunkcionāla nozīme. Tajā atrodas šaha klubs, plašs bērnu rotaļu laukums, laulību
pils, skeitparks. 2003.gada tika realizēta parka rekonstrukcija 1.karta, 2004.gada – 2. kārta, kas
uzlaboja parka dendroloģisko un estētisko situāciju. Bijušas atrakciju pilsētiľas teritorija rezervēta
aktīvas atpūtas un sabiedrisko pasākumu vietas izveidei. Blakus parkam atrodas Daugavpils ledus
halle.

Dubrovina parks

Atrodas starp Rīgas
un Parādes ielām,
Daugavpils pilsētas
vēsturiskais centrs

Tā iekārtošanā aktīvi piedalījies Pāvels Dubrovins (1839–1890), kas laikā no 1876. līdz 1890. gadam
bija pilsētas mērs. Tāpēc parkam dots P. Dubrovina vārds un tajā uzstādīts viľa piemineklis.
Aptuveni divus metrus augstā bronzas figūra (tēlnieks A. Taratinovs, 2007.g.) atrodas īpaši izveidotā
laukumā netālu no strūklakas. Tveicīgajās vasaras dienās pie strūklakas ikviens var rast atspirdzinošu
veldzi, bet vakaros – noraudzīties tās daudzveidīgajā gaismas un ūdens spēlē.

Dzejnieka
Andreja
Pumpura skvērs

Atrodas starp Saules un
Lāčplēša ielām pretī
Vienības
namam,
Daugavpils
pilsētas
vēsturiskais centrs

Izveidots 19. gs. otrajā pusē. Pēc tēlnieka A. Veinbaha projekta 20. gs. 20.- tajos gados te izbūvēta
skaista strūklaka. Sākotnēji veidojies ka laukums, ap kuru izvietota klasicisma stila apbūve. Skvērā
izvietots dzejnieka Andreja Pumpura krūšutēls, piemiľas akmens Nevainīgajiem sarkanā terora
upuriem, atrodas nesen uzbūvēta pareizticīgo kapela – piemineklis Aleksandra Ľevska katedrāles
vieta.

Esplanādes parks

Atrodas starp Daugavas
un Kandavas ielām,
Daugavpils

Perspektīvā parka vieta ar esošiem koku stādījumiem un mākslīgo Esplanādes ūdenskrātuvi pie
Kandavas ielas.

Baznīcas skvērs

Atrodas Daugavpilī
starp
Sv.Pētera
baznīcu un Cietokšľa
ielu

Skvērs kopa ar baznīcas dārza apstādījumiem un baznīcas otra puse esošo skulptūru dārzu veido
vienotu apstādījumu ansambli.
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Daugavpils
Universitātes skvērs

Vienības iela
Daugavpils

13,

Tās ir Daugavpils Universitātes mācību korpusa priekšlaukums. Te atrodas neliela strūklaka,
dzejnieka Raiľa krūšutēls (tēlnieks I. Folkmanis, 1966. g.) un Saules pulkstenis.

Skulptūru skvērs

Atrodas
Daugavpilī
starp
Sv.Pētera
baznīcu un Mihoelsa
ielu

Skvēra izvietotas vairāku Latvijas tēlnieku veidotas skulptūras.

Vienības dārzs

Pie Vienības laukuma,
Daugavpils
pilsētas
vēsturiskais centrs

Skvērs pie Vienības laukuma, kas savieno to ar Dubrovina parku. Skvēra kokaugu stādījumi un liela
ziemciešu dobe.

Vienības laukums

Daugavpils
pilsētas
vēsturiskais centrs

Pilsētas centrālais laukums pie Vienības nama. Tā lielāko daļu aizľem cietais segums, laukuma
Ziemeļu daļa ir sudrabegļu stādījumi. Laukuma tiek izvietoti pūķu trauki vasarā. Te notiek lielākie
pilsētas svētku pasākumi.

Daugavas skvērs

Pie Viestura ielas 53,
Daugavpils
pilsētas
vēsturiskais centrs

Skvērs abas puses bijušajam kinoteātrim „Daugava”. Skvēra rekonstrukcija veikta 2002.gadā.
Atjaunoti kokaugu stādījumi, izvietotas mazas arhitektūras formas.
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Akmeľu dārzs

Atrodas Stacijas un
Kandavas
ielu
krustojumā,
Daugavpils

Pēc rekonstrukcijas stūra zemes gabals starp Stacijas un Kandavas ielām ieguvis nosaukumu
“Akmeľu parks” lielo laukakmeľu grupas dēļ, kura veido skvēra centrālo dominanti.

Domes dārzs

Pretī
Krišjāľa
Valdemāra ielas 1,
Daugavpils
pilsētas
Domes ēkai

Izveidojies vēsturiski, ka Domes ēkas priekšlaukums, kuru no ēkas nodala piebraucama zona ar
autostāvvietām. Skvēra vairākas lielas baltegles.

Eirodārzs

Imantas
ielas
un
Teātra
ielas
krustojums,
Daugavpils

Skvērs veido zāļu akcentu noslogotāja Imantas ielas apbūve.

Raiľa skvērs

Atrodas
Daugavpils
6.vidusskolai

Skvērs gleznainas Lauceses upes krasta veido deltas noslēgumu.

Sēlijas skvērs

Sēlijas ielas un Upes
ielas
krustojums,
Daugavpils

pretī
Raiľa

Skvērs veido zāļu akcentu un atpūtas vietu blīvi apbūvētajā Grīvas mikrorajonā.
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Slavas skvērs

Atrodas kvartālā starp
18.
novembra,
Grodľas, Tautas un
Jelgavas
ielām,
Daugavpils.

Slavas skvērs izvietots Jaunbūvē. Skvēra centrālais objekts - piemiľas stēla 2.pasaules kara
notikumiem. Veikti jauni kokaugu stādījumi.

Gajoka skvērs

Atrodas kvartālā starp
Tirgus un Vidus ielām,
Daugavpils.

Vēsturiski izveidojies skvērs pilsētas dzīvojamā mikrorajonā ar veciem koku stādījumiem, pretī
Gajoka (Gaiķu) vecticībnieku lūgšanas namam.

Aveľu skvērs

Atrodas
pretī
vidusskolai,
Daugavpils.

Jaunizveidots skvērs Jaunas Forštadtes rajona pretī 16. vidusskolai. Skvēra jauni kokaugu stādījumi.

Porohovkas parks
(Ķīmiķu parks)

Atrodas kvartālā starp
Jātnieku, Višķu un
Mendeļejeva
ielām,
Daugavpils.

Parks ap Porohovas ezeru. Ainaviska vieta ar veciem stādījumiem.

Aizpilsētas parks

Atrodas
pie
Aizpilsētas
ielas
Gubišces ezera krasta
Daugavpils
Ķīmijas
mikrorajonā

Novietne ir ļoti ainaviska – pie Gubišces ezera. Parks izveidots bijušas vecas, slēgtas kapsētas vieta.
Neskatoties uz gleznaino parka novietni un apkārtējo daudzfunkcionālo teritoriju (augstskola,
bērnudārzi, divas vidusskolas, kultūras pils, lielveikals, dzīvojamas daudzstāvu mājas) atpūtas
funkcijām parks tiek izmantots ļoti minimāli.

16.
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Dzelzceļnieku skvērs

Starp Satiksmes, Dīķu
un
Svāru
ielām,
Daugavpils

Perspektīva skvēra teritorija, kas tiks iekļauta ceļa pārvada projekta. Patreiz te centrālais objekts ir
piemineklis kritušajiem poļu karavīriem.

Jātnieku ielas skvērs

Atrodas kvartālā starp
Cialkovskas, Jātnieku
un Inţenieru ielām,
Daugavpils

Skvērs izveidots Ķīmijas mikrorajonā pretī Porohovkas parkam, pie lielveikala un starp dzīvojamo
māju kvartāliem. Tajā labprāt atpūšas mikrorajona iedzīvotāji.

Ventspils – Jātnieku ielu
skvērs

Atrodas kvartālā starp
Jelgavas, Valmieras un
Ventspils ielām,
Daugavpils Ķīmijas
mikrorajonā

Pašreiz skvērs tiek plaši izmantots, jo parks ir labiekārtots (soliľi, bērnu rotaļu un sporta laukumu).

Meļľičkas skvērs

Atrodas
pie
Akadēmiķa
Graftio
ielas un Meļľičkas
upes
Ruģeļu
mikrorajonā

Perspektīvais skvērs pie Meļľičkas upes.
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Niderkūnu skvērs

Atrodas kvartālā starp
Transporta un Tirgoľu
ielām,
Niderkūnu
mikrorajonā,
Daugavpils

Skvērs mazstāvu dzīvojamas apbūves rajonā. Tajā izvietotas bērnu spēļu laukums.

Avotiľu parks

Atrodas kvartālā starp
Ziemeļu un Uţvaldes
ielām,
Jaunbūves
mikrorajonā,
Daugavpils

Perspektīva parka teritorija. Parka vienā pusē ir daudzdzīvokļu mājas, otrā privātmājas. Parkam
nākotnē var būt daudzfunkcionālā nozīme.

Cietokšľa parks

Atrodas kvartālā starp
Hospitāļa, 1.Oficieru,
2.Oficieru
un
Komandanta
ielām
Daugavpils cietoksnī

Parks veido Daugavpils cietokšľa ansambļa kompozīcijas centru. Nepieciešama parka rekonstrukcija,
vēsturiskās koka lapenes restaurācija un pieminekļa kritušajiem 10.Aizputes kājnieku pulka
kareivjiem atjaunošana.

Ormaľu skvērs

Atrodas pie Ormaľu
ielas Šūľu ezera krasta

Gleznains skvērs Šūľu ezera krasta uz pussalas.

Ezermalas skvērs

Atrodas pie Krasta
ielas Šūľu ezera krasta

Skvērs Šūľu ezera krasta uz pussalas.
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Vidzemes ielas skvērs

Atrodas pie Vidzemes
ielas Šūľu ezera krasta

Perspektīvā skvēra teritorija. Šūľu ezera krasta, pie 7.pamatskolas.

Ziemeļu skvērs

Atrodas kvartālā starp
Daugavpils
Slāvu,
Višķu un Kauľas
ielām

Perspektīvā skvēra teritorija gar Višķu ielu un Slāvu ielas krustojuma.

Jaunas Forštadtes parks

Atrodas kvartālā starp
Daugavpils Aveľu un
Tartu ielām, pretī
Aveľu skvēram

Skvērs Jaunas Forštadtes mikrorajonā. Starp dzīvojamam mājam un centrālo ielu. Labiekārtots ar
labu celiľu tiklu, jauniem kokaugu stādījumiem un pūku dobēm. Ļoti iecienīts iedzīvotāju vidu.

Višķu ielas skvērs

Atrodas kvartālā pie
Daugavpils
Višķu
ielas, blakus Šaurā
ielas

Perspektīvā apstādījumu teritorija starp mazstāvu apbūvi un Višķu ielu.

SAKRĀLIE OBJEKTI
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Baznīcu
kalns
(kompleksais objekts)

Jaunbūve, Daugavpils
(18. novembra 66,
A.Pumpura iela 11A,
Tautas iela 2, Puškina
iela 16A)

Forštadtes Jēzus Sirds
Romas katoļu baznīca

Baloţu
iela
Daugavpils

3,

Vieta, kur līdzās atrodas četru konfesiju dievnami.
Daugavpils Evaľģēliski Luteriskā baznīcas ēkas arhitekts Vilhelms Neimanis. Baznīca sākta celt
1891. gadā, iesvētīta 1893. gadā. Dievnams veidots eklektiskajā stilā ar izteiksmīgām gotiskajām
detaļām - smailloku arkām, vimpergiem, krabjiem. 1941.gadā baznīcā notika ugunsgrēks un tā
izdega. 1941.-1943. g. to daļēji atjaunoja. Padomju gados dievnamā bija gan noliktava, gan bokseru
sporta klubs. 1985. gadā ēka atkal cieta ugunsgrēkā. Baznīcu draudze atguva 1992. gadā
un pamazām uzsāka remontdarbus.
Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieľemšanas Romas katoļu baznīca uzcelta 1902. gadā neobaroka
formās, kur 1909. gadā uzstādītas poļu meistara Ā. Homana ērģeles. Teika stāsta, ka baznīcas
pašreizējās atrašanās vietā bijis ezers, kurā noslīkušas bagāta tirgoľa dievbijīgās meitas. Viľš ezeru
nosusinājis un tā vietā licis uzcelt baznīcu ar diviem torľiem.
Svēto mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle uzbūvēta 1905. gadā kā Dinaburgas
garnizona baznīca. Katedrāles interjers ir bagāts ar gleznojumiem un ikonām. Ikonostasa karkass
darināts no pulēta ozolkoka. Pastāv viedoklis, ka ikonostasa ikonas ir Viktora Vasľecova gleznoto
ikonu (atrodas Sv. Vladimira katedrālē Kijevā) kopijas.
Daugavpils 1. vecticībnieku draudze ir viena no lielākajām visā Latvijā. Jaunbūves vecticībnieku
draudzes Augšāmcelšanās, Dievmātes Piedzimšanas un Svētītāja Nikolaja dievnams iesvētīts 1928.
gadā par godu Dievmātes dzimšanai un Sv. Nikolajam. Otrajā pasaules karā apšaudes laikā
dievnams nodega, saglabājās tikai mūra sienas. Pēc kara lūgšanu namu atjaunoja. 1983. gadā tika
veikts dievnama remonts un jauna - sešu rindu ikonostasa uzstādīšana. Dievnamā liels skaits ikonu.
Īpaši nozīmīgas ir Viļľas ikonu meistara Ivana Mihailova ikonas - "Dievmātes piedzimšana" un
„Sv. Nikolajs”. Dievnama ikonas datējamas ar 19. un 20. gs, bet ir arī daţi 17. un 18. gs.
darinājumi. Jaunbūves vecticībnieku draudzes Augšāmcelšanās, Dievmātes Piedzimšanas un
Svētītāja Nikolas dievnama īpašumā kopumā ir vairāk nekā 30 senu lūgšanu grāmatu.
Baznīca pilsētas ainavā izceļas ar smailu gotiskā stilā veidotu torni un gaišu fasādes apdari. Turklāt
šis projekts apvieno klasisko ar mūsdienīgo, jo dievnams atrodas līdzās Daugavpilij raksturīgajai
kultūrvēsturiskajai koka apbūvei.
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Grīvas Sv. Jaunavas
Marijas Romas katoļu
baznīca

Baznīcas iela
Daugavpils

28,

19.gs. beigās Grīvā bija gan vecticībnieku, gan ebreju dievnami, bet Romas - katoļu draudzei savas
baznīcas nebija. Pēc pēdējā lielākā ugunsgrēka 1845. gadā Grīva bija pārvērsta gruvešos. Vietējie
iedzīvotāji dienu un nakti lūdza Dievu, lai Tas pasargā viľus no nelaimēm. Teika vēstā, ka vienā
tādā lūgšanu naktī kādam daudzbērnu ģimenes tēvam parādījās Jaunava Marija un teica, lai cilvēki
uzceļ baznīcu un tajā lūdz Dieva ţēlastību. Jaunavas Marijas parādīšanās notika nelielā dārzā uz fon
Ettingena zemes.
Pēc tam lika Dievmātes parādīšanās vietā novietot krustu ar domu, ka šo vietu atvēlēs baznīcas
celšanai. Tas notika 1860. gadā.
Dievnams celts pareizticīgo stilā, kāds bija raksturīgs Krievijas ziemeļdaļai. Dievnamu cēla
Daugavpils cietokšľa amatnieki. Baznīca iesvētīta 1897. gadā. Baznīca ir vienstāva koka guļbūve,
kas nav apšūta ar dēļiem. Četrslīpju jumts segts ar rombveida skārda plāksnēm. Baznīcai 9 tornīši,
kuru karkasi apšūti ar dēļiem, un tiem ir piecas atšķirīgas formas.

Daugavpils
Sv.
Aleksandra
Ľevska
pareizticīgo baznīca

Meţciems
Daugavpilī,
Garnizona kapi

Daugavpils Sv. Pētera
un Pāvila pareizticīgo
baznīca

Zeltkalna iela
Daugavpils

52,

Vecā Forštadte ir uzskatāma par Daugavpils vecāko dzīvojamo rajonu. 1997. gadā tās senākā daļā
tika iekļauta īpaši aizsargājamo pilsētas teritoriju skaitā. Šajā koka apbūvē ietilpst arī šī pareizticīgo
baznīca.

Dievmātes
atdusas
pareizticīgo baznīca

Puškina
iela
Daugavpils

52,

1850. gadā Dinaburgas iedzīvotāji griezās pie Polockas un Vitebskas bīskapa Vasīlija ar lūgumu
atļaut pilsētā uzcelt pareizticīgo baznīcu. Atļauja tika saľemta un jaunais dievnams tika iesvētīts
1877. gadā. 1964. gadā padomju vara to slēdza. Līdz 1991. gadam dievnama telpās atradās
bibliotēka. Baznīca dievnamu atguva ļoti bēdīgā stāvoklī. Bija nepieciešams nomainīt jumtu,
uzstādīt kupolus, veikt remontu, nomainot logu rāmjus. 2007. gadā atjaunotajā dievnamā notika
pirmais dievkalpojums.

63
Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības koncepcija

Grīvas Sv. Nikolaja
pareizticīgo baznīca

Ļermontova iela 15,
Daugavpils

Dievnamam raksturīgi kokgriezumi: tie rotā telpas un priekštelpas jumta dzegu, ieejas fasādes
augšdaļu, torľa dzegas, kā arī zvanu torni. Dievnamā ir 11 ikonas, kas datētas ar 17. gs. beigām.

Maļutku
Sv.
Dievmātes
Atdusas
vecticībnieku lūgšanas
nams

Ostrovska
Daugavpils

Dievnams uzbūvēts 1909. gadā.

Vecforštadtes
Dievmātes patvēruma
un
Sv.
Nikolaja
vecticībnieku
kopienas
lūgšanu
nams

Līksnas
iela
Daugavpils

38,

Vecticībnieku draudze te darbojusies kopš 18.gadsimta. Pirmais dievnams sākotnēji atradies Šuľa
ezera krastā, bet 1877. gadā sākās pašreizējās ēkas būvniecība. Valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā iekļautas dievnama 2 ikonas.

Daugavpils
Sv.
Nikolaja pareizticīgo
baznīca

Klusā
iela
Daugavpils

15,

Celta 1894. gadā un atrodas līdzās kapiem. Būvēta no sarkaniem ķieģeļiem; celtnes stūros, virs
pamatiem, zem jumta dzegas veidotas dekoratīvas mūrējuma joslas.

iela

7,
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Sv. Pētera Ķēdes
Romas katoļu baznīca

Rīgas
iela
Daugavpils

39,

Baznīca atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā. Tā ir uzcelta 1848.–1849. gadā, bet tikusi pārbūvēta
1924.g.–1934.g. Dievnama arhitektūrā jaušamas klasicisma iezīmes. Vizuāli tā līdzinās Sv. Pētera
Bazilikai Vatikānā. Baltā dievnama lielais kupols balstīts uz četriem dubultpīlāriem.

