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Kontaktinformācija: 

Ilona Maksimčika

Daugavpils pilsētas pašvaldības 

tūrisma attīstības un informācijas 
aģentūras direktore

+37165400515; +37125640999
ilona.maksimcika@daugavpils.lv

agentura@daugavpils.lv
www.visitdaugavpils.lv

Rīgas iela 22a, Daugavpils

mailto:ilona.maksimcika@daugavpils.lv
mailto:agentura@daugavpils.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Tūrisma informācija par Daugavpili, 

Daugavpils novadu, Latgali un citiem 

Latvijas reģioniem, kā arī Lietuvu un 

Igauniju. 

Piedāvā gida pakalpojumus ekskursijām 

Daugavpilī, Daugavpils cietoksnī un 

Šmakovkas muzejā.

Piedāvā plašu suvenīru izvēli, unikālus 

Latgales amatnieku un mākslinieku 

keramikas darinājumus. 

Kontaktinformācija: 

+371 65422818; +371 26444810;

turisms@daugavpils.lv

www.visitdaugavpils.lv

Daugavpils.Travel

Daugavpils.Travel

daugavpilstic

Daugavpils.Travel

Daugavpils Travel

Rīgas iela 22a, Daugavpils

mailto:turisms@daugavpils.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/




Plisētas apskates ekskursija (1,5h) 
ietver sevī Baznīcu kalna un pilsētas 
vēsturiskā centra apskati.

Pilsētas apskates ekskursija (2,5h) 
ietver sevī Baznīcu kalna, pilsētas 
vēsturiskā centra un Daugavpils 

cietokšņa apskati.

Cenrādis – https://ieej.lv/pY040

Ekskursiju pieteikšana
Daugavpils Tūrisma informācijas 
centrā, tālr.: +371 65422818, 
+371 26444810, 
turisms@daugavpils.lv

https://ieej.lv/pY040
mailto:turisms@daugavpils.lv


Iespēja izbaudīt Daugavpils īpašo ritmu, 
izbraucot cauri pilsētai ar pagājušā 
gadsimta beigās Rīgas vagonu rūpnīcā 
ražoto tramvaju.

Brauciena laikā kopā ar gidu mājīgā 
gaisotnē pa tramvaja logu ir iespēja 
iepazīties ar Daugavpils 
ievērojamākajām vietām: pilsētas 
vēsturisko centru, Baznīcu kalnu u.c. 

Ekskursijas ilgums – līdz 1h, 
maksimālais personu skaits grupā – 24.

Cenrādis – https://ieej.lv/pY040

Ekskursijas pieteikšana Daugavpils 
Tūrisma informācijas centrā, tālr.: 
+371 65422818, +371 26444810, 
turisms@daugavpils.lv

https://ieej.lv/pY040
mailto:turisms@daugavpils.lv


Ekskursiju laikā ir iespēja izjust upes 
rāmo tecējumu, vērot Daugavpili no 
upes ūdeņiem, ieklausīties gida 
stāstījumā par pilsētas vēsturi, 
Daugavpils cietoksni,  Daugavu un 
tiltiem, kas stiepjas pār upi u.c. 
interesantu informāciju.

Ekskursija ar plostu ir paredzēta grupām 
līdz 25 personām, ar liellaivu – līdz 15 
personām.

Ekskursijas ilgums gan ar plostu, gan ar 
laivu ir 1h. 

Cenrādis – https://ieej.lv/pY040

Ekskursijas pieteikšana Daugavpils 
Tūrisma informācijas centrā, tālr.: 
+371 65422818, +371 26444810, 
turisms@daugavpils.lv

https://ieej.lv/pY040
mailto:turisms@daugavpils.lv


45 min. ekskursija
Ieskats cietokšņa vēsturē, vēstures ekspozīcijas 
apskate, pastaiga pa cietokšņa aizsargvalni, kā arī 
Nikolaja vārtu un kordegardes apskate.

1,5 h ekskursija
Stāstījums par cietokšņa vēsturi un pastaiga pa 
Komandanta dārzu, cietokšņa dzīvojamo ēku 
kvartālu, Jezuītu kolēģijas ēkas apskate, stāstījums 
par kādreizējo cietokšņa baznīcu.

1,5 h tematiskās ekskursijas
“Izzini Daugavpils cietoksni!” ekskursija skolēniem.

Ekskursija “Es esmu tik kareivis...”, kas veltīta 
Latvijas armijas 4. Zemgales divīzijas laikam 
cietoksnī un armijas ikdienas dzīvei.

Ekskursija par Padomju laiku cietoksnī, stāsts par 
Kara aviācijas inženieru augstskolu un šīs kara 
skolas dzīvi.

2 h ekskursija 
Ekskursija cietoksnī un ekspozīcijas “Atmiņu lāde” 
apmeklējums, kurā ir iespēja apskatīt 19. gs. tērpus 
un aksesuārus.

Cenrādis – https://ieej.lv/pY040

Ekskursijas pieteikšana Daugavpils Tūrisma 
informācijas centrā, tālr.: +371 65422818, 
+371 26444810, turisms@daugavpils.lv vai 
Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas 
centrā, tālr.: +371 65424043 +371 28686331, 
cietoksnis@daugavpils.lv

https://ieej.lv/pY040
mailto:turisms@daugavpils.lv
mailto:cietoksnis@daugavpils.lv




Daugavpils cietoksnis ir unikāls valsts 
nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures 
piemineklis, kā arī ir pēdējais bastionu 
tipa cietoksnis pasaulē. 

Fortifikāciju lauzto līniju veido 
aizsargvalnis ar 8 bastioniem, 6 
ravelīniem, 6 kontrgardēm kopā ar citām 
aizsardzības konstrukcijām: lunetēm, 
redutēm un aizsarggrāvi.

Daugavpils cietokšņa teritorija ir atvērta 
apskatei un apmeklēšanai jebkurā laikā 
un tas ir par brīvu, izņemot atsevišķu 
kultūras iestāžu un pasākumu 
apmeklēšanu.

