
Daugavpils ir 
daudzveidiba!



"NO VĒSTURISKĀ CIETOKŠŅA 
AKMEŅIEM UN LEPNĀ 
JŪGENDSTILA PILSĒTAS 

CENTRĀ, LĪDZ 
FORŠTADTES ZEMAJIEM 

KOKA NAMIŅIEM AR 
PELĒKZILAJIEM SMALKI 

GRIEZTAJIEM LOGU 
AIZVIRTŅIEM UN 

ĢERĀNIJĀM UZ PALODZĒM, 
DAUGAVPILS IR PILSĒTA AR 

SPĒCĪGI IZTEIKTU MĀJAS 
SAJŪTU, SARGĀTĀJU 
SAJŪTU, KURA NĀK 

LĪDZI VISIEM, KURI ŠEIT IR 
DZIMUŠI VAI KĀDU LAIKU 

DZĪVOJUŠI”
/dzejniece Anna Rancāne/



Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta konkursa 

augstākais atzinums:

Eiropas Ainavu balva 

«Daugavpils Cietokšņa reģenerācija un 

kultūrvēsturisko objektu saglabāšana»



Eiropas Padomes Ainavu balva

2016.gadā Latvijā jau
ceturto reizi tika rīkots

Eiropas Padomes
ģenerālsekretariāta

organizētais konkurss
„Eiropas Padomes Ainavu

balva”.
Konkursa mērķis ir

apbalvot praktiskās
iniciatīvas, kas būtu

ņemamas par piemēru
ainavu kvalitātes

saglabāšanai un uzlabošanai
Eiropas ainavu konvencijas

dalībvalstu teritorijās.



Katra valsts uz konkursu drīkst izvirzīt vienu kandidatūru. 
Latvijas kandidatūra tika noteikta konkursa nacionālajā atlasē, 
kas noslēdzās 2016.gada septembrī. 

Konkursa nacionālajai atlasei 2016.gadā tika iesniegti 8 
pieteikumi:

• Daugavpils pilsēta

• Jelgavas pilsēta

• Latgales attīstības aģentūra

• Latgales plānošanas reģions

• Rēzeknes pilsēta

• Rīgas pilsēta

• Siguldas novads

• Valmieras pilsēta

http://varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/daugavpils_pilseta_2016/?doc=22083
http://varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/jelgavas_pilseta_2016/?doc=22084
http://varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/latgales_attistibas_agentura_2016/?doc=22085
http://varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/_2016latgales_planosanas_regions/?doc=22086
http://varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/rezeknes_pilseta_2016/?doc=22087
http://varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/rigas_pilseta_2016/?doc=22088
http://varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/siguldas_novads_2016/?doc=22090
http://varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/valmieras_pilseta_2016/?doc=22091


Daugavpils visaugstāk novērtētā Eiropā!

Šajā Ainavu balvas sesijā tika 
iesniegti projekti no 13 Eiropas 

valstīm: Beļģijas, Andoras, 
Čehijas, Somijas, Francijas, 
Grieķijas, Ungārijas Itālijas 

Latvijas, Norvēģijas, Serbijas, 
Slovākijas, Spānijas. 

Daugavpils projekts augsto 
vērtējumu saņēma par simboliskas 

pilsētvides ainavas atjaunošanu 
agrāk degradētā vietā, kas šobrīd 

sabiedrībai piedāvā dažādus 
izglītības, kultūras un 

tūrisma pakalpojumus kvalitatīvā 
vidē.



Vienīgais 

cietoksnis 

Austrumeiropā, 

kas no 

19.gs.sākuma ir 

saglabājies tik 

nemainīgi, 

tā ir ideāli 

nocietināta 

pilsēta pilsētā



Daugavpils cietokšņa reģenerācija



3.1 km

2 km2

80 ēkas

40 izbūves

1200 iedzīvotāji



Daugavpils cietokšņa 
atdzīvināšanas projekti
2009-2014







Marks Rotko (1903-1970)

Baltais Centrs
72 800 000 $

Oranžs, sarkans, dzeltens
86 900 000 $

Pasaulslavens 

abstraktā 

ekspresionisma 

pārstāvis



Unikāls notikums Latvijas mākslas vēsturē –

pirmo reizi Latvijā, Daugavpils Marka Rotko 

mākslas centrā ir eksponēts pasaulslavenā 

norvēģu mākslinieka Edvarda Munka 

oriģināldarbs no Tronheimas Mākslas muzeja 

(Norvēģija) kolekcijas 
„Advokāta Ludviga Meijera portrets”

Kliedziens (The Scream) 1895
Ekspersionisma darbs izsolē pārdots 

par 120 miljoniem ASV dolāru 

Edvards Munks 
(Edvard Munch) 

(1863-1944)





















• PAPLAŠINĀTA EKSPOZĪCIJA izveidojot stendu par sikspārņu gada ciklu

• Interaktīvi uzskates materiāli, kas ļaus iejusties sikspārņu ādā

• Daugavpils sikspārņu centra sezona ir atklāta!

























Muzeju nakts un 

mākslas nakts





Marka Rotko mākslas centrs jau otro gadu pēc 
kārtas rīko starptautisku tēlniecības simpoziju, 
šoreiz konkursa kārtībā mākslinieki tika aicināti 

radīt laikmetīgu lielformāta zirga tēlniecības 
objektu, kas kļūtu par vienu no pastāvīgiem 

laikmetīgās mākslas vides objektiem 
Daugavpilī. Liepājas mākslinieku komandas 

iesniegtais zirga skulptūras makets, no 
piedāvātajiem trīsdesmit pieciem, tika atzīts 

par labāko. Zirgs ir ieradies cietoksnī!



15.jūlijā Daugavpils cietoksnī 



V Starptautiskais keramikas mākslas simpozijs 

2017



Daugavpils 

pilsētas svētki 5.-11.jūnijā



IV Starptautiskais militārās mūzikas 

festivāls Daugavpilī

8.-10.jūnijā  

Piedalīsies seši lielākie Eiropas militārie orķestri 
(Latvija, Lietuva, Ukraina, Polija, Horvātija, Nīderlande)



Svinēsim 

kopā! 



JOLANTA ŪZULIŅA
Daugavpils pilsētas dome
Attīstības departaments 

jolanta.uzulina@daugavpils.lv
www.daugavpils.lv

www.visitdaugavpils.lv

mailto:jolanta.uzulina@daugavpils.lv
http://www.daugavpils.lv/
http://www.visitdaugavpils.lv/