Sv.
Ľevska
kapela

Aleksandra
pareizticīgo

Saules
iela
Daugavpils

20,

Atrodas A. Pumpura skvērā, kur agrāk bija pareizticīgo katedrāle Svētā kľaza vārdā. Sv. Ľevas
Aleksandra katedrāle tika uzbūvēta 1864. gadā. 1961. gada to slēdza, bet 1962. gada 18. novembrī
plkst. 4.00 uzspridzināja. Kapela ir memoriāla būve, kurai ir arī simboliska nozīme – atgādināt
nopostīto katedrāli.

Grīvas vecticībnieku
lūgšanu nams

Sēlijas
iela
Daugavpils

56,

Dievnams uzcelts 20.gs. 30. - tajos gados.

Nīderkūnu
vecticībnieku lūgšanas
nams

Vaboļu
iela
Daugavpils

6,

Vecticībnieku lūgšanas nams.
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Daugavpils
„Kadiš”

sinagoga

Cietokšľa iela
Daugavpils

38,

Gajoka
(Gaiķu)
vecticībnieku lūgšanu
nams

Jaunā
iela
Daugavpils

5,

Bijušā Aptera sinagoga

Sakľu
iela
Daugavpils

29,

Sinagoga „Kadiš” tika uzbūvēta 1850. gadā. Kā vēsta leģenda, to uzcēla kāds cilvēks godinot
mirušā brāļa piemiľu. Tādēļ to dēvē „Kadiš” – mirušā piemiľas dievkalpojums. Lūgšanas šajā
sinagogā tika pārtrauktas tikai kara laikā. Pēc kara rabīna pienākumus pildīja B.Eliašbergs, savukārt
šoheits (miesnieks) bija M.Pitems. Peisahā (lieldienās) cepa macu, košerēja traukus. 2005.gadā
pateicoties amerikāľu mākslinieka Marka Rotko bērnu finansiālajai palīdzībai sinagoga tika
restaurēta. 2006.gada 11.aprīlī Latvijas prezidente V.Vīķe-Freiberga atklāja restaurēto sinagogu.
Dievnams uzcelts 1886. gadā.

Sinagoga nosaukta par godu rabīnam, kurš to uzbūvēja un tajā kalpoja. Tagad ēka ir draudzes
īpašums. Namā atrodas ebreju kopiena.

PIEMIĽAS VIETAS UN MEMORIĀLI
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Piemiľas
zīme
„Veltījums Rotko”

18. novembra ielas
sākumā
pie
Daugavpils TEC

Mākslinieka Romualda Gibovska veidotā piemiľas zīme „Veltījums Rotko” uzstādīta gleznainajā
Daugavas krastā, kas ir bijis mākslinieka spilgtāko bērnības iespaidu avots. Tā norāda arī uz Šosejas
ielu (tagad 18.novembra iela), kur Rotkoviču ģimene dzīvoja no 1892. līdz 1913.gadam.

Piemiľas plāksne pie
aktiera
Solomona
Mihoelsa dzimtas mājas

Mihoelsa
ielā
Daugavpils

Solomons Mihoelss (Šloime Vovsi) (1890-1948) - aktieris, reţisors.

Piemiľas
akmens
Nevainīgajiem sarkanā
terora upuriem

Atrodas
Daugavpilī
pretī Vienības namam
līdzās Sv.Aleksandra
Ľevska kapelai

4,

Piemiľas vieta nevainīgajiem sarkanā terora upuriem atrodas A.Pumpura skvērā, Daugavpils
pilsētas vēsturiskajā centrā.
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Grāfa Leona
piemiľas
Daugavpils
kapos

Plātera
vieta
katoļu

Daugavpils
kapi

katoļu

Daugavpils katoļu kapos iekārtota Leona Plātera piemiľas vieta. Te uzstādīta melnā granīta plāksne,
kuru rotā uzraksts: „Grāfam Leona Broel Plāteram – poļu sacelšanās organizētājam”.

Daugavpils geto un
ebreju tautas genocīda
upuru
piemiľas
memoriāls Daugavpilī

Viduspoguļanka,
Daugavpils

Memoriālā ansambļa, ko atklāja 1991.gada 10.novembrī, autors ir O.Marinoha. Ansambļa centrā
uzstādīts no laukakmens veidots piemiľas akmens, kurā virsmā ir stilizēta sešstaru Dāvida zvaigzne,
bet pakājē – neliela granīta plāksne ar uzrakstu ebreju valodā „Izraēlas bērnu piemiľai”. Ap
pieminekli novietoti 16 piemiľas akmeľi. Tie simbolizē upurus Vācijas okupētajās valstīs. Uz šiem
akmeľiem norādīts arī upuru skaits – 15 000.

Daugavpils
fašisma
upuru piemiľas vieta

Viduspoguļanka,
Daugavpils

Fašisma upuru piemineklis tika atklāts 1960.gadā 27.jūnijā. Daudzfigūru piemineklis Atmodas gados
tika sagrauts, palicis vienīgi postaments, kur uz granīta plātnēm krievu un latviešu valodā rakstīts:
„Mūţīgā piemiľa fašisma upuriem. 1941.-1944.g.”. Vienā no simboliskajiem kapiem 1989.gadā
9.jūlijā tika pārapbedītas nošauto ebreju mirstīgās paliekas. 2007.g. 21.augustā šajā vietā tika
uzstādīta Holokosta upuru piemiľas plāksne.

Daugavpils geto un
ebreju tautas piemiľa
vieta

Pie
Meţciema
dzelzceļa
stacijas,
Daugavpils

1967.gadā pie Meţciema dzelzceļa stacijas masu nošaušanas vietā tika uzstādīts obelisks, 1974.gadā
to nomainīja ar piemiľas akmeni, kurā iekalts teksts: „Šajā vietā 1941.g. 9 XI vācu fašisti nošāva
2000 miermīlīgus Daugavpils iedzīvotājus – bērnus un pieaugušos”.
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Holokosta
upuru
piemiľas plāksne

1.preču iela
Daugavpils

30A,

Raiľa tēva Krišjāľa
Pliekšāna kapavieta

Daugavpils
kapos

II pasaules karā kritušo
vācu karavīru atdusas
piemiľas vieta

18.
novembra
un
Čiekuru
ielu
krustojuma
rajonā,
Daugavpils

luterāľu

Aiz pilsētas cietuma, ebreju masveida nošaušanas vietā bijušajā dzelzceļa dārziľā 2007.gadā
21.augustā tika uzstādīta Holokosta upuru piemiľas plāksne. Tajā norādīts arī upuru skaits - 1150
cilvēki.

Dzejnieka Raiľa tēvs Krišjānis Pliekšāns dzimis Stelpes pagasta „Pliekšānos” 1829. gadā.

Piemiľas vieta II pasaules karā kritušo vācu karavīru atdusas piemiľas vieta.
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Latvijas Brīvības cīľās
(1918-1920)
kritušo
Latvijas
armijas
karavīru Brāļu kapi

Daugavpilī
kapsētā

luterāľu

Ebreju
apbedījumi
Daugavpils
komunālajos kapos

Daugavpils komunālie
kapi, 18. novembra
iela 220, Daugavpils

Latvijas Brīvības cīľās
kritušo Polijas armijas
karavīru
apbedījumi
Daugavpils
katoļu
kapos

Daugavpils
kapi

katoļu

Latvijas Brīvības cīľās Latgales frontē 1920. gadā kritušo Latvijas armijas karavīru Brāļu kapi.

Kapsētas ebreju sekcijā tika pārapbedīti pasaulslavenie rabīni Meirs Simha Kacs-Kagans, Josifs
Rozins (Rogačovers) un citi. Divās kapsētas vietās ir kompakti ebreju apbedījumi (no 100 līdz 200
kapiem). Daţi pieminekļi tika izgatavoti pirms Otrā pasaules kara un pārcelti uz šejieni no vecās
ebreju kapsētas.
Pilsētas komunālajā kapsētā (netālu no kapličas) atrodas neliels piemineklis, kuru pārcēla no
iznīcinātajiem vecajiem ebreju kapiem. Uz pieminekļa ir uzraksts: ”Šeit apbedītas 10 ebreju
ģimenes, kas kritušas par vācu fašistisko iebrucēju upuriem 1941.-1944.gadā”.
Daugavpils katoļu kapu labajā pusē Polijas armijas karavīru kapavieta iezīmēta ar marmora plāksni
un krustu. Uz kapa plāksnes uzraksts poļu valodā: „Nezināmā karavīra kaps”. Apkārt zems
ieţogojums, kas visticamāk uzcelts 20. gadsimta 30. gadu vidū. Marmora plāksne iemūrēta 1950.
gada beigās. Blakus iezīmēti nezināma pulkveţa un 2 virsnieku kapi. 1920. gada 21. janvārī te
apglabāja no ievainojumiem Daugavpils poļu 101. kara hospitālī (Varšavas ielā) mirušie poļu
karavīri. Katru kapu rotā dekoratīva auduma lenta Polijas valsts karoga krāsā.
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Polijas
armijas
I
Leģiona brigādes pulka
karavīru kapu piemiľas
vieta

Slobodka - Satiksmes
ielā pie Daugavpils
dzelzceļa stacijas

Polijas armijas I Leģiona brigādes pulka karavīru kapi Slobodkā pie Satiksmes ielas bija Latvijā
lielākā poļu karavīru, kas krita Latvijas Brīvības cīľās 1919. - 1020. gadā, kapsēta, kurā bija
apbedīti 500 karavīru. Kapsētā bija apglabāti poļu karavīri, kuri krita 1920. gada 3. janvārī,
atbrīvojot Daugavpili no Sarkanās armijas. 1955.gada februārī pilsētas izpildkomiteja pieľēma
lēmumu kapu teritorijā ierīkot smilšu un šķembu karjeru. Līdz 1970.gadam kapi tika pilnīgi norakti
grantī. 1992.gada 11.novembrī kādreizējo kapu vietā uz neliela zemes uzbēruma atklāts 14 metrus
augsts dzelzsbetona krusts. Piemiľas zīmes autori: R.Gibovskis un V.Bauļina, konstruktors J.Ārgalis. Piemiľas zīmes pakājē uz viena no betona elementiem metālā veidots uzraksts:
"ŢOLNIERZOM POLAKOM POLEGLYM NA TEJ ZIEMI".

Baltijā
pirmā
vecticībnieku
lūgšanu
nama piemiľas vieta

Baznīcas un Liginišķu
ielas
krustojums,
Grīvas
mikrorajonā
Daugavpils

Baltijā pirmā vecticībnieku lūgšanu nama (1660) piemiľas vieta. Latvijas vecticībniecības agrīnās
vēstures avoti liecina, ka 1659. gada vasarā daļa vecticībnieku, glābjoties no vajāšanas, pārcēlušies uz
dzīvi Kurzemes hercogistē. 1660. gada vasarā, apmetušies Liginišķu sādţā, viľi uzcēla Kurzemē
pirmo vecticībnieku dievnamu. Vecticībnieku baznīcas 1960. gada kalendārā ir publikācija "Pirmais
vecticībnieku dievnams Baltijas valstīs". Tajā rakstīts, ka dievnams ticis slēgts 1837. gadā, cara
Nikolaja I valdīšanas laikā. Dievnama turpmākais liktenis nav skaidri zināms: vai nodedzis, vai arī
ticis izlaupīts un iznīcināts. Tā vietā uzstādīts simbolisks melnā granīta krusts.
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Gţegoţa
Fitelberga
piemiľas plāksne

Mihoelsa
iela
Daugavpils

58,

Uz ēkas Mihoelsa iela 58 sienas ir uzstādīta memoriālā plāksne (autore O.Baumane) par godu ebreju
izcelsmes poļu komponistam G.Fitelbergam, kas dzimis Daugavpilī. Gţegoţs Fitelbergs (1879-1953)
ir pasaulslavenais poļu diriģents, komponists un vijolnieks. Daugavpilī pie šī nama, kur pagājusi
diriģenta bērnība, tika atklāta 2005. gada jūnijā piemiľas plāksne.
Īpaši nozīmīgi ir G.Fitelberga diriģenta nopelni. 1906.gadā viľš diriģēja pirmos poļu komponistu
apvienības Jaunā Polija koncertus Varšavā un Berlīnē. Vienlaikus uzstājoties ar vieskoncertiem
Berlīnē, Leipcigā, Drēzdenē un Vīnē viľš no 1908.līdz 1911. gadam vadīja Varšavas filharmoniju.
Bijis Vīnes Hofoper diriģents, uzstājies arī ar Vīnes Konzertverein orķestri, vadījis vairākus orķestrus
Krievijā, kur no 1920. līdz 1921. bijis Maskavas Lielā teātra diriģents, kā arī četrus gadus diriģēja
Djagiļeva Krievu baleta viesizrādēs Eiropā. 30.gadu vidū viľš izveidoja Polijas Radio simfonisko
orķestri Varšavā, taču otrā pasaules kara laikā ebreju izcelsmes dēļ bija spiests atstāt dzimteni.

Piemiľas
akmens
Prūsijas
karaliskā
dienesta
inţenierim
ģenerālim fon Rauham

Daugavpils cietokšľa
teritorijā,
ielikts
galvenā vaļľa eskarpa
sienā
pretim
2.
bastionam

Piemiľas plāksne

Muzeja
iela
Daugavpils

Akmenī iekalts uzraksts: „1822. gada 13. maijā šo akmeni ielika Prūsijas karaliskā dienesta
ģenerālleitnants RAUHS par piemiľu Dinaburgas cietokšľa apmeklēšanai un kā draudzības
apliecinājumu Inţenieru Ģenerālinspektoram”. Gustavs fon Rauhs bija ievērojams Prūsijas politiskais
un militārais darbinieks, kādu laiku bija kara ministrs. Pēc Krievijas imperatora brāļa lielkľaza
Nikolaja Pavloviča uzaicinājuma 1822.-1823. g. apmeklēja vairākus topošus nocietinājumus
Krievijā. Nikolajs Pavlovičs – nākamais Krievijas imperators Nikolajs I, kurš personīgi kontrolēja
cietokšľa celtniecību un piedalījās cietokšľa iesvētīšanā 1833. gadā – toreiz bija Inţenieru
Ģenerālinspektors.
Šajā ēkā no 1930. gada līdz 1939. gadam atradās Polijas Republikas konsulāts. Piemiľas plāksne ir
atklāta 2012. gada maijā.

6,
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Piemiľas plāksne krievu
dzejniekam
un
dekabristam Vilhelmam
Kiheļbekeram

Daugavpils cietokšľa
teritorijā, pie bijušās
Komandanta
pārvaldes
ēkas
(Komandanta ielā 7)
dienvidu fasādes

1827.g. oktobrī Dinaburgas cietokšľa gūstekľu sarakstu papildināja vēl viens cilvēks. Tas bija valsts
ienaidnieks dzejnieks – dekabrists Vilhelms Kiheļbekers, kuru ieskaitīja termiľa arestantu rotā. Šeit
viľš bija ieslodzīts no 1827. gada līdz 1931. gadam ar cara pašvaldības lēmumu.
Vilhelms Kiheļbekers (1797. – 1846.) piedzima pārkrievojušos vācu muiţnieku ģimenē. Mācījās
Carskoje Selo licejā, kur aizsākās viľa draudzība ar A.S.Puškinu, A.Delvigu. Pabeidzis liceju,
Kiheļbekers neilgu laiku kalpoja Ārlietu kolēģijā un pasniedza krievu un latīľu valodu Diţciltīgo
pansionātā.

A.Švirksta
plāksne

Rīgas
iela
Daugavpils

22A,

2011.gada 17.novembrī pie Vienības nama atklāja piemiľas plāksni Daugavpils apriľķa valdes
priekšsēdētājam, apriľķa vecākajam un Daugavpils pilsētas galvai Andrejam Švirkstam (1897 –
1955). Piemiľas plāksnes autors ir tēlnieks Ivo Folkmanis.

5,

1939. gadā Viļakā J.Cibuļskis atvēra grāmatu veikalu "Centība" un kopā ar Vladislavu Loci
organizēja latgaliešu grāmatu izdošanu. Viļakā laikā no 1939. līdz 1940. gadam tika izdotas piecas
grāmatas un “Tāvu zemes kalendars”. 1940.gadā, ienākot padomju karaspēkam, darbu vairs nevarēja
turpināt, un J. Cibuļskis Viļaku atstāja. Cibuļska un Loča izdevniecības darbs turpinājās Daugavpilī
1943.-1944.gadā. Laika posmā no 1943. Līdz 1944. gadam izdevniecība laida klajā 26 grāmatas –
talantīgāko latgaliešu autoru J. Klīdzēja, N. Neikšānieša, M. Andţānes u.c. darbus, sešus rakstu
krājuma “ Olūts” laidienus, laikrakstu “Latgolas Bolss”. Pēc Otrā pasaules kara V.Loča izdevniecība
darbu turpināja emigrācijā Vācijā. Savukārt J. Cibuļskis palika Latvijā, kur pēckara gados viľu
sagaidīja izsūtīšana uz Sibīrijas Golgātu. 1994. gadā Alejas ielas 3.nama vietā pie ēkas fasādes tika
atklāta piemiľas plāksne, kas vēstī, ka te darbojās latgaliešu izdevniecība.

piemiľas

Piemiľas plāksne pie
ēkas, kurā 1943.-1944.
gadā atradās Vladislava
Loča izdevniecība.

Alejas
iela
Daugavpils
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Piemiľas plāksne tatāru
dzejniekam
Musa
Dţalilam

Daugavpils cietokšľa
teritorijā,
pirms
Mihaila vārtiem, uz
arku
vārtu
ārējās
sienas
pie
piebraucama ceļa

Musa Dţaļils ir izcils tatāru dzejnieks, sabiedriskais darbinieks. Ar Daugavpili viľa vārds saistīts ar
traģiskiem notikumiem - 1942. gadā viľš bija ieslodzītais Daugavpils cietoksnī - fašistu gūstā. Uz
cietokšľa mūra ir uzstādīta viľam veltīta piemiľas plāksne.

Izglītības darbinieces un
rakstnieces
Valērijas
Seiles (1891-1970) kapa
vieta

Daugavpils
kapi

katoļu

Valerija Seile (1891-1970) – pedagoģe, publiciste, bibliogrāfe. Bijusi 1. Satversmes sapulces
deputāte, Daugavpils Skolotāju institūta direktore, Izglītības ministra biedre, Tēvzemes balvas
laureāte (1940). Apglabāta Daugavpils katoļu kapos. Kapa pieminekļa (1992) autors – tēlnieks
Bērtulis Buls.