Mūsdienās cietoksnis strauji attīstās kā
tūrisma un kultūras centrs, un ik gadu tas
piesaista arvien vairāk tūristu gan no 
Latvijas, gan arī ārvalstīm. 



Centrs popularizē Daugavpils cietoksni, 
veicina kultūrvēsturiskā mantojuma 
apzināšanu un saglabāšanu, sniedz 
bezmaksas informāciju par cietokšņa uzbūvi, 
vēsturi, mūsdienām un nākotnes 
perspektīvām. 

Piedāvā:

Bezmaksas iepazīšanos ar vēsturisko 
ekspozīciju, izdales materiālus un informāciju 
par Daugavpils cietokšņa attīstības plāniem 
DC KIC telpās; 

Maksas ekskursijas - dažāda ilguma (45min, 
1,5h, 2h) ekskursijas pa cietoksni, tematiskās 
ekskursijas. 

Cenrādis – https://ieej.lv/pY040

Kontaktinformācija: 
+371 65424043; +371 2868633
cietoksnis@daugavpils.lv
Nikolaja iela 5, Daugavpils

https://ieej.lv/pY040
mailto:cietoksnis@daugavpils.lv


Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs 

ir daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas 
un kultūras komplekss Daugavpils 
cietoksnī, vienīgā vieta Austrumeiropā, 

kur ir iespēja iepazīties ar pasaulslavenā 
mākslinieka, abstraktā ekspresionisma 

pamatlicēja Marka Rotko oriģināldarbiem. 

Organizē starptautiskus mākslas 
simpozijus, radošās darbnīcas un 

meistarklases, koncertus u. c. 
pasākumus. 



Daudzfunkcionālais mākslas centrs 
apmeklētājiem piedāvā aplūkot Marka 
Rotko oriģināldarbus un pastāvīgo 
ekspozīciju, kas veltīta māksliniekam 
un viņa daiļradei, kā arī Latvijā un 
ārvalstīs pazīstamu mākslinieku, 
dažādu žanru mainīgās izstādes 2500 
m platībā. 

Cenrādis: 
http://www.rothkocenter.com/apmeklet
ajiem/ieejas-biletes

Kontaktinformācija:
371 65430250, +371 22471925
zanna.jemeljanova@daugavpils.lv
www.rothkocenter.com
Mihaila iela 3, Daugavpils

http://www.rothkocenter.com/apmekletajiem/ieejas-biletes
mailto:zanna.jemeljanova@daugavpils.lv
http://www.rothkocenter.com/


Daugavpils cietokšņa dabas vērtību 
popularizēšana, sabiedrības izglītošana 
un izpratnes veidošana, par dabas 
vērtībām un to saglabāšanu.

Piedāvā:

Dienas un nakts ekskursijas par 
cietokšņa dabu un sikspārņiem;

Ekspozīciju Daugavpils cietokšņa 
Nikolaja vārtos;

Bezmaksas aktivitātes cietokšņa 
pasākumos (Muzeju nakts, Kara 
vēstures rekonstrukcijas festivāls u.c.) un 
ārpus cietokšņa pasākumiem.

Kontaktinformācija:
+371 20127472
siksparni@gmail.com
Nikolaja vārti, Nikolaja iela 3a, 
Daugavpils cietoksnis, Daugavpils

mailto:siksparni@gmail.com


Ekspozīcijas kolekcijā ir ampīra 

stilā stilizēti 19. gs. vēsturiskie tērpi 

un aksesuāri.

Kontaktinformācija:

+371 22425156
irena_voitane@inbox.lv
Nikolaja vārti, Nikolaja iela 5a, 

Daugavpils cietoksnis, Daugavpils

mailto:irena_voitane@inbox.lv


Salonā var apskatīt un iegādāties 

vēsturiskās 19. gs. beigu un 20. gs. 
mēbeles, traukus, pulksteņus un citus 
interjera elementus. Te var arī apskatīt 

stilizētos 20. gs. sākuma vēsturiskos 
tērpus un pasūtīt maksas ekskursijas 

grupām. Ekskursiju laikā gids izstāstīs 
par modes tendencēm un stiliem, kas 
apskatāmi salonā.

Kontaktinformācija:
+371 22425156, +371 26736271

Nikolaja iela 9, Daugavpils cietoksnis, 
Daugavpils



Mākslas galerijā izstādīto darbu –

gleznu, dažādās mākslas tehnikās 
darināto priekšmetu u.c. autori ir 
pilsētā un ārpus tās robežām 

pazīstami mākslinieki, kas 
apvienojušies Daugavpils reģiona 

mākslinieku asociācijā, kurai līdz šim 
nebija savas vienotas kultūrtelpas. 

Izstādītos darbus var ne tikai aplūkot, 
bet arī iegādāties.

Kontaktinformācija:
+371 22425156
Nikolaja iela 9, Daugavpils cietoksnis, 

Daugavpils



Muzejā ir apskatāmi I Pasaules kara 

(1914 – 1918) artefakti, kas uzieti 
Daugavpils apkārtnē. Vēstures cienītāji 
te atradīs ieroču, artilērijas šāviņu un 

granātu kolekciju, arī daudzus Pirmā 
pasaules kara laika sadzīves 

priekšmetus – pudeles, glāzes u. c., kā 
arī atklātnes un unikālas fotogrāfijas.

Kontaktinformācija:

+371 29244651, +371 26888122
Komandanta iela 1, Daugavpils 

cietoksnis, Daugavpils



Ekspozīcijā ir apskatāmi priekšmeti, 
fotogrāfijas un dokumenti, kas vēsta 
par to, kā ārstēja cilvēkus 
pagājušajā gadsimtā un agrāk. 

Izstādes pamatā ir privāta kolekcija, 
kura tika vākta vairāk nekā 30 
gadus. 

Viena no zālēm pilnībā veltīta 
kontracepcijai.

Kontaktinformācija: 
+371 28872898
veselibasveicinasana@inbox.lv
Nikolaja iela 9, Daugavpils 
cietoksnis, Daugavpils

mailto:veselibasveicinasana@inbox.lv


Te ir iespēja aplūkot mākslas 

darbus, kas veidoti sietspiedes

drukas tehnikā. Interesenti tiek 

iepazīstināti ar sietspiedes drukas  

tehnoloģiju un iekārtām. 

