
 

 
 

 
 

IEPAZĪSTI AUSTRUMLATVIJAS METROPOLI – DAUGAVPILI! 
 
 
Kā doties? Pēc izvēles: kājām, ar auto/velo vai ekskursiju autobusu. 
Cik ilgs laiks nepieciešams? Nesteidzīgai atpūtai – divas dienas. 
Lūgums objektu apmeklējumu pieteikt savlaicīgi. 
 
Vairāk info: Daugavpils TIC (Rīgas iela 22a, Daugavpils, 65422818; 26444810) 
 

1. Daugavpils cietoksnis 
Daugavpils cietoksnis ir unikāls valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures piemineklis, kura 
platība ir vairāk nekā 150 ha. Daugavpils cietoksnis ir pēdējais bastionu tipa cietoksnis pasaulē.  
Nikolaja iela 5, Daugavpils, 65424043, 28686331  

 
2. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs 

Daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas komplekss, kultūras un izglītības centrs Arsenāla ēkā 
Daugavpils cietoksnī. Vienīgā vieta Austrumeiropā, kur var iepazīties ar pasaulē slavenā 
mākslinieka, abstraktā ekspresionisma pamatlicēja Marka Rotko oriģināldarbiem. 
Mihaila iela 3, Daugavpils, 65430253, rotkocentrs.lv  

 
3. Daugavpils sikspārņu centrs 

Cietoksnī sev vietu atradusi otrā lielākā ziemojošo sikspārņu kolonija Baltijas valstīs. Sikspārņu 
centra ekspozīcijā var apskatīt sikspārņu būrīšus, pastmarku kolekciju ar sikspārņiem, mākslas 
darbus ar sikspārņu tēliem, iepazīties ar sikspārņu dzīves veidu un apkārtējo vidi. 
Nikolaja iela 3a, Daugavpils, 26136953, 22494096  

 
4. Vēsturisko tērpu ekspozīcija „Atmiņu lāde” 

Ekspozīcijas “Atmiņu lāde” kolekcijā ir ampīra stilā stilizēti 19. gs. vēsturiskie tērpi un aksesuāri. 
Nikolaja iela 3a, Daugavpils, 22425156  

 
5. Daugavpils inovāciju centrs 

Zinātne taustāmā un uzskatāmā veidā: eksponāti, kas liek uz lietām paskatīties no cita, 
neierasta skatu punkta, aizraujošas un izglītojošas nodarbības, neparasti eksperimenti, 
ekskursijas klasēm un ģimenēm. 
Vienības iela 30, Daugavpils, 29411895  

 
6. Izbraucieni pa Daugavu ar plostu “Sola” vai liellaivu “Dina” 

Arka pie Vienības tilta (Rīgas ielas sākums), Daugavpils, 29493121, 26920349, gribulaivot.lv  
 

7. Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs 
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs ir viens no vecākajiem un lielākajiem 
muzejiem Latgalē. Tas dibināts 1938.gadā. Atrodas vienā no skaistākajām pilsētas ēkām 
(1883), kas ir kultūrvēsturisks arhitektūras piemineklis. 
Rīgas iela 8, Daugavpils, 65424155, dnmm.lv  

http://www.rotkocentrs.lv/
http://www.gribulaivot.lv/
http://www.dnmm.lv/


 

 
 
 
 

8. Daugavpils teātris 
Vecākais profesionālais Latvijas teātris (1856) un vienīgais profesionālais teātris Latgalē. 
Repertuārā ir lugas latviešu, latgaliešu un krievu valodās. 
Rīgas iela 22a, Daugavpils, 65426520, 65426321, daugavpilsteatris.lv 

 
9. Šmakovkas muzejs 

Izzinošu stāstu par Latgalē senāko alkoholisko dzērienu – šmakovku, kas ir reģiona kulinārais 
mantojums. Ekskursijas, degustācijas un suvenīri. 
Rīgas iela 22a (Vienības nams), Daugavpils, 65422818, 26444810, smakovka.lv  

 
10. Escape Room – kvesta istaba 

Kvests realitātē. Intelektuāla izklaide komandām (2-5 cilvēki). 
Ventspils iela 71, Daugavpils, 27593935, doordom.lv 

 
11. Rīgas – gājēju iela 

Daugavpils bija viena no pirmajām Latvijas pilsētām, kur 20. gadsimta 70. gadu beigās vairāk 
nekā puskilometru garo Rīgas ielu pārveidoja par gājēju ielu. Tā ir pilsētas dzīvākā artērija, kas 
stiepjas no dzelzceļa stacijas līdz Daugavai – Rīgas ielas sākumam, kur zem dambja ar pieeju 
upei kādreizējās piestātnes vietā izveidota arka. 

 
12. Daugavpils sinagoga 

Tagadējā Daugavpils sinagoga – Kadiša lūgšanu nams, celta 1850. gadā. Sinagogas otrajā stāvā 
ierīkots muzejs “Ebreji Daugavpilī un Latgalē”. Muzeja ekspozīcija stāsta par ebreju dzīvi un 
sadzīves tradīcijām Latgalē un Daugavpilī kopš 1935.gada.  
Cietokšņa iela 38, Daugavpils, 29548760, jewishlatgale.lv  

 
13. Daugavpils Māla mākslas centrs 

Daugavpils 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. 
18. novembra iela 8, Daugavpils, 65425302, dnmm.lv  

 
14. Baznīcu kalns 

Ikvienam ceļotājam, kas vēlas apskatīt Daugavpili, noteikti jāapmeklē Baznīcu kalns – vieta, kur 
līdzās atrodas četru konfesiju dievnami.  

 
15. Daugavpils skrošu rūpnīca 

Vecākā munīcijas ražotne Ziemeļeiropā (1885) un vienīgā šāda veida rūpnīca Baltijā. Te piedāvā 
apskatīt vēsturisko ekspozīciju, skrošu liešanas cehu, uzkāpt unikālajā svina liešanas tornī (31,5 
m), zem kura atrodas 13,5 m dziļā dzesēšanas aka. 
Varšavas iela 28, Daugavpils, 27766655, dsr.lv  

 
 
 

http://www.daugavpilsteatris.lv/
http://www.smakovka.lv/
http://www.jewishlatgale.lv/
http://www.dnmm.lv/
http://www.dsr.lv/