8,

Viens no vecākajiem un lielākajiem muzejiem Latgalē, dibināts 1938.gadā. Kopš 1959.gada muzejs
atrodas vienā no skaistākajām 1883.gadā jūgendstilā celtā pilsētas ēkā. Muzeja apmeklētājus sagaida
Daugavpils novada kultūrvēstures un dabas ekspozīcijas, pasaulslavenā mākslinieka M. Rotko
mākslas zāle un Daugavpils mākslinieka L.Baulina galerija. Muzeja izstāţu zālē tiek eksponētas
daudzveidīgas izstādes. Kultūrvēstures ekspozīcija sniedz ieskatu novada vēsturē sākot ar
9.g.t.p.m.ē. līdz 1991.gadam un iepazīstina ar notikumiem, kas saistīti ar 13. gs. celto Dinaburgas
pili un 19.gs. celto Dinaburgas cietoksni u.c. Muzeja eksponāti vēsta par pilsētu, kas attīstījās kā
svarīgs rūpniecības un kultūras centrs un 1920.gadā iegūst savu latvisko nosaukumu Daugavpils.
Dabas ekspozīcijā apskatāmi novadam raksturīgākie biotopi.
Omulīgajā muzeja pagalmiľā notiek daţādi svētku pasākumi un koncerti.

MUZEJI UN EKSPOZĪCIJAS
Daugavpils
novadpētniecības
un
mākslas
muzejs
www.dnmm.lv

Rīgas
iela
Daugavpils
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Daugavpils
novadpētniecības
un
mākslas
muzejs
www.dnmm.lv

Rīgas
iela
Daugavpils

8,

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā iekārtota mākslas zāle, kurā var apskatīt Dvinskā
(Daugavpilī) dzimušā pasaulslavenā mākslinieka Marka Rotko (1903–1970) lielformāta gleznu
reprodukcijas.

Latvijas
atlētikas
muzejs

spēka
vēstures

Rīgas
iela
22A
(Vienības
nams),
Daugavpils

Muzeja ekspozīcija izvietojusies Daugavpilī – Vienības namā – Fitnesa centra telpās. Muzeja
ekspozīcija sadalīta divos periodos: spēka atlētikas pirmsākumi (19.gs.beigas – 20.gs.sākums) un
mūsdienu atlētu sasniegumi spēka atlētikā un kultūrismā. Muzejā glabājas līdz šim nepublicētie
K.Bula autobiogrāfiskie memuāri. Pieejama arī plaša Eiropas atlētu sacensību apbalvojumu
kolekcija. Muzejā aplūkojami eksponāti, kas stāsta par spēka atlētikas rašanos Latvijā (19.gs.beigas
– 20.gs.sākums). Muzeja ekspozīciju veido spēka atlētu medaļas, zīmes, lentas, ţurnāli, fotogrāfijas,
afišas, kas saistītas ar spēka atlētiku un kultūrismu.

Muzejs „Ebreji
Daugavpilī un Latgalē”

Cietokšľa iela 38,
sinagogas
„Kadiš”
otrājā
stāvā
Daugavpils

Muzeja ekspozīcija stāsta par ebreju dzīvi un sadzīves tradīcijām Latgalē un Daugavpilī kopš
1935.gada. Ekspozīcija attēlo ebreju skaita izmaiľas, radu rakstus fotogrāfijās, sadzīves un kulta
priekšmetus, kā arī daţādus izdevumus: ţurnālus, kalendārus un grāmatas par ebreju dzīvi
Daugavpilī un Latgalē. Vietējā gida - novadpētnieka Josifa Ročko pavadībā ikvienam Daugavpils
pilsētas viesim un interesentam ir iespēja iepazīties ar sinagogu un ekspozīciju, uzzinot interesantus
un aizkustinošus vietējo ebreju ģimeľu stāstus, ebreju dzīves vēsturiskos aspektus, lūgšanu
tradīcijas u.c.

Daugavpils ūdensvada
muzejs

Ūdensvada
Daugavpils

Muzeja ekspozīcija ietver Daugavpils ūdensvada vēstures dokumentus un fotogrāfijas, vēsturiskos
eksponātus, senatnīgu ūdens skaitītāju, kā arī senas un mūsdienīgas ūdensvada un kanalizācijas
ierīces, daţādas kartes, katalogus un grāmatas par ūdens tematiku. Bērnu darbu izstāde “Ūdens
bērnu skatījumā”.

iela

3,
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Saules
iela
Daugavpils

1/3,

Balstoties uz esošajiem muzeja resursiem, kā arī veicot to nepārtrauktu papildināšanu un
pilnveidošanu, Daugavpils Universitātes muzeja misija ir apzināt, saglabāt, pētīt un popularizēt
liecības (dokumentus, fotogrāfijas, atmiľas un lietišķos priekšmetus) par universitātes attīstību no 20.
gs. sākuma līdz mūsdienām, lai informētu, ieinteresētu un izglītotu skolēnus, studentus un plašākus
sabiedrības slāľus par augstskolas vēsturi un ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā reģionālā,
valstiskā un starptautiskā līmenī.

Daugavpils
Universitātes Mākslas
galerija www.du.lv

Saules
iela
Daugavpils

1/3,

Daugavpils Universitātes Mākslas galerijā, kurā ik mēnesi tiek atklāta jauna mākslas darbu
ekspozīcija.

Latviešu māja

Rīgas
iela
Daugavpils

22A,

Te var aplūkot 19. gs. un 20. gs. sākuma Daugavpils novada rokdarbus, lauku darba rīkus, sadzīves
priekšmetus, noskatīties aušanu un vērpšanu, kā arī ieskatīties 20.gs. sākuma vidēji turīga
daugavpilieša dzīvoklī. Jūs sagaidīs zinoši stāstītāji.

Krievu kultūras centrs
(Krievu nams)

Varšavas iela
Daugavpils

14,

Informācijas centrs, kurā var uzzināt par krievu reliģiskajiem un tautas svētkiem, krievu tautas
parašām un tradīcijām, krievu tautas mākslinieciskajiem amatiem, krievu tautas tērpu vēsturi, kā arī
Latvijas krievu kopienas vēsturi un kultūru.
Skulptūru dārzs „Pasaku sēta”, kurā aplūkojamas 17 skulptūras – krievu tautas pasaku varoľi. To
autors mākslinieks un tēlnieks Pjotrs Hudobčonoks, kura darbi savulaik dāvināti Romas
pāvestam Jānim Pāvilam II, Margaretai Tečerei, Mihailam Gorbačovam un Dţordţam
Bušam. Aplūkojamas šādas ekspozīcijas: „Vecticība Latvijā”, „Pareizticība Latvijā”, „Pjotra
Hodobčonoka gleznas”, „Gţeļas keramika”, „Hohlomas izstrādājumi.

Daugavpils
Universitātes
www.du.lv

muzejs
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2.

Poļu kultūras centrs
www.ckp.lv

Varšavas
iela
Daugavpils

30,

Poļu kultūras centrā ir atvērta galerija, kurā katru mēnesi notiek poļu un latviešu mākslinieku gleznu,
fotoizstāţu un amatnieku darbu atklāšana.

Raiľa Daugavpils 6.
vidusskola

Komunālā
Daugavpils

2,

Raiľa Daugavpils 6.vidusskola ir viena no vecākajām Daugavpils skolām, kuras vēsture aizsākās
1875. gadā, kad Grīvā tika atvērta vācu skola. Oficiālu šo skolu sauca „Deutsche Schule zu Griwe”
un tā bija domāta vācu muiţnieku atvasēm, mācību maksa arī bija pietiekami augsta - 25 rubļi gadā.
Tolaik skolu apmeklēja apmēram 300 skolēni, kurus mācīja 10 skolotāji. Šeit no 1875.gada līdz
1879. gadam mācījās tautas dzejnieks Rainis (īstajā vārdā Jānis Pliekšāns). 1877.gadā skolu
reorganizēja, tā iegūva citu struktūru un jaunu nosaukumu: Kurlaendische Landes - Schule zu Griwe
– Semgallen. Šo skolu 1886. gadā beiguši mākslinieks Rihards Zariľš un izcilais Baltijas botāniķis
Kārlis Reinholds Kupfers.
Šeit jau vairākus gadus darbojas daudzfunkcionālā muzejklase, kurā ir savākti materiāli par
izcilajiem skolas absolventiem. Muzejklase piedāvā kultūrizglītojošo programmu ar teatralizētām
izglītojošām muzejstundām “Raiľa skola Raiľa laikā”. Programmas īstenošanas galvenie uzdevumi ir
iepazīt latvisko dzīvesziľu, sniegt ieskatu 19.gs. beigu skolas dzīvē, mācību stundu iespējamā saturā,
kā arī veidot draudzīgu un zinātkāru atmosfēru skolēnu kolektīvā.

DAUGAVPILS
SKROŠU RŪPNĪCA
www.dsr.lv

Varšavas iela
Daugavpils

28,

Vienīgā tūristiem atvērtā munīcijas raţošanas rūpnīca Baltijā, kurā atrodas Eiropā vecākais, joprojām
strādājošais skrošu liešanas tornis. Piedāvā vēsturisko svina liešanas iekārtu apskati, ar kurām kausēts
svins iegūst ideālas lodes piliena formu, krītot no 40m augstuma. Medību munīcijas vēsturiskā
ekspozīcija. Pēc ekskursijas interesentiem ir iespēja izmēģināt produkciju rūpnīcas šautuvē. Piezīme:
ekskursijas raţošanas zonā nenotiek skrošu pasūtījumu izpildes laikā.

iela

Amatniecība
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Māla mākslas
www.dnmm.lv

centrs

18. novembra iela 8,
Daugavpils

Tautas lietišķās mākslas
studija „Latgale”

18. novembra iela 8,
Daugavpils

Tautas
mākslas
„Klūga”

Patversmes
Daugavpils

Māksliniece
Asačova

lietišķās
studija

Olga

iela

Teātra
iela
Daugavpils

2,

25,

Var apskatīt jaunizveidoto malkas cepli un labiekārtotu pagalmu. No jauna ierīkotajā vasaras
izstāţu galerijā varēs vērot vasaras aktivitātes – keramiķu meistarklases, lekcijas un izstādes.
Pašlaik apskatei tiek piedāvātas renovētās telpas – mūsdienīgi aprīkotas keramiķu darbnīcas (darba
mēbeles, podnieku virpa gan mehāniskā – ar kāju darbināmā, gan elektriskās), konferenču un
izstāţu zāle ar daudzveidīgām izstādēm un atbilstošu aprīkojumu, cepļu telpa ar izstrādājumu
ţāvēšanas kamerām un elektriskajām keramikas apdedzināšanas krāsnīm, kuru darbību nodrošina
datorprogramma. Katru trešdienu Daugavpils Māla mākslas centrā notiek podnieka
meistardarbnīca, kuras laikā Tautas lietišķās mākslas studijas ”Latgale” keramiķi demonstrē sava
amata prasmes un piedāvā arī apmeklētājiem iesaistīties darba procesā.
Daugavpils keramiķu studija ir pirmā Latgalē, kas ieguvusi Tautas lietišķās mākslas studijas (TLMS)
nosaukumu. Tajā kopš dibināšanas kopā darbojas gan Tautas daiļamata meistari, gan amatnieki, gan
keramiķi ar akadēmisko izglītību. Savos darbos Latgales keramikas tradīcijas turpina un ir
daudzveidīgi savos radošajos meklējumos Lilija Zeiļa, Jānis un Marija Saikovski, Ligita Pakne, Ilona
Šauša, Valentīns Petjko, Valentīna un Vladislavs Zabiľako, Līga Čible, Mairita Folkmane.
Podniecības tradīcijas tiek popularizētas piedaloties daţādos lokāla, valsts un starptautiska mēroga
kultūras dzīves notikumos: izstādēs, mūzikas un mākslas festivālos, Dziesmu svētkos, gadatirgos.
Latgalē lielākais podnieka ceplis. Daugavpils keramiķu prasmīgās rokas darina visdaţādākos
keramikas izstrādājumus.
„Klūga” dalībnieki veido smalkus pinumus, sadalot pinuma materiālu četrās daļās, izmanto īpašās
pīšanas tehnikas, kur arī rakstainais salikums rada māksliniecisko vērtību. Klūgu pinumiem izmanto
dabas materiālus – klūgas, niedres, salmus. No klūgām veido gan saimniecības traukus, lādītes, gan
dekorus, rokassprādzes un suvenīrus. Katrs darbs ir individuāls un neatkārtojams, turklāt raksturīgs
tieši Latgales novadam.
Adīšana, izšūšana, rotu izgatavošana, filcēšana, zīda apgleznošana, amatu demonstrēšana.
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3.

Kalējs Edgars Vronskis

Graudu
iela
Daugavpils

2D,

Mākslinieciskā metālapstrāde, funkcionālie un dekoratīvie metāla izstrādājumi, amatu
demonstrēšana. Apmeklētājiem ir iespēja iemēģināt savu roku izkaļot kādu laimes monētu vai
suvenīru. Uzľem kāziniekus.

Izstāţu zāle „Latgale”,
www.suvenir.ucoz.lv

Alejas iela 7 – 1B,
Daugavpils

Piedāvā Latvijas tautas lietišķās un dekoratīvās mākslas izstrādājumus: dzintara rotas, keramiku,
daţāda veida koka un ādas izstrādājumus, rakstainas segas un linu sedziľas, galdautus, jostas,
cimdus, zeķes, saktas, pastalas, tautu tērpus, lina un vilnas apģērbu. Piedāvā ietērpties latgaliešu tautu
tērpā un nofotografēties.

Latgales
Zoodārzs
http://latgaleszoo.biolo
gy.lv

Vienības iela
Daugavpils

Lielais Stropu ezers

Lielais Stropu ezers,
Daugavpils
Jauno
Stropu mikrorajons

Vienīgais zoodārzs Latgales reģionā. Zoodārza ekspozīcijā un laboratorijā dzīvo daţādi eksotiskie
dzīvnieki, pērtiķi, ţľaudzējčūskas, krokodili, bruľurupuči, iguānas, skorpioni u.c. tropu meţu un
Latvijas ainavu iemītnieki. Ikviens interesents ekspozīcijā var aplūkot dzīvniekus, kā arī pasūtīt
ekskursiju, tematisko stundu konferenču zālē, piedalīties konkursos dabas draugiem u.c. aktivitātēs.
Zoodārza darbinieki veic pētniecisko darbu ekoloģijas, zookultūru un ekoloģiskās pedagoģijas jomā,
pēta dzīvnieku dzīvi un cenšas saglabāt apdraudētas Latvijas dzīvnieku sugas. Latgales zoodārzs ir
vienīgā zinātniski pētnieciskā laboratorija, kur notiek Eiropas purva bruľurupuču Omus orbicularis
populācijas pavairošana.
Stropu ezera peldvietas atbilst visiem normatīviem. Lielā Stropu ezera peldvieta un peldvieta „Stropu
vilnis” Austrumlatvijā ir vienīgās saldūdens ūdenskrātuvju pludmales, kas saľem ekosertifikātu
„Zilais Karogs”. Ezera krastā atrodas atpūtas komplekss „Vilnis”. Ezera vidējais dziļums ir 3.6 metri,
bet maksimālais dziļums - 6.0 metri.

Dabas objekti
27,
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4.

Izklaide
Izklaides un
tirdzniecības centrs
Ditton nams

Cietokšľa iela
Daugavpils

60,

Lielākais tirdzniecības un izklaides centrs Latvijas dienvidos. Vairāk kā 5 miljoni apmeklētāju gadā.
Vairāk 800 nomnieku, tai skaitā, MAXIMA, RIMI, KLONDAIKA, DEVONA, MEGO, RD
ELEKTRONIKS, SPORTLAND, KOLONNA un citi. Gaļas, zivju, piena produktu, ekoloģisko
produktu tirdzniecības paviljoni un lauksaimniecības tirgus. Restorāns TEX-MEX , daţādas
kafejnīcas, 3D jaunākās paaudzes kinoteātris SILVER SCREEN CINEMA, ORANGE BOULING.
DITTON NAMS - iespēja patīkami atpūsties un iepirkties vienā vietā.

Daugavpils
Latviešu
kultūras
centrs
www.vienibasnams.lv

Rīgas
iela
Daugavpils

22A,

Latviešu kultūras centrs ir vadošā kultūras iestāde Daugavpilī, kas sadarbībā ar pilsētas domes
Kultūras pārvaldi organizē un atbalsta nozīmīgākās kultūras aktivitātes pilsētā, tajā skaitā vairākus
starptautiskus festivālus (garīgās, akordeona, dţeza mūzikas, masku tradīciju festivālus).

Daugavpils
pils

Smilšu
iela
Daugavpils

92,

Dobeles
iela
Daugavpils

30,

1972. gadā atklātā un tagad atjaunotā pils ir lielākais kultūras centrs Daugavpilī un otra lielākā
koncertzāle Latvijā aiz Kongresu nama Rīgā. Kultūras pils lielā zāle var uzľemt 1134 skatītājus.
Gada laikā šeit norisinās ap 100 pasākumu, tos apmeklē vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku. Eiropas
masu pasākumu centru asociācijas Baltijas nodaļa ir piešķīrusi Daugavpils kultūras pils zālei
atbilstības sertifikātu, ka tajā var rīkot visaugstākā līmeľa pasākumus. Tāpēc šeit norisinās gan
Latvijas, gan ārvalstu estrādes un teātra zvaigţľu uzstāšanās (ir viesojušies Alla Pugačova, Nikolajs
Baskovs, orķestris „Maskavas virtuozi” un citi), tiek rīkoti svētki, lietišķās izstādes, kolekcionāru
salidojumi, jauniešu konkursšovi, rokfestivāli un diskotēkas. Cilvēki ne tikai apmeklē koncertus,
izrādes un citus pasākumus, bet arī iesaistās amatiermākslas kolektīvos, interešu klubos un pulciľos
bērniem un pieaugušajiem.
Daugavpils novada dome organizē un atbalsta nozīmīgākās kultūras pasākumus un aktivitātes.

KONCERTZĀLES

Daugavpils
Kultūras centrs

Kultūras

novada

KINO
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Kinoteātris
„Silverscreen”
www.silverscreen.lv

Cietokšľa iela
Daugavpils

60,

Izklaides un tirdzniecības centrs Ditton namā atrodas pirmais daudzzāļu kinoteātris Latgales reģionā sešas kinozāles ar kopējo sēdvietu skaitu 1122. Kinoteātris aprīkots ar digitālo Sony 4K projektoru,
un RealD 3D sistēmu, kas skatītājam piedāvā kristlāldzirdu attēlu un pavisam jaunu kino
piedzīvojumu. Lielākas zāles ekrāna platums sasniedz 16 metrus. Kinoteātrī „Silver Screen” uzstādīta
Dolby digital un DTS skaľas sistēma. Ir pieejams saldumu stends un popkorna bufete.

Kinoteātris „Renesanse”
www.vienibasnams.lv

Vienības
iela
Daugavpils

30,

Kinoteātris. Lielajā zālē ir 630 sēdvietas.

Nakts klubs „Moskva”

Viestura
iela
Daugavpils

Nakts klubs
klubs”

Rīgas
iela
Daugavpils

KLUBI

„Bonuss

55,

Muzikālie pasākumi nedēļas nogalē.

22A,

Muzikālie pasākumi nedēļas nogalē.
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Restorāns
„Plaza”
www.hotellatgola.lv

Ģimnāzijas
Daugavpils

Restorāns
www.taller.lv

Viestura
iela
Daugavpils

„Taller”

iela

46,

Muzikālie pasākumi nedēļas nogalē.