Piedāvā radošās darbnīcas, kuru 

laikā ir iespēja apgūt sietspiedes

drukas tehniku uz auduma un 

papīra. 

Kontaktinformācija:

+371 28296261,+371 20309000

info@deeruv.com

Komandanta iela 2, Daugavpils 

cietoksnis, Daugavpils

mailto:info@deeruv.com


Unikāla vieta, kur līdzās atrodas četru 
konfesiju dievnami. Mārtiņa Lutera 
katedrāle (1893), Dievmātes Romas 
katoļu baznīca (1905), Svēto mocekļu 
Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle 
(1905) un Jaunbūves vecticībnieku 
draudzes Augšāmcelšanās, Dievmātes 
piedzimšanas un Svētītāja Nikolas 
dievnams, kuru cēla laika posmā no 
1908. līdz 1928. gadam.

Pilsētas apskates ekskursiju laikā, gida 
pavadībā ir iespēja apskatīt Mārtiņa 
Lutera katedrāli no iekšpuses, kā arī 
citus dievnamus.

Kontaktinformācija:
Daugavpils Tūrisma informācijas centrs
+371 65422818; +371 26444810
turisms@daugavpils.lv
www.visitdaugavpils.lv

mailto:turisms@daugavpils.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles 

tornis paceļas 5 stāvu mājas augstumā,  
bet skatu laukums 21,1m augstumā. No 
tā skatam paveras tuvākā apkārtne un 

Baznīcu kalna panorāma. Mārtiņa Lutera 
katedrāles tornis šobrīd ir vienīgais no 

visiem četriem Baznīcu kalna dievnamu 
torņiem, kas ir pieejams apmeklētājiem.

Darba laiks:

15.aprīlis – 15.oktobris
Katru dienu: 10.00 – 18.00

15.oktobris – 15.aprīlis
Svētdienās: 10.00 – 12.00

Kontaktinformācija:
+371 26315707

info@luterakatedrale.lv
18. novembra iela 66, Daugavpils

mailto:info@luterakatedrale.lv


Muzeja ekspozīcija stāsta par ebreju 

dzīvi un sadzīves tradīcijām Latgalē un 
Daugavpilī kopš 1935.gada. 

Gida pakalpojumi, individuālie un grupu 
apmeklējumi, kuru laikā ir iespēja 
iepazīties ar sinagogu un ekspozīciju, 

uzzināt interesantus un aizkustinošus 
vietējo ebreju ģimeņu stāstus, ebreju 

dzīves vēsturiskos aspektus, lūgšanu 
tradīcijas, altāra nozīmi sinagogā u.c.

Kontaktinformācija:
+371 29548760
rochko@inbox.lv

Cietokšņa iela 38, Daugavpils

mailto:rochko@inbox.lv


Tropu dzīvnieku ekspozīcija 

mākslīgajos džungļos: krokodili, 

pērtiķi, papagaiļi, bruņurupuči, 

žņaudzējčūskas, skorpioni, 

lidojošie suņi u.c.

Zoodārza pagalmā var apskatīt 

lauku peļu viensētu, īstu hobitu

māju kukaiņiem un zirnekļiem, kā 

arī Eiropas trušu pilsētiņu. 

Piedāvā tematiskās ekskursijas.

Kontaktinformācija:

+371 65426789

latgales.zoo@gmail.com

Vienības iela, 27, Daugavpils

mailto:latgales.zoo@gmail.com


Latvijā lielākais Šmakovkas

muzejs, kas piedāvā mūsdienīgu 

un atraktīvu stāstu par Latgales 

stipro dzērienu. Digitālās 

ekspozīcijas trijās zālēs, 

autentiskas un mūsdienīgas 

ražošanas iekārtas. 

Degustācija. Suvenīri.

Kontaktinformācija:

+371 65422818, +371 26444810

info@smakovka.lv

www.smakovka.lv

Rīgas iela 22a, Daugavpils

mailto:info@smakovka.lv
http://www.smakovka.lv/


Vienīgā tūristiem atvērtā munīcijas 

ražošanas rūpnīca Baltijā, kas 

darbojas kopš 1886. gada. Eiropā 

vecākais joprojām strādājošais   

skrošu liešanas tornis.

Apmeklētājiem tiek piedāvātas 

ekskursijas rūpnīcas vēsturiskajā 

daļā (latviešu, angļu, krievu val.) un

šautuve.

Kontaktinformācija: 

+371 27766655

visit@dsr.lv

www.dsr.lv

Varšavas iela 28, Daugavpils

mailto:visit@dsr.lv
http://www.dsr.lv/


Inovāciju centrs piedāvā uz 

fizikas principiem balstītu 

interaktīvu ekspozīciju, 

tematiskās nodarbības, kas 

atklāj fizikas, ķīmijas un dabas 
zinību likumus.

Kontaktinformācija:
+371 29411895

daugavpilsic@gmail.com

Vienības iela 30, Daugavpils

mailto:daugavpilsic@gmail.com


Muzejs ir vecākais un lielākais 

muzejs Latgalē. Atrodas vienā no 

skaistākajām pilsētas ēkām, 19.gs. 

beigās celtā greznā ēkā, kura ir 

valsts nozīmes kultūras un 

arhitektūras piemineklis.

15 zālēs skatāmas novada 

kultūrvēstures un dabas 

ekspozīcijas, mākslas un citas 

tematiskās izstādes.

Kontaktinformācija:

+371 65424155

museum@daugavpils.lv

www.dnmm.lv

Rīgas iela 8, Daugavpils

mailto:museum@daugavpils.lv
http://www.dnmm.lv/


Māla mākslas centrs piedāvā iespēju 

iepazīties ar Latgales kultūras 

mantojumu – keramikas un 

podniecības tradīcijām. Šeit tiek 

organizētas nodarbības, 

meistarklases, podnieka darba 

demonstrējumi, apskatāmi tapušie 

darbi. 

Tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur var 

iepazīties ar rūdīto Baltijas raku 

keramiku, kuras nogatavināšana 

notiek raudzētu rudzu miltu šķidrumā.

Kontaktinformācija:

+371 65425302

museum@daugavpils.lv

www.dnmm.lv

18. novembra iela 8, Daugavpils

mailto:museum@daugavpils.lv
http://www.dnmm.lv/


Medicīnas vēstures ekspozīcija plaši 

atspoguļo medicīnas vēstures 

tematiku.

Ekspozīciju “Mani Latvijas stāsti” 

veido dažādi tautas lietišķās mākslas 

priekšmeti, māla trauki, svečturi, koka 

sadzīves priekšmeti ar latvju rakstu 

zīmēm.

Kontaktinformācija:

+371 65437943, +371 29341388

info@dmk.lv

Daugavpils medicīnas koledža, 

Varšavas iela 26a, Daugavpils

mailto:info@dmk.lv


Latviešu māja

Ekspozīcija, ekskursijas

+371 29461765

Rīgas iela 22a, Daugavpils

Poļu kultūras centrs

Izstādes, koncerti, izrādes

+371 65433719

Varšavas iela 30, Daugavpils

Krievu kultūras centrs

Svētki, izstādes, ekskursijas

+371 65413237, +371 65413792

Varšavas iela 14, Daugavpils

Baltkrievu kultūras centrs

Izstādes, koncerti, ekskursijas

Alejas iela 68, Daugavpils



Daugavpils teātris ir vienīgais latviešu 

profesionālais teātris Latgalē. 

Teātra repertuārā ir izrādes latviešu, 

krievu un latgaliešu valodā. 

Piedāvājuma spektrs ir plašs un 

daudzveidīgs arī dažādu izrāžu žanru 

aspektā: traģikomēdijas, komēdijas, 

deju izrādes, muzikāli dramatiskas 

izrādes,  uzvedumi bērniem u.c.

Kontaktinformācija: 

+371 65426720

daugavpilsteatris@apollo.lv

www.daugavpilsteatris.lv

Rīgas iela 22a, Daugavpils

mailto:daugavpilsteatris@apollo.lv
http://www.daugavpilsteatris.lv/




3D brillēs skatāms video par 

Daugavpils, Utenas, Zarasu un 

Preiļu kultūrvēstures objektiem un 

atpūtas infrastruktūru.

Piedāvā doties interaktīvajā 

velobraucienā – iespēja izbraukt 

Austrumlietuvas un Dienvidlatvijas

populārākos tūrisma objektus.

Kontaktinformācija: 

+371 65449090

aiga.vihmane@lcb.lv

www.lcb.lv

Rīgas iela 22a, Daugavpils

mailto:aiga.vihmane@lcb.lv
http://www.lcb.lv/


Piedzīvojumu parks atrodas pie 

Lielā Stropu ezera pludmales, kurai 

piešķirts Zilais karogs.

Piedzīvojumu parks piedāvā 9 

šķēršļu trases, kas paredzētas 

aktīvai atpūtai gan pieaugušajiem, 

gan bērniem.

Kontaktinformācija: 

+371 27006935

daugavpils@tarzans.lv

Dzintaru un Koknese ielas 

krustojums, Daugavpils

mailto:daugavpils@tarzans.lv


Lielā Stropu ezera centrālajai 
pludmalei katru gadu tiek piešķirts  
Zilais karogs.

Apmeklētājiem ir pieejama 
unikāla ezera pontonu 
konstrukcija, kas sastāv no “ezera 
promenādes” daļas, 25 metrus garā 
atklātā baseina ar 4 celiņiem, 
lekšanas torņa un bērnu peldbaseina.

Pludmales teritorijā atrodas gājēju 
promenāde, veloceliņš, vingrošanas  
un volejbola laukums, velosipēdu, 
gokartu noma un rotaļu laukums. Ir 
pieejamas ģērbtuves, soliņi, 
stāvvieta, darbojas pludmales 
kafejnīca. 

Аdrese:
Stropu iela 40, Daugavpils



Kajaku noma 
+371 29839631, +371 29965098

Laivu noma “Mučas”
+371 28344394

Daugavpils veikparks Ruģeļu
ūdenskrātuvē
+371 26442488

Izbraucieni par Daugavu ar 
motorizētu plostu un liellaivu
+371 29493121 
ilmars.lociks@inbox.lv

mailto:ilmars.lociks@inbox.lv


Velosipēdu un elektroskūteru
noma
+371 65404900
reception@hotellatgola.lv
Viesnīca “Park Hotel Latgola”, 
Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils

Elektro velosipēdu un gokartu 
noma
+371 26063686, +371 65404900
Stropu Centrālā pludmale un 
viesnīca “Park Hotel Latgola”, 
Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils

mailto:reception@hotellatgola.lv


Braucot šā maršruta posmu 
Daugavpils pilsētas teritorijā ir 
iespēja apmeklēt vēsturisko centru, 
Novadpētniecības muzeju, 
Durbovina parku, Vienības namu, 
Šmakovkas muzeju, Latgales 
zoodārzu, iegriezties Daugavpils 
cietoksnī, izstaigāt Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centru. 

Velosipēdistu ceļš ved arī uz 
Stropiem, kur atrodas Lielā Stropu 
ezera Zilā karoga pludmales un 
piedzīvojumu parks “Tarzāns”.

