Ungdomar har möjlighet till utbildning i Daugavpils som erbjuder flera olika högskolor och yrkesinriktade skolor. Fler
än 20 nationaliteter kallar Daugavpils sitt hem idag. 11 nationella sällskap fungerar i Daugavpils. Lettiska huset, Ryska
kulturcentret, Polska kulturcentret, Vitryska kulturcentret
och Litauiska kulturcentret välkomnar gäster och stadens
invånare.
Daugavpils har skänkt världen en unik konstnär Mark Rothko men även „Kungen av tango” - Oskars Stroks, samt en
skådespelare och regissör - Solomon Mikhoels (Vovsi).
Daugavpils Mark Rothko konstcenter öppnades 2013. Det blev
en mäktig magnet som drar till sig gäster från hela världen.

DAUGAVPILS

EKONOMI
Daugavpils strategiska prioriteringar:
• fördelaktig geografisk plats vid gränsen
till tre länder;
• utvecklad stadsinfrastruktur;
• många utbildningsplatser;
• mångkulturell miljö och kulturhistorisk arv;
• naturresurser.

Borisoglebsk
Dinaburg
Dvinsk

DAUGAVPILS I SIFFROR OCH FAKTA
• År 1275 - Dinaburga (Daugavpils) är omnämnd
i en historisk krönika för första gången.
• År 1582 – Dinaburga får stadsrättigheter.
Område – 72,48 km2
Antal invånare (1 januari, 2013) 100 006
Hemsida www.daugavpils.lv
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Avstånd från Daugavpils
• Till Riga – 232 km
• Till Litauiska Republikens gräns - 25 km
• Till Vitryska Republikens gräns – 35 km
• Till Ryska Federationsgränsen – 120 km
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Daugavpils – staden med balanserad ekonomi inom
många grenar. Lyckad verksamhetsdrift av små- och medelföretagare är grunden för invånarnas syssälsättning och
välfärd.
Modernisering av produktionsteknologi och introduktion
av ny teknologi ligger till grund för konkurensmässig produktion.
Historiskt har Daugavpils utvecklat sig som en industriell
stad och detta styr fortfarande vilka produktionsgrenar som
är i utvecklingsfas idag; produktion av metallprodukter, produktion/reparation av järnvägslok och de mekaniska delar,
tillverkning av livsmedel och drycker, mm.
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Utgiven av Daugavpils Komunalråd
Information förberedat av
Utvecklings Departament

info@daugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv

Daugavpils är Lettlands NÄST STÖRSTA stad
Ett BETYDELSEFULLT REGIONALT CENTER i
Latgale EU:s ÖSTRA GRÄNS
www.visitdaugavpils.lv

KÄNDA SEVÄRDHETER:
Daugavpils fästning är en enastående försvarsbyggnad vars
totala yta är större än 150 ha. Den är
den enda fästningen från första hälften
av 1800-talet i Östeuropa som bevarats
utan förändringar .
Facebook: Daugavpils.Cietoksnis
Daugavpils Mark Rothko konstcentrum – mångfunktionellt
konst-, kultur- och utbildningscentrum
har fått plats i Dinaburgas fästnings lagerarsenalrum för vapen och ammunition. Daugavpils Mark Rothko konstcentrum är den enda platsen i Östeurupa
där man kan se den världskända konstnärens, Mark Rothkos,
grundaren av abstrakt expressionism, originalarbeten.
www.rothkocenter.com
För varje turist som vill se Daugavpils är ett besök på Daugavpils fästning och Kyrkornas Berg,
två stadssymboler, ett måste. Daugavpils Kyrkornas Berg är ett unikt sakralt
turistobjekt där fyra kyrkor med olika
trosinriktningar står sida vid sida; Martin
Luther katedral, Jungfru Marias Romerskkatolska kyrka, Helgonen Boris och Gljeb ortodoxa katedralen och Nybyggets
gammal trons Uppståndelsens, Jungfru Marias födelsens och
Heliga Nikolaus kyrkan.

