
Daugavpils novada domes Sporta  nodaļas  atskaite  par   2014. gadu. 
   

2014. gadā   novada  sportisti  iepriecināja  savus  līdzjutējus  ar  augstiem  

rezultātiem Pasaules  un Eiropas  čempionātos svarbumbu  sportā  un  airēšanā.  

 

Sacensību nosaukums 

Novada sportistu izcīnītās  

medaļas 

Zelta Sudraba Bronzas 

2014. gada Eiropas čempionāti 

svarbumbu sportā 

Jaunieši  2 3 

    

Pieaugušie - - 3 

Veterāni - - 2 

Pasaules čempionāts svarbumbu sportā 
Juniori -  2 

Veterāni  2 2 

Pasaules veterānu čempionāts  airēšanā Veterāni - 1 - 

Vispasaules svarbumbu meistaru 

konfederācijas Pasaules un Eiropas  

čempionāta 2.posmi 

Veterāni 18 - - 

Kopā: 18 5 12 

 

 
Novada  svarbumbu cēlāji Eiropas jaunatnes čempionātā Tallinā ,Igaunija. 

 

Eiropas  čempionātā svarbumbu sportā  jaunietēm  2  sudraba  godalgas 

izcīnīja Jūlija  Čepakova no Kalkūnes pagasta , bronzas  medaļu  Ksenija Kislova  no 

Skrudalienas pagasta  ,2 bronzas  godalgas izcīnīja  Jānis Rižijs no Kalkūnes pagasta  

divcīņā un  garaja  ciklā  . Eiropas čempionātā  svarbumbu sportā junioriem  Sankt-

Pēterburgā 2 ceturtās  vietas izcīnīja Iļja Jakovļevs no Biķernieku pagasta un 

vīriešiem 2 bronzas godalgas izcīnīja Edgars Pavlovskis  no Lauceses pagasta garajā  

ciklā un  stafetē  un  4.  vietu divcīņā .  



 
Novada  svarbumbu  cēlāji Edgars Pavlovskis ,Iļja Jakovļevs un Andrejs Matvejevs  Pasaules  

čempionātā Hamburgā , Vācija ar  izcīnītajām godalgām . 

 

Pasaules čempionātā svarbumbu sportā ,kas notika Hamburgā ,Vācija  bronzas 

godalgas  junioriem garajā  ciklā  izcīnīja  Iļja  Jakovļevs un Andrejs Matvejevs  no 

Lauceses  pagasta    ceturtās  vietas divcīņā . Divas  ceturtās  vietas  izcīnīja  Lauceses 

pagasta svarbumbu cēlāji Edgars  Pavlovskis  

 

 
Novada svarbumbu cēlāju izlases komanda ar Republikas kausa godalgām. 

 

Individuālajos sporta veidos lielākie panākumi ir novada  svarbumbu  

cēlājiem.  Latvijas  kausa 2014. gada  izcīņā svarbumbu  celšanā sešu posmu 

vērtējumā  novada jauniešu  komanda otro  gadu  pēc  kārtas   izcīnīja  pirmo  vietu  

komandu  vērtējumā , bet  junioru komanda izcīnīja 2.  vietu. Latvijas kausa izcīņā  

novada vīriešu komanda  izcīnīja  4. vietu komandu  vērtējumā . Sešu posmu 



kopvērtējumā novada  svarbumbu  cēlāji izcīnīja 7 piemiņas  kausus. Republikas  

čempiona  titulu  brīvaja  cīņā izcīnīja  Jurijs  Nezjamovs  novada  sporta  skolas  

audzēknis  no  Līksnas pagasta. Lauceses pagasta  dambretists Deniss Fiļkovs šogad 

izpildīja  sporta  meistara  normatīvu   dambretē.  

 

 Jāatzīmē arī novada  sporta veterānu  sasniegumi . Svarbumbu  cēlājs  

Vladislavs  Petrovs  no Naujenes  pagasta  vecuma grupā 70+  gadi  Vispasaules  

svarbumbu  meistaru  konfederācijas Pasaules un Eiropas  kausa  izcīņas  divu posmu 

sacensībās , kuras notika Vitebskā  un Moģiļevā  Baltkrievijā  Minskā     izcīnīja  16 

godalgas   un laboja arī  16  Eiropas un  Pasaules  rekordus  savā  svara  kategorijā 

dažādos  vingrinājumos. Vladislavs Pertovs  kopā uzstādījis un labojis  svarbumbu  

celšana  sev piederošos 114   Pasaules , Eiropas un Eiropas-Āzijas rekordus un divus  

Ginesa rekordus. 