Plašāk:
Daugavpils Tūrisma informācijas 
centrs
+371 65422818; +371 26444810
turisms@daugavpils.lv
www.visitdaugavpils.lv

mailto:turisms@daugavpils.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Daugavpils Olimpiskais centrs

Sporta infrastruktūra
Sporta sacensības
Koncerti, festivāli, izstādes, gadatirgi

Medicīnas centrs
Semināri, konferences

+371 65475140
Stadiona iela 1, Daugavpils
www.daugavpilsoc.lv

Daugavpils Ledus halle

Sporta infrastruktūra
Dienesta viesnīca
Koncerti, festivāli un sporta 

sacensības
+371 65407190

Stacijas iela 45a, Daugavpils
www.daugavpilssports.lv

Stadions "Lokomotīve"
Spīdvejs, lielformāta koncerti

+371 65438807
Jelgavas iela 54, Daugavpils
www.lokomotive.lv

http://www.daugavpilsoc.lv/
http://www.daugavpilssports.lv/
http://www.lokomotive.lv/




Jaunas izstāžu sezonas Daugavpils 

Marka Rotko mākslas centrā
Februāris, aprīlis, jūlijs, septembris, 
novembris

Mājražotāju un amatnieku produkcijas 

tirdziņš Rīgas ielā
Katra mēneša pēdējā sestdiena

Krāmu tirdziņš Daugavpils cietoksnī

Maijs – novembris (katra mēneša pēdējā 
sestdiena)

Muzeju nakts
Maijā

BigBank Skrien Latvija Daugavpils 
pusmaratons

Baznīcu nakts
Jūnijā



Pilsētas svētki
Jūnijā

Mākslas nakts
Jūnijā

Līgo svētki
Jūnijā

Starptautiskais leļļu festivāls
Jūnijā

Starptautiskais vēsturiskās 
rekonstrukcijas festivāls “Dinaburg –
1812”
Jūlijā

Muzikālais augusts
Augustā

Rīgas ielas svētki
Septembrī

Mūzikas un mākslas festivāls“ReStArt”
Septembris-oktobris





Tūrisma informācija par Daugavpili, 

Daugavpils novadu, Latgali un citiem 

Latvijas reģioniem, kā arī Lietuvu un 

Igauniju. 

Piedāvā gida pakalpojumus ekskursijām 

Daugavpilī, Daugavpils cietoksnī un 

Šmakovkas muzejā.

Piedāvā plašu suvenīru izvēli, unikālus 

Latgales amatnieku un mākslinieku 

keramikas darinājumus. 

Kontaktinformācija: 

+371 65422818; +371 26444810;

turisms@daugavpils.lv

www.visitdaugavpils.lv

Daugavpils.Travel

Daugavpils.Travel

daugavpilstic

Daugavpils.Travel

Daugavpils Travel

Rīgas iela 22a, Daugavpils

mailto:turisms@daugavpils.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Kontaktinformācija: 

Ilona Maksimčika

Daugavpils pilsētas pašvaldības 

tūrisma attīstības un informācijas 
aģentūras direktore

+37165400515; +37125640999
ilona.maksimcika@daugavpils.lv

agentura@daugavpils.lv
www.visitdaugavpils.lv

Rīgas iela 22a, Daugavpils

mailto:ilona.maksimcika@daugavpils.lv
mailto:agentura@daugavpils.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/




Kontaktinformācija: 

+371 65476748, +371 29431360

taka@dnd.lv

www.visitdaugavpils.lv

Rīgas iela 22, Daugavpils

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/




Ieskaties mūsdienīgas zemnieku 
saimniecības un 
lauksaimniecības produktu 
pārstrādes uzņēmuma darbībā, 
apmeklē Raiņa māju Berķenelē, 
kur veidojusies nākamā 
dzejnieka personība, pasaules 
uzskati, tapuši pirmie dzejoļi. 
Uzzini par saimniekošanu 
ābeļdārzā Berķeneles pusmuižā 
Raiņa bērnības laikos un 
mūsdienās.

Cenas sākot no 7 EUR/pers                 

Ekskursiju pieteikšana:
Daugavpils novada pašvaldības aģentūra 
«TAKA», 
tālr.: +371 65476748, +371 26444810, 
taka@dnd.lv
www.visitdaugavpils.lv

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Daugavpils novada Pirmā 
pasaules kara laikā vairākus 
gadus atradās tā sauktā 
«dzīvības un nāves» frontes 
līnija, kur bija izbūvēta sarežģīta 
nocietinājuma sistēma. Šis 
maršruts ļauj iejusties kara laika 
atmosfērā, apmeklēt 
interesantākos bunkurus un 
tranšejas, apskatīt karavīru 
ikdienas priekšmetus, kā arī 
iestiprināties ar karavīru ēdienu. 

Cenas sākot no 9 EUR/pers                 

Ekskursiju pieteikšana
Daugavpils novada pašvaldības aģentūra 
«TAKA», 
tālr.: +371 65476748, +371 26444810, 
taka@dnd.lv
www.visitdaugavpils.lv

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Iepazīsti vietējo amatnieku un 
mājražotāju darbu, apmeklē 
saimniecības un Skrindu dzimtas 
muzeju Vabolē. Izmēģini seno 
amatu prasmes: aušanu, 
kokgriešanu un kalēju darbu, kā arī 
iepazīsti bišu saimes ikdienu. 
Uzdrošinies pašaut ar loku un 
arbaletu, cienājies ar vietējiem 
gardumiem un izgaršo Vaboles 
tradicionālo ēdienu.

Cenas sākot no 6 EUR/pers                 

Ekskursiju pieteikšana
Daugavpils novada pašvaldības aģentūra 
«TAKA», 
tālr.: +371 65476748, +371 26444810, 
taka@dnd.lv
www.visitdaugavpils.lv

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Meža ielokā, Daugavas labajā krastā 
ir izvietojusies Slutišķu sādža, kur jau 
kopš 18.gs. Sākuma ir dzīvojuši 
Latgales vecticībnieki. Apciemo 
sādžu, ieelpo svaigu gaisu un 
priecājies par Daugavas ainavām, 
uzzini par vecticībnieku dzīvesveidu 
un paradumiem, kā arī izaršo īsto 
vecticībnieku virtuvi.

Cenas sākot no 10,50 EUR/pers 

Ekskursiju pieteikšana
Daugavpils novada pašvaldības aģentūra 
«TAKA», 
tālr.: +371 65476748, +371 26444810, 
taka@dnd.lv
www.visitdaugavpils.lv

mailto:taka@dnd.lv


Piemērots aktīviem laivotājiem, 
kam interesē garāki vienas vai 
divu dienu ilguma braucieni ar 
laivu, kuru laikā var iepazīt 
interesantus un mazāk zināmus 
dabas, kultūras un vēstures 
pieminekļus. Stipra vēja laikā 
Daugavā var būt novērojama 
spēcīga viļņošanās, tādēļ tas nav 
piemērots iesācējiem, kam nav 
laivošanas pieredzes, vai tā nav 
vērā ņemama. 