Konstcenter, inklusive barn, har möjlighet att delta i skapande
lärarledda klasser. www.dmmc.lv
Latgales djurpark kommer att överraska med en konstjungelutställning där prickiga pytonormar
slingrar sig, krokodiler solar sig på stranden, röda karpar simmar i bäckenet och
Japansk makak eller snöapa hoppar glatt
i lianorna. Utflykter till Latgales djurpark
är både spännande och informationsrika och besökarna blir
inte uttråkade. www.latgaleszoo.biology.lv
Daugavpils (förr Dvinska) var en av de mest kända judiska städerna i det Ryska imperiet, det var judarnas kulturcenter. Museumets utställning
„Judarna i Daugavpils och Latgale”
berättar för besökarna om judarnas liv
och traditioner i Latgale och Daugavpils
från år 1935. Synagogan, den enda för
besökarna öppna synagogan i Östra Lettland, finns i detta hus.
Daugavpils ammunitionsfabrik – den äldsta ammunitionstillvekningen i norra Europa, grundades
år 1886. Det är den enda fabrik av detta
slag i Baltikum och ett av de äldsta industriella arven i Lettland. Daugavpils
ammunitionsfabrik har fortfarande ett
fungerande blygjutningstorn vilket är det enda i Europa.
www.dsr.lv

Daugavpils hembygdshistoriska och konstmuseet är ett av
de äldsta museerna i Latgale. Detta museum, vars ingång vaktas av lejonskulpturer, finns i en byggnad från 1883 som
är byggd i eklektisk stil med element
från jugendstil. Kultur- och naturhistoriska objekt är utställda i museumet,
man kan ta del av olika pedagogiska program samt besöka
någon av temautställningarna. www.dnmm.lv

Rigas gata – den första gågatan i Lettland. Man kan se en speciell skulptur, tillägnad keramiken, placerad på Rigas gata. Daugavpils – en av de
få lettiska städer som kan vara stolt över
en enig ensamble av arkitekturstilar, unik
klasicism och eklektism. Både Daugavpils invånare samt stadens gäster attraheras av denna plats på grund av dess mysiga cafeer, sommarterasser och små butiker som ger gatan
en speciell charm.

Daugavpils Keramiska Konstcenter ger möjlighet att lära
känna Latgales keramiktraditioner. Daugavpils Keramiska
Konstcenter är den enda platsen i Lettland där besökarna har möjlighet att
lära känna härdad keramik vars tillverkning sker av en vätska gjord på rågmjöl.
Besökarna på Daugavpils Keramiska

Centralparken är den enda parken i Lettland där en exklusiv
allé av bänkar och kärleksträd finns. Det
finns en stor utelekplats för barn i olika
åldrar i parken. Stadsborna har möjlighet
att använda sig av utegym.

Daugavpils teater är en av de gamla professionella teatrar
i Lettland. Den byggdes av Daugavpils
fastighetsingenjören Nikolay Hagelstrom i 1856, som var en äkta teaters
beundrare. Det var den första ryska
teatern i Dinaburg (nuförtiden - Daugavpils). Daugavpils teater har repertoar på lettiska, ryska
och latgaliska språk. Nuförtiden mottar teaters kollektiv ett
pris för kreativa och modiga uppsättningar.
http://www.daugavpilsteatris.lv/
Mångfunktionella idrottsplatsen är till för att förbättra
ens fysiska hälsa likväl som för att
slappna av. Besökare kan använda
25-meter lång simbassäng med 6 banor. Det finns en liten pool för barn
eller för vatten aerobics, turkisk bastu
och sauna, fitnessalen och aerobicssalen. Det finns också en fäktning hall som är den enda i Baltikum, samt det enda idrottsläkarcenter i östra Lettland.
http://daugavpilsoc.lv/
Daugavpils isring är en modern idrots-, avkopplings-, och
kulturcenter för dem som trivs bäst
med vintersport. Kapaciteten är 2000.
Isringen används främst för internationella ishockey och konståkning
tävlingar, för lettiska och utländska
idrottsmans träningar. Var och en kan hyra skridskor på plats.
Speedway center – „Lokomotive” stadium är en av demstörsta speedway arenor i Europa. Här
äger rum olika internationella tävlingar och Speedway Grand Prix of
Lettland.
http://www.lokomotive.lv/
Dubrovin park Pavel Dubrovin (1839-1890) var borgmästare i 1876-1890. Han köpte en mark,
designade en park och donerade
den till staden. Fördenskull är parken
namnd efter P.Dubrovin och hans minnesstaty finns i parken. Vem som helst
kan njuta av en stor fontän under heta
sommars dagar, men på kvällarna kan man beundra hur vatten leker med ljusstrålar.

