
1 
 

AKTIVITĀTES NEDĒĻAS NOGALĒ 

2020. gada 5. - 7. jūnijam 
 

5. jūnijs 

 

 

Teātris 

Izrāde: Aleksandra Striževska izrāde “BEZ LIECINIEKIEM”. Ikdienas dzīves traģēdija.  

Norises laiks un vieta: 6. jūnijs, plkst. 18.30, Daugavpils teātris, Rīgas iela 22a, Daugavpils 

Informācija: www.daugavpilsteatris.lv        

 

Sports 

Skriešanas akcija “745 km manai pilsētai” 

Norises laiks un vieta: 5. jūnijs, Daugavpils pilsēta  

Skriešanas akcija norisināsies individuāli. Katram, kurš vēlas piedalīties šajā akcijā ir jānoskrien 

vismaz 5 km distance, savs rezultāts jānobildē vai jāuztaisa ekrānšāviņš (no aplikācijas, kura uzņem 

laiku un attālumu) un jāsūta uz e-pastu: inese.kalinina@daugavpils.lv.  

Informācija: www.daugavpilssports.lv  

 

Bezmaksas treniņu cikls “Aktīvs un vesels” 

Norises laiks un vieta: 5. jūnijs, Stropu pludmale, Varšavas ielas futbola laukums, Daugavpils 

Treniņus  vadīs boksa treneris Vladislavs Sokolovs, vieglatlētikas trenere Ināra Fjodorova, airēšanas 

treneris Viktors Haruns, svarbumbu celšanas treneri Nataļja Kokina un Alfrēds Kokins un nūjošanas 

trenere Larisa Silova. Reģistrācija treniņiem ir jāveic obligāti iepriekš, zvanot konkrētajam trenerim, 

kura treniņā vēlas piedalīties.   

Informācija: www.daugavpilssports.lv  

 

Piedzīvojumu parks “ Daugavpils Tarzāns” dāvina 20% atlaidi parka apmeklējumam 

Norises laiks un vieta: 5. jūnijs, plkst. 10.00 – 20.00, piedzīvojumu parks “Daugavpils Tarzāns”, 

Dzintaru iela 74, Daugavpils 

Informācija: www.daugavpils.tarzans.lv  

 

Izklaide 

“Muzikālais tramvajs” 

Norises laiks un vieta: 5. jūnijs, plkst. 15.40 – 19.40, tramvajs Nr 1, Daugavpils 

 Pilsētniekus un pilsētas viesus iepriecinās A. Grinberta “Jazz Big Band” (15.44 - 16.48), Grupa 

“Reborn” (17.08 - 18.12), Grupa “Dabasu Durovys” (18.32 - 19.36) 

Informācija: www.daugavpils.lv  

 

http://www.daugavpilsteatris.lv/
mailto:inese.kalinina@daugavpils.lv
http://www.daugavpilssports.lv/
http://www.daugavpilssports.lv/
http://www.daugavpils.tarzans.lv/
http://www.daugavpils.lv/


2 
 

Zemnieku vakara tirdziņu 

Norises laiks un vieta: 5. jūnijs, plkst. 16.00 – 20.00, Alejas iela (posms starp Maizes un Kandavas 

ielu), Daugavpils 

Informācija: www.daugavpilsnovads.lv  

 

Daugavpils 745 (Звуки. Мысли. Встречи. Даугавпилс 745) 

Norises laiks un vieta: 5. jūnijs, plkst. 16.00 – 17.00, Latvijas Radio 4/ Домская площадь, 

Daugavpils 

Informācija: www.daugavpils.lv  

 

Daugavpils pilsētas 745. dzimšanas dienas svētkos vizināšanās ar plostu “Sola” 

Norises laiks un vieta: 5. jūnijs, plkst. 16.00 – 20.00, arka pie Vienības tilta (Rīgas ielas sākums), 

Daugavpils 

Informācija: +371 26920349, +371 26833538, www.plostunoma.lv 

 

 

Virtuālais koncerts “Skolas saime savai pilsētai” 

Norises laiks un vieta: 5. jūnijs, Facebook: Daugavpils13vidusskola 

Informācija: www.daug13vsk.lv 

 

Labāko konkursa “Vislabākā pilsēta pasaulē” videoklipu demonstrēšana 

Norises laiks un vieta: 5. jūnijs, Facebook: Центр русской культуры – Даугавпилс 

Informācija: www.russkij-dom.lv  

 

Radošā konkursa “Es un mana pilsēta” uzvarētāju selfi demonstrēšana 

Norises laiks un vieta: 5. jūnijs, Facebook: Центр русской культуры – Даугавпилс 

Informācija: www.russkij-dom.lv 

 

Atvērtā baltkrievu grāmata “Uzraksti apsveikumu Daugavpilij!” 

