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Агентство развития туризма и информации
Даугавпилсского городского самоуправления

Год основания: 2015

Структура:

1. Туристический информационный центр Даугавпилса

2. Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости

3. Музей шмаковки (Šmakovkos (naminės) muziejus)

Функции:

1. Маркетинг туристической дестинации. (В.ч. сотрудничество с 
профессиональными туристическими организациями). 

2. Организация мероприятий для увеличения потока туристов.

3. Работа с туристами.

4. Создание новых туристических продуктов.

5. Туристические услуги (экскурсии, продажа сувенир).  









www.visitdaugavpils.lv



Daugpilio tvirtovė –
Daugpilio miesto simbolis



Marko Rotko meno centras

Daugiafunkcis šiuolaikinio meno

kompleksas Arsenalo pastate Daugpilio

tvirtovėje ir vienintelė vieta Rytų Europoje, 

kur galima susipažinti su pasaulinio garso 

dailininko, abstrakčiojo ekspresionizmo 

pradininko Marko Rotko darbais. 

www.rothkocenter.com



Pirmojo pasaulinio karo 
muziejus

I pasaulinio karo (1914-1918 m.) 

artefaktai, rasti Daugpilio apylinkėse.



Aplinkos objektas „Tvirtovės vaiduoklis“ 



Meno galerija 
«Baltais zirgs»

Meno salonas «Vintāža»

Daugpilio šikšnosparnių centras



Stepono Batoriaus (1533 – 1586) paminklas



Šventyklų kalva 



Sinagoga ir muziejus
„Žydai Daugpilyje ir Latgaloje” 

Daugpilio sinagoga 

(Kadišo maldos namai) pastatyta 1850 

metais. Sinagogoje įsikūręs muziejus 

„Žydai Daugpilyje ir Latgaloje”. 

Būtina išankstinė registracija.



Daugpilio šratų gamykla

Tai seniausia amunicijos gamykla Šiaurės

Europoje (1885 m.) ir vienintelė Baltijos

šalyse tokios rūšies gamykla. Gamykloje

yra vienintelis Europoje veikiantis švino

liejimo bokštas (37m). Čia siūloma

apžiūrėti istorinę ekspoziciją ir šratų

liejimo cechą bei pakilti į unikalų bokštą,

po kuriuo yra 19 m gylio aušinimo

šulinys. www.dsr.lv



Daugpilio kraštotyros ir 
meno muziejus

Muziejuje galima susipažinti

su kultūros istorijos ir gamtos

ekspozicijomis bei aplankyti

temines parodas.

www.dnmm.lv



Molio meno centras

Siūloma galimybė susipažinti su Latgalos kultūriniu 

paveldu – keramikos ir puodininkystės tradicijomis. 

Centre galima stebėti keramikų darbą prie žiedimo 

staklių. Čia rengiamos profesionalų keramikų 

parodomosios pamokos, kuriose visi interesantai gali 

įgyti tradicinio amato žinių ir įgūdžių.



Daugpilio teatras

Tai seniausias profesionalusis Latvijos teatras (1856 m.) ir vienintelis 

profesionalusis teatras Latgaloje. Daugpilio teatras yra ir vienintelis 

teatras Latvijoje, kuriame vienu metu dirba latvių ir rusų aktorių 

trupės. Jo repertuare – pjesės latvių, latgaliečių ir rusų kalbomis.

www.daugavpilsteatris.lv



Latgalos zoologijos sodas 

Čia, dirbtinėse džiunglėse, ropoja
dėmėtieji pitonai, saulėje kaitinasi
krokodiliniai kaimanai, tvenkinyje
plaukioja raudonieji karpiai Koi, lianomis
linksmai šokinėja makakos bei sterbliniai
žinduoliai cukriniai posumai, plaukioja,
švilpauja, šliaužioja, šokinėja ir skraido
daugybė kitų tropinių gyvūnų



Vaikų edukacinis centras
„Zinoo Daugavpils” 

Siūlomi įtraukiantys edukaciniai užsiėmimai ir nepaprasti 

eksperimentai, per kuriuos vaikai supažindinami su paslaptinguoju 

mokslo pasauliu.

www.zinoo.lv



Medicinos istorijos ekspozicija

Medicinos istorijos tematika. 

Ekspozicija įrengta Daugpilio medicinos 

koledžo patalpose. Būtina išankstinė 

registracija.



Menų kambarys „Emma Art“



Aktyvus poilsis

SUP (banglentė su

irklu) inventoriaus nuoma

Baidarių nuoma

Nuotykių parkas 

„Daugavpils Tarzāns”

Vandenlenčių parkas 
„Wake It“ Dviračių nuoma



Didžiausi renginiai

07-14 – 07-15  Karo istorijos rekonstrukcijos 

klubų festivalis “Dinaburg - 1812”

07-14 – 07-15  Muzikalus rugpjūtis 

Daugpilyje

09-15 Rīgas gatvės šventė

09-15 – 10-14 Tarptautinis muzikos ir meno 

festivalis „ReStArt”

09-23 Markui Rotko 115. Nauju parodu 

atidarymas Rothko meno centre



APGYVENDINIMAS

• Уютные гостиницы, гостевые дома

• SPA

• Деловой туризм

Количество мест в гостиницах: 1177 (2017 г.). 

В 2017 г. Туристы в местах ночлега Даугавпилса провели  40 686 ночей 
(+52,2%)



MAITINIMAS. RESTORANAI. KAVINĖS. GREITO APTARNAVIMO 
RESTORANAI, PICERIJOS 



Статистика

Количество туристов (2017)

Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости – 54 705 

Туристический информационный центр Даугавпилса – 18 276

Всего в туристических объектах: 508 477

Крупнейшие туристические дестинации:

Литва

Россия

Польша

Германия

Беларусь 

Эстония

США

Страны Скандинавии

Нидерланды 



Ačiū už demesi

laukiame i svečius!

https://www.youtube.com/watch?v=5uBnF7pHToY&t=15s
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