
Daugavpils –

Austrumbaltijas

zināšanu 

ekonomikas 

lokomotīve un 

labsajūtas 

galvaspilsēta



"NO VĒSTURISKĀ CIETOKŠŅA 

AKMEŅIEM UN LEPNĀ JŪGENDSTILA 

PILSĒTAS CENTRĀ, LĪDZ 

FORŠTADTES ZEMAJIEM KOKA 

NAMIŅIEM AR PELĒKZILAJIEM 

SMALKI GRIEZTAJIEM LOGU 

AIZVIRTŅIEM UN ĢERĀNIJĀM UZ 

PALODZĒM, 

DAUGAVPILS IR PILSĒTA AR 

SPĒCĪGI IZTEIKTU MĀJAS SAJŪTU, 

SARGĀTĀJU SAJŪTU, KURA NĀK 

LĪDZI VISIEM, KURI ŠEIT IR DZIMUŠI 

VAI KĀDU LAIKU DZĪVOJUŠI”

/ dzejniece Anna Rancāne/





Livonijas ordeņa vadītājs Ernsts fon

Ratsburgs tirgošanās ceļa malā “no

Vikingiem uz Grieķiem” (tagadējā upe

Daugava) izveidoja pili, ko nosauca par

Dinaburgu

1275

Dünaburg – pils uz upes Düna



1275

Daugavpils

Dünaburg – Борисоглебск – Динабург – Двинск – Daugavpils
1275 - 1656 1656 - 1667      1667 - 1893  1893 – 1920 no 1920



Daugavpils ģerbonis

Zilā laukā sudraba viļņota sija, augšā zelta lilija, 

pēdā savrups sudraba robots ķieģeļu mūris.

Daugavpils karogs

Taisnstūra forma, tā audekls sadalīts divās horizontālās 

vienāda platuma joslās: augšējā daļā - karmīnsarkanā, 

apakšējā daļā - baltā krāsā. Karoga vidū attēlots Daugavpils 

pilsētas ģerbonis.



Daugavpils pilsētas domes struktūra

15 deputāti tiek ievēlēti uz 4 gadiem

Domes vadība

Domes priekšsēdētājs

1. Domes priekšsēdētāja 

vietnieks

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks

Administratīvā struktūra

Izpilddirektore Lietu pārvaldniece

15 departamenti un nodaļas

67 pašvaldības iestādes

11 kapitālsabiedrības

5 privātkapitālsabiedrības



Bāriņtiesa

Departamenti un nodaļas

Pilsētplānošanas un būvniecības 

departaments

Īpašuma pārvaldīšanas 

departaments

Finanšu nodaļa

Juridiskais 

departaments

Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga nodaļa

Centralizētā 

grāmatvedība

Sporta un jaunatnes departaments

Dzimtsarakstu nodaļa Vispārējā nodaļaRevīziju un audita nodaļa

Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa

Attīstības 

departaments

Centralizēto iepirkumu nodaļa

Daugavpils pilsētas domes struktūra

Sporta medicīnas centrs



Daugavpili raksturo tās iedzīvotāji



94 196 

Iedzīvotāju skaits Daugavpilī – 94 196, 

PMLP dati, 01.01.2017.

Pilsētas 

aglomerācija–

120 000

Latgales reģions –

300 000



Daugavpils – pilsēta ar vairāk kā 70 nacionalitātēm

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, 01.07.2017

latvieši poļikrievi baltkrievi ukraiņi citi

18.51%

50.48%

7.33%
1.98%

13.95%
7.75% 



Mēs esam dažādi, bet dzīvojam harmonijā

Etniskās un kultūras biedrības:
Latviešu

Latgaliešu

Krievu

Lietuviešu

Baltkrievu

Poļu

Tatāru

Ukraiņu

Ebreju

Vācu

Romu u.c.

17 dažādas nacionālās biedrības

• latviešu

• latgaliešu

• krievu

• lietuviešu

• baltkrievu

• poļu

• tatāru

• ukraiņu

• ebreju

• vācu utt.