Maršruta gaita: Koškovci –
Piedruja – Krāslava – Kaplava –
Slutiški – Krauja – Daugavpils.

Vairāk informācijas:
www.visitdaugavpils.lv

http://www.visitdaugavpils.lv/




Berķeneles pusmuižā pagājusi 
Latvijas izcilā dzejnieka, tulkotāja, 
drāmas meistara, politiskā un 
sabiedriskā darbinieka Raiņa (1865 
– 1929) bērnība. Šobrīd pusmuižā ir 
iespējams apskatīt dzejniekam 
veltītas ekspozīcijas, dažādas 
mākslas izstādes, pasūtīt 
ekskursijas, piedalīties radošajās 
darbnīcas, rīkot seminārus.

Darba laiks:
15. maijs – 15. oktobris, otrdiena – sestdiena, 

plkst. 10:00 – 18:00,

16. oktobris – 14. maijs, iepriekš piesakoties.

Kontaktinformācija:
+371 65474368
www.rainamaja.lv;
berkenele@inbox.lv
Birkineļi, Kalkūnes pagasts

http://www.rainamaja.lv/
mailto:berkenele@inbox.lv


Muzejs ir piemiņas vieta pirmajiem 
tautas atmodas darbiniekiem brāļiem 
Skrindām.

Muzejā skatāmas izstādes, pieejamas 
vairākas tematiskās programmas. Šeit ir 
iespēju izgaršot latgaliešu tradicionālās 
“komas”, iepazīt seno amatu prasmes. 
Muzejā ir pieejama informācija par 
“Krucifiksu ceļš” maršrutu.

Darba laiks:
oktobris – maijs
pirmdiena – piektdiena 8:00 – 17:00
sestdiena, svētdiena – brīvdiena

jūnijs – septembris
otrdiena – sestdiena 9:00 – 18:00
pirmdiena, svētdiena – brīvdiena

Iepriekš piesakoties – arī brīvdienās un ārpus 
darba laika.

Kontaktinformācija:
+371 26420547
skrindu_muzejs@inbox.lv
www.skrindumuzejs.lv
Vabole, Vaboles pagasts

mailto:skrindu_muzejs@inbox.lv
http://www.skrindumuzejs.lv/


Naujenes Novadpētniecības muzejs 
apmeklētājiem piedāvā iespēju 
izzināt novada vēsturi, etnogrāfiju, 
dabu, iepazīt izcilus novada 
māksliniekus, līdzdarboties 
radošajās darbnīcās,kā arī 
iesaistīties Lielā Augšdaugavas 
musturdeķa veidošanā.

Kontaktinformācija: 
+371 26532508
naujenesmuzejs@inbox.lv
www.naujenesmuzejs.lv
Skolas iela 1, Naujenes ciems, Naujenes 
pagasts

mailto:naujenesmuzejs@inbox.lv
http://www.naujenesmuzejs.lv/


Slutišķu sādža atrodas Daugavas labā 
krasta terasē. Slutiški kā ciems minēti jau 
1785. gadā. Māju apdare un dekori 
radniecīgi tuvāko kaimiņu – slāvu tautu 
celtniecības tradīcijām un izpaužas 
fasādēs, grezni apdarinātos logos, rotātās 
durvīs un zelmiņos. 

Te aplūkojama Naujenes novadpētniecības 
muzeja etnogrāfiskā brīvdabas nodaļa –
“Slutišķu vecticībnieku lauku sēta”, kas 
sastāv no divām ekspozīcijām: 
“Vecticībnieku dzīvojamās mājas”, kur var 
apskatīt raskoļņiku sarkano stūri ar lūgšanu 
tērpu, ikonām, ļestovku un grezniem 
rušņikiem, krievu krāsni, iepazīt 
vecticībnieku kultūru, sadzīvi un 20. gs. 
1.puses darbarīku kolekcijas “Zirgvilkmes 
darbarīki Daugavpils novadā”.

Kontaktinformācija: 
+371 26532508
naujenesmuzejs@inbox.lv
www.naujenesmuzejs.lv
Slutiški, Naujenes pagasts

mailto:naujenesmuzejs@inbox.lv
http://www.naujenesmuzejs.lv/


Dabas parks “Daugavas loki” 
izveidots, lai saglabātu unikālos 
dabas kompleksus, dabas, 
kultūrvēstures vērtības un maz 
pārveidotās savdabīgās ainavas 
Daugavas augšteces senlejas 
Naujenes – Krāslavas posmā.

- Dinaburgas taka
- Dinaburgas pils makets
- Atpūtas parks «Stalkers»
- Slutišķu sādža
- Ververu un Slutišķu krauja
- Vasargelišķu skatu tornis

Kontaktinformācija:
+371 29431360
taka@dnd.lv
www.visitdaugavpils.lv
Daugavpils un Krāslavas novads

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/


Červonkas muižas pils celta 

1870. gadā neogotikas stilā un 

izvietota 19.gs. veidota parka 

ieskāvumā. Tā ir visai gleznaina 

ēka ar dinamisku un sarežģītu 
apjoma kompozīciju – īsta 

pasaku pils. 

Kontaktinformācija: 
+371 65475870
parvalde@vecsaliena.lv
Červonka, Vecsalienas pagasts

mailto:parvalde@vecsaliena.lv


Mājīga, pagājušā gadsimtā celta 
muiža, kurā iekārtota 4-zvaigžņu 
viesnīca. Restaurētās grāfa 
Mihaila Kazimira Plātera-Zīberga 
muižas atmosfēra, kas 
papildināta ar mūsdienīgām 
ērtībām. 

Pašreiz viesnīca “Sventes muiža” 
viesiem piedāvā komfortablus 
numurus, mājīgu restorānu ar 
izsmalcinātiem ēdieniem, 
biljardu, krievu un turku pirtis, 
burbuļvannu, telpas semināriem 
un konferencēm, kā arī banketus 
dažādiem svinīgiem 
pasākumiem.