Norises laiks un vieta: 5. jūnijs, Baltkrievu kultūras centrs, Daugavpils, Alejas iela 68, Daugavpils 

Uzrakstītos apsveikumus Daugavpilij dzejas vai prozas formātā un jāsūta uz e-pastu (cbk@inbox.lv  

), vai jāatnes uz BKC (Baltkrievu kultūras centrs).  

Informācija: + 371 654 24695, +371 29811969, cbk@inbox.lv  

 

Kino 

Daugavpils dzimšanas dienas nedēļa: Brīvdabas kino vakars “Drive in Kino “Pilsēta pie upe”  

Filma latgaliešu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā. 

Norises laiks un vieta: 5. jūnijs, plkst. 22.00, auto stāvvieta pie tirdzniecības centra “Depo”, Stacija 

iela 129 k, Daugavpils 

Informācija: http://driveinkino.lv/noteikumi, www.bilesuparadize.lv 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/
http://www.daugavpils.lv/
http://www.plostunoma.lv/
https://www.facebook.com/pages/Daugavpils%2013.vidusskola/261170034570893/
http://www.daug13vsk.lv/
https://www.facebook.com/krievu.nams.daugavpils
http://www.russkij-dom.lv/
https://www.facebook.com/krievu.nams.daugavpils
http://www.russkij-dom.lv/
mailto:cbk@inbox.lv
mailto:cbk@inbox.lv
http://driveinkino.lv/noteikumi
http://www.bilesuparadize.lv/
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6. jūnijs  

 

 

Teātris 

Izrāde: Aleksandra Striževska “Bez lieciniekiem”. Ikdienas dzīves traģēdija 

Norises laiks un vieta: 6. jūnijs, plkst. 18.00, Rīgas iela 22a, Daugavpils 

Informācija: www.daugavpilsteatris.lv  

 

Sports 

Skriešanas akcija “745 km manai pilsētai” 

Norises laiks un vieta: 6. jūnijs, Daugavpils pilsēta  

Skriešanas akcija norisināsies individuāli. Katram, kurš vēlas piedalīties šajā akcijā ir jānoskrien 

vismaz 5 km distance, savs rezultāts jānobildē vai jāuztaisa ekrānšāviņš (no aplikācijas, kura uzņem 

laiku un attālumu) un jāsūta uz e-pastu: inese.kalinina@daugavpils.lv.  

Informācija: www.daugavpilssports.lv  

 

Bezmaksas treniņu cikls “Aktīvs un vesels” 

Norises laiks un vieta: 5. jūnijs, Daugavpils pilsēta 

Treniņus  vadīs boksa treneris Vladislavs Sokolovs, vieglatlētikas trenere Ināra Fjodorova, airēšanas 

treneris Viktors Haruns, svarbumbu celšanas treneri Nataļja Kokina un Alfrēds Kokins un nūjošanas 

trenere Larisa Silova. Reģistrācija treniņiem ir jāveic obligāti iepriekš, zvanot konkrētajam trenerim, 

kura treniņā vēlas piedalīties.   

Informācija: www.daugavpilssports.lv  

 

Piedzīvojumu parks “ Daugavpils Tarzāns” dāvina 20% atlaidi parka apmeklējumam 

Norises laiks un vieta: 6. jūnijs, plkst. 10.00 – 20.00, piedzīvojumu parks “Daugavpils Tarzāns”, 

Dzintaru iela 74, Daugavpils 

Informācija: www.daugavpils.tarzans.lv  

 

Izklaide 

Daugavpils dzimšanas dienas nedēļa: “Muzikālais tramvajs” 

Norises laiks un vieta: 6. jūnijs, plkst. 10.00 – 14.00, tramvajs Nr 1, Daugavpils 

Pilsētniekus un pilsētas viesus iepriecinās A. Grinberta “Jazz Big Band” (10.08-11.12), Grupa 