59,

Muzikālie pasākumi nedēļas nogalē.

5. tabula. Daugavpils pilsētas tūrisma produkti un pakalpojumi
FOTO

OBJEKTS

ATRAŠANĀS
VIETA

APRAKSTS, VĒRTĪBA

Tūristu mītnes
VIESNĪCAS
Viesnīca
„Hotel
Dinaburg”
www.hoteldinaburg.lv

Dobeles iela
Daugavpils

39,

3 – zvaigţľu viesnīca. 57 komfortabli numuri – 2 luksus numuri, 5 pusluksa numuri, 22 divvietīgie un
28 vienvietīgie numuri, kas pieslēgti kabeļtelevīzijai, Internetam un telefonam. 2 plašas konferenču
zāles.

Viesnīca „Park hotel
Latgola”
www.hotellatgola.lv

Ģimnāzijas iela 46,
Daugavpils

Atrodas pašā pilsētas centrā. Divvietīgi standarta, biznesa klases un luksus numuri, eleganti divstāvu
apartamenti, semināru telpas, lielā konferenču zāle, VIP zāle - līdz 25 personām, sauna, dţakuzi.

82
Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības koncepcija

Sporta
komplekss
„Celtnieks”
www.sportaparvalde.lv

Jelgavas iela
Daugavpils

7,

Viesnīca ar 19 labiekārtotiem numuriem un virtuvi (viesnīcā vienlaikus var izmitināt 50 viesus),
labiekārtota banketu zāle ar divām saunām un baseinu. Sporta kompleksa teritorijā atrodas futbola
laukums, vieglatlētikas skrejceļi, aerobikas zāle, cīľas zāle, 25 metru peldbaseins, mazā sauna.

Sporta
„Dzintariľš”

Krimuldas iela 41,
Daugavpils

Bāze atrodas vien pāris minūšu gājiena attālumā no Lielā Stropu ezera, tādēļ siltajā laikā ir iespēja ātri
nokļūt līdz peldes vietai. Daţāda lieluma naktsmītnes (vieta 160 cilvēkiem), ēdināšanas pakalpojumi
(vasaras un pavasara periodā), iespēja izmantot kādu no daudzajiem sporta laukumiem, parkiem un
īpašo sporta nojumi, kur nodarbības var noritēt arī lietus laikā. Vasaras treniľnometľu organizēšana.

Sporta
pārvaldes
dienesta viesnīca

Stacijas iela
Daugavpils

47A,

Naktsmītľu īre (divvietīgas vai trīsvietīgas istabas). Sporta pārvaldes dienesta viesnīcas telpās (vietas
54 cilvēkiem) var darboties trenaţieru zālē, izmantot saunu, aerobikas un horeogrāfijas zāli, kā arī
ēdnīcu. Dienesta viesnīcas telpās ir pieejams bezvadu internets.

Sporta
komplekss
„Olimpija”
www.hotel-olimpijask.lv

Valkas iela
Daugavpils

2U,

14 komfortabli un mājīgi numuri ar 27 vietām. Latvijā vienīgā speleokamera – nodrošina veselīgu
mikroklimatu. 25 m garš peldbaseins, infrasarkano staru kabīne, turku pirts, somu pirts, duša.
Trenaţieru zāle, fitness, galda teniss, sporta inventārs, biljards.

bāze
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Miniviesnīca „Rebir”

Vienības iela
Daugavpils

19,

Apsargājama autostāvvieta, kamīnzāle. Atrodas pilsētas centrā.

Viesu
māja
Ksenija”
www.villaks.lv

Varšavas iela
Daugavpils

17,

4. kategorijas viesu māja. Biznesa klases numurs ar saunu, vienvietīgs un divvietīgi numuri, kā arī
ģimenes numurs. Visas istabas ir aprīkotas ar gaisa kondicionieri, kā arī ar mini bāru, televizoru un
tālruni.

Viesu
māja
„Leo”
www.hotelleo.lv

Krāslavas iela 58,
Daugavpils

3 – zvaigţľu viesnīca. Pārdomāts interjers, dāľu mēbeles gaišos, mierīgos toľos no dabīga materiāla,
ekskluzīvas fotogrāfijas ar Daugavpils skatiem no putna lidojuma, neparasts atsevišķu sienu
apmetums, kurš rada nelīdzenu virsmu ar maigu gaismas un ēnas spēli – tas viss padara viesu māju
par ļoti individuālu un savā ziľā īpašu.

Viesu
„Valentīna”
www.lif.lv

Nometľu iela 25A,
Daugavpils

Svinību, banketu zāle, bārs, karaoke. Tvaika pirts. Dţakuzi vanna.

VIESU MĀJĀS
„Villa

māja
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Viesu māja ”Duets”
www.hotelduet.lv

2. preču iela
Daugavpils

1,

16 labiekārtoti numuri, kuros vienlaikus var uzľemt līdz 35 viesiem. Viesi var paši gatavot maltīti
svaigā gaisā izmantojot grilu. Viesu mājas pagalmā ierīkota piknika vieta. Infrasarkanu staru kabīne,
kamīnzāli, semināru telpas, suvenīri ar Latvijas un Daugavpils simboliku.

Viesu māja „Paradīze”

18. novembra iela
193C, Daugavpils

Pirts, biljards, banketu zāle, semināru telpas.

Viesu māja „Teika-D”
www.hotelteika.lv

Varšavas iela 4 - 21,
Daugavpils

6 komfortabli un ērti numuri.

Viesu māja „Flora”
www.hotelflora.lv

Krimuldas iela 45A,
Daugavpils

Viesu māja "Flora" atrodas Daugavpils pilsētas zaļajā zonā, Stropu meţa ielokā 350 m no Lielā
Stropu ezera. Piedāvā 45 gultasvietas. Viesu māja saviem apmeklētājiem piedāvā: divvietīgus
numurus (15) bez ērtībām numurā, divvietīgus numurus (2) ar ērtībām numurā; luksus numurus; bāru;
TV un WiFi.

JAUNIEŠU MĪTNE
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Daugavpils
Valsts
ģimnāzijas
dienesta
viesnīca
www.daugrc.edu.lv/Pak
alpojumi.html

Saules
iela
Daugavpils

24,

Dienesta viesnīca atrodas Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā, kur tikai daţu minūšu attālumā
atrodas Daugavpils autoosta, dzelzceļa stacija, nozīmīgākie kultūrvēsturiskie objekti, iepirkšanās un
izklaides centri u.c. Jaunā un modernā viesnīca piedāvā plašu pakalpojumu klāstu: mājīgi iekārtotus
un viesmīlīgus divvietīgus, trīsvietīgus un četrvietīgus numuriľus; funkcionālu virtuvi; ērtas dušas
telpas; viesiem pieejamu gludināšanas telpu; viesiem pieejamu veļas mazgātavas telpu; bezvada
internetu (WiFi); TV; apsargātu stāvvietu.

Atpūtas
komplekss
„Vilnis”
www.stropuvilnis.lv

Dzintaru iela
Daugavpils

74,

Atrodas 10 km attālumā no Daugavpils centra Stropu ezera krastā. Komfortabli trīsistabu atpūtas
namiľi ar ērtībām. Vasarā – labiekārtota mūsdienīga pludmale, pludmales krēsli, saulessargi,
katamarāni, ūdens motocikli, ūdens slēpes un riľķi, kuteris un airu laivas. Volejbola laukums. Bērniem
– aprīkots rotaļu laukums, rotaļlietas un ūdens atrakcijas. Ziemā – slēpju noma un sniega motocikls.
Kafejnīca ar kamīnu. Kempings, treileru vietas. Peldošā pirts ar banketu zāli un atpūtas istabām.
Kuģītis, kas pa Lielo Stropu ezeru var izvizināt ikvienu Daugavpils pilsētas iedzīvotāju un viesi.

KEMPINGS

Aktīvā tūrisma piedāvājums
LAIVU UN VELOSIPĒDU NOMA
Laivu noma „Mučas”
www.laivunoma.com

Īsā iela 1, Daugavpils

Piedāvā populārākos ūdens tūrisma maršrutus („Daugavas loki”, Tartaks, Dubna, Laucese, Latgales
ezeri). Izstrādāti maršruti, jaunu maršrutu izstrāde. Smailīšu „Vista” noma (2-vietīgās + mantas ar
mīkstajiem atzveltľu krēsliem. Piedāvā plostu, kanoe un gumijas laivu nomu. Piedāvā velosipēdu
nomu.

Stropu meţs, Jaunās
Forštadtes
meţs,
Daugavpils

Daugavpils pilsētā ir slidsoļa slēpošanas trases Stropu Meţaparkā, kas tiek sagatavotas atkarībā no
laika apstākļiem. Sezonas laikā var izmantot visas 4 trases - Stropu meţā, Jaunās Forštadtes meţā,
Stropu estrādes meţā un pie dzelzceļa Stropos. Papildus tām ir iespējams klasiskā soļa „špūres” - gan
tūristu veidotas, gan iedzītas ar sniega motociklu.

SLĒPOŠANA
Slēpošana
http://www.okstiga.com

j

SLIDOŠANA
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„Daugavpils
ledus
halle”
www.sportaparvalde.lv

Stacijas iela
Daugavpils

45A,

Sporta centrs „Daugavpils ledus halle” piedāvā apmeklētājiem izbaudīt ziemas priekus cauru gadu.
Hokejs un daiļslidošana Daugavpilī ir guvuši iespēju izklaidēt pilsētas iedzīvotājus. Sporta centra
laukums atbilst Eiropas standartiem, tāpēc tajā notiek arī Eiropas un pasaules mēroga sacensības. Šeit
notiek pilsētas, novada, valsts un starptautiskā līmeľa hokeja spēles un daiļslidošanas sacensības, kā
arī daţādi izklaides pasākumi. Tiek piedāvāta slidu, telpu un ledus noma, ziemas sporta inventāra
noma.

Sporta
biedrība
„Ultra” www.flight.lv

Grīvas
lidlauks,
Kalkūnes
pagasts,
Daugavpils novads

Pasaţieru vizināšana ar speciālo tandēma paraplānu vai moto deltaplānu, lidojuma ekipējuma un
aksesuāru pārdošana un noma, tūrisma braucienu organizācija uz lidvietām, tehnikas remonta un
apkalpošanas pakalpojumi, objektu aerofotografēšana, lidojumi ar reklāmu un aerošovu.

Izpletľlēcēju
sporta
klubs „D.I.S.K.”
www.dropzone.lv

Grīvas
lidlauks,
Kalkūnes
pagasts,
Daugavpils novads

Lēciens – atrakcija ar apaļo izpletni, lēcieni tandēma sistēmā, pasaţieru vizināšana ar lidmašīnu АN-2
vai JК-18T pieredzejošo pilotu vadībā, kā arī apskatīties izpletľlēcēju paraugdemonstrējumi.

Spīdveja
„Lokomotīve”

Jelgavas iela
Daugavpils

Vienīgais spīdveja treks Baltijas valstīs – šeit norisinās augsta līmeľa starptautiskās sacensības.
Spīdveja sacensības un treniľi. Notikuši pasaules čempionāta posmi, arī pasaules junioru čempionāts
un 2012. gadā norisināsies Eiropas pieaugušo čempionāta fināls.

AKTIVITĀTES GAISĀ

SPORTS
klubs

54,

PELDBASEINI
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2U,

25 m garš peldbaseins, infrasarkano staru kabīne, turku pirts, somu pirts, duša. Trenaţieru zāle,
fitness, galda teniss, sporta inventārs. Biljards. Latvijā vienīgā speleokamera – nodrošina veselīgu
mikroklimatu.

Jelgavas iela
Daugavpils

7,

Vieta ģimenes atpūtai, kā arī uzľēmumiem sporta un korporatīvo pasākumu organizēšanai jebkurā
gadalaikā. Šeit tiek piedāvāti saunu, baseinu, cīľas zāles, vieglatlētikas skrejceļa un futbola laukuma
īres pakalpojumi. Šeit var sarīkot peldēšanas, cīľas, futbola, vieglatlētikas sacensības, kā arī
organizēt daţādus svētku pasākumus un ģimenes izklaides pasākumus.

Kandavas iela
Daugavpils

1,

Daugavpils Universitātes sporta kompleksa ietilpst baseins, sporta spēļu laukums un sauna.

Sporta
komplekss
„Olimpija”
www.hotel-olimpijask.lv

Valkas iela
Daugavpils

Sporta
komplekss
„Celtnieks”
www.sportaparvalde.lv

Daugavpils
Universitātes
komplekss
www.du.lv

sporta

Sporta
komplekss
„Vaduguns”
http://www.daugrc.edu.
lv/Pakalp_sp_kom.html

Cietokšľa iela 33,
Daugavpils
(Daugavpils
Valsts
ģimnāzija)

Lielais baseins ar saunu, mazais baseins (baseina garums 10m x 5m, dziļums 1m mazajā baseinā ir
skatītāju balkons).
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Daugavpils
Olimpiskais
centrs
www.daugavpilsoc.lv

Stadiona iela
Daugavpils

1,

Apmeklētāju rīcībā: lielais 25 metrus garš baseins ar 6 celiľiem, kuru iespējams izmantot gan fiziskā
tonusa paaugstināšanai, gan vienkārši – atpūtai. Mazais baseins gan bērniem, gan akvaaerobikas
nodarbībām. Baseina apmeklējumu būs iespēja apvienot arī ar turku pirts vai saunas izmantošanu.
Uzľēmumiem vai individuāliem pasākumiem iespējams izīrēt baseina celiľus vai visu baseinu.
Daugavpils Olimpiskajā centrā ir arī trenaţieru un aerobikas zāle, paukošanas zāle - vienīgā šāda
veida sporta zāle Latvijā un Baltijas valstīs, kas atbilst Starptautiskās paukošanas federācijas prasībām.
Daudzfunkcionāla zāle, kurā ietilpst 3 laukumi, piemērota sporta spēļu sacensībām, kā arī kultūras
pasākumu rīkošanai. Konferenču zāle, kas piemērota preses konferenču, semināru vai citu oficiālu
pasākumu rīkošanai. Modernākais Sporta medicīnas centrs Latgales reģionā ar jaunāko aparatūru un
augstas klases speciālistiem piedāvā ārsta konsultācijas, masāţu, veselības pārbaudi, ārstniecisko un
koriģējošo vingrošanu un citus pakalpojumus. Apmeklētājiem tiek piedāvāts jauns pakalpojums - sāls
istaba.Sāls istabas sienas ir klātas ar Irānas zilo un sarkano sāli, tajā tiek uzturēta nepieciešamā
temperatūra un mitruma procents. Zilā sāls pamatīpatnība – augsts kālija saturs. Kālijs jeb Silvins
izdala gaisā negatīvos jonus un veicina elektro impulsu virzīšanos cilvēka nervu šūnās, kas nodod
informāciju smadzenēm un stimulē smadzeľu darbību. Zilais sāls satur ap 20% kālija.
Nepieciešamajā temperatūrā un zemā mitrumā (līdz 45%) sāls gabaliľi kāliju izdala gaisā, kuru Jūs
ieelpojat sāls istabā. Sarkanā sāls satur līdz 90-97% nātrija hlorīdu. Tās sarkano krāsu nosaka
paaugstināts dzelzs saturs. Atšķirībā no zilās sāls, sarkanā sāls neizdala negatīvos jonus. Tomēr, tai
piemīt pozitīva ietekme uz plaušām: tā izsūc lieko ūdeni no plaušām, neitralizē baktērijas, vīrusus un
sēnītes. Sāls terapiju izmanto elpošanas ceļu slimību, hronisku iesnu, daţādu alerģiju un ādas slimību
ārstēšanai. Tā palīdz cīnīties ar sezonas depresiju, psihoemocionālo spriedzi un palīdz stiprināt
imūnsistēmu.

Izklaides komplekss
„City Center”

Viestura iela
Daugavpils

8,

Atpūtas komplekss, kura 3 stāvos atrodas: boulinga centrs un kafejnīca „Brigantina” ar balkonu,
biljarda zāle, nakts klubs, kafejnīca „Arabika” ar ekskluzīvu dizainu, plašu dzērienu un ēdienu izvēli.

BOULINGS
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„Orange
bowling”
www.klondaika.lv

Cietokšľa iela 60,
Daugavpils

Boulinga halle Orange Bowling piedāvā mūsdienīgāko boulingu Daugavpilī - ar 10 celiľiem un
pasaulslavenās boulinga kompānijas Brunswick aprīkojumu. Tāpat ir iespēja spēlēt gaisa hokeju,
biljardu, virtuālo tenisu. Te ir arī restorāns Tex-Mex ar meksikāľu un eiropeisko virtuvi un bērnu
istaba.

Daugavpils
pils

Smilšu
iela
Daugavpils

92,

Augstākā līmeľa basketbola un cīľas sporta veidu sacensību organizēšana, tiesāšana un elektroniskā
tablo izmantošana. Apmeklētāju vajadzībām pieejamas ģērbtuves, sauna, divas cīľas un svaru zāles.
Galvenais laukums paredzēts basketbola spēlēšanai un atbilst visiem starptautiskajiem standartiem. Ir
pieejama arī boksa zāle. Sporta nodarbības vada kvalificēti treneri.

Sporta bāze

Kandavas iela 17A,
Daugavpils

Divu volejbola laukumu īre, sacensību organizēšana, tiesnešu un tablo nodrošināšana. Iespēja
organizēt treniľus un treniľnometnes, kā arī augstākā līmeľa sacensības. Ir iespēja nodarboties svaru
zālē, īrēt vai nomāt galda tenisa galdus, organizēt sporta nodarbības. Tiek organizētas tenisa un
akrobātikas nodarbības. Iespēja izīrēt futbola, volejbola, galda tenisa un tenisa inventāru.

Sporta
komplekss
„Celtnieks”
www.sportaparvalde.lv

Jelgavas iela
Daugavpils

7,

Viesnīca ar 19 labiekārtotiem numuriem un virtuvi (viesnīcā vienlaikus var izmitināt 50 viesus),
labiekārtota banketu zāle ar divām saunām un baseinu. Sporta kompleksa teritorijā atrodas futbola
laukums, vieglatlētikas skrejceļi, aerobikas zāle, cīľas zāle, 25 metru peldbaseins, mazā sauna.

Šautuve

Raiľa
iela
Daugavpils

29,

Iespēja apgūt un attīstīt šaušanas prasmi. Daţāda veida ieroči, speciālistu padomi, palīdzība, ieroču
pārbaude un apkope.

Kultūras
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Sporta
„Dzintariľš”

bāze

Krimuldas iela 41,
Daugavpils

Bāze atrodas vien pāris minūšu gājiena attālumā no Lielā Stropu ezera, tādēļ siltajā laikā ir iespēja ātri
nokļūt līdz peldes vietai. Sporta bāzes teritorijā ir iespēja nodarboties ar futbolu, volejbolu,
basketbolu, izmantot trenaţieru zāli, galda tenisa galdus, kā arī īpašo nojumi, kurā nodarbības var
noritēt arī lietus laikā. Zem tās uzklāts īpašs skriešanas segums.

