
 

Daugavpils novada domes Sporta  nodaļas  atskaite  par   2015. gadu. 

 

 

2015. gadā Daugavpils novada sportisti tika nosūtīti un piedalījās 

astoņdesmit trīs  Republikas un starptautiska mēroga sacensībās dažādos 

individuālajos un komandu sporta veidos.  

Sporta nodaļa organizējusi novada čempionātus volejbolā, pludmales 

volejbolā, futbolā, basketbolā, dambretē, novusā, telpu futbolā, svarbumbu 

celšanā, zemledus makšķerēšanā, spiningošanā, novusā. 

Sarīkotas Daugavpils novada 4. sporta spēles, Višķu stadionā organizēts 

trešais Latgales veterānu čempionāts vieglatlētikā, Pasaules kausa posms 

un Latvijas čempionāts 50km. un 100km. skrējienā. Septembrī sadarbībā 

ar tūrisma klubu “Sniegpulkstenīte” tika sarīkots pirmais Daugavpils 

novada čempionāts MTB (kalnu divriteņu) maratonā, kurš pulcēja 

negaidīti daudzu Latvijas un Lietuvas pilsētu velobraucējus. 

 



 

Kalnu divriteņu (MTB) maratons, Sventē 

 



 

Novada čempionāts basketbolā  

 Sekmīgi novadītas starptautiskas sacensības:  pierobežu basketbola līgas 

čempionāts un starptautisks hokeja turnīrs, ar Daugavpils komandu 

līdzdalību. Sadarbībā ar Ilūkstes pašvaldību mototrasē “Celmji” sarīkots 

novada čempionāts motokrosā. 

 



 

 

Sportistu vērtīgākie sasniegumi: 

Novada 8 sporta skolas sportisti Latvijas čempionātos vieglatlētikā, 

brīvajā cīņā un boksā ieguvuši Latvijas čempionu titulus un godalgotās 

vietas un novada sporta skolai 2015. gads bijis ļoti veiksmīgs. 

 

Novada sporta skolas sporta laureāti 

Novada vieglatlēti Vladimirs Jermaļonoks un Andris Dudals, Bigbank 

seriāla sešu posmu kopvērējumā savās vecuma grupās ieguva trešās vietas. 

Latvijas čempionātā 50.km skrējienā, kurš notika Višķos, Ambeļu pagasta 

pārstāvis Imants Suveizda ieguva trešo vietu. 



 

Imants Suveizda Latvijas čempionāta 50 km . skrējienā 3. vietas ieguvējs 

 

Vaboles pagasta iedzīvotājs Romāns Saušs Baltijas valstu čempionātā 

vieglatlētikā veterāniem ieguva četras zelta godalgas. 



 

Romualds Saušs Daugavpils novada, Vaboles pagasta, sporta veterāns 

 



 

Latvijas čempionātā dambretē Vitālijs Kravcovs un Deniss Fiļkovs ieguva 

augsto ceturto un sesto vietu attiecīgi. 

 

Novada dambretists Vitālijs Kravcovs 

 

Daugavpils novada basketbola komanda Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas-

Krievijas, pierobežu līgas sacensībās ieguva augsto otro vietu.  

Daugavpils novada hokeja komanda “Kalupe”, Polockā (Baltkrievija) 

piedalījās starptautiskā hokeja turnīrā amatieriem un ieguva čempionu 

titulu, finālspēlē uzvarot Baltkrievijas prezidenta komandu. 



 

Novada hokeja komanda Kalupe, treneris Aleksandrs Vabisčevičs 

 

Novada un Daugavpils būvniecības tehnikuma apvienotā svarbumbu 

celšanas komanda Latvijas kausa svarbumbu celšanā sešu posmu 

kopvērtējumā jauniešu un junioru konkurencē ieguvusi pirmo, pieaugušo 

konkurencē trešo vietu.  

 

Novada un Daugavpils Būvniecības Tehnikuma apvienotā, svarbumbu 

celšanas komanda 



Novada trīs svarbumbu cēlāji  piedalījās un ieguva godalgotas vietas 

Pasaules čempionātā Dublinā (Īrija). (Jānis Rižijs otrā trešā vieta, novada 

veterāni Jurijs Koposovs otrā vieta, Alfrēds Kokins divas pirmās vietas). 

Daugavpils novada sporta veterāni ir piedalījušies Latvijas veterānu 

savienības 52. sporta spēlēs un guvuši teicamus rezultātus. Starpnovadu 

cīņā otrajā grupā,  Daugavpils novads ir ieguvis pirmo vietu. Absolūtajā 

kopvērtējumā ierindojoties augstajā astotajā vietā. Novada sportistu 

komandas šajās sacensībās startēja : ( 1. Vieglatlētikā telpās Rīgā                  

2. Pavasara krosā, svarbumbu celšanā, futbolā, Daugavpilī, 3. Volejbolā 

Valmierā, 4. Pludmales volejbolā Jūrmalā,  5. Finālsacensībās vieglatlētikā 

un sporta spēlēs, Bauskā. ) 

Daugavpils novada sporta veterāni piedalījās pirmajā Latvijas 

čempionātā vieglatlētikā, Jēkabpilī. Un 8 sportisti ieguva pirmās vietas 

dažādās disciplīnās.  

 

 

Daugavpils novada komanda I Latvijas čempionātā vieglatlētikā veterāniem, 

Jēkabpilī 

Latgales trešajā čempionātā veterāniem Daugavpils novada komanda  otro 

gadu pēc kārtas ieguva godalgoto trešo vietu. 



 

Daugavpils novada komanda III Latgales čempionātā vieglatlētikā 

veterāniem, Višķos 

 

   Sporta laureāta 2015. noslēguma pasākumā tika apbalvoti visi 

sportisti, kuri pārstāvot Daugavpils novadu Latvijas čempionātos ir 

ieguvuši pirmās vietas. 

 

 

Novada noslēguma pasākums Sporta laureāts 2015 



 

 

 

 

Edgars Miglāns 

Daugavpils novada Sporta nodaļas vadītājs 

 

 

 

 