Kontaktinformācija: 
+371 65427822
info@sventehotel.lv
www.sventehotel.lv
Alejas iela 7, Svente, Sventes 
pagasts

mailto:info@sventehotel.lv
http://www.sventehotel.lv/


Kara tehnikas ekspozīcija atrodas 
līdzās viesnīcai “Sventes muiža”****. 
Šī ekspozīcija ir unikāla ar to, ka 
kolekcijā esošie objekti atrasti bijušo 
kauju laukos un ir ir prasmīgi 
restaurēti – atsevišķus eksponātus ir 
iespējams arī iedarbināt un izmantot 
demonstrējumiem. Tiek uzskatīts, ka 
ekspozīcijā esošie tanki ir 
nedaudzie tik labi saglabājušies 
šāda veida eksponāti Eiropā.

Kontaktinformācija: 
+371 65427822
info@sventehotel.lv
www.sventehotel.lv
Alejas iela 7, Svente, Sventes pagasts

mailto:info@sventehotel.lv
http://www.sventehotel.lv/


Višķu amatnieki apmeklētājiem 
piedāvā maršrutu pa ciemu, kas 
sevī ietver iespēju interesanti 
pavadīt brīvo laiku. Viesiem ir 
iespēja izzināt Višķu vēsturi, 
apmeklēt keramikas un klūgu 
pinumu darbnīcas, piedalīties 
amatnieku meistarklasēs un 
ieklausīties kokles skaņās Višķu 
baznīcā, kā arī degustēt vietējos 
produktus – sieru un alu. Maršrutu 
var izbraukt ar velosipēdiem vai 
izstaigāt kājām.

Kontaktinformācija: 
371 29207737
keramik@inbox.lv
www.clay.lv
Parka 2a, Višķu tehnikums, Višķu 
pagasts

mailto:keramik@inbox.lv
http://www.clay.lv/


Lieliska atpūtas vieta ģimenēm, kur 

iespējams iepazīties ar dažādiem 

dzīvniekiem. Piedāvājumā apskate 

un kontakts ar dzīvniekiem, 

barošana ar zoodārzā iegādāto 
barību. Šeit sastopami alpakas, 

lamas, ķenguri, kamielis, dambrieži, 

punduraitas, pundurkazas, poniji, 

ēzeļi, zirgi, truši un citi dzīvnieki.

Darba laiks: no 1. maija līdz 30. septembrim

P.- brīvdiena

O. – Pk. 12.00-18.00

S.- Sv. 11.00-18.00

No 1. oktobra līdz 30. aprīlim JuRita Mini Zoo 

strādā tikai brīvdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00.

Kontaktinformācija: 
+371 20 269 999
juritaminizoo@inbox.lv
Eglītes, Naujenes pagasts

mailto:juritaminizoo@inbox.lv


Braucot pa šoseju Rīga – Daugavpils, 
nevar nepamanīt Līksnas ainavas 
dominanti – Līksnas Romas katoļu 
baznīcu, kas ir celta 1913.gadā 
neogotikas stilā. 

1999. gadā Līksnas parka teritorijā 
pagasta ļaudis izveidoja atpūtas taku, 
kura katru gadu tiek paplašināta. 
Šodien, staigājot pa Līksnas takām, var 
vērot ne tikai dažādi ierīkotus celiņus 
vai kreatīvus koka un metāla 
veidojumus, bet arī uzzināt, ka pa šo 
taku jājusi Polijas nacionālā varone, 
Līksnas muižas iedzīvotāja – Emīlija 
Plātere.

Kontaktinformācija: 
+371 65475572
parvalde@liksna.lv
www.liksna.lv/turisms/
Līksna, Līksnas pagasts

mailto:parvalde@liksna.lv
http://www.liksna.lv/turisms/


Nīcgales Lielais akmens ir 

vislielākais pašreiz zināmais 

laukakmens Latvijā. Akmens 

garums ir 10,5 m, platums –

10,4 m, bet augstums – 3,50 
m. 

Adrese:

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads



Unikāla vieta gan bērniem, 

gan arī pieaugušajiem. 

Rezidencē var apmeklēt rūķu 

darbnīcu, baiļu istabu. 

Ziemā Rezidence kļūst par 

Salaveča māju, kur 

apmeklētājus sagaida 

ekskursijas, izrādes un 

fotosesija ar īstu salaveci un 

rūķiem.

Kontaktinformācija: 

+371 25398082

“Burtnieki”, Kalkūnes pagasts





REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 
“DAUGAVAS LOKI”

Izzinošs maršruts, kas ietver sevī gan divu pilsētu 
arhitektūras pērles ar baznīcām, pilīm un 
cietokšņiem, gan dabas ainavas vienā no 
skaistākajiem Latvijas upju posmiem Daugavas 
augštecē, izbraucot gan pa labo, gan kreiso 
Daugavas krastu dabas parka Daugavas loki 
teritorijā. Kopējais maršruta garums ir 122.8 km

VELOMARŠRUTS NR. 779 “LUKNAS EZERA 
LOKS”

Izzinošs maršruts, kas ietver sevī Višķu pagasta 
saimnieciski aktīvāko un ainaviski spilgtāko daļu. 
Kopējais maršruta garums ir 17,8 km.

VELOMARŠRUTS NR. 778 “AUGŠZEMES 
EZERU LOKI”

Velomaršruts, kas ietver sevī gan Daugavpils 
pilsētas Grīvas mikrorajonu ar savu savdabīgo 
apbūvi, gan lauku apvidu, kas iet pa īpaši 
aizsargājamo ainavu apvidu „Augšzeme“, kas sevī 
ietver Medumu un Sventes dabas parkus. 
Kopējais maršruta garums ir 56,5 km.



Aktīvās atpūtas trase “Burtnieki” 

piedāvā kvadraciklu un bagiju nomu. 

Lieliska vieta aktīva dzīvesveida 

piekritējiem, kā arī vieta atpūtai kopā 

ar ģimeni, draugiem vai kolēģiem. 

Izveidotajā apļveida trasē pirmās 

iemaņas braukšanā var apgūt arī paši 

mazākie (bērni no 6 gadiem).