“Reborn”(11.32-12.36), Grupa “Dabasu Durovys” (12.56-14.00) 

Informācija: www.daugavpilssports.lv 

 

Konkurss jauniešiem tiešsaistē “Dzejas slams” 

Norises laiks un vieta: 6. jūnijs, plkst. 11.00 - 13.00, Daugavpils  

Vairāk informācijas: www.facebook.com/jaunatne.daugavpils, www.jaunatne.daugavpils.lv  

 

http://www.daugavpilsteatris.lv/
http://www.daugavpilssports.lv/
http://www.daugavpilssports.lv/
http://www.daugavpils.tarzans.lv/
http://www.daugavpilssports.lv/
http://www.facebook.com/jaunatne.daugavpils
http://www.jaunatne.daugavpils.lv/
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Šmakovkas muzejam jau 4! Akcijas cenas Šmakovkas muzejā 

Norises laiks un vieta: 6. jūnijs, plkst. 11.00 – 19.00, Šmakovkas muzejs, Rīgas iela 22a, Daugavpils 

Šmakovkas muzeja apmeklējumam akcijas cena – 2.15 euro. 

Informācija: +371 65422818, + 371 26444810, info@smakovka.lv  

 

Daugavpils pilsētas 745. dzimšanas dienas svētkos vizināšanās ar plostu “Sola” 

Norises laiks un vieta: 6. jūnijs, plkst. 11.00 – 19.00, arka pie Vienības tilta (Rīgas ielas sākums), 

Daugavpils 

Informācija: +371 26920349, +371 26833538, www.plostunoma.lv 

 

Meistardarbnīcas un paraugdemonstrējumi uz podnieka virpas 

Norises laiks un vieta: 6. jūnijs, plkst. 12.00 - 15.00, Māla mākslas centrs, 18. Novembra iela 8, 

Daugavpils 

Ieeja bezmaksas. 

Informācija: www.dnmm.lv  

 

Latviešu kultūras centrs un LRT+ piedāvā festivāla “Muzikālais augusts Daugavpilī” 

koncertu: “Dagamba” – #LudwigVanRammstein 

Norises laiks un vieta: 6. jūnijs, plkst. 12.30;  18.30, LRT+ ēterā, Daugavpils  

Informācija: www.daugavpils.lv  

 

Virtuālais koncerts “Skolas saime savai pilsētai” 

Norises laiks un vieta: 6. jūnijs, Facebook: Daugavpils13vidusskola 

Informācija: www.daug13vsk.lv 

 

Birthday party 2in1 ( Latgola 15, Daugavpils 745): DJ JUNIOR JEFF 

Norises laiks un vieta: 6. jūnijs, plkst. 21.00, viesnīcas “Park Hotel Latgola” 1. stāvā “Lobby bārs”, 

Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils 

Informācija: www.hotellatgola.lv. Tālrunis galdiņu rezervācijai +371 65404910 

 

Labāko konkursa “Vislabākā pilsēta pasaulē” videoklipu demonstrēšana 

Norises laiks un vieta: 6. jūnijs, Facebook: Центр русской культуры – Даугавпилс 

Informācija: www.russkij-dom.lv  

 

Radošā konkursa “Es un mana pilsēta” uzvarētāju selfi demonstrēšana 

Norises laiks un vieta: 6. jūnijs, Facebook: Центр русской культуры – Даугавпилс 

Informācija: www.russkij-dom.lv 

 

Kino 

Daugavpils dzimšanas dienas nedēļa: Brīvdabas kino vakars “Drive in Kino “Klasesbiedrenes 

2 / Odnoklasnici 2”  

mailto:info@smakovka.lv
http://www.plostunoma.lv/
http://www.dnmm.lv/
http://www.daugavpils.lv/
https://www.facebook.com/pages/Daugavpils%2013.vidusskola/261170034570893/
http://www.daug13vsk.lv/
http://www.hotellatgola.lv/
https://www.facebook.com/krievu.nams.daugavpils
http://www.russkij-dom.lv/
https://www.facebook.com/krievu.nams.daugavpils
http://www.russkij-dom.lv/
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Filma krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā. 

