Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, 2018

Lielākie kultūras un sporta pasākumi Daugavpilī 2018. gadā
Janvāris
24. janvārī
Veltījums Latvijas simtgadei. Adītu cimdu izstāde “Rakstu raksti simtgadei”
Vienības nama Mazā zāle, Rīgas iela 22a
25. janvārī
Andreja Osokina un Katrīnas Gupalo džeza teātra izrāde “Pēc pusnakts”
Vienības nama koncertzāle, Rīgas iela 22a, Daugavpils
Februāris
2. februārī, plkst. 16.00
Izstāžu sezonas atklāšana Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Mihaila iela 3, Daugavpils
9.- 11. februārī
Veltījums Latvijas simtgadei. I Daugavpils starptautiskais tautu deju festivāls – 100
DEJAS LATVIJAI
Festivālā piedalīsies dažādu tautu deju kolektīvi no visas Latvijas un ārvalstīm. Pasākuma
ietvaros notiks dažādi koncerti un tautas deju meistarklases.
Vienības nams, Rīgas iela 22a, Daugavpils
16. februārī, plkst. 18.30
Pirmizrāde “Cilvēks parastais”
Daugavpils teātris, Rīgas iela22a, Daugavpils
17. februārī, plkst. 12.00
Pilsētas svētki “Plašā Masļeņica”
Spēles un atrakcijas, izjādes un vizināšanās ar zirgiem, loterijas, salmu lelles dedzināšana,
radošo kolektīvu priekšnesumi.
Vienības laukums, Daugavpils
No 22. februāra līdz 18. aprīlim
Kārļa Dobrāja glezniecības personālizstāde
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Rīgas iela 8, Daugavpils
Marts
9. martā
Veltījums Latvijas simtgadei. Tautas mūzikas ansambļa “Rakari” un solistu koncerts
“Skaista mana tēvu zeme”
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Vienības nama koncertzāle, Rīgas iela 22a, Daugavpils
No 11. marta līdz 16. martam
Mihoelsa dienas Daugavpilī
Mihoelsa dienu ietvaros Daugavpilī norisināsies virkne dažādu pasākumu, konkursu,
teatralizēto uzvedumu, kā arī notiks meistardarbnīcas.
Daugavpils
17. martā
Starptautiskas sporta deju sacensības “Deju vilnis 2018”, Latvijas kausa izcīņas posms
Daugavpils Olimpiskais centrs, Stadiona iela 1, Daugavpils
Aprīlis
2. aprīlī
Otrās Lieldienas
Tradicionālās Lieldienu izklaides un koncerts. Radošās darbnīcās, olu kaujas, svētku tirdziņš,
atrakcijas bērniem un Lieldienu šūpoles.
Vienības laukums
20. aprīlī, plkst. 16.00
Rotko centra 5 gadu jubileja/ Izstāžu sezonas atklāšana
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Mihaila iela 3, Daugavpils
20. aprīlī
Veltījums Latvijas simtgadei. Folkloras kolektīvu koncerts “Zyny, zyny tāva sātu”
Vienības nama koncertzāle, Rīgas iela 22a, Daugavpils
27. aprīlī
Veltījums Latvijas simtgadei. SK „Rūta” 50 gadu jubilejas koncerts “Rūtoj Rūta rūtoj
Latvijā”
Vienības nama koncertzāle, Rīgas iela 22a, Daugavpils
29. aprīlī
BigBank Skrien Latvija Daugavpils pusmaratons 2018
BigBank Skrien Latvija ir lielākais skriešanas seriāls un viens no lielākajiem skriešanas
pasākumiem Latvijā.
Vienības laukums, Daugavpils
Maijs
19. maijā, plkst. 19.00 – 24.00
Muzeju nakts – 2018*
Starptautiskās akcijas “Muzeju nakts ” ietvaros savas durvis apmeklētājiem vērs vaļā
Šmakovkas muzejs, Daugavpils Skrošu rūpnīca, Daugavpils cietokšņa Kultūras un
informācijas centrs, Daugavpils sikspārņu centrs, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs un
citi kultūras un tūrisma objekti.
Daugavpils
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19. maijā
Martas balle*
Grandioza deju balle maskarāde, vēsturisko deju meistarklases, balles tērpu konkursi, parāde,
amatnieku tirdziņš u.c.
Daugavpils cietoksnis, Daugavpils
No 25. maija līdz 8. jūnijam
7. Starptautiskais grafikas simpozijs
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Mihaila iela 3, Daugavpils
Jūnijs
1. jūnijā
Baznīcu nakts 2018
Baznīcas zvanu skaņas, garīgās mūzikas koncerts, iespēja izstaigāt dievnamu telpas, uzklausīt
stāstījumus par draudzes vēsturi un apskatīt sakrālos priekšmetus, lūgšanu vakars.
Daugavpils
1. jūnijā
Bērnu Holi krāsu skrējiens
Neaizmirstams sporta notikums bērniem, koši krāsu vārti un grandiozs finišs. Visas dienas
garumā - pārsteigumi un priekšnesumi.