 

 

  

 

 

Pasaules veterānu   čempionātos svarbumbu  celšanā       sudraba un bronzas 

godalgas izcīnīja Naujenes pagasta  sporta veterāni  Alfreds Kokins un 

JurijsKopasovs  garajā cikla un divcīņā  ,  Alfreds Kokins  2  bronzas  godalgas  

Eiropas  čempionāta  absolūtajā  vērtējumā  vecuma  grupa  50+  gadi.  

 



 
Novada sporta veterāni Pasaules čempionātā svarbumbu celšanā  Hamburgā ,Vācija 

    

  

  Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru 2014. gada  51.  sporta  spēļu 

finālsacensībās, kas  notika 22 sporta  veidos. Sacensībās  dažādās  vecuma  grupās 

piedalījās 513 komandas ar  kopējo  dalībnieku  skaitu  vairāk  nekā  6000  no  

Republikas  70 pašvaldībām.  Jau  vairākus  gadus tas  ir  masveidīgākais  Republikas 

kompleksais sporta pasākums. Pirmo  reizi  Daugavpils rajona un  novada  sporta  

vēsturē  Daugavpils  novads komandu absolūtajā  vērtējumā ar 44 punktiem izcīnīja 6. 

vietu . Absolūtajā  vērtējumā komandām  vērtēja  izcīnītās augstākās  vietas  11  

komandu  veidos  ar  obligāto  sporta  veidu  vieglatlētiku. Sporta  spēļu komandu 

absolūtajā  vērtējumā uzvaru  izcīnīja  Rīgas komanda ar izcīnītajiem 14 punktiem. 

2.vietā Jūrmala ar 16 punktiem  , 3.vietā  Bauskas novads  ar 21 punktiem , 4.vietā 

Daugavpils ar 22 punktiem un 5.vietā Tukuma novads  ar 32 punktiem. Daugavpils 

novada komandas piedalījās 15 komandu veidos . No  Latgales reģiona   pašvaldībām 

absolūtajā vērtējumā  augstākās  vietas  izcīnīja Līvanu novads 7. vieta , Rēzeknes 

pilsēta  19.  vieta , Viļānu novads 27  vietā , Ludzas novads 28 vietā , Preiļu novads 

30 vietā ,Rēzeknes novads 33 vietā , Balvu novads  36 vietā un pirmajā  

piecdesmitnieka ir Ilūkstes novads ar 44 vietu. 

Saskaņā ar sporta spēļu nolikumu , bez absolūta vērtējuma , tika vērtēts arī 

pašvaldību komandu vērtējums grupās (pilsētas , novadi, klubi ) .Pirmo reizi 

Republikas novadu otrajā grupā , kur ieskaitē vērtēja 6 labākos komandu veidus , 

Daugavpils novads izcīnīja 1. vietu ,atstājot tālākajās vietās spēcīgās Madonas 

,Līvānu , Gulbenes ,Cēsu , Olaines ,Dobeles ,Jelgavas novadu komandas. 

 



 
Voldemārs Pinka 

 

            No novada senioriem individuālajos sporta veidos rekordists ir novada 

vieglatlēts, Republikas rekordists 1500 un 5000 m distancē vecuma grupā 70+ gadi 

Voldemārs Pinka, kurš izcīnīja 5 zelta godalgas , no tām ziemas čempionātā telpās 

1500 m un 3000 m distancē , vieglatlētikas krosā , vasaras čempionātā 1500 un 5000 

m distancē.  

Voldemārs augusta mēnesī izcīnīja divas zelta godalgas Baltijas valstu vieglatlētikas atklātajā 

čempionātā kurš notika Igaunijas pilsētā  Viljandē.

  



. 

 

No komandu sporta veidiem līderes ir novada sieviešu volejbola veterānu 

izlases  

komandas ar izcīnīto 1. vietu 45 + vecuma grupā , 2. vietu 35 + grupā , trešās vietas 

40+ grupā un pludmales volejbolā 40+ un 45 + grupā. 

 

 
 

Novada vīriešu veterānu volejbola komandas izcīnīja sekojošas vietas : 2. vietu 

40+ un 50+ gadi, novada pludmales volejbola senioru komandas izcīnīja 2.vietu 45+ , 

4.vietu  50+ , 5.vietu 50+ un 55 + gadi . Pārējo sporta veidu izcīnītās vietas: 

svarbumbu celšanā 3. vieta, vieglatlētikā 17. vieta , vieglatlētikas krosā 11.vieta, 

 

 
 

 



 

 
 

vieglatlētika telpās 17. vieta un galda tenisā 19 vieta. 

