Daugpilis, būdamas Rytų Latvijos švietimo centru, siūlo jauniems žmonėms plačias galimybes įgyti aukštąjį ar profesinį
isšilavinimą.
Daugpilį savo namais laiko apie 20 tautybių atstovų. Apsilankę mieste iš arčiau galite pažinti latvių, lenkų, rusų, ukrainiečių, baltarusių, lietuvių ir kitų tautų liaudies tradicijas bei
kultūrą.

DAUGAVPILS

EKONOMIKA
Strateginiai privalumai:
• palanki geografinė padėtis netoli trijų
valstybių sienų;
• išplėtota infrastruktūra;
• tinkama verslo aplinka;
• pigus pragyvenimas;
• daugiakultūrinė aplinka;
• mokymo įstaigų koncentracija.

Borisoglebskas
Dinaburgas
Dvinskas

DAUGPILIS – FAKTAI

• 1275 m. – Dinaburgas (Daugpilis) pirmą kartą
paminėtas istoriniuose šaltiniuose.
• 1582 m. – Dinaburgui suteiktas miesto vardas.
Teritorija – 72,48 kv. km
Gyventojų skaičius (2013 m.) – 100 006
Oficialus internetinis miesto tinklalapis –
www.daugavpils.lv

Daupilis padovanojo pasauliui tokias asmenybes kaip dailininką Marką Rotko, kompozitorių, „tango karalių“ Oskarą
Stroką, aktorių ir režisierių Solomoną Michoelsą (Vosvsį) ir
kitus.

A6
E262

Atstumai nuo Daugpilio:
• Ryga – 232 km;
• Lietuvos siena – 25 km;
• Baltarusijos siena – 35 km;
• Rusijos siena – 120 km.
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2013 metais atidarytas Marko Rotko vardo meno centras
tapo stipriu magnetu, kuris traukia turistus ne tik iš Latvijos,
bet ir iš viso pasaulio.
Daugpilis istoriškai vystėsi kaip industrinis centras. Pagrindinėmis miesto pramonės šakomis tapo metalo konstrukcijų gamyba, šilumvėžių ir geležinkelių riedmenių remontas,
maisto ir gėrimų produktų gamyba ir kt. Konkurencingų
produktų bei paslaugų pagrindas yra modernizuota gamybos įranga ir naujos technologijos. Miestas yra atviras investicijoms bei aktyviai siekia modernizuoti savo infrastruktūrą,
palaikyti verslo plėtrą.
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Išleido Daugpilio miesto taryba
Informaciją parengė
Plėtros departamentas

info@daugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv

ANTRAS PAGAL DYDĮ Latvijos miestas
Reikšmingas LATGALOS REGIONINIS CENTRAS
Rytiniai EUROPOS SĄJUNGOS VARTAI
www.visitdaugavpils.lv

LANKYTINOS VIETOS
Daugpilio tvirtovė žymus, išskirtinis fortifikacinis statinys,
užimantis 150 ha teritoriją. Tai vienintelė Rytų Europos tvirtovė, pastatyta
pirmoje XIX amžiaus pusėje, kuri išsilaikė iki mūsų dienų beveik nepakitusi.
Facebook:Daugavpils.cietoksnis
Karinio arsenalo pastate šiuo metu atidarytas Marko Rotko meno centras. Tai daugiafunkcinis
šiuolaikinio meno, kultūros ir švietimo
centras. Šis centras yra vienintelė vieta
Rytų Europoje, kurioje rengiamos originalių Marko Rotko darbų parodos. Šis
menininkas laikomas abstraktaus ekspresionizmo pradininku.
www.rothkocenter.com
Šventyklų kalva. Kiekvienam turistui siūlome apsilankyti ne
tik Daugpilio tvirtovėje, bet ir Šventyklų
kalvoje, kuri yra miesto simbolis. Šventyklų kalva – unikali vieta, kur greta stovi
keturių tikėjimų maldos namai: Martino
Liuterio liuteronų bažnyčia, Švenčiausios
Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia, Šv. kankinių Boriso
ir Glebo stačiatikių soboras ir sentikių bendruomenės bažnyčia.
Daugpilio kraštotyros ir meno muziejus – vienas iš seniausių Latgalos muziejų, kurio įėjimą saugo
liūtų skulptūros. Muziejus įsikūręs puikiame pastate, pastatytame 1883 metais
eklektizmo stiliumi su Jugendstilio elementais. Šiame muziejuje galima susipažinti su kultūros ir istorijos ekspozicijomis, dalyvauti įvairiose
pažintinėse programose. www.dnmm.lv
Keramikos meno centras saugo Latgalos kultūros paveldą
bei keramikos paslaptis. Tai vienintelė
vieta Latvijoje, kur lankytojai ir turistai turi galimybę susipažinti su baltų
keramika „raku“. Suaugę ir vaikai gali
dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose.
www.dmmc.lv