Norises laiks un vieta: 6. jūnijs, plkst. 22.00, auto stāvvieta pie tirdzniecības centra “Depo”, Stacija 

iela 129 k, Daugavpils 

Informācija: http://driveinkino.lv/noteikumi,  www.bilesuparadize.lv  

 

 

7. jūnijs  

  

Sports 

Skriešanas akcija “745 km manai pilsētai” 

Norises laiks un vieta: 7. jūnijs, Daugavpils pilsēta  

Skriešanas akcija norisināsies individuāli. Katram, kurš vēlas piedalīties šajā akcijā ir jānoskrien 

vismaz 5 km distance, savs rezultāts jānobildē vai jāuztaisa ekrānšāviņš (no aplikācijas, kura uzņem 

laiku un attālumu) un jāsūta uz e-pastu: inese.kalinina@daugavpils.lv.  

Informācija: www.daugavpilssports.lv  

 

Bezmaksas treniņu cikls “Aktīvs un vesels” 

Norises laiks un vieta: 7. jūnijs, Stropu pludmale, Varšavas ielas futbola laukums, Daugavpils 

Treniņus  vadīs boksa treneris Vladislavs Sokolovs, vieglatlētikas trenere Ināra Fjodorova, airēšanas 

treneris Viktors Haruns, svarbumbu celšanas treneri Nataļja Kokina un Alfrēds Kokins un nūjošanas 

trenere Larisa Silova. Reģistrācija treniņiem ir jāveic obligāti iepriekš, zvanot konkrētajam trenerim, 

kura treniņā vēlas piedalīties.   

Informācija: www.daugavpilssports.lv  

 

Piedzīvojumu parks “ Daugavpils Tarzāns” dāvina 20% atlaidi parka apmeklējumam 

Norises laiks un vieta: 7. jūnijs, plkst. 10.00 – 20.00, piedzīvojumu parks “Daugavpils Tarzāns”, Dzintaru 

iela 74, Daugavpils 

Informācija: www.daugavpils.tarzans.lv  

 

Izklaide 

Šmakovkas muzejam jau 4! Akcijas cenas Šmakovkas muzejā 

Norises laiks un vieta: 7. jūnijs, plkst. 11.00 – 19.00, Šmakovkas muzejs, Rīgas iela 22a, Daugavpils 

Šmakovkas muzeja apmeklējumam akcijas cena – 2.15 euro. 

Informācija: +371 65422818, + 371 26444810, info@smakovka.lv  

 

Daugavpils pilsētas 745. dzimšanas dienas svētkos vizināšanās ar plostu “Sola” 

Norises laiks un vieta: 7. jūnijs, plkst. 11.00 – 19.00, arka pie Vienības tilta (Rīgas ielas sākums), 

Daugavpils 

Informācija: +371 26920349, +371 26833538, www.plostunoma.lv  

 

http://driveinkino.lv/noteikumi
http://www.bilesuparadize.lv/
http://www.daugavpilssports.lv/
http://www.daugavpilssports.lv/
http://www.daugavpils.tarzans.lv/
mailto:info@smakovka.lv
file:///C:/Users/User/Downloads/www.plostunoma.lv
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Latviešu kultūras centrs un LRT+ piedāvā festivāla “Daugavpils Restart” koncertu: 

“Daugavpils piesitiens” 

Norises laiks un vieta: 7. jūnijs, plkst. 12.30;  18.30, LRT+ ēterā, Daugavpils  

Koncertā: Daugavpils Sinfonietta, diriģents A. Broks, profesionālais pūšamo instrumentu orķestris 

“Daugava”, diriģents A. Grinberts, rokgrupa “ELPA” un solisti: A. Stafecka, D. Paško, A. Ieviņš. 

Informācija: www.daugavpils.lv 

 

Svētku koncerts “Daugavpils 745!” 