Esplanādes parks, Daugavpils
3.jūnijā
Šmakovkas muzeja Dzimšanas diena
Svētku priekšnesums, ekskursijas, šmakovkas degustācija, šmakovkas darināšanas
meistarklases, īpaša ieejas cena - 1.75 EUR.
Šmakovkas muzejs, Rīgas iela 22a, Daugavpils
No 4. jūnija līdz 10. jūnijam
Daugavpils pilsētas svētki*
Svētku ietvaros dažādās pilsētas vietās tiek rīkoti kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, kā arī
svētku gadatirgus un aktivitātes bērniem.
Daugavpils
8. jūnijā, plkst. 22.00 – 02.00
Mākslas nakts – Daugavpils ir māksla
Interaktīvs, dinamisks un izaicinošs mākslas pasākums Daugavpils cietoksnī, runājot par
mākslu, aplūkojot mākslu, radot mākslu, izstaigājot un izstāstot mākslu.
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Mihaila iela 3, Daugavpils
23. jūnijā
Līgo svētki
Svinīga Jāņu ugunskura iedegšana, papardes zieda meklēšana, Līgo dziesmu dziedāšana un
dejošana līdz rīta gaismai un mazgāšanās rīta rasā, kā arī citas Jāņu tradīcijas.
Stropu estrāde, Daugavpils
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Jūlijs
6. jūlijā, plkst.16.00
Veltījums Latvijas simtgadei. Izstāžu sezonas un II Latvijas starptautiskās keramikas
biennāles atklāšana
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Mihaila iela 3, Daugavpils
No 14. jūlija līdz 15. jūlijam
Kara vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls “Dinaburg - 1812”*
Festivāls veltīts Dinaburgas cietokšņa aizstāvēšanai 1812. gadā, kad norisinājās sīvas cīņas
starp cietokšņa garnizonu un Napoleona karaspēku. Vēsturiskās cīņas, 19. gadsimta
atmosfēra, Napoleona un Aleksandra I laikmeta karavīri, mākslinieku priekšnesumi un
amatnieku tirdziņš.
Daugavpils cietoksnis, Daugavpils
Augusts
2., 9., 16., 23. un 30 augustā
Muzikālais augusts Daugavpilī
Muzikāli priekšnesumi vasaras pēdējā mēneša ceturtdienās, mūziķi no Latvijas, Spānijas,
Lietuvas, Vācijas, Ukrainas, Krievijas un citām valstīm sniegs daudzpusīgu ieskatu dažādos
mūzikas stilos un žanros.
Daugavpils
5. augustā
Veltījums Latvijas simtgadei. Latviešu mūzikls „Brīnumputns”
Daugavpils teātris, Rīgas iela 22a, Daugavpils
11. augustā
Veltījums Latvijas simtgadei. Simtgades zaļumballe
A. Pumpura skvērs, Daugavpils
11. augustā
Grupas “Prāta Vētra” koncerttūres koncerts
Stadions “Lokomotīve”, Jelgavas iela 54, Daugavpils
18. augustā, plkst. 10.00 – 14.00
Medus un ķiploku svētki „Salds kā medus, stiprs kā ķiploks!”
Medus, biškopības produktu un ķiploku tirdziņš, degustācijas, prezentācijas, konkursi.
A. Pumpura skvērs, Daugavpils
19. augustā, plkst. 12.00
Krievu tautas svētki “Jabločnij Spas”*
Gadskārtas ražas svētku svinības, teatralizēti uzvedumi, radošo kolektīvu koncerti, atrakcijas,
spēles, radošās darbnīcas, kā arī visdažādāko gardumu degustācijas – āboli, ievārījums, medus
u.c.
Dubrovina parks, Daugavpils
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Septembris
15. septembrī
Rīgas ielas svētki*
Ceļojošās izstādes, retro auto izstāde, meistardarbnīcas, gaismas instalācijas, mūzikas un
mākslas priekšnesumi u.c.
Rīgas iela, Vienības laukums, Daugavpils
No 15. septembra līdz 14. oktobrim
VII Mūzikas un mākslas festivāls “ReStArt 2018”
Instrumentālās, simfoniskās, kora un vokālās mūzikas koncerti, roka un džeza mūzikas vakari,
kino un teātra izrādes, mākslas un foto izstādes, kā arī deju performances.