Kontaktinformācija: 
+371 24811918
“Burtnieki”, Kalkūnes pagasts



Lāzertags «Lazertag 

Vizbuļi»

Kontaktinformācija: 

+371 20583044

Draudzības 24, Demene, Demenes 

pagasts

Peintbols un lāzertags 

«Paintball D»

Kontaktinformācija: 

+371 29849940

paintball.d@gmail.com

www.paintball-d.lv

Sventes pagasts

mailto:paintball.d@gmail.com


Slēpošanas bāze “Egļukalns” 

piedāvā izklaidēties trīs trasēs: 

slaloma, ģimenes un 

kameršļūkšanas (snow-tube). 

Slaloma trase sastāv no diviem 
400 m nobraucieniem, kur ir arī 

vairāki tramplīni

Kontaktinformācija: 

+371 22034430

eglukalns.lv@inbox.lv

www.eglukalns.lv

“Egļukalns”, Kalnāji, Sventes 

pagasts

mailto:eglukalns.lv@inbox.lv
http://www.eglukalns.lv/


Laivu noma «Beibuks»

Laivu noma “Beibuks” iznomā koka 

plostus, kanoe laivas, smailītes, 

katamarānus kā arī citu ar atpūtas 

un izklaides braucieniem pa ūdeni 

saistīto inventāru, organizē 
pasākumus un sporta spēles brīvā 

dabā ar izmitināšanu un ēdināšanu.

Kontaktinformācija: 
+371 29493121

ilmars.lociks@inbox.lv

www.gribulaivot.lv

mailto:ilmars.lociks@inbox.lv


Izpletņlēkšanaklubs 

«D.I.S.K»

Lēcieni ar apaļo izpletni, lēcieni 

tandēmā, vizināšanās ar lidmašīnu.
+371 29874294

www.dropzone.lv

Grīvas lidlauks, Kalkūnes pagasts

Sporta klubs «ULTRA»

Vizināšana ar speciālo tandēma 

paraplānu, motodeltaplānu, lidmašīnu.
+371 29637858

info@flight.lv

www.flight.lv

Grīvas lidlauks, Kalkūnes pagasts

Studija «Pilot studio»

Avio ekskursijas ar motodeltaplānu.
+371 29524642

Daugavpils lidosta, Lociki, Naujenes pagasts

mailto:info@flight.lv


Estrāde ar 1000 skatītāju 
vietām;

Laivu stacija;

Telšu laukums;

Pludmale.

Kontaktinformācija:
Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūra «TAKA», 
tālr.: +371 65476748, +371 26444810, 
taka@dnd.lv
www.visitdaugavpils.lv

mailto:taka@dnd.lv


Vieglatlētikas stadions ar 300 
skatītāju vietām;

Vieglatlētikas sektori ar visi 
nepieciešamo inventāru (tāllēkšana, 
augstlēkšana, diska mešana, šķēpa 
mešana, lodes grūšana);

Futbola laukums;

Volejbola un basketbola laukumi;

Tenisa korts;

Dušas un ģērbtuves.

Kontaktinformācija:
Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūra «TAKA», 
tālr.: +371 65476748, +371 26444810, 
taka@dnd.lv
www.visitdaugavpils.lv

mailto:taka@dnd.lv




Daugavpils novada dienas –

ikgadējs pasākums, kurš 

sākot no 2019. gada 

pārbrauca no Daugavpils 

pilsētas uz novadu. 
Pasākuma laikā notiek 

gadatirgus, amatnieku 

meistarklases, koncerti, 

tūrisma rallijs, ekskursijas pa 

novadu. 

Kontaktinformācija:

Daugavpils novada pašvaldības 
aģentūra «TAKA», 

tālr.: +371 65476748, +371 26444810, 
taka@dnd.lv
www.visitdaugavpils.lv

mailto:taka@dnd.lv


Daugavpils novadā lielākās Līgo 

svētku svinības notiek Višķu 

brīvdabas estrādē Luknas ezera 

krastā. Ikviens ir aicināts jautri 

pavadīt laiku koncertā un 
zaļumballē, kā arī pie ugunskura 

sagaidīt saullēktu.

Kontaktinformācija:
Daugavpils novada pašvaldības aģentūra 

«TAKA», 
tālr.: +371 65476748, +371 26444810, 
taka@dnd.lv

www.visitdaugavpils.lv

mailto:taka@dnd.lv


Festivāla mērķis ir popularizēt 

Augšdaugavas  teritorijas dabu, 

kultūrvēsturiskās tradīcijas un 

kultūras mantojumu. Festivāls 

notiek reizi divos gados, maija 
beigās. Tuvākais festivāls notiks 

2020. gadā. 

Kontaktinformācija: 

+371 29191840

inara.mukane@dnd.lv

www.augsdaugava.lv

Naujenes pagasts

mailto:inara.mukane@dnd.lv
http://www.augsdaugava.lv/


Inovatīva pasākuma ideja, 

unikāli dabas skati, 

viesmīlība un draudzīga 

gaisotne ir labs pamats 

tradīcijai tikties Daugavpils 
novadā, dabas parkā 

«Daugavas loki».

Kontaktinformācija:
Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūra «TAKA», 
tālr.: +371 65476748, +371 26444810, 
taka@dnd.lv

www.visitdaugavpils.lv

mailto:taka@dnd.lv


Galvenais Silene Resort&SPA  

koncertlaukums uz vienu vakaru 

pārtop elegantā viesu hallē ar 

uzklātiem vakariņu galdiem 

svaigā gaisā. Galvenais šī 
vakara akcents, protams, ir 

BALTAIS, arī viesu ģērbšanās 

stils.

Kontaktinformācija:
Silene Resort&SPA
+371 22013509,

info@silene.lv
www.silene.lv

Skrudalienas pagasts

mailto:info@silene.lv%C2%A0




Kontaktinformācija: 

+371 65476748, +371 29431360

taka@dnd.lv

www.visitdaugavpils.lv

Rīgas iela 22, Daugavpils

mailto:taka@dnd.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/