Daugavpils – Austrumbaltijas ceļu krustpunkts

Lietuva – 25 km

Baltkrievija – 35 km

Krievija – 120 km

Svarīgs pierobežas industriju, transporta, tirdzniecības, pakalpojumu, 

izglītības, kultūras un tūrisma centrs.



Daugavpils - loģistikas centrs uz ES Austrumu robežas

Daugavpils dzelzceļa vagonu apgrozījums

aptuveni 1,5 milj. vagonu/ gadā

Pirmais dzelzceļš Latvijā - Daugavpilī, 1861. g.

Sanktpēterburga – Daugavpils - Varšava

Daugavpili šķērso:

• TEN-T autoceļš E262 

«Kauņa–

Ukmerge-Daugavpils-Rēzekne-

Ostrova»

• 5 kravas dzelzceļa līnijas

• 2 pasažieru dzelzceļa līnijas

• 15 starptautiskās autobusu 

līnijas



21% 18% 15% 

Daugavpils industriālā sektora attīstība
(milj. €, faktiskās cenas, Dati: Daugavpils pilsētas dome)

• Metālapstrāde

• Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

• Dzelzceļa lokomotīvju un dzelzceļa ritošā sastāva 

remonts

Lielākais industriālais sektors Daugavpilī
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«DITTON pievadķēžu rūpnīca»

izgatavo plašu dažādu soļu veltņu, ieliktņu, plākšņu un citu veidu 

pievadķēžu klāstu

Lielākie ražošanas uzņēmumi Daugavpilī ar vietējo kapitālu
«Magistr»

dažādu struktūru vītās un pītās tauvas un zvejniecības

diegi

«BM Industrial»

metāla konstrukciju ražošana

«Aurora Baltika»

zeķu izstrādājumu ražošana

«Latgales piens»

kvalitatīvu piena produktu ražošana
«Belmast»

Telekomunikācijas torņu, celtniecības 

konstrukciju, infrastruktūras 

konstrukciju, citu metālkonstrukciju

ražošana



Uzņēmumi ar ārzemju kapitālu
«Daugavpils Lokomotīvju

remonta rūpnīca»

maģistrālo un manevrējošo 

dīzeļlokomotīvju remonts un 

modernizācija, metālapstrāde

«Regula Baltija» 

optiski-elektronisko

iekārtu un sistēmu

ražošana

“Zieglera mašīnbūve”

lauksaimniecības tehnikas 

komplektējošo detaļu 

ražošana

«Nexis Fibers»

poliamīda tehniskās 

šķiedras ražošana

«East Metal»

tērauda izstrādājumu 

daļu ražošana ar un 

bez

virsmas apstrādes

«Centennial Industries»

kancelejas preču izstrāde 

un ražošana

«Belwood»

kokapstrāde

«Axon Cable»

augstas kvalitātes 

kabeļu ražošana



• «Axon Cable»

• «Magistr»

• «Nexis Fibers»

• «Regula Baltija»

• «Zieglera mašīnbūve»

• «CCT»

• «EU-Trader»

• «EURO ENERGO COMPANY»

• «INGRID A»

• «Intergaz»

Eksports

Eksports uz: Lietuva, Igaunija, Vācija, Itālija, Francija, 

Lielbritānija, Polija, Šveice, Somija, Norvēģija, Ungārija, 

Krievija, Baltkrievija, Turkmenistāna, Kazahstāna, 

Uzbekistāna, Gruzija, Mongolija, ASV, Ķīna, Meksika, 

Dienvidamerika. 