Norises laiks un vieta: 7. jūnijs, plkst. 18.05 – 19.00, Latvijas Radio 4 / Домская площадь, 

Daugavpils 

Informācija: www.daugavpils.lv  

 

Virtuālais ceļojums pa Dinaburgas pili, centrālo Dvinskas laukumu XX gadsimta sākumā 

Norises laiks un vieta: 7. jūnijs, Facebook: Центр русской культуры – Даугавпилс 

Informācija: www.russkij-dom.lv  

 

Virtuālais koncerts “Skolas saime savai pilsētai” 

Norises laiks un vieta: 7. jūnijs, Facebook: Daugavpils13vidusskola 

Informācija: www.daug13vsk.lv 

 

Labāko konkursa “Vislabākā pilsēta pasaulē” videoklipu demonstrēšana 

Norises laiks un vieta: 7. jūnijs, Facebook: Центр русской культуры – Даугавпилс 

Informācija: www.russkij-dom.lv  

 

Radošā konkursa “Es un mana pilsēta” uzvarētāju selfi demonstrēšana 

Norises laiks un vieta: 7. jūnijs, Facebook: Центр русской культуры – Даугавпилс 

Informācija: www.russkij-dom.lv 

 

Kino  

Daugavpils dzimšanas dienas nedēļa: Brīvdabas kino vakars “Lauva / Lion”  

Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā. 

Norises laiks un vieta: 7. jūnijs, plkst. 19.30, auto stāvvieta pie tirdzniecības centra “Depo”, Stacija 

iela 129 k, Daugavpils 

Informācija: http://driveinkino.lv/noteikumi, www.bilesuparadize.lv   

 

Daugavpils dzimšanas dienas nedēļa: Brīvdabas kino vakars “Tas tik ir pārītis / Long Shot”  

Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā. 

Norises laiks un vieta: 7. jūnijs, plkst. 22.30, auto stāvvieta pie tirdzniecības centra “Depo”, Stacija 

iela 129 k, Daugavpils 

Informācija: http://driveinkino.lv/noteikumi, www.bilesuparadize.lv    

 

http://www.daugavpils.lv/
http://www.daugavpils.lv/
https://www.facebook.com/krievu.nams.daugavpils
http://www.russkij-dom.lv/
https://www.facebook.com/pages/Daugavpils%2013.vidusskola/261170034570893/
http://www.daug13vsk.lv/
https://www.facebook.com/krievu.nams.daugavpils
http://www.russkij-dom.lv/
https://www.facebook.com/krievu.nams.daugavpils
http://www.russkij-dom.lv/
http://driveinkino.lv/noteikumi
http://www.bilesuparadize.lv/
http://driveinkino.lv/noteikumi
http://www.bilesuparadize.lv/
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IZSTĀDES 

 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs 

Mihaila iela 3, Daugavpils, www.rotkocentrs.lv 

V: 11.00 - 19.00; VI: 11.00 - 19.00; VII: 11.00 - 17.00. 

Sjao Ciņs (Hsiao Chin) (Ķīna) izstāde “Mans sākums ir manas beigas” 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 25. oktobrim. 

Roma Viesula izstāde “Grafika” 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 14. jūnijam. 

Delijas Maksima izstāde „Redzamības virskārta” 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 14. jūnijam. 

Sigurda Vīdzirkstes izstāde “Ārpus laika” 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 14. jūnijam. 

Latgales reģiona mākslas konkursa izstāde “IEKŠPUS - ĀRPUS” 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 25. oktobrim.  

Silva Linarte, Pēteris Martinsons “DIVAS VIRSOTNES” 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 25. oktobrim. 

9. starptautiskā Latgales grafikas simpozija noslēguma darbu izstāde 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 14. jūnijam. 

Ekspozīcija “Marks Rotko. DZĪVE UN MĀKSLA”  

Pastāvīgā izstāde. 

Daugavpils cietokšņa artilērijas arsenāla ēkas vēsturei veltīta ekspozīcija 

Pastāvīgā izstāde. 

 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs 

Rīgas iela 8, Daugavpils, www.dnmm.lv 

V: 10.00 - 18.00; VI: 10.00 - 18.00; VII: 10.00 - 16.00. 

Ceļojošā izstāde “Daugavpils “+25+5” 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 31. augustam 

Biedrības “Ūdenszīmes” radošās apvienības stikla rotu un interjera priekšmetu izstāde 

“CAURSPĪDĪGĀS PĻAVĀS” 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 31. jūlijam. 

Ceļojošā izstāde “Daugavpils laiku lokos”, veltīta Daugavpils 745. jubilejai 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 31. jūlijam. 

Jāņa Anmaņa darbu izstāde “Ar DIEVA zīmi plaukstā” 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 12. jūlijs.  

Daugavpils Reģiona mākslinieku asociācijas (DRMA) darbu izstāde “Skatiens” 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 23. augustam. 