Vieglatlētikas manēţa

Valkas
iela
Daugavpils

4B,

Vieglatlētikas laukuma (skrejceļš, augstlēkšanas sektors, basketbola grozi, lēkšanas sektors) īre,
sacensību organizēšana, tiesāšana, treneru un instruktoru pakalpojumi. Saunas un cīľas zāles īre.
Skolnieku nodarbības un pasākumi.

Sporta
pārvaldes
dienesta viesnīca

Stacijas iela
Daugavpils

47A,

Naktsmītľu īre (divvietīgas vai trīsvietīgas istabas). Sporta pārvaldes dienesta viesnīcas telpās var
darboties trenaţieru zālē, izmantot saunu, aerobikas un horeogrāfijas zāli, kā arī ēdnīcu. Dienesta
viesnīcas telpās ir pieejams bezvadu internets.

Boksa zāle

Puškina iela
Daugavpils

55A,

Boksa treniľi, boksa zāles īre, sacensību organizēšana un novadīšana, treneru palīdzība, saunas īre.

Stadions „Daugava”

Daugavas iela
Daugavpils

38,

Sporta spēles.
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Stadions „Esplanāde”

Stadiona iela
Daugavpils

1,

Sporta spēles.

Restorāns
„Gubernators”

Lāčplēša iela
Daugavpils

10,

Mājīgs restorāns ar senlaicīgām pagrabstāva ķieģeļu velvēm. Iespēja paēdināt lielas grupas.
Kompleksās pusdienas.

Restorāns „Plaza”

Ģimnāzijas iela 46,
Daugavpils

Restorāns atrodas viesnīcas 10.stāvā un tā galvenā priekšrocība ir unikāls skats uz Daugavpils pilsētu
no augšas. Restorāns vienlaikus var uzľemt līdz 100 personām.

Ķīniešu
restorāns
„Golden Dragon”

Saules
iela
Daugavpils

Ķīniešu virtuve.

Ēdināšanas pakalpojumi
RESTORĀNI

15,
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Restorāns „Ali Baba”

Kandavas iela 4K,
Daugavpils

Restorāns,
kurš
piedāvā
izbaudīt
Austrumu
un
Eiropas
virtuvi.
Šeit
var
iegādāties
dāvanu
kartes
par
jebkuru
naudas
summu.
Piektdienās un sestdienās šeit var izbaudīt labo dzīvo mūziku, bet piektdienās var redzēt austrumu
vēdera dejas.

Restorāns „Taller”

Viestura iela
Daugavpils

59,

Alus krogs/bārs, grils.

Restorāns „Mia Italia”

Rīgas
iela
Daugavpils

76,

Itāļu virtuve.

Restorāns
Park”

Rīgas
iela
Daugavpils

14,

Banketu apkalpošana.

Krāslavas iela
Daugavpils

58,

Savdabīgs interjers.

„Lidadis

Restorāns „Leo”
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Iepriekšpasūtījumu
restorāns „Dr. Pinta”

Ģimnāzijas iela 14,
Daugavpils

Restorānā, iepriekš piesakot, var baudīt lietišķu maltīti, darījumu partneru pusdienas, darba dienas
noslēguma vakariľas, ģimenes svētkus romantiskā sveču gaismā.

„EVENT
BANQUETING
SERVICE”

Stacijas iela
Daugavpils

69,

Svinību zāle „Chocolate” (60 pers.), svinību zāle „Gold” (40 pers.), svinību zāle „Silver” (25 pers.),
kāzu un svinību rīkošana, semināru un konferenču telpas, krievu pirts un kamīnzāle (16 pers.), atpūta
iekšpagalmā un zem nojumes, iekšpagalmā ir iespēja pagatavot aromātisku šašlikus vai grillētu gaļu,
plovu, zivju zupu u.c.

Kafejnīca „Arsenāls”

Mihaila iela
Daugavpils

3,

KAFEJNĪCAS

Kafejnīca atrodas Daugavpils Cietokšľa teritorijā Marka Rotko mākslas centrā pirmajā stāvā.
Kafejnīcā „Arsenāls” vienlaicīgi var uzľemt 60 apmeklētājus.
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Kafejnīca „Arabika”

Viestura iela
Daugavpils

Kafejnīca „Vita”

Rīgas iela
Daugavpils

Kafejnīca „Ukrainska
hatka”

Kafejnīca „Vēsma”

8,

Šeit piedāvā lielisku kafiju un kafijas dzērienus jebkurai gaumei: espresso, kapučino, latte, fresco,
karsto šokolādi. Kafejnīca „Arabika” ir vienīgā vieta pilsētā, kur var nobaudīt īstu „double
cappucino”.
Picu daudzveidība.

22A,

Nacionāla virtuve.

Cietokšľa iela
Daugavpils

25,

Nacionāla virtuve.

Rīgas
iela
Daugavpils

49,

Mājīga un jauka ēdināšanas vieta, ideāli piemērota ģimenēm ar bērniem. Suši bārs.
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Kafejnīca
brīnumi”

„Pasaules

Vienības iela
Daugavpils

15,

Kompleksās pusdienās.

Kafejnīca „Noktirne”

Lāčplēša iela 14A,
Daugavpils

Kompleksās pusdienās.

Kafejnīca „Gulivers”

Vizbuļu iela
Daugavpils

Kompleksās pusdienās.

Kafejnīca „Šokoladľa”

Alejas iela 89; Rīgas
iela 26, Daugavpils

4A,

Smalka maltīte.
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Kafejnīca „Dvinskas
sēta”

Vaļľu iela
Daugavpils

Kafejnīca - konditoreja
„Koloboks”

Mihoelsa iela
Daugavpils

68,

Konditorejas izstrādājumi, saldumi.

Kafejnīca „Randiľš”

Rīgas
iela
Daugavpils

74,

Kompleksās pusdienās.

Kafejnīca „5”

Saules
iela
Daugavpils

12,

Kompleksās pusdienās.

Espresso
„Lobby”

bārs

27B,

Ģimnāzijas iela 46,
Daugavpils

Kompleksās pusdienās.

Bārs, grils.
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Kafejnīca „Tbilisi”

Alejas
iela
Daugavpils

78,

Gruzīnu virtuve.

kafejnīca

Vienības iela
Daugavpils

17,

Daugavpilī Vienības ielā 17 darbu sācis pirmais veikals - kafejnīca „SĀTA”, kas noformēta latgaliešu
lauku mājas stilā, kas piedāvā iejusties latgaliešu lauku mājas vide. Šeit var iepazīties un iegādāties
latgaliešu tautas mākslinieku izstrādājumus: adītas zeķes un vilnas cimdus, keramiku. Var nobaudīt
pēc vietējām receptēm izgatavotās smalkmaizītes un raušus. Piedāvājamā aromātiska kafija un Latgalē
audzētas zāļu tējas. Darba laiks: katru dienu no 10.00 līdz 19.00.

Ātrās
apkalpošanas
restorāns
„Arab
kebab”

Mihoelsa iela
Daugavpils

52,

Cittautu virtuve.

Picērija „Čili Pica”

Cietokšľa iela 70 un
Rīgas
iela
9,
Daugavpils

50 daţāda veida picas daţādām gaumēm.

Bistro „Grill Niko”

Viestura iela
Daugavpils

Ātrā ēdināšana.

Veikals „SĀTA”

ĀTRĀ ĒDINĀŠANA

25,
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„McDonald's”

18. novembra iela 42,
Daugavpils

Ātrā ēdināšana.

Daugavpils
pilsētas
Dome
www.daugavpils.lv

Kr.Valdemāra iela 1,
Daugavpils

Konferenču zāle atrodas Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā Daugavpils pilsētas domes ēkā 1.
stāvā.

Daugavpils
novadpētniecības
un
mākslas
muzejs
www.dnmm.lv

Rīgas
iela
Daugavpils

8,

Konferences aprīkojums muzejā: piezīmju dators, digitālprojektors, ekrāns, 2 galdiľi.

Viesnīca
„Hotel
Dinaburg”
www.hoteldinaburg.lv

Dobeles iela
Daugavpils

39,

Semināru un konferenču telpas

3 daţāda lieluma modernas konferenču zāles ar visu nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. Piedāvā arī
skaľas, gaismas, skatuves, projekcijas un lāzeru iekārtas.
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Viesnīca „Park hotel
Latgola”
www.hotellatgola.lv

Ģimnāzijas iela 46,
Daugavpils

Mūsdienīgs aprīkojums, sinhronā tulkošana, apkalpošanas pakalpojumi, profesionāla un laipna
apkalpošana. Aprīkojums: video aparatūra, audio aparatūra, tāfeles, ekrāns, projektors, Interneta
pieslēgums, dators, mikrofons.

Viesu māja ”Duets”
www.hotelduet.lv

2.preču
iela
Daugavpils

1,

Semināru un konferenču telpas.

Viesu
māja
„Leo”
www.hotelleo.lv

Krāslavas iela 58,
Daugavpils

Semināru un konferenču telpas.

Daugavpils
novada
Kultūras centrs

Dobeles
iela
Daugavpils

Semināru un konferenču telpas.

30,
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Daugavpils
dome
www.dnd.lv

novada

Rīgas
iela
Daugavpils

2,

Semināru un konferenču telpas.

Daugavpils
Latviešu
kultūras centrs
www.vienibasnams.lv

Rīgas
iela
Daugavpils

22A,

Semināru un konferenču telpas.

Daugavpils
teātris
www.dteatris.lv

Rīgas
iela
Daugavpils

22A,

Semināru un konferenču telpas.

Daugavpils
Olimpiskais
centrs
www.daugavpilsoc.lv

Stadiona iela
Daugavpils

1,

Semināru un konferenču telpas.

Daugavpils Universitāte
www.du.lv

Vienības iela
Daugavpils

13,

Semināru un konferenču telpas.
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Daugavpils
vācu
biedrība
„ERFOLG”
www.erfolg.lv

Cietokšľa iela
Daugavpils

44,

Semināru un konferenču telpas.

Māla mākslas
www.dnmm.lv

18. novembra iela 8,
Daugavpils

Semināru un konferenču telpas.

Muzejs „Ebreji
Daugavpilī un Latgalē”

Cietokšľa iela 38,
Daugavpils

Semināru un konferenču telpas.

Daugavpils
Valsts
ģimnāzijas
dienesta
viesnīca
www.daugrc.edu.lv/Pak
alpojumi.html

Saules
iela
Daugavpils

24,

Konferenču un semināru telpas (līdz pat 70 cilv.) ar visu nepieciešamo aprīkojumu (TV, DVD,
projekcijas ekrāns 1600x1600).

Poļu kultūras centrs
www.ckp.lv

Varšavas iela
Daugavpils

30,

Konferenču un semināru telpas ar visu nepieciešamo aprīkojumu.

centrs
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Daugavpils cietokšľa
Kultūras
un
informācijas centrs

Nikolaja
iela
Daugavpils
cietoksnis,
Daugavpils

5,

Daugavpils
pils

Smilšu
iela
Daugavpils

92,

Kultūras

Semināra telpa (līdz 30 cilv.), video projektors, ekrāns, Interneta bezvada pieslēgums, atpūtas zona
lasītavā ēkas 2. stāvā, nelielā virtuvīte ar mazu ledusskapi.

Konferenču un semināru telpas (ap 1100 cilv.) ar visu nepieciešamo aprīkojumu.

Interneta pieejas vietas
Latgales
bibliotēka
www.lcb.lv

Centrālā

Daugavpils
pilsētas
Dome
www.daugavpils.lv

Rīgas
iela
Daugavpils

22A,

Kr.Valdemāra iela 1,
Daugavpils

Publiskā interneta pieeja.

Publiskais interneta pieejas kiosks.
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Daugavpils
pilsētas
Dome Pilsētplānošanas
un
būvniecības
departaments
www.daugavpils.lv

Raiľa iela 28 (3.
stāvs), Daugavpils

Publiskais interneta pieejas kiosks.

Daugavpils novada dome
www.dnd.lv

Rīgas
iela
Daugavpils

2,

Publiskais interneta pieejas kiosks.

Krievu kultūras centrs
(Krievu nams)

Tautas
iela
Daugavpils

11,

Publiskais interneta pieejas kiosks.

Daugavpils Universitāte
www.du.lv

Parādes
ielā
Daugavpils

1,

Publiskā interneta pieejas kioski.
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Dzimtsarakstu

Raiľa
iela
Daugavpils

27,

Publiskais interneta pieejas kiosks.

Daugavpils
novadpētniecības
un
mākslas
muzejs
www.dnmm.lv

Rīgas
iela
Daugavpils

8,

Publiskais interneta pieejas kiosks.

Daugavpils
novada
Tūrisma
informācijas
centrs
www.visitdaugavpils.lv

Rīgas
iela
Daugavpils

22A,

Publiskais interneta pieejas kiosks.

DPD
nodaļa
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Daugavpils cietokšľa
Kultūras
un
informācijas centrs

Nikolaja
iela
Daugavpils
cietoksnis,
Daugavpils

5,

Interneta bezvada pieslēgums (iepriekš saľemot paroli).

Daugavpils
pilsētas
bērnu un jauniešu centrs
„Jaunība”

Tautas
iela
Daugavpils

7,

Publiskā interneta pieejas punkti ir bērnu klubos pilsētas mikrorajonos (Smilšu ielā 92, Komunālā ielā
2, Krustpils ielā 4, Poligona ielā 50, Stāvā ielā 23, Vienības ielā 36, Ventspils ielā 20, Gaismas ielā 9).

Interneta klubs „Dakota”

Saules
iela
Daugavpils

19,

Interneta pieeja.

Interneta klubs „Aircom”
www.aircomplus.lv

Teātra
iela
Daugavpils

15/7,

Interneta pieeja.
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Tūrisma resursu vērtēšanas kritēriji1

2. PIELIKUMS

6. tabula. Tūrisma resursu vērtēšanas kritēriji
KRITĒRIJS

0 PUNKTI
Sliktā tehniskā stāvokļa dēļ objekts
kā tūrisma resurss ir zaudējis savu
nozīmi

1 PUNKTS
Tehniskais stāvoklis neapmierinošs.
Tā uzlabošanai nepieciešami daudz
finansiālo līdzekļu un darba
Apkārtne pievilcīga, taču nesakopta
(aizaugusi, piegruţota)

CEĻI

Nesakoptās
un
nepievilcīgās
apkārtnes dēļ objektu tūristiem nav
ieteicams apmeklēt
Pie šī objekta ceļš nepieiet

SABIEDRISKAIS
TRANSPORTS

Tuvākais sabiedr. transports
objekta atrodas tālāk par 5 km

Tuvākais sabiedr. transports
objekta atrodas 3 – 5 km attālumā

STĀVLAUKUMI

Šī objekta tuvumā ir problemātiski
novietot transporta līdzekli

SERVISS (WC,

Ēdināšanas iestādes, naktsmītnes un
WC atrodas tālāk kā 2 km no šī
objekta

Speciāls stāvlaukums pie objekta nav
izvietots, bet novietot transporta
līdzekli nesagādā problēmas
2 km attālumā no objekta atrodas tikai
WC, bet nav ne ēdināšanas iestādes,
ne naktsmītnes

Par objektu nav nekādu informatīvo
materiālu, uz to nav informatīvo
norāţu.

Objekta atrašanās vietu var noteikt pēc
norādēm, taču par to trūkst sīkākas
informācijas

Par
objektu
ir
pieejami
informatīvie materiāli, taču tā
atrašanās vietu ir grūti atrast

Objekts ir apskatāms tikai vasaras
(bezsniega) periodā

Sezonalitāte negatīvi ietekmē objekta
efektivitāti

Katrā sezonā objektam var rast
citu pielietojumu

OBJEKTA
TEHNISKAIS
STĀVOKLIS

APKĀRTNES
PIEVILCĪBA

ēdināšana, naktsmītnes)
INFORMATĪVAIS
NODROŠINĀJUMS

(norādes, reklāma
bukletos, internetā)
SEZONALITĀTE

no

Ceļš ir sliktā tehniskā stāvoklī

2 PUNKTI
Objekts
ir
neapmierinošā
stāvoklī.
Tā
restaurācijai
(sakārtošanai)
nepieciešami
nelieli finansiālie līdzekļi un
mazāks laika patēriľš
Neitrāla apkārtējā vide
Labas kvalitātes zemes ceļš

no

Tuvākais sabiedr. transports
atrodas 1 – 3 km attālumā no
objekta
Netālu no objekta atrodas
stāvlaukums
2 km attālumā no objekta
atrodas WC un ēdināšanas
iestāde, bet naktsmītnes nav

3 PUNKTI
Objekts ir labā tehniskā
stāvoklī

Apkārtne
pievilcīga,
sakopta, no objekta paveras
skaita ainava
Labas kvalitātes ceļš ar
cieto segumu
Tuvākais sabiedr. transports
atrodas tuvāk par 1 km no
objekta
Pie objekta ir ierīkots
speciāls stāvlaukums
līdz 2 km attālumam no
objekta
atrodas
WC,
ēdināšanas
iestāde
un
naktsmītne
Objekts ir nodrošināts gan
ar norādēm dabā, gan
informatīvajiem
materiāliem
Sezonalitāte
objektu
neietekmē

1

Vērtēšanas kritēriji tika izstrādāti Daugavpils rajona padomes Tautas izglītības un kultūras centra PHARE projekta “PARTNERSHIP ACTION PLAN FOR LONGTERM TOURISM DEVELOPMENT ON THE BASE OF LOCAL CULTURAL AND NATURAL RESOURCES Nr. LE 9913.02/0015 – 001)” ietvaros.
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Objektā nesniedz informāciju par
citiem objektiem un naktsmītnēm
tuvākajā apkārtnē

SADARBĪBA

Objektā
var
saľemt
mutisku
informāciju par citiem objektiem
tuvākajā apkārtnē

Objektā var saľemt mutisku
informāciju
par
citiem
objektiem un naktsmītnēm
tuvākajā apkārtnē

Objektā
pieejama
informācija par citiem
objektiem un naktsmītnēm
tuvākajā apkārtnē

7. tabula. Tūristu mītľu vērtēšanas kritēriji
KRITĒRIJS

0 PUNKTI
Naktsmītne atrodas tālāk par 5 km no
apdzīvotās vietas centra

1 PUNKTS
Naktsmītne atrodas 3-5 km attālumā
no apdzīvotās vietas centra

TŪRISTU
PIESAISTES
VIETAS
SABIEDRISKAIS
TRANSPORTS

Tuvākās tūristu piesaistes vietas
atrodas tālāk par 5 km

Tuvākās tūristu piesaistes
atrodas 3-5 km attālumā

Tuvākais sabiedriskais transports no
naktsmītnes atrodas tālāk par 5 km

Tuvākais sabiedriskais transports no
naktsmītnes atrodas 3 – 5 km attālumā

CEĻI

Pie šī objekta ceļš nepieiet

Ceļš ir sliktā tehniskā stāvoklī

STĀVLAUKUMI

Naktsmītnes tuvumā ir problemātiski
novietot transporta līdzekli

Netālu no naktsmītnes atrodas
stāvlaukums

VIZUĀLAIS TĒLS

Slikts vizuālais tēls, nesakopta
apkārtne, nesakoptas telpas
Netiek piedāvāti citi pakalpojumi

Speciāls stāvlaukums pie naktsmītnes
nav izvietots, bet novietot transporta
līdzekli nesagādā problēmas
Sakopta apkārtne, bet telpas sliktā
stāvoklī (vai telpu nav)
WC, duša

Naktsmītnes darbinieki ir ar darba
pieredzi mazāku par 3 gadiem, bez
izglītības specialitātē

Naktsmītnes darbinieki pārsvarā ir ar
darba pieredzi lielāku par 3 gadiem,
bez izglītības specialitātē

Naktsmītnes darbinieki pārsvarā
ir profesionāli, bet ar darba
pieredzi mazāku par 3 gadiem

NOVIETOJUMS

SERVISA LĪMENIS

DARBINIEKU
PROFESIONALITĀTE

vietas

2 PUNKTI
Naktsmītne atrodas 1-3 km
attālumā no apdzīvotās vietas
centra
Tuvākās tūristu piesaistes vietas
atrodas 1-3 km attālumā

3 PUNKTI
Naktsmītne
atrodas
apdzīvotās vietas centrā vai 1
km attālumā
Tuvākās tūristu piesaistes
vietas atrodas tuvāk par 1 km

Tuvākais
sabiedriskais
transports
no
naktsmītnes
atrodas 1 – 3 km attālumā
Labas kvalitātes zemes ceļš

Tuvākais
sabiedriskais
transports no naktsmītnes
atrodas tuvāk par 1 km
Labas kvalitātes ceļš ar cieto
segumu
Pie naktsmītnes ir ierīkots
speciāls stāvlaukums

Telpas labā stāvoklī,
nesakopta apkārtne
WC, duša, brokastis

bet

Labs vizuālais tēls, telpas labā
stāvoklī, sakopta apkārtne
WC, duša, brokastis, papildus
pakalpojumi
un
atpūtas
iespējas
Naktsmītnē pārsvarā strādā
profesionāli darbinieki ar
darba pieredzi, kas lielāka par
3 gadiem
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11. tabula. Ēdināšanas vietu vērtēšanas kritēriji
KRITĒRIJS

0 PUNKTI
Sliktā tehniskā stāvokļa dēļ objekts
kā tūrisma resurss ir zaudējis savu
nozīmi.

1 PUNKTS
Tehniskais stāvoklis neapmierinošs.
Tā uzlabošanai nepieciešami daudz
finansiālo līdzekļu un darba.
Apkārtne pievilcīga, taču nesakopta
(aizaugusi, piegruţota).