Eksporta apjoms 163 767 938 EUR 

2016



ST. PĒTERBURGARĪGA

POLOCKA

VIĻŅA

PAŅEVEŽA

KLAIPĒDA

KRIŽU RŪPNIECISKĀ

ZONA

VARŠAVA

ČEREPOVAS 

RŪPNIECISKĀ ZONA

GAJOKA RŪPNIECISKĀ

ZONA

CIETOKŠŅA 

NOLIKTAVAS ZONA

ZIEMEĻU 

RŪPNIECISKĀ 

ZONA



Daugavpils stratēģiskās priekšrocības

1. Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums

2. Attīstīta pilsētas infrastruktūra

3. Latgales SEZ

4. Nodokļu atvieglojumi

5. Izglītības iestāžu daudzveidība

6. Daudznacionāla vide un kultūrvēsturiskais 

mantojums

7. Dabas resursi



Daugavpils sadarbības un sadraudzības pilsētas

Magdeburga

(Vācija)

Motala

(Zviedrija) Harbina

(Ķīna)

Maskavas Centrālais Administratīvais apgabals,

Narofominska, Sanktpēterburga,

Pleskava, Magņitogorska (Krievija)Bobruiska, Lida, Vitebska, Braslava

(Baltkrievija)

Radoma 

(Polija)

Ramla

(Izraēla)
Harkova

(Ukraina)

Alaverdi

(Armēnija)

Batumi

(Gruzija)

Paņeveža

(Lietuva)



Investīcijas pilsētas attīstībā līdz 2020.gadam, 

piesaistot ES struktūrfondu un valsts finansējumu, milj. EUR
137 604 232 €
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1. Sabiedrība (S) - Ar dzīvi apmierināti,
izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji,

kuri lepojas ar savu pilsētu

2. Ekonomika (E) - Ekonomika, kurā tiek
attīstītas nozares ar augstu pievienoto

vērtību

3. Vide (V) – Estētiski un funkcionāli 
sakārtota un attīstīta pilsētvide

PLĀNOTAIS



Konkurētspējīga izglītība

• Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija – EUR 3 228 

636, tai skaitā ERAF 1 471 656

• Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana 

atbilstoši mūsdienu prasībām – EUR 5 967 232, tai skaitā ERAF 3 398 000 euro (4 vidusskolas+1 

pamatskola)

• Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības 

kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II kārta - EUR 4 930 607.58, tai skaitā 

ERAF 1 993 240 euro

Investīcijas 

līdz 2020. 

gadam:

EUR 14 milj. 



Konkurētspējīga izglītība

• PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikuma 

modernizēšana – EUR 4 milj.

• Slēgta poligona jaunbūve jaunajām darbnīcām un 

sporta zālei



Daugavpils reģionālās slimnīcas infrastruktūras 

modernizācija:

• Uzņemšanas nodaļas telpu modernizācija

• Onkoķirurģijas profila operācijas zāļu 

izveide

• Rehabilitācijas centra izveide

• Jauna mūsdienu prasībām atbilstoša 

Invazīvās kardioloģijas un Onkoloģijas 

centra izveide

• Medicīniskā aprīkojuma iegāde

• Projekta summa 7,6 milj. EUR

Kvalitatīva veselības aprūpe



Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība

- Sliežu ceļu rekonstrukcija no Vienības ielas 

līdz stacijas ielai 2.06 km 

- Sliežu ceļu jaunbūve Veselības ielas posmā 

2.26 km

- Kontakttīkla sistēmas pārbūve 9.50 km 

- Kabeļlīnijas izbūve 2.15 km 

- Tramvaju iegāde – 8 gab. (12 – 2007-2013 

gada projekts, paliek vēl 3..)

Investīcijas 

līdz 2020. 

gadam:

EUR 12.6 milj. 



Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils 

pašvaldības ēkās

Investīcijas 

līdz 2020. 

gadam:

ERAF

EUR 12 milj. 



Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Motormuzeja izveide Daugavpils Cietokšņa teritorijā



Daugavpils – studentu pilsēta



Konkurētspējīga izglītība

6990 studenti (2017/2018)

6 universitātes, augstskolas un to filiāles

5 profesionālās skolas un 3 koledžas 28 pirmsskolas izglītības iestādes

13 vidusskolas uz ģimnāzijas

5 pamatskolas 



Daugavpils Universitāte – 2300

studenti

Latgales reģiona  lielākā  universitāte

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 

augstskola «RISEBA» - 59 studenti

Rīgas Tehniskā universitāte -

273 studenti

Transporta Sakaru institūts – 119 

studenti

Baltijas Starptautiskā akadēmija -

270 studenti

Rīgas Aeronavigācijas institūta

Daugavpils filiāle –

30 studenti

Sagatavo sekojošos speciālistus:

• Jurists

• Fizioterapeits

• Būvdarbu vadītājs

• Datorsistēmu speciālists

• Enerģētikas un elektrotehnikas speciālists

• Inženiertehnikas, mehānikas un 

mašīnbūves speciālists

• Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju 

speciālists

• Vadītājs transporta un biznesa loģistikā

u.c.

Konkurētspējīga izglītība



Daugavpils tehnikums– 1008

studenti

Daugavpils Būvniecības tehnikums –

1317 studenti

Daugavpils Tirdzniecības 

profesionālā vidusskola - 408 studenti

Daugavpils Mūzikas 

vidusskola - 474 studenti

Daugavpils Dizaina un 

mākslas vidusskola «Saules Skola» -

427 studenti

Daugavpils medicīnas koledža 

305 studenti

Sagatavo sekojošos speciālistus:

• Automehāniķis

• Datorsistēmu tehniķis

• Dzelzceļa transporta automātikas, 

telemehānikas un komunikāciju tehniķis

• Dzelzceļa transporta pārvadājumu 

organizācijas un kustības drošības tehniķis

• Elektrotehniķis

• Lokomotīvju saimniecības tehniķis

• Metālapstrādātājs

• Sliežu ceļu saimniecības tehniķis

• Transporta vagonu tehniķis

• Apdares darbu tehniķis

• Būvstrādnieks

• Autoelektriķis

• Galdnieks 

u.c.

Konkurētspējīga izglītība



Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju mācību korpusa laboratorijas –

aprīkotas ar vismodernāko mūsdienu aprīkojumu Baltijā

Daugavpils Universitāte



2017

Vasaras nodarbinātība 

jauniešiem

Vecums: 15-19

1058 jaunieši

Daugavpils – ģimenēm draudzīga pilsēta

2017

18 vasaras 

nometnes

890 bērni

Bezmaksas pusdienas skolā no 1. līdz 9. klasei
Bezmaksas transports bērniem un skolēniem Daugavpilī

Bērnu un jauniešu centrs «Jaunība»

3000 bērni

42 aktivitātes

7,11 €/gadā

Bērna piedzimšanas pabalsts – 300 €



Veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas veicināšana



Mežaparks «Stropi» - sporta un aktīva 

dzīvesveida infrastruktūras attīstība



Pirmais veikparks Latgalē – Daugavpilī



Pirmais Multifunkcionālais Pilsētas Veloparks Baltijā 

Saņēmis konkursā “Latvijas būvniecības Gada 

balva" 2. vietu nominācijā Publiskā ārtelpa



Ar plostu pa Daugavu!

Koka plostu noma

Ceļošana ar plostiem

Kanoe un citu laivu 

noma



Piedzīvojumu parks «Tarzāns»

Brīvdabas šķēršļu parks, kas piemērots gan bērniem, gan 
pieaugušajiem. 

Vairākas dažādas grūtības pakāpes šķēršļu joslas - trepes, 
laipas, virves un citas. 



labākais Latvijas daiļslidotājs

Trīskārtēja Eiropas 

čempione brīvajā cīņā un 

viena no līderēm pasaulē

Eiropas un Pasaules 

snūkera čempionātu 

uzvarētāja

Daugavpils lepojas!