Saskaņā  ar  sporta  spēļu nolikumu ,  bez  absolūta  vērtējuma  , tika  vērtēts arī  

pašvaldību komandu  vērtējums grupās (pilsētas , novadi, klubi ) .Pirmo  reizi 

Republikas novadu otrajā  grupā ,  kur  ieskaitē  vērtēja  6 labākos komandu  veidus , 

Daugavpils  novads izcīnīja  1.  vietu ,atstājot  tālākajās  vietās spēcīgās Madonas 

,Līvānu , Gulbenes ,Cēsu , Olaines, Dobeles, Jelgavas  novadu komandas.  

  2014.  gadā novada 19 pagastu  pārvaldēs  ar  sportu  15  sporta  veidu  

sekcijās  nodarbojās 902 novada  iedzīvotāji un  pagastos  strādā ar  dažādu  darba  

laika  slodzi  18 pagastu  sporta  darba organizatori. Novadā  aizvadītajā  gadā  aktīvi 

darbojās  5 biedrības – sporta klubi , kuros 9 sporta veidos  regulāri nodarbojas 224  

biedri . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No novada  sporta spēļu komandām aizvadītajā gadā lielākos panākumu guva: 

 

 
Daugavpils novada futbola izlases futbola komanda „Kalupe” 

    

Sacensību nosaukums Novada komandas nosaukums Izcīnītā 

vieta 

Latvijas 2. līgas  futbola čempionāta 

finālsacensības 

Kalupes pagasta futbola komanda 3.vieta 

Austrumu-Latvijas  čempionāts futbolā Kalupes pagasta futbola komanda 1.vieta 

Daugavpils pilsētas  čempionāts hokejā „Aisbergs” Kalupes pagasts 2.vieta 

Latgales zonas čempionāts hokejā Hokeja komanda „Kalupe” 2.vieta 

Latvijas-Lietuvas-Krievijas-Baltkrievijas 

pierobežas  līgas basketbola čempionāts  

vīriešu  komandām 

 

Novada izlases komanda 

 

4.vieta 

Latvijas –Baltkrievijas pārrobežu turnīrs  

hokejā  

Novada izlases komanda „Kalupe” 1.vieta 

Latvijas pašvaldību sporta veterānu senioru 

51.  sporta spēles: 

Novada izlases komanda 6 

Volejbols  dāmas  

 45+ 

 35+ 

40+ 

Pludmales volejbola  damas 

40+ 

45+ 

Volejbols vīrieši   

40+ 

50+ 

Pludmales volejbols vīrieši 

45+ 

50+ 

 

Izlases komanda 

Izlases komanda 

Izlases komanda 

 

Izlases komanda 

Izlases komanda 

 

„Červonka” 

„Červonka” 

 

„Červonka” 

Izlases komanda 

 

1.vieta 

2.vieta 

3.vieta 

 

3.vieta 

3.vieta 

 

2.vieta 

2.vieta 

2.vieta 

4.vieta 



Latgales reģiona čempionāts basketbolā  

sieviešu komandām 

Kalupes pagasta 

basketbola komanda 

2.vieta 

 

 

 
Novada  vīriešu  basketbola  izlases  komanda 

 

 
Kalupes pagasta hokeja komanda  2014. gada  pārrobežu  kausa  izcīņas  hokejā    uzvarētāja. 

              

Šogad uz rekonstruētā Višķu  stadiona ir sarīkotas    5 novada un 3 Latgales  

reģiona  vieglatlētikas  finālsacensības , notika   AustrumLatvijas  čempionāta  futbola  

spēles un   Pasaules  kausa  posms  supermaratonā un  Republikas  čempionāta  

sacensības  skriešanā 50 un 100  km  distancē . 2014. gadā  



 

Aizvadītajā gadā sarīkots Daugavpils novada   konkurss  „Sports  laureāts 

2014”.  

 

 
Novada konkursa „Sporta laureāts „ uzvarētāji. 

 

 Daugavpils  novada  domes   2014.gadā  pamatbudžetā novada domes Sporta  

nodaļai bija piešķirts  EUR 54 728  ar Višķu  stadiona  futbola  aprīkojuma     (  

futbola  vārti ,  rezerves  spēlētāju  nojumes )  EUR 5265    , kurš  tika  izmantots   

saskaņā  ar  Sporta  nodaļas  izdevumi  tāmi . Piešķirtais finansējums   nodrošināja 

novada un Republikas  sporta sacensību kalendāra plāna   izpildi  , novada  komandu  

mācību  sporta  darbu  un  palīdzēja novada izlases  komandu  dalībniekiem sekmīgi  

sagatavoties un sekmīgi  pārstāvēt  Daugavpils novadu  Latgales reģiona , Latvijas , 

Eiropas un Pasaules  čempionātos. 

 

 