CEĻI

Nesakoptās
un
nepievilcīgās
apkārtnes dēļ objektu tūristiem nav
ieteicams apmeklēt.
Pie šī objekta ceļš nepieiet.

Ceļš ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Labas kvalitātes zemes ceļš.

SABIEDRISKAIS
TRANSPORTS

Tuvākais sabiedriskais transports no
naktsmītnes atrodas tālāk par 5 km.

STĀVLAUKUMI

Šī objekta tuvumā ir problemātiski
novietot transporta līdzekli.

Tuvākais sabiedriskais transports
no naktsmītnes atrodas 1 – 3 km
attālumā.
Netālu no objekta atrodas
stāvlaukums.

APKALPOŠANA

Ļoti zems līmenis. Klientam pašam
jāiet pie letes un jāpasūta ēdiens vai
dzēriens. Nevērīga attieksme.

Tuvākais sabiedriskais transports no
naktsmītnes atrodas 3 – 5 km
attālumā.
Speciāls stāvlaukums pie objekta nav
izvietots, bet novietot transporta
līdzekli nesagādā problēmas.
Zems līmenis. Klientam pašam jāiet
pie letes un jāpasūta ēdiens vai
dzēriens.

IEKĀRTOJUMS

Iekārtojums ļoti nepievilcīgs, telpas
piesmēķētas,
nevīţīgi
koptas.
Ēdienkartē
dominē
alkoholiskie
dzērieni un sausās uzkodas – čipsi,
riekstiľi u.c. Fona mūzika – nav vai
skan radio.

Iekārtojums nepievilcīgs. Par telpu
iekārtojumu ir domāts minimāli.
Ēdienkartē - pamatā alkoholiskie
dzērieni, var nopirkt arī maizītes. Fona
mūzika radio.

APSARDZE

Nav (-)

Ir (+)

VECUMA
IEROBEŢOJUMS

Nav (-)

Ir (+)

OBJEKTA
TEHNISKAIS
STĀVOKLIS
(saglabāšanās)
APKĀRTNES
PIEVILCĪBA

2 PUNKTI
Objekts
ir
neapmierinošā
stāvoklī.
Tā
restaurācijai
(sakārtošanai)
nepieciešami
nelieli finansiālie līdzekļi un
mazāks laika patēriľš.
Neitrāla apkārtējā vide.

Vidējs līmenis. Laipna attieksme.
Klientam pašam pie letes
jāpasūta
sava
ēdienkarte.
Pasūtījums tiek atnests pie
galdiľa.
Iekārtojums pievilcīgs, gaumīgs.
Atsevišķus interjera elementus
būtu nepieciešams atjaunot vai
pārveidot. Ēdienkartē – plaša
dzērienu izvēle, ir iespējams
pasūtīt arī silto ēdienu. Fona
mūzika – radio, ieraksti vai dzīvā
mūzika.

3 PUNKTI
Objekts ir labā tehniskā
stāvoklī.

Apkārtne pievilcīga, sakopta,
no objekta paveras skaista
ainava.
Labas kvalitātes ceļš ar cieto
segumu.
Tuvākais
sabiedriskais
transports no naktsmītnes
atrodas tuvāk par 1 km.
Pie objekta ir ierīkots
speciāls stāvlaukums.
Augsts
līmenis.
Laipna
attieksme. Ir profesionāls
oficiants. Savu ēdienkarti var
pasūtīt pie letes vai galdiľa.
Pasūtījums tiek atnests.
Iekārtojums
gaumīgs
un
mūsdienīgs. Plaša ēdienu un
dzērienu izvēle. Fona mūzika
– speciali izvēlēti ieraksti vai
dzīvā mūzika.
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SMĒĶĒŠANA

Drīkst smēķēt telpās (-)

Nedrīkst smēķēt (+)

SADARBĪBA

Objektā nesniedz informāciju par
citiem objektiem un naktsmītnēm
tuvākajā apkārtnē

Objektā
var
informāciju par
tuvākajā apkārtnē

saľemt
citiem

mutisku
objektiem

Objekta var saľemt mutisku
informāciju par citiem objektiem
un naktsmītnēm tuvākajā apkārtnē

Objektā pieejama informācija
par citiem objektiem un
naktsmītnēm
tuvākajā
apkārtnē
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3. PIELIKUMS
Izdotie materiāli ceļojuma galamērķa popularizēšanai
Tūrisma bukletu, informatīvo materiālu un karšu izdošana.
Daugavpils novada TIC izdotie materiāli:
2005.g.- 2006.g. Maršrutu buklets Daugavpils – Zarasi: dabas maršruts, sakrālais
maršruts kultūrvēsturiskais maršruts (LV/RU, ENG/GER, kopējā tirāţa 12 000), 2005.g.- 2006.g.
Tūrisma karte „Daugavpils – Zarasi” (LV, LT, ENG, GER, kopējā tirāţa 10 000),
2005.g.- 2006.g. Buklets „Daugavpils” (LV, ENG, LT, GER), katra valoda 3000 eks.
2006.g. Informatīvais izdevums „Naktsmītnes Daugavpils pilsētā un rajonā”
(LV/RU/ENG), 3000 eks.
2007.g. Informatīvais izdevums „Naktsmītnes Daugavpils pilsētā un rajonā”
(LV/RU/ENG) 3000 eks.
Informatīvais izdevums „Atpūta ģimenēm ar bērniem Daugavpils pilsētā un rajonā”
(LV/RU/ENG) 3000 eks.
Informatīvais izdevums „Aktīvā atpūta Daugavpils pilsētā un rajonā” (LV/RU/ENG)
3000 eks.
Informatīvais izdevums „Semināru un konferenču telpas Daugavpils pilsētā un rajonā”
(LV/RU/ENG) 1000 eks.
2006.g. „Ceļvedis pa Daugavpils cietokšľa vēstures takām” (LV/ENG/GER) 8000 eks.
2007.g. Brošūra „Daugavpils” (LV/ENG) – 3000 eks.
2008.g. Brošūra „Daugavpils” (LV/ENG) – 3000 eks.
2008.g. Brošūra „Daugavpils” (RU/LT) – 3000 eks.
2009.g. Karte „Daugavpils pilsēta un rajons” (LV/RU/ENG) – 3000 eks.
2009.g. Brošūra „Daugavpils” (RU/LT) – 4000 eks.
2009.g. Daugavpils. Praktiskā informācija – 4000 eks.
2009.-2010.g. 2009.gadā tika uzsākta projekta „Daugavpils vēsturiskā centra dominantes
– Vienības nama atjaunošana” īstenošana. Projekta ietvaros bija paredzēts izdot mārketinga
materiālus, tāpēc tika pieľemts konceptuāls lēmums TICam 2009.gada nogalē sagatavot tekstus
u.c. nepieciešamo informāciju Daugavpils ceļvedim (LV/LT, GER/ENG, RU/PL valodā) (2010),
noplēšamajām un salokāmajām kartēm. Bukleti tika izdoti 2010.gada sākumā – īsi pirms
starptautiskās tūrisma izstādes-gadatirgus „Balttour”.
No 2011. gada veida bukletiem Daugavpils novada TIC pieejami:
Daugavpils (GER/ENG) (4000 eks.)
Daugavpils (LV/LT) (4000 eks.)
Daugavpils (RU/PL) (4000 eks.), atlikums – 950 eks.
Daugavpils noplēšamā karte (ENG/GER) (3000 eks.)
Daugavpils noplēšamā karte (LV/RU) (3000 eks.)
Daugavpils salokāmā karte (kabatas formāts, LV/ENG, 2100 eks) 2010.g. Daugavpils
novads. Karte. (LV) 3000 eks. Atlikums – 500 eks.
2010.g. Daugavpils. Karte. (LV/LT) 3000 eks. Atlikums – 1000 eks.
2010.g. Tūrisma maršruts „Pa grāfu Plāteru pēdām” 1000 eks.
Daugavpils piedāvājuma iekļaušana kopīgajos pārrobeţu maršrutos (kopā ar citiem
Latgales TIC, Aukštaitijas un Vitebskas apgabala tūrisma speciālistiem). 2005. - 2006.g. ES
Reģionālā fonda Interreg III B programmas projekta „Pārrobeţu sadarbības veicināšana starp
Daugavpils pilsētu un Zarasu rajonu ar tūrisma attīstības palīdzību” ietvaros pārrobeţu maršruti
Daugavpils – Zarasi:

1. Dabas maršruts.
2. Sakrālais maršruts.
3. Kultūrvēsturiskais maršruts.
2008. – 2010.g. Pārrobeţu projekta „Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma
piedāvājuma radīšana Latgalē un Augštaitijā „ietvaros:
2008.g. piedalīšanās izdevuma „Divu mēnešu brīvdienas Latgalē un Aukštaitijā”
sagatavošanā (Daugavpils un Daugavpils rajona kultūrvēsturiskie, dabas, sakrālie objekti,
muzeji, aktīvais tūrisms, pirtis, semināru un konferenču telpas, tūristu mītnes) (izdevējs Latgales
plānošanas reģions). 2009.-2010.g. piedalīšanās jaunu tūrisma produktu izstrādāšanā (latviešu,
krievu valodā):
1) “Zirgs – veselībai, skaistai stājai un dvēseles harmonijai” (zirgu izjādes),
2) “Laimes loks – nostāsti un teikas”,
3) “Iepazīsti Baltijas Ezeru zemi caur amatu tradīcijām” (amatniecība),
4) Velomaršruts Baltijas ezeru zemē,
5) „Pa Baltijas Ezeru zemes sniegotajiem pakalniem” (ziemas izklaides),
6) „Iepazīsti kultūrvēstures daudzveidību pie ES robeţas” (kultūrvēsture),
7) „Svētceļojumā pa Baltijas Ezeru zemi” (baznīcas, svētvietas),
8) „Izbaudi Baltijas Ezeru zemes veldzējumu!” (ūdens tūrisms),
9) „Tavas zaļās brīvdienas Baltijas Ezeru zemē” (dabas tūrisms),
10) Piedzīvojumu tūrisms Baltijas Ezeru zemē,
11) „Labsajūta Baltijas Ezeru zemes burvībā” (SPA un veselības tūrisms),
12) Tradīciju tūrisms Baltijas Ezeru zemē,
13) Baltijas Ezeru zeme gardēţiem” (kulinārā mantojuma vietas un lauku labumi).
2009. -2010.g. piedalīšanās jaunu mārketinga materiālu izstrādāšanā un izdošanā:
- Izdota brošūra „Your Best Holidays in Latgale and Aukštaitija”/„Ваши самые лучшие
выходные в Латгалии и Аукштайтии” (ENG, LT, LV, RUS, GER valodā),
- Izdotas 2 kartes „Uz ūdens resursiem balstītā atpūta Baltijas Ezeru zemē” (LV– LT
valodā, ENG – RUS valodās),
- Izdota Utenas apriľķa karte ar informāciju par Aukštaitijas kulinārā mantojuma tīkla
uzľēmumiem (LV, ENG, LT, RU valodās),
- Izdotas 10 maršrutu kartes 4 valodās (LV/RUS valodā un LT/ENG valodā),
- Iepazīsti kultūrvēstures daudzveidību pie Eiropas Savienības robeţas/Познай
pазнообразие культур y границы EC;
- Paţink kultūrų įvairovę prie sienos su ES/Familiarize yourself with cultural variety at
the border with EU;
- Ciemos pie seno amatu meistariem Baltijas ezeru zemē/ B гостях у умельцев древних
ремесел Балтийского озорного края;
- Svečiuose pas Rytų Aukštaitijos ir Latgalos amatininkus bei tradicijų
puoselėtojus/Visiting craftsmen and traditions conservators of Rytų Aukštaitija and Latgale;
- Svētceļojumā pa Baltijas ezeru zemi/Паломничество по Балтийскому озeрному
краю;
- Piligrimystė Baltijos eţerų krašte/Pilgrim journey in the Baltic country of lakies;
- Tavas zaļās brīvdienas Baltijas ezeru zemē – dabas tūrisms Latgalē un Aukštaitijā /Твои
зеленые выходные в Балтийском озѐрном крае – природный туризм в Латгале и
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- Tavo ţaliasis savaitgalis Baltijos eţerų krašte – turizmas Latgalos ir Aukštaitijos
gamtoje/Your green weekend in the Baltic country of lakes – nature tourism in Latgale and
Aukštaitija;
- Aktīvais tūrisms Aukštaitijā un Latgalē /Активный туризм в Аукштайтии и Латгале;
- Aktyvus turizmas Aukštaitijoje ir Latgaloje/Active tourism in Aukštaitija and Latgale;
- Ūdens tūrisms Baltijas ezeru zemē/Водный туризм в Балтийском озeрном крае;
- Vandens turizmas Baltijos eţerų krašte/Water tourism in the Baltic country of Lakes;
- Laimes loks Latgalē un Aukštaitijā – nostāsti un teikas /Круг счастья в Латгале и
Аукштайтии – сказания и предания;
- Laimės juosta Latgaloje ir Aukštaitijoje – pasakojimai ir padavimai/ Band of happiness
in Latgale and Aukštaitija – tales and stories;
- Labsajūta Baltijas ezeru zemes burvībā /Прекрасное самочувствие в очаровании
Балтийского Озерного края;
- Nuostabi savijauta Baltijos eţerų krašto ţavasyje/Wonderful feeling in the charm of the
Baltic country of Lakies;
- Pār sniegotajiem Baltijas ezeru zemes pakalniem/По заснеженным холмам
Балтийского озeрного края;
- Apsnigtomis Baltijos eţerų krašto kalvomis /Across snowy hills of the Baltic country of
lakies;
- Kulinarinis paveldas ir kaimiškos gėrybės Rytų Aukštaitijoje ir Latgaloje/Culinary
heritage and country goodie in Rytų Aukštaitija and Latgale;
- Kulinārais mantojums un tradīciju bagātība Latgales un Aukštaitijas
ciematos/Кулинарное наследие и богатство его традиций в сѐлах Восточной Аукштайтии и
Латгалии.
2009.-2010.g. projekta „Bella Dvina” ietvaros TIC piedalījās sekojošu tūrisma maršrutu
izstrādāšanā, kas popularizē jauno ceļojuma galamērķi „Bella Dvina” – Latgale un Vitebskas
apgabals:













Automaršruts „ Bella Dvina”
Automaršruts „Svētā zeme”
Automaršruts „Gar Rietumu Dvinu pa sentēvu pēdām”
Velomaršruts „Mioru ceļojums apkārt zemeslodei”
Tūrisma karte „Bella Dvina”
Ceļojuma galamērķa tēla brošūra – „Tīra daba – viegla saruna”
Ūdens maršruts „No ezeru labirintiem – skaistulē Dvinā”
Ūdens maršruts „Lejpus pa brīnišķo upi”
Dabas maršruts autotūristiem
Maršruts „Bella Dvina: visinteresantākais”
Maršruts „Leģendu ceļš”
Kombinētais piedzīvojumu maršruts

2009.-2010.g. projekta „Bella Dvina” ietvaros Daugavpils novada TIC piedalījās
sekojošu tūrisma brošūru izstrādāšanā:







Automaršruts „ Bella Dvina”
Automaršruts „Svētā zeme”
Automaršruts „Gar Rietumu Dvinu pa sentēvu pēdām”
Velomaršruts „Mioru ceļojums apkārt zemeslodei”
Tūrisma karte „Bella Dvina” (Latgale – Vitebskas apgabals)
Ceļojuma galamērķa tēla brošūra – „Tīra daba – viegla saruna”.
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2011.-2012.g. Latgales plānošanas reģions Eiropas kaimiľattiecību un partnerības
instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobeţu sadarbības programmas projekta
„Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobeţu reģionos” (BELLA
DVINA 2), ietvaros sadarbība ar vairākām Tūrisma informācijas centriem izdevis brošūru
„Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā” (LV, RU, LT, ENG)
un kopējo tūrisma karti (Aukštaitija, Latgale, Vitebskas apgabals).
Projekta “BELLA DVINA 2” ietvaros reģions tika pārstāvēts tūrisma izstādēs „Balttour
2012” Rīgā, „Vivattur 2012” Viļľā un „Otdih Bez Granic. Leto 2012” Sanktpēterburgā u.c.
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4. PIELIKUMS

Idejas „Daugavpils pilsētas atpazīstamībai un tūrisma nozares attīstībai”
2011.gada 3. un 4. martā, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides
jautājumu risināšanai, notika situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas
spēle” (Future City Game), kuru rīkoja Britu padome projekta “Radošās pilsētas” ietvaros,
sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi un biedrību „ZINIS”. Iespēju rīkot „Nākotnes pilsētas
spēli” Daugavpils pilsētas dome ieguva, piedaloties Britu padomes konkursā 2010.gada rudenī.
Spēles dalībnieku uzdevums bija rosināt radošus priekšlikumus Daugavpils tūrisma nozares
attīstībai un nākotnes vīzijai nākotnē.