Tatjana Vasiļjeva

Anastasija Grigorjeva

Deniss Vasiļjevs,

2017 Cup of Tyrol čempions, 

2015 CS Tallinn Trophy bronzas medaļas laureāts, 

un divkārtējais Latvijas nacionālais čempions

7.vieta Eiropas čempionātā



Spīdvejs Daugavpilī

Andžejs Ļebedevs

Latvijas spīdveja 

meistars

Daugavpils «Lokomotīve» 

komanda

2015. un 2016. gadu 

čempions Polijas spīdveja 

līgā Nice

2017.gadā 3.vieta



Daugavpils ir daudzveidīgs 
tūrisma galamērķis 

KULTŪRA

AKTĪVAIS 

TŪRISMS

ZINĀTKĀREIZKLAIDE

VĒSTURE

KULINĀRIJA

SPORTS



Vēsturiskais mantojums- vairāk nekā 80 objekti Daugavpilī



Senākais muzejs Latgales reģionā

Muzejs ar tā ekspozīcijām izvietots 1883.gada ēkā 

Apmeklētājus pārsteidz ar aizraujošām izstādēm un 

izklaidējošām aktivitātēm visai ģimenei 

2018.gadā 80 gadi



“Sakrālā mantojuma pērle” –

unikāla vieta, viena no retajām pasaulē, kur vienkopus 

atrodas četru dažādu reliģiju dievnami

Baznīcu kalns



Svēto mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle (1905)

Dievmātes Romas katoļu baznīca (1902)

Mārtiņa Lutera luterāņu katedrāle (1893)

Jaunbūves vecticībnieku draudzes Augšāmcelšanās, Dievmātes 

Piedzimšanas un Svētā Nikolaja dievnams (1908)



Sinagoga «Kadiš» Daugavpilī

Šī ir vienīgā sinagoga pilsētā, kas atvērta 
apmeklētājiem, kā arī vienīgā sinagoga 

Austrumlatvijā, kas atvērta tūristiem. 

Cietokšņa ielā 38

Sinagoga "Kadiš" uzbūvēta 1850.gadā

Renovēta 2006.gadā ar M.Rotko

bērnu finansiālu atbalstu

Sinagogas otrajā stāvā ierīkots

muzejs "Ebreji Daugavpilī un 

Latgalē". Muzeja ekspozīcija

stāsta par ebreju dzīvi un sadzīves

tradīcijām Latgalē un Daugavpilī

kopš 1935.gada.



Daugavpils vēsturiskais centrs Vienības nams

2017.gadā – 80 gadi!



2016.gadā –

160. Daugavpils teātra gadadiena

Daugavpils teātris

Izrādes notiek latviešu, krievu un latgaliešu valodās..

1856. gadā Dinaburgā tiek nodibināts Krievu dramatiskais teātris - pirmais krievu teātris Latvijā. 

Teātri nodibināja un uzturēja Daugavpils cietokšņa galvenais inženieris Nikolajs Hagelstroms -

aizrautīgs teātra cienītājs. 



Daugavpils teātris



Daugavpils cietoksnis



Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projekts ir saņēmis 

Eiropas Ainavu balvu    

Tika izskatīti 13 projekti no dažādām Eiropas 

valstīm

2008. – 2016. vairāk nekā15 milj. EUR investīciju 

tika piesaistīti cietokšņa reģenerācijas projektam



Marks Rotko (1903-1970)

dzimis Daugavpilī

Pasaulslavens abstraktā ekspresionisma pārstāvis

Gleznainā Daugavpils daba iedvesmoja Marku Rotko

Marka Rotko mākslas centrs

http://pribalt.info/abc_new/images/mark_rotko.jpg
http://pribalt.info/abc_new/images/mark_rotko.jpg


Cietokšņa atdzimšana:

«Atmiņu lāde» 

Jauna tematiskā greznu 
tērpu kolekcijas izstāde

2017. Gada sezonas 
tematika – latvijas

brīvvalsts 20.Gs. 20.-30. 
Gadu tērpi un aksesuāri, 
kas ir veltījums latvijas

100-gadei 



• Paplašināta ekspozīcija izveidojot stendu par sikspārņu gada

ciklu

• Interaktīvi uzskates materiāli, kas ļaus iejusties sikspārņu ādā

• Centrs piedāvā dienas un nakts ekskursijas pa cietoksni

Daugavpils sikspārņu centrs



«Šmakovkas» muzejs



Daugavpils ēdienkarte

Jums garšos! «Vecmāmiņas 

pankūkas»