Daugavpils
23. septembrī, plkst.16.00
Veltījums Latvijas simtgadei. Markam Rotko 115 Izstāžu sezonas atklāšanas
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Mihaila iela 3, Daugavpils
28. septembrī
Vislatvijas Orientēšanās nakts
Daugavpils centrs
Oktobris
No 4. oktobra līdz 18. novembrim
Veltījums Latvijas simtgadei. DRMA un studijas „Latgale” kopizstāde „Mīlu savu
zemi”
Daugavpils Māla mākslas centrs, 18.Novembra iela 8, Daugavpils
No 10. oktobra līdz 18. novembrim
Leonarda Plokšta ikonu privātkolekcijas izstāde
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Rīgas iela 8, Daugavpils
25. oktobris
Veltījums Latvijas simtgadei. Profesionālā pūšamo instrumentu orķestra “Daugava”
koncerts. Programmā latviešu komponistu mūzika
Orķestra repertuāru veido klasiskās, tautas, džeza un populārās mūzikas skaņdarbi, koncertos
tiek izmantoti fragmenti no pasaulslaveniem mūzikliem un Latvijas komponistu skaņdarbiem.
Vienības nama koncertzāle, Rīgas iela 22a, Daugavpils
Novembris
No 1. novembra līdz 22. novembrim
Veltījums Latvijas simtgadei. Pirmā Latgales kongresa simtgadei veltītā ceļojošā izstāde
„Pāri slieksnim” pasākumu cikla „Mēs Latvijai” ietvaros
Latgales Centrālā bibliotēka, Rīgas iela 22a, Daugavpils
No 2. novembra līdz 31. decembrim
Veltījums Latvijas simtgadei. Interaktīvā izstāde “Daugavpils. Latgale. Latvija”
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Rīgas iela 8, Daugavpils
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11. novembrī
Veltījums Latvijas simtgadei. Lāčplēša dienai veltīti piemiņas brīži un lāpu gājiens
Piemiņas brīži, kultūras pasākumi, izstādes, vairāki koncerti, tradicionālais lāpu gājiens.
Daugavpils

14. novembrī
Veltījums Latvijas simtgadei. Projekts „Brīvības ielu stāsts 9 pilsētās, reģionu simboli
un vērtības”. Forums „Sirdī daugavpilietis”
Vienības nama koncertzāle, Rīgas iela 22a, Daugavpils
14. novembrī, plkst. 17.00
Veltījums Latvijas simtgadei. Svinīgas pasākums, veltīts Latvijas simtgadei “Tev
mūžam dzīvot, Latvija!”
Latviešu kultūras centrs, Rīgas iela 22a, Daugavpils
16. novembrī
Veltījums Latvijas simtgadei. Daugavpils Sinfonietta koncerts
Vienības nama koncertzāle, Rīgas iela 22a, Daugavpils
23. novembrī
VIII Starptautiskais tautas kultūras festivāls “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī”
Daugavpils Kultūras pils, Smilšu iela 92, Daugavpils
Decembris
Decembrī
Daugavpils Sinfonietta Ziemassvētku koncerts
Vienības nama koncertzāle, Rīgas iela 22a, Daugavpils
1. decembrī
Pilsētas egles iedegšana
Radošo kolektīvu mūzikas priekšnesumi, Ziemassvētku tirdziņš, bērnu atrakcijas u.c.
Vienības laukums, Daugavpils
19. decembrī
Vienības namam 81. Svētku koncerts
Vienības nama koncertzāle, Rīgas iela 22a, Daugavpils
26. decembrī
Otrie Ziemassvētki Vienības laukumā
Ziemassvētku mūzika, rūķu Ziemassvētku darbnīcas, saldas šokolādes no rūķu maisiem,
sildīšanās pie ugunskura, karsta tēja un piparkūkas, koncerts, mīklu minēšana, loterijas u.c.
Vienības laukums, Daugavpils
Decembrī
Jaungada skrējiens
Ikgadējs, izklaidējošs un atraktīvs skrējiens katram, kurš vēlas Jauno gadu sagaidīt sportiskā
gaisotnē.
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Vienības laukums, Daugavpils
31. decembrī
Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi
Jaungada salūts un svētku koncerts
Vienības laukums, Daugavpils

* Svētku ietvaros visi interesenti tiek aicināti izbraucienos pa Daugavu no Vienības tilta
līdz cietoksnim ar plostu “Sola” un liellaivu “Dina”. Ikviens tiks gaidīts Rīgas ielas sākumā,
Daugavas krastā, - piestātnē “Centrs” (netālu no Vienības tilta).
Izmantojiet izdevību izbaudīt Daugavas viļņus un apskatīt Daugavpili no upes!
Darba laiks: 11.00 - 19.00.
Lūgums ierasties savlaicīgi!
Uzziņas: +371 29493121, +371 26833538; www.plostunoma.lv

Informācija:
Daugavpils tūrisma informācijas centrs, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī
Tālr.: +371 65422818, 26444810, e-pasts: turisms@daugavpils.lv
Informācija par pasākumiem un jaunumiem:
www.visitdaugavpils.lv
www.daugavpils.lv
www.kultura.daugavpils.lv
www.vienibasnams.lv
www.lcb.lv
www.daugavpilsteatris.lv
www.dkp.lv
www.daugavpilssports.lv
www.facebook.com/Daugavpils.Travel
www.facebook.com/Daugavpilscietoksnis
https://www.facebook.com/SmakovkasMuzejs
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