Spēles gaitā radīto ideju kopsavilkums
Oranţā komanda „Mans
Komandā:

Anita

ceļš – Daugavas ceļš”

Jurkeviča,

Genovefa

Barkovska, Ernests

Čunčulis,

Nataļja

Demjanenko, Inga Krekele
Projekta mērķis ir izveidot Daugavas maršrutu un piedāvāt šī maršruta ietvaros Daugavas
krastos esošo tūrisma objektu pakalpojumus, izveidojot komplekso rekreācijas piedāvājumu gan
tūristiem, gan pilsētas iedzīvotājiem, tādejādi veicinot Daugavpils atpazīstamību un tūrisma
attīstību pilsētā.
Daugavas loma šajā projektā ir saistīta ar pārvietošanās maršrutu. Ir paredzēts izveidot
ūdens ceļa maršrutu virzienā no pilsētas centra uz Cietoksni, Meţciemu un tālāk pa upes
tecējumu līdz pat Līksnai, tāpat arī virzienā no pilsētas centra līdz Ruģeļiem.
Projektā ir paredzēts izvietot vairākas piestātnes ar iespēju izīrēt kādu ūdens transporta
līdzekli. Mierīgas atpūtas cienītājiem tā varētu būt kanoe vai laiva. Aktīvākiem varētu piedāvāt
laivu ar motoru. Visa maršruta garumā ir paredzēts atjaunot upes kuģīša darbību, kas vairākas
reizes dienā vizinātu tūristus un pilsētas iedzīvotājus.
Projekta galvenajā daļā ir paredzēts izveidot apskates un atpūtas objektus, kas būtu
izvietoti abos Daugavas krastos gar pārvietošanās maršrutu. Obligāta ir šo apskates objektu
saskaľota darbība kompleksā tūrisma piedāvājuma ietvaros. Tādējādi, izvietojot iespējami daudz
apskates un atpūtas objektu 20 km garā maršrutā (no Ruģeļiem līdz pat tiltam uz Sventi). Plašas
iespējas izveidot tūristiem un pilsētas iedzīvotājiem pievilcīgu pilsētas/lauku tūrisma maršrutu.

Par iespējamiem objektiem:
Krasta restorāns vai kafejnīca;

Piestātne pie Cietokšľa ar turpmāku iespēju izmantot Cietoksnī piedāvātos tūrisma
pakalpojumus;
Piestātne pie Grīvas cietuma ar iespēju izveidot ekstrēmā tūrisma apskates programmu;
Piestātne pie Grīvas lidlauka ar iespēju izmantot piedāvātos pakalpojumus (lidojumi ar
paraplānu, lekšana ar izpletni);
Piestātne pie Meţciema sanatorijas, sanatorijas darbības atjaunošana;
Piestātne pie jaunizveidotā objekta "Mīlestības parks", jaunu tradīciju un jaunlaulāto
ceremoniju ieviešana, skulptūru takas izveide un parka veidošana;
Piestātnes pie lauku tūrisma objektiem (kempings, naktsmītľu vietas, pirtis, zirgu izjādes
u.c.)
Piestātnes pie daudziem citiem izveidotiem objektiem Daugavas krastā.
Piedāvātais upes maršruts labi saskan kopā ar jau iecienīto Daugavas Loku maršrutu un
Daugavas Dvietes palieľu maršrutu.
Daugavpils pilsētas tēls valsts un starptautiskajā mērogā ir pozicionēts neskaidri. Ir
palikuši vairāki vēsturiski tēli, kas pozicionē Daugavpili kā multikulturālu pilsētu. Tika veikti
mēģinājumi izveidot jaunus tēlus, kas būtu saistīti ar Daugavpili. Taču visu šo tēlu devums
attiecībā uz tūristu piesaisti ir apšaubāms. Kompleksais rekreācijas piedāvājums varētu veidot
Daugavpils tēla atpazīstamību, kā „pilsēta uz upes”. Tieši upe ir tas faktors, kuru būtu
nepieciešams pozicionēt. Daugava visos laikos ir bijusi daļa no Daugavpils pilsētas dzīves. Taču
norobeţojoties ar dambi, tika mēģināts mazināt upes lomu pilsētas dzīvē.
Ir jāatgrieţ Daugavas loma pilsētnieku un arī tūristu ikdienas dzīvē. Jāpiedāvā cilvēkiem
iespēju pavadīt savu brīvo laiku pie upes. Tāpēc projekta ietvaros ir paredzēts izveidot Daugavas
krastos daţādus apskates cienīgus objektus, ka arī piedāvāt iespēju daţādos viedos izbraukt pa
Daugavas upes izveidoto maršrutu.
Šis projekts paredz jaunu darba vietu izveidi, gan koordinējot, gan uzturot jaunizveidoto
upes maršrutu. Tiktu sniegtas papildus iespējas tiem cilvēkiem, kuriem pieder īpašums upes
krastā vai tā tuvumā, izveidojot un piedāvājot savus lauku tūrisma pakalpojumus, tādejādi
atbalstot iniciatīvu no privātā sektora puses.
Galveno iniciatīvu šī projekta realizācijā vajadzētu uzľemties Daugavpils pilsētas domei,
sadarbībā ar Daugavpils rajona pašvaldību, izveidojot labvēlīgus apstākļus šī projekta turpmākai
attīstībai, lai būtu iespējams piesaistīt arī privāto investoru līdzekļus.
Informāciju sagatavoja: Ernests Čunčulis.
Sarkanā komanda „DAUGAVPILS

– JAUNIEŠU – INOVĀCIJU
116

Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības koncepcija

PILSĒTIŅA”
Komandā: Svetlana Berkovskaja, Valentīna Krumpāne, Tatjana Migele, Mairita
Folkmane, Viktorija Ţeltkova
Idejas mērķis: pozicionēt Daugavpils pilsētu kā inovāciju un zinātnes pilsētu, kā
reģionālo studentu centru, piesaistot gan pašmāju, gan pārrobeţu tūristus, studentus, skolēnus un
ģimenes.
Idejas koncepcija: ietver tādu elementu izveidi kā Inovāciju un zinātnes parks, Mākslas
fabrika, Virtuālā firma, Dabas parks, Zinātnes parka makets 3D animācijā.
Misija: izglītot visus pilsētas un reģiona iedzīvotājus (sākot no bērnudārza vecuma līdz
pensionāram), veicināt tūristu piesaisti pilsētai un reģionam, apvienojot izziľas un izklaides
tūrisma iespējas.
Idejas pamatojums: Daugavpils ir kontrastu pilsēta, tā ir 2.lielākā pilsēta Latvijā, taču
iedzīvotāju lielās migrācijas dēļ, pilsētas ielas paliek arvien tukšākas, cilvēki dodas uz ārzemēm
labākas dzīves meklējumos. Arī pilsētas viesu un tūristu skaits sarūk. Taču tepat ir reģionālās
izglītības centrs – Daugavpils Universitāte, kas ietver lielu zinātnisko, pētniecisko un attīstības
potenciālu. Un tieši uz šī resursa bāzes ir jāveido pilsētas tēlu, jo jaunieši ir mūsu pilsētas
nākotne un virzītājspēks. Noteikti arī jāiesaista pasaulslavenā mākslinieka Rotko vārds pilsētas
popularizēšanai, atpazīstamības veicināšanai un nostiprināšanai.
„Daugavpils – jauniešu–inovāciju-Rotko pilsētiľas” struktūra:

Bāze: DU mācību korpusi (Vienības ielā 13, Parādes iela 1, Saules iela 1/3, I-3,
Kandavas iela 16, kopmītnes – 4 korpusi), Saules skola, Mūzikas koledţa, Muzejs, Cietoksnis,
pilsētas parki, Latgales Zoodārzs u.c.

Inovāciju un zinātnes parks (daţādas laboratorijas, institūti, “Zinātnes pilsētiľas” analogs
u.c.).

Mākslas fabrika (virtuālā firma).

Dabas parks (Botāniskais dārzs pie Latgales Zoodārza, cietoksnī, Dubrovina parkā u.c. ar
info plāksnēm 3 valodās).

Debesu šovs.
1.

Inovāciju un zinātnes parks - atraktīvas un interaktīvas zinātniskās aktivitātes – iespēja

uzskatāmi „izmēģināt” zinātni praksē (fizika – hologrammas, bioloģija – vaboļu kolekcija u.c.
mulāţas, ķīmija – fluorescence, ekoloģija u.c.) līdzīgi „Tehnoannas pagrabiem” tikai krietni
plašākā mērogā vai līdzīgi Londonas Natural un Science muzejiem, vai arī līdzīgi Zinātnes
pilsētiľas modeļiem Helsinkos, Valensijā, Parīzē u.c. Visiem apmeklētājiem un interesentiem ar
specefektu palīdzību būs iespēja izjust daţādas dabas un zinātnes parādības. Jaunieši un citi
interesenti varēs izmantot datorspēļu nodaļu, kur interaktīvā veidā būs iespēja apgūt zinātni,
izmantojot datorspēles. Šis parks kalpos arī kā atbalsta punkts skolotājiem,
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pasniedzējiem, skolēniem, līdz ar to Daugavpilij tiks piesaistīti ne vien vietējie speciālisti, bet arī
mācībspēki un studējošie no visa Latgales, Latvijas un pārrobeţu reģioniem. Šobrīd DU realizē
16 miljonu LVL projektu „Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un
vides pieejamības nodrošināšana”, kura ietvaros tiks uzbūvēts jauns laboratoriju korpuss,
renovētas auditorijas, iepirktas un modernizētas iekārtas u.c., kas kalpos par pamatu Inovāciju un
zinātnes parka izveidei.

2.

Mākslas fabrika kā studentu – inovāciju pilsētiľas struktūras daļa, kas pārstāv dizaina un

mākslas (vizuālās, audiālās, multimediju, dejas, teātra) produktu radīšanu un popularizēšanu
idejiskā un komerciālā veidā, izmantojot arī virtuālās firmas modeli. Tādējādi mākslas fabrika
apvienos gan radošos procesus, gan uzľēmējdarbības elementus, kas ir būtiska līdzsvarotai
pilsētas attīstībai.

3.

Dabas parks – Botāniskais dārzs gan pie Latgales zoodārza, gan cietoksnī, gan Dubrovina

parkā, Meţciemā, Stropos u.c. (ar informācijas plāksnēm pie visiem objektiem, vismaz 3 valodās
LV, EN, RU), ar iespēju sēdēt zālītē, „piknikot”, atpūsties uz soliľiem u.c. Cietoksnī plānotais
biznesa centrs un Rotko mākslas centrs noteikti jāpapildina ar dabas-vides centru (Cietoksnī ir
gleznaina apkārtne), nekaitējot arhitektūras piemineklim. Struktūra jāveido līdzīgi Lielbritānijas
un citu ārvalstu lielajiem parkiem, piemēram, pēc Kew Garden u.c. parauga.

4.

Debesu šovs - viens no Inovācijas produktiem, kas, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas,

radīs jaunu Daugavpils pilsētas atpazīstamības šķautni. Šim projektam gan nepieciešami papildus
pētījumi un resursi, bet pati iecere ir mobila, vērienīga, vizuāli saistoša šova- mākslas uzveduma
veidošana, kas līdzīgi kā salūts vērojams debesīs, taču ietver sevī kustīgu un krāsainu mākslas
attēlu projicēšanu debesu jumā. Tas rīkojams pēc pieprasījuma, piesaistīs pilsētas iedzīvotāju,
tūristu un pilsētas viesu uzmanību. Projekta mērķis ir paralēli šovam dot iespēju cilvēkiem
pacelties kosmosā, iespējams, izmantojot pavisam jaunus, līdz šim vēl neatklātus veidus.
Sagaidāmie sociāli ekonomiskie ieguvumi: kopēja pilsētas tēla izveidošana un
atpazīstamības veicināšana ne tikai Latvijas un Baltijas, bet arī Eiropas un pasaules līmenī, jo
iesaistīts pasaulslavenā mākslinieka Rotko vārds. Tiks izveidotas jaunas izklaides un atpūtas
vietas un iespējas, rezultātā arī radītas jaunas darba vietas. Pilsētai ar unikālo struktūru tiks
piesaistīti jaunieši no visas Latvijas. Plašās struktūras ietvaros jauniešiem un citiem
interesentiem būs iespējas iesaistīties lietderīgās brīvprātīgo aktivitātēs pieredzes apgūšanai.
Dabas parka izveide visas pilsētas ietvaros sekmēs „zaļo” tūristu pieplūdi, jo tik
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unikālas vietas nav nekur Baltijā. Inovāciju un zinātnes parka darba augļu komercializācijas
rezultātā tiks „sildīta” arī vietējā ekonomika.
„Daugavpils – jauniešu–inovāciju-Rotko pilsētiľas” veidotāji – Daugavpils pašvaldība,
Daugavpils Universitāte sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un citām struktūrām.
Projekta realizācijā nepieciešams veidot sadarbību ar kaimiľu pašvaldībām un izglītības
iestādēm, kā arī ar to ārvalstu struktūrām, kam ir pieredze līdzīgu projektu ieviešanā. Noteikti
jāpiesaista papildus finansējums (ES fondi u.c.), jo tikai no pašvaldības un universitātes budţeta
šo ieceri būs grūti realizēt.
Informāciju sagatavoja:
Viktorija Ţeltkova, e-pasts: Viktorija.zeltkova@du.lv
Mairita Folkmane, ceram@inbox.lv.
Dzeltenā komanda Rīgas

iela kustībā „MOTION ON EMOTION”

Komandā: Elīna Pūga, Olga Pidhačnaja, Olga Dukšinska, Līga
Čible, Inese Šulina
Patērētāji: pilsētas iedzīvotāji un viesi
Ieguvums: atgriezt Rīgas ielā „dzīvību”, iedzīvotāju interesi un
mazā/vidējā biznesa attīstību viesmīlības industrijā.
Sociāli ekonomiskais efekts: iespēja komunicēt un interesanti
pavadīt laiku, tādejādi attīstot pakalpojumu servisu.
Īpašais piedāvājums: vēsturisko, sociālo un izklaides objektu
koncentrācija, autordarbu eksponēšana.
Ieviešanas

modelis:

pakāpeniski,

iesaistot

sabiedrību,

uzľēmējus,

organizējot

starptautiskos pasākumus, rakstot ES projektus.
Apraksts: Idejas pamatā ir tematisko mākslas darbu un objektu
izvietošana Rīgas ielā. Kopumā tiek piedāvāts izvietot 20 objektus visas
ielas garumā sākot no Dzelzceļa stacijas.
1. objekts – Šaha spēle dzelzceļa stacijas telpās. Objekts paredz spēles
laukumu uz grīdas flīţu pamata ar lielām figūrām. Jebkurš stacijas
apmeklētājs (atbraucējs vai sagaidītājs) var veikt savu gājienu,
turpināt jau uzsāktu spēli, vai uzsākt savu.
2. objekts – Retro lokomotīve pie dzelzceļa stacijas. Atspoguļo pilsētas, kā nozīmīga
transporta mezgla vēsturisko attīstību. Papildus pie uzstādītās
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lokomotīves tiek piedāvāts ierīkot norādes nozīmīgāko pilsētas
apskates objektu virzienos.
3. objekts – Sadraudzības pilsētu kvartāls. Rīgas ielas kvartāls posmā no Stacijas ielas līdz
Krāslavas ielai. Tiek piedāvāts novietot informatīvo objektu apaļa akmens bloka veidā ar
sadraudzības pilsētu atrašanās virzieniem un attālumu. Papildus tam, šeit var izvietot
sadraudzības pilsētu uzdāvinātus akmens un metāla mākslas darbus.

4. objekts – Norāde uz Mitrofanova māju Rīgas un Krāslavas ielas krustojumā.
Kādā no blakusesošajām ēkām var ierīkot bekereju.

5. objekts – Pēdas pilsētas ielās. Visas ielas garumā laiku pa laikam
parādās slavenu cilvēku pēdas, kas dzimuši vai kādu laiku dzīvojuši
Daugavpilī, piemēram, Rotko, Mihoelsa vai Stroka pēdas. Pēdas
daţviet var pazust un tad atkal parādīties, imitējot bērnu spēles,
pastaigu, lekšanu uz vienas kājas, vai apiet apkārt kokiem u.tml.

6. objekts – Retro ritenis. Stacionāri uzstādīts ritenis
ar kustīgiem pedāļiem. Pilsētas iedzīvotājiem un
viesiem ir iespēja apsēsties un „iegriezt riteni”.

7. objekts – Siena, apgleznota ar retro mobiļiem Rīgas un Viestura ielas
krustojumā. Ieceri var īstenot, iesaistot pilsētas skolu audzēkľus.

8. objekts – Dzimtas koks Rīgas un Viestura ielas krustojumā.
Idejas pamatā ir metāla koka veidols ar piestiprināmām
lapām, uz kurām katrs pilsētas iedzīvotājs var pasūtīt
gravējumu ar savu dzimtas uzvārdu.
9. objekts – Stacionāri ierīkota neliela skatuve pretī pasta ēkai.
10. objekts – Retro pastkaste pie pasta ēkas.
11. objekts – Puķu un suvenīru pārvietojamie veikaliľi
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12. objekts – Maka formas akmens skulptūra Rīgas ielas un Cietokšľa
ielas krustojumā. Maks simbolizēs nepārtrauktās materiālās enerģijas
kustību un veiksmi. Apaļās sasprādzes bumbas var kļūt par „materiālās
veiksmes avotu” tam, kurš tām ir pieskāries.
13. objekts – Retro afišu stendi.
14. objekts – Elektromobilis Vienības laukumā pie
viesnīcas LATGOLA. Iespēja pilsētas viesiem
apskatīt centru izmantojot modernu un videi
draudzīgu tūristu pārvadāšanas transportu.
15. objekts – Vienības laukums. Tiek piedāvāts Vienības laukumā ziemas laika ierīkot
slidotavu, bet vasaras laikā mozaīkas asfalta ornamentu labirinta
veidā.
16. objekts – Tehniskais muzejs ar skatu torni. Ēku, kurā šobrīd atrodas
uguns dzesēšanas stacija, tiek piedāvāts pārveidot par tehnisko muzeju
un torni izmantot pilsētas apkārtnes aplūkošanai no augšas.
17. objekts – Soliľi Dubrovina parkā. Tiek piedāvāts daţiem soliľiem
piešķirt tematisku nokrāsu „Soliľš iedvesmai” vai „Iemīlējies
Daugavpilī”
18. objekts – Bērnu spēļu laukums, šķēršļu josla un saldējuma kiosks aktīvās atpūtas iespējas visu vecumu bērniem un jauniešiem.
19. objekts – Atraktīvi informatīvie baneri Rīgas ielas sākumā pie
dambja, kas aicina iebraukt iekšā.
Informāciju sagatavoja:
Inese Šulina un Elīna Pūga.
Zaļā komanda Daugavpils attīstības projekta ideja DAUGAVAS

PROMENĀDE
Komandā: Ināra Mukāne, Anna Butāne, Pāvels Jurevičs, Sergejs Simonovs,
Natālija Artjušina
/A.Vējāns/ Daugavpils.
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No rītiem Daugava
tev pirmo dziesmu veltī...
Koncepta nosaukums:


DAUGAVPILS - PILS PIE UPES.