Multimediju programma “Daugavpils. Latgale. Latvija.” 

Pastāvīgā ekspozīcija. 

 

http://www.rotkocentrs.lv/
http://www.dnmm.lv/
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Pjotra Hudobčenoka telpisko mākslas darbu izstāde “Dvinskas stāsti” 

Pastāvīgā izstāde. 

Leonīda Baulina mākslas zāle 

Pastāvīgā ekspozīcija. 

Virtuālā izstāde “Muzeja dārgumi” 

https://www.youtube.com/channel/UCzivjlZ40pHTLFzpEce3Dtg 

Izstāde skatāma no 4. jūnija 

Video izstāde „Tautas lietišķās mākslas studija „Latgale”” 

Facebook: Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs  

Izstāde skatāma 5. jūnijā  

 

Muzejs “Ebreji Daugavpilī un Latgalē” 

Cietokšņa iela 38, Daugavpils 

Pieteikt apmeklējumu var pa tālruni +371 29548760. 

Izstāde “Daugavpils ebreju draudze un kopiena” (1949 - 2019) 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 31. decembrim. 

Izstāde “25 ebreju kalendāri Latvijā” 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 31. decembrim. 

Izstādi “Daugavpils ebreju draudze un kopiena” 

Izstāde pieejama e-vidē.  

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 31. decembrim 

 

Medicīnas izstāde ar kontracepcijas ekspozīciju 

Nikolaja iela 9, Daugavpils cietoksnis, Daugavpils, veselibasveicinasana@inbox.lv 

V: brīvdiena; VI: 12.00 - 16.00; VII: 12.00 - 16.00. 

Pastāvīgā ekspozīcija, kas veltīta medicīnas vēsturei. Viena no zālēm pilnībā veltīta kontracepcijai. 

 

Daugavpils Māla mākslas centrs 

18. novembra iela 8, Daugavpils, www.dnmm.lv 

V: 12.00 - 18.00; VI: 12.00 - 18.00; VII: 12.00 - 16.00. 

Tautas lietišķās mākslas studijas "Latgale", "Klūga" un "Bauska". Izstāde "keramika 

pinumi tekstīlijs" 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 14. jūnijam.   

Rūdītās “Baltijas Raku” un TLMS "Latgale" keramikas izstrādājumu pastāvīgā ekspozīcija 

Pastāvīgā izstāde. 

Video „Māls podnieku rokās” 

Facebook: Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs 

Izstāde skatāma 6. jūnijā. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCzivjlZ40pHTLFzpEce3Dtg
https://www.facebook.com/Daugavpils-Novadp%C4%93tniec%C4%ABbas-un-m%C4%81kslas-muzejs-212627528773703
https://www.visitdaugavpils.lv/piedavajam-iepazit-jaunu-izstadi-daugavpils-ebreju-draudze-un-kopiena-fotografijas/
mailto:veselibasveicinasana@inbox.lv
http://www.dnmm.lv/
https://www.facebook.com/Daugavpils-Novadp%C4%93tniec%C4%ABbas-un-m%C4%81kslas-muzejs-212627528773703
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Poļu kultūras centrs 

Varšavas iela 30, Daugavpils, www.ckp.lv 

V: 10.00 - 18.00; VI: brīvdiena; VII: brīvdiena. 

Izstāde „Karols Vojtila. Dzimšana” 

Izstāde skatāma pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr.: +371 65433719. 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 20. jūnijam.  

 

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” 

Saules iela 6/8, Daugavpils, www.saules.lv 

V: 8.30 - 17.00; VI: brīvdiena; VII: brīvdiena. 

Vladimira Ivanova mākslas darbu izstāde “Komunikācija” 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada 7. jūnijam. 

 

Mākslas galerija “Baltais zirgs” 

Mākslas galerija “Baltais zirgs”, Nikolaja iela 9, Daugavpils,  

V: 12.00 – 18.00; VI – VII: 10.00 – 18.00 

Jadvigas Abulajevas fotoizstāde “cietoksnis manā logā un sirdī” 

Izstāde skatāma līdz 2020. gada līdz 30. augustam. 

 

 

 

Informāciju apkopoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, 

Rīgas iela 22a, Daugavpils, +371 65422818, +371 26444810, turisms@daugavpils.lv, 

www.visitdaugavpils.lv 

 

 

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