Latgalos zoologijos sode galima pamatyti dirbtinių džiunglių ekspozicijas. Čia šliaužioja taškuotieji pitonai, saulėje šildosi Kaimanų krokodilai, tvenkiniuose plaukioja raudonieji
karpiai, per lianas šokinėja beždžionės.
Įdomios ir pažintinės ekskursijos nepaliks abejingų. http://latgaleszoo.biology.lv
Ekspozicija „Žydai Daugpilyje ir Latgalijoje“. Daugpilis
(anksčiau Dvinskas) buvo vienas iš žinomiausių Rusijos imperijos žydų miestų.
Ši muziejaus ekspozicija pasakoja apie
žydų gyvenimą, jų buities tradicijas
Daugpilyje, pradedant nuo 1935 metų.
Pastate yra vienintelė Rytų Europoje turistams atvira žydų sinagoga.
Daugpilio šratų gamykla. Daugpilyje yra pati seniausia Šiaurės Europos šratų gamykla, įkurta 1886
metais. Tai vienintelė tokia gamykla
Baltijos regione, kuri dar yra ir vienas iš
seniausių Latvijos pramonės istorijos paveldų.www.dsr.lv
Rygos gatvė. Tai pirmoji gatvė Latvijoje, kurioje pastatytas
paminklas, skirtas Latgalos keramikai.
Daugpilis yra vienas iš kelių Latvijos
miestų, galinčių didžiuotis unikaliais klasicizmo ir eklektizmo pastatais, sudarančiais vientisą stilių. Ši jauki miesto dalis traukia gyventojus ir
svečius savo jaukiomis kavinėmis su vasaros terasomis, mažomis parduotuvėlėmis ir nepakartojama atmosfera.
Centrinis parkas – vienintelis poilsio
parkas Latvijoje, kuriame įkurta suolelių
alėja ir auga meilės medis. Vaikų laukia
žaidimų aikštelė, o suaugusiems įrengti
gatvės treniruokliai.

Daugpilio teatras – Daugpilio teatro repertuare yra spektalių latvių, rusų ir latgaliečių kalbomis.
Šis teatras turi kūrybišką ir ilgą istoriją.
Vyriausias inžinierius Daugpilio tvirtovės generolas - majoras Nikolajus Gegelstormas 1856 metais savo lėšomis
įkūrė pirmąjį Latvijos rusų teatrą. Šiandien kūrybinis kolektyvas gauna prizus už drąsius ir novatoriškus kūrinius.
http://www.daugavpilsteatris.lv/
Daugiafunkcinis sporto kompleksas laukia visų aktyvaus
poilsio mėgėjų. 25 metrų baseinas su
šešiais takeliais, turkiška pirtis ir sauna,
vaikų baseinas, treniruoklių ir aerobikos salės –visa tai padės palaikyti gerą
fizinę formą. Čia randasi vienintelis
Rytų Latvijoje sporto medicinos centras ir vienintelė Pabaltijyje fechtavimo salė.
http://www.daugavpilsoc.lv/
Ledo rūmai – sporto ir kultūros centras mėgstantiems žiemos sporto šakas. Čia vyksta tarptautinės ledo ritulio ir dailiojo čiuožimo
rungtynės, Latvijos ir užsienio šalių
sportininkų treniruotės. Rūmuose telpa apie 2000 žiūrovų. Išsinuomoję pačiūžas jūs galite puikiai praleisti laiką.
Spidvėjo centas - stadionas „Lokomotyvas“ – Daugpilis myli spidvėjų! Po rekonstrukcijos mūsų stadionas tapo vienas
iš didžiausių Europoje. Pačios populiariausios čia vykstančios varžybos - Speedway Grand Prix of Latvia.
http://www.lokomotive.lv/
Dubrovino parkas – vaikštinėjant po šį parką, negalima
nepastebėti skulptūros, kurią sukūrė Aleksandras Taratinovas. Bronzoje
įamžintas Pavelas Dubrovinas, kuris
buvo miesto meru nuo 1876 iki 1890
metų. Jis nupirko žemės sklypą, įkūrė
parką ir padovanojo jį miestui. Vasaros
vakarais prie fontano parke susirenka miesto gyventojai ir
svečiai pasimėgauti nepakartojamais vandens ir šviesos žaidimais.