Salāti «Lauku šiks»

Kafija  «Tango Karalis»

Saldais «Dinaburgas 

pilsdrupas»

Salāti «Daugavpils 

legālais dopings»

Burgera komplekts 

«Dinaburgers»

Kokteilis «Mājupceļš 

Dublina-Rīga-

Daugavpils»



Retro tramvajs

Jauns pakalpojums – pagājušā gadsimta vidū Rīgas 

vagonu rūpnīcas ražotā tramvaja vagona īre. 

Šis tramvaju vagons ir paredzēts saviesīgiem 

pasākumiem, kuru laikā labu draugu vai kolēģu lokā ir 

iespēja pie galdiņiem mājīgā gaisotnē, malkojot sev 

tīkamos dzērienus un klausoties mūziku, vērot gar logu 

slīdošos Daugavpils skatus un gūt pozitīvas emocijas.



Daugavpils skrošu rūpnīca 

Vienīgā tūristiem atvērtā munīcijas

ražošanas rūpnīca Baltijā, kurā atrodas

Eiropā vecākais, joprojām strādājošais

skrošu liešanas tornis.



Medicīnas vēstures ekspozīcija

Daugavpils medicīnas koledžas telpās

Latgalē tā ir vienīgā ekspozīcija, kas plaši 

atspoguļo medicīnas vēstures tematiku

Ekspozīcijas apmeklētājiem ir pieejams stāstījums 

latviešu, krievu un angļu valodā
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās vismaz 30 min iepriekš



Šaha un dambretes muzejs

Daugavpils Šaha un dambretes kluba entuziasti ir izpētījuši un

apkopojuši informāciju par šaha vēsturi Daugavpilī un Latgalē sākot

no 19.gadsimta līdz mūsdienām. Apkopotā informācija ir izvietota

Šaha un dambretes muzejā, kas ir pirmais šāda veida muzejs Latvijā



Escape Room Daugavpils 



Zinātkāres centrs Daugavpils ZINOO 



Latgales ZOO

Latgales Zoodārzā atrodas 

vienīgā zinātniskā laboratorija 

Eiropā, kur tiek pavairota

purva bruņurupuču suga Omus 

orbicularis

Eksotiskie dzīvnieki, pērtiķi, žņaudzējčūskas, 

krokodili, bruņurupuči, iguānas, skorpioni u.c. 

tropu mežu un Latvijas ainavu iemītnieki.



Svinēsim 

kopā! 



Starptautiskais Daugavpils garīgās mūzikas 
festivāls «SUDRABA ZVANI"

(janvāris)



Starptautiskais pavasara džeza mūzikas 
festivāls
(aprīlis)



Daugavpils Starptautiskais folkloras festivāls
(aprīlis)



Daugavpils pilsētas svētki

(jūnijs)



Kara vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls
(jūlijs)

Dinaburg, 1812



Medus un ķiploku svētki
„Salds kā medus, stiprs kā ķiploks!”

(augusts)



Muzikālais augusts Daugavpilī

(augusts)



Starptautiskais keramikas mākslas simpozijs

(augusts) 



Starptautiskais jauniešu festivāls «Artišoks»

(septembris)



Interesanti pasākumi, 

aktivitātes, koncerti, jautrība

Rīgas ielas svētki

(septembris)



Mūzikas un mākslas festivāls
«Daugavpils Restart»
(septembris - oktobris)



Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls

Valērija Hodukina jauno akordeonistu konkurss

(oktobris)



LĀČPLĒŠA DIENA
(11.NOVEMBRIS)

LATVIJAS REPUBLIKAS
PROKLAMĒŠANAS DIENAS 

SVINĪBAS
(18.novembris)



Paldies par uzmanību!
attistiba@daugavpils.lv

www.daugavpils.lv

http://www.daugavpils.lv/
http://www.daugavpils.lv/