Upei ir jākļūst par pilsētvides sastāvdaļu.



Pilsētas aktīvā tūrisma centra paplašināšana, pilsētas vēsturiskā centra savienošana ar

cietoksni ar gājēju joslas izveidošanu gar Daugavas krastu uz dambja.
Galvenās aktivitātes:


Gājēju pastaigas josla



Nelielas kafejnīcas ar tradicionālo un moderno virtuvju daţādību



Amatnieku tirgotavas



Mākslas darbu tirgotavas, dizaina dienas Daugavpilī



Mākslinieku radošā darba vieta (gājēju portreti u.c.)



Ainavu (saulrieta) vērošanas punkti – skatu laukumi, soliľi



Kuģīšu, laivu piestātnes, maršruti pa upi.



Labiekārtota pludmales vieta



Bērnu rotaļu/atrakciju laukumi



Pilsētas u.c. Svētku norises vieta, laukums, salūti krastmalā.



Ziemas aktivitātes (piparkūku tirdziľš), ledus skulptūras



Sporta aktivitātes (skrituļošana, parkour, bmx)



Ielas muzikanti
DAUGAVAS PROMENĀDE
Sasaiste ar Daugavpils seju:
DAUGAVPILS - PILS PIE UPES
Upe jākļūst par pilsētvides sastāvdaļu
Patērētāji: Pilsētas iedzīvotāji, Viesi, Mazās uzľēmējdarbības pārstāvji
Inovācijas līmenis: Daugavpils vēstures objektu – cietokšľa un pilsētas dambja

integrēšana mūsdienu pilsētvidē.
Sociāli ekonomiskais efekts:
Akcents uz jaunu pakalpojumu sniegšanu,
darba vietas,
amatniecības attīstība,
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mazā biznesa attīstība,
radošo industriju attīstība.
Ieviešanas modelis:
Promenādes arhitektonisko skiču projektu konkurss
ES programmu projekti
ZAĻĀ KOMANDA, Cerot uz sadarbību Daugavpils pilsētas attīstībā.
Zilā komanda: I

Starptautiskais jauniešu festivāls „Jauns un
traks”

Komandā: Inta Ruskule, Sergejs Poļanskis, Natālija Jakuševa, Santa Šidlovska, Lolita
Kozlovska
Pasākuma ideja sapulcināt jauniešus no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un
Lietuvas u.c. valstu pilsētām (t.sk. Daugavpils sadraudzības pilsētām) savu prasmju erudīcijā,
mākslā, sportā, dejās, mūzikā, dziesmā, teātrī (jauniešu teātru festivāls), IT tehnoloģijās, pilsētas
orientēšanās sacensībās apliecināšanā, dīdţeju konkursos. Pasākuma unikalitāte – šobrīd Eiropā
netiek rīkoti līdzīgi pasākumi. Pasākuma pamatideja – visiem kopā paveikt (īstenot) kaut ko
kopīgu nebijušu, tādu, kas piesaista potenciālo apmeklētāju un arī masu plašsaziľas līdzekļu
uzmanību. I Starptautiskā jauniešu festivāla „Jauns un traks” īpašais un unikālais – Vienības
laukumā jaunieši, sastājoties vienkopus, veido Daugavpils pilsētas simbolu – „dzīvu” liliju.
Īpašais un unikālais:
-

Eiropā nav līdzīga pasākuma
Katru gadu sava tēma (piem.: lāzeršovs)
Festivāla dalībnieki veido Daugavpils simbolu – Liliju
Ieguvumi tūrismā:

-

Reklāma pilsētai un vietas tēla atpazīstamības veicināšana;
Dalībnieku un tūristu piesaiste no daţādām valstīm un Latvijas pilsētām
Sociāli ekonomiskie efekti:

-

Pilsētas atpazīstamība;
Veselīgs dzīvesveids;
Uzlabota pilsētvide;
Jaunas darbavietas;
Preču un pakalpojumu patērētāju pieaugums;
Tūristu piesaiste.
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Aktivitātes:
Ideju konkurss, nosaukums un aktivitātes: no 04.05.2011-1.10.2011.
Erudīcijas viktorīnā “Ko tu zini par pilsētu?”
Mākslas darbnīcas: grafiti, koktēlniecībā, gleznošanā, aktiermākslā
Sporta
aktivitātes
(Jautrā
stafete,
orientēšanās
ilgāk?Ātrāk?Tālāk?Augstāk?Stiprāk?)
Deju maratons
Dziesmu duelis

pilsētā,

Kurš

Ieviešanas modelis:
-

Aptauja
Diskusijas
Rīcības komitejas izveide
Nolikums
Ideju konkurss
Preses konference
Mājas lapas izveide
Informatīvie materiāli
Baneri e-vide
Sociālie tīkli
Informāciju sagatavoja: Lolita Kozlovska.

Visu komandu īsi ideju apraksti
Oranţās komandas idejas
1.

Dzelzceļa mezgla izmantošana, popularizēšana, kafejnīca lokomotīvē.

2.

Uz pilsētas māju sienām/fasādēm skati no pilsētas.

3.

Grafiti parks ar iespēju pašiem zīmēt.

4.

Padomju stila viesnīca, kopmītnes, ēdnīca (stolovaja), dzīvoklis.

5.

Cietoksnis – 19.gs.izklaides komplekss: (zirgi, ekstrēmais tūrisms pie vaļľiem, suvenīri,

salmu figūru parks, amatnieku māja, tērpi, cietums, cara istaba, meistarklase vietējai virtuvei).
6.

Parkā saldējuma kafejnīca, Vecākiem cilvēkiem soliľi, dambrete.

7.

Riteľbraucēju maršruti, nomas punkti.

8.

Zaļo jumtu pilsēta.

Sarkanās komandas idejas
1. Relax centrs - Meţciemā – sanatorija/fiziskais un garīgais rehabilitācijas centrs: art
terapija, dzīvnieku terapija, joga u.c.
2. Velo-moto-zirgi-foto - daţādu transporta līdzekļu maršruti ar pārģērbšanās un foto
iespējām daţādos stilos (retro u.c.)
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3. Kempinga pilsētiľa - Pilsētiľā pieejamas visas ērtības/serviss + pirtiľa + Latgales stils
(piemēram, Latgales sēta)
4. Latgales Eifelis - Skatu tornis pie Gubiščes ezera (Ķīmiķu-Apavu kombināta rajons)
ar skatu uz visu pilsētu un kafejnīcu (Latgales kulinārais mantojums), kā arī info par pilsētu
5. Mīlestības maršruts - Eľģeļu strūklaka, mīlestības simbolu skulptūras, speciāli kāzu
tiltiľi u.c.

Dzeltenās komandas idejas
1. Norādes uz vēsturiskajām vietām - Informatīvās bāzes sagatavošana, norādes uz
vēsturiskajām vietām un apskates objektiem.
2. HOBBY attīstība - Radošās darbnīcas, pulciľi un pasākumi visiem vecumiem.
Nodarbības vakaros pieaugušajiem – šūšana, kulinārija utt.
3. Pozitīvs dzīves veids - Pasākumu komplekss veselīgas sabiedrības un pozitīva
dzīvesveida attīstībai, kas vairo smaidu un dzīves prieku.
4. Pilsētas stāsts, leģenda - Pasākumi, ekskursijas saistīti ar stāstu par pilsētu. Bērnu
iesaistīšana, Princešu tērpu parāde.
5. Aktīva dzīvesveida popularizēšana jauniešiem - Sporta un atpūtas pasākumi, kas
orientēti uz jauniešu vecuma grupām.
6. Daugavas krasta sakārtošana - Daugavas krasta sakārtošana, labiekārtošana,
pastaigas vietu ierīkošana. Sakārtota vide svētku salūta vērošanai pilsētas svētku laikā,
romantiska vieta pastaigām un saulrieta vērošanai.
7. Atbalsts mazā biznesa un pakalpojumu nozares attīstībai - Veikaliľi, kur iespējams
iegādāties nacionāla rakstura preces, suvenīrus un vietējos raţojumus. Kafejnīcas ar iespēju
baudīt nacionālo ēdienu. Atbalsts Latvijā raţotām precēm un vietējiem pakalpojumiem.
8. Izglītības pārstāvju un uzľēmēju sadarbība speciālistu sagatavošanā Profesionālās izglītības attīstība un atbalsts speciālistu sagatavošanā. Speciālistu sagatavošanas
un pieprasījuma līdzsvarošana. Informācija par amatiem un pakalpojumu sniegšanas iespējām.
Izglītības iestāţu pārstāvju un uzľēmēju sadarbības veicināšana.
9 . Infrastruktūras attīstība un droša pieejamība - Nodrošināt piekļuvi objektiem
personām ar īpašām vajadzībām.

Zaļās komandas idejas
1. Neverbālais teātris (teātra festivāls, kurā piedalās aktieri - mīmi no daţādam valstīm,
festivāls vienos daţādu tautību cilvēkus).
2. Daugavpils vēsturiskais centrs (veidot pilsētas centru, ka vēsturisko multikulturālo tūrisma
punktu).
3. Etniskā tūrisma attīstības centrs (būvēt eko-arhitektūru pilsētas centrā, savienot
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4. “Le parkour” centrs Daugavpilī (veidot jauniešu trenēšanas kompleksu, parku, balstoties uz
mazam arhitektūras un dizaina formām, piesaistīt jauniešus no daţādām valstīm).
5. “Senioru pilsētiľa” vasaras sezonai (atpūtas vieta pensionāriem).
6. 4-joslu ceļš Rīga – Daugavpils.
7. “Pilsēta, kas vieno” (pilsētas lozungs).
8. Pilsētas mārketings (attīstīt pareizo pilsētas mārketingu, pielietot reālajā vidē, kā norādes,
informācijas punkti, reklāmas produkcija, mini suvenīri).
9. Ķīniešu preču gadatirgus (veidojot īpašu kontaktu ar sadraudzības pilsētu Harbina).
10. Jaunu lētā segmenta tūristu mītľu izveide, kas spētu nodrošināt naktsmītnes jauniešiem un
lielām ceļotāju grupām.
11. Zirgu izjādes parka izveide.

Zilās komandas idejas
1. Iepazīšanās ekskursija, brauciens pa Daugavpili ar retro tramvaju.
Pēc tramvaju parka nomaiľas varētu atstāt vienu vecā tramvaja vagonu, kuru atbilstoši
dekorēt un piedāvāt tūristu grupām Daugavpils iepazīšanas ekskursiju organizēšanai. Tas
veicinās Daugavpils atpazīstamību, akcentēs pilsētas kultūrvēsturiskās vērtības un piedāvās
iespēju pilsētas viesiem iepazīt Daugavpili atraktīvā veidā.
2. Atjaunot Mežciema sanatorijas tradīcijas un attīstīt Mežciemu kā kūrortoloģijas un
rekreācijas areālu.
Tas veicinātu veselības un rekreatīvā tūrisma produkta attīstību. Priekšlikums: izveidot
dziedniecisko dabas resursu ieguves un apsaimniekošanas infrastruktūru, izveidot infrastruktūru
jauniem veselības un rekreatīvā tūrisma produktiem, labiekārtot kūrortvietu teritorijas (atpūtas
vietas, parki un marķētas pastaigu takas u.c.). Veselības tūrisma attīstība nākotnē Daugavpilī
varētu sekmēt tūrisma sezonalitātes mazināšanos
3. Atvērt restorānu vai kafejnīcu, kas piedāvā dažādu tautu nacionālo virtuvi (latviešu,
latgaliešu, krievu, ebreju u.c.). Ieguvumi: nacionālais ēdiens ir jebkura ceļojuma galamērķa
stiprākā pozīcija, jo tūrists ceļojuma laikā vienmēr tiecas iepazīt, nogaršot un izbaudīt reģiona
tradicionālo virtuvi.
4. Ekskursija pa Daugavu ar kuteri. Pārceltuve starp Daugavpili un Grīvu.
Entuziastu grupa Daugavpilī sadarbībā ar I.K. „Skedija”, kas nodarbojas ar laivu, kuteru
un jahtu izbūvi, ir izstrādājuši kutera „Eridan” (tulkojumā no grieķu valodas – Daugava) projektu
un piesaistot stratēģisko investoru, plāno uzbūvēt kuteri un izveidot jaunus tūrisma maršrutus pa
Daugavu. Izstrādāti sekojoši potenciālie kutera kursēšanas maršruti:
1.
2.
3.
4.
5.

Daugavpils – Meţciems.
Daugavpils – Vecpils pilskalns – Vasargelišķi – Slutišķi.
Korporatīvo pasākumu apkalpošana.
Iesaistīšanās kultūras pasākumos.
Pēc klientu vēlmēm iespējami arī citi maršruti.
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Kuteris varētu uzľemt tūristu grupas 12- 15 cilvēkus. Kutera pamat konstrukcijas plānotas no
koka, un arhitektoniski tas veidots klasicisma stilā (19.gs. otrā puse – 20. gs. sākums). Kutera
dzinēja tehniskie parametri un darbība izprojektēta tā, lai tas ir videi nekaitīgs. Kutera piestāšanai
Daugavas krastos nav nepieciešamības būvēt piestātnes, jo kutera komplektācijā ieplānots
kompakts saliekams traps.
Kutera tehniskie parametri:
-

garums – 9.5 m
platums – 4.5 m
maksimālā iegrime – 0.30 m
dzinēja jauda – 56 ZS.
ātrums – 12 – 15 km /h
Ja izdotos īstenot šo projektu, tūrisma tirgū tiktu radīts autentisks īpašā piedāvājuma

tūrisma produkts, kas dotu iespēju galamērķim piesaistīt lielāku apmeklētāju skaitu.
5. Piedāvājuma radīšana baikeriem (motociklistiem).
Katru sezonu Daugavpili apmeklē baikeri no daţādām valstīm (Skandināvijas valstis,
Polija, Vācija, Latvija), kas pārvietojas ar jaudīgiem motocikliem. Baikeri – tas ir īpašs ceļotāju
segments un viľu galvenā rūpe, vai pie tūristu mītnes, kurā viľi nakšľos, motocikls būs drošībā.
Izveidojot atbilstoša stila tūristu mītni (ar atbilstošu interjeru), krodziľu vai klubiľu, kuram
līdzās varētu būt retro motociklu, automašīnu ekspozīcija, droša motociklu novietne, Daugavpils
varētu kļūt par nozīmīgu pieturas punktu un pulcēšanās vietu ceļojošajiem baikeriem. Daţādās
valstīs pastāv daudzi baikeru klubi, kas savā starpā komunicē un apmainās ar informāciju,
tādejādi

tiek

nodrošinātas

bezmaksas

mārketinga

aktivitātes,

izmantojot

bezmaksas

komunikācijas stratēģiju. Kā zināms baikeri ir labi situēti cilvēki, kas ceļojuma laikā tērē vairāk
līdzekļu nekā vidusmēra tūrists, tāpēc arī ekonomiskais pienesums no viľiem ir augstāks.
6. Mūsdienīga izklaižu un atrakciju centra atvēršana.
Mērķauditorija – ģimenes ar bērniem, jaunieši. Te būtu pieejamas jaunākās tehnoloģijas:
jaunākās paaudzes autobraukšanas, zirgu skriešanas sacīkšu simulatori, lāzeru labirinti, 4D filmu
seansi, jaunākās paaudzes video spēļu automāti. Bērnu kafejnīca un bistro, iespēja rīkot bērnu
ballītes un jautrus pasākumus, atraktīvā veidā organizēt mācību stundas un ārpusklases
nodarbības. Šāds centrs varētu kļūt par nozīmīgu objektu, attīstot iekšzemes tūrismu un tūrismu
no kaimiľvalstīm. Šobrīd analogs piedāvājums ir GO Planet Rīgā, kuru ļoti aktīvi apmeklē
Latvijas, t.sk. Latgales ģimenes. Uzbūvējot šādu centru Daugavpilī, nauda paliktu pilsētā.
7. Virtuālā ekskursija pa Daugavpils cietoksni.
Nepieciešams reģistrēt vairākus domēnus: daugavpilscietoksnis.lv, daugavpilsfortress.lv
(NIC sistēmā pārbaudīts, domēni šobrīd ir brīvi), izmantojot abus – nonākam virtuālajā cietokšľa
vidē – 3D dimensijā un 360° panorāmā. Cietokšľa teritorijā vairākās vietās iespējams
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uzstādīt interaktīvos kioskus un ceļotājiem dot iespēju teritoriju izstaigāt arī virtuāli. Uzskatāms
piemērs tepat Latgalē – II Pasaules kara muzejs Aglonā. Links: http://www.aerophoto.lv/vr/ww2/
8. Velotūrisma attīstība.
Veloceliľu ierīkošana, velo maršrutu marķēšana. Velosipēdu noma, velosipēdu labošanas
serviss. Velo novietľu ierīkošana vairākās vietās pilsētas centrā. Ieguvēji ne tikai velotūristi, bet
arī daugavpilieši, kas vasaras sezonā kā pārvietošanās līdzekli izmanto velosipēdu.
9. Komplekss infrastruktūras un informatīvo pasākumu kopums „Stāsts par Daugavpili”
Īstenojamās aktivitātes:
-

pilsētas ielu un nozīmīgāko apskates objektu norāţu sistēmas izveidošana;

-

atsevišķu informatīvo plāksnīšu izvietošana pie nozīmīgākajiem apskates objektiem,

parkiem;
-

interaktīvo kiosku izvietošana pilsētas vēsturiskajā centrā, dzelzceļa stacijā, autoostā (iespēja

uzzināt par tūristu mītnēm, ēdināšanas vietām, nozīmīgākajiem apskates objektiem, transporta
satiksmi);
-

pilsētas karšu automātu uzstādīšana Rīgas ielā, vēsturiskajā centrā, dzelzceļa stacijā, autoostā

(automātā ievietotas pilsētas kartes ar nozīmīgākajiem apskates objektiem, iemetot automātā,
piemēram, 0,50 Ls, tūrists saľem karti);
-

Interesantu stāstu un nostāstu apkopošana un veidošana par Daugavpili, iesaistot sabiedrību;

publicēšana e-vidē;
-

Daugavpils tūrisma informācijas pārstāvniecību atvēršana augsti prioritāro tirgu valstu

galvaspilsētās: Viļľā (Lietuva) un Varšavā (Polija) (Varšavā izmantojot Rīgas tūrisma
informācijas un kultūras centra biroja bāzi – saľemts konkrēts priekšlikums).
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