
 

Sporta nodaļas atskaite, 2016. gads. 

 

 

Sporta nodaļa 2016. gadā novadījusi šādus kompleksos sporta pasākumus: 1.  

Novada IV vasaras sporta svētkus, kuros piedalījās 240 dalībnieki no 17 novada 

pagastiem, 2. Pašvaldības darbinieku V Ziemas sporta svētkus, kuros piedalījās 19 

komandu 150 dalībnieki, 3. Sarīkotas starpnovadu invalīdu sporta spēles Ilūkstē, 4. 

Sarīkots pasākums “Sporta laureāts 2015”. 5. Novada skolotāju VI sporta svētkus, 

Locikos. 

 

 

 

 

 

Novada iedzīvotāju Vasaras sporta spēles Silenē 

 



 

Pašvaldības darbinieku ziemas sporta spēles 
 

 

  

Sporta svētki invalīdiem 

 



 

 

Sporta laureāts 2015 

 

Novada sportisti tika nosūtīti uz dažādām Latvijas un starptautiska 

mēroga sacensībām un sasniegti teicami mūsu novada treneru: ( Jāņa 

Petrovska, Andreja Andrijanova, Sergeja Petrakova, Janas un Dmitrija 

Hadakovu, Ivana Gaļaša darba rezultāti).  Labākie no tiem: (Baltijas valstu 

čempionātā U-18 grupā trīssoļlēkšanā  M. Andrejeva 1. vieta), (Latvijas 

čempionātā A. Japiņš ieguva bronzas medaļu 3000m. kavēkļu skrējienā, un 



K. Jevsejeva sudraba medaļu). 

 
 

Vieglatlēti A.Japiņš un K. Jevsejeva 

 



 
Vieglatlētikas treneris D.Hadakovs ar audzēkņiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brīvajā cīņā (Latvijas čempionātā junioriem:  A.Potapovs 1.vieta un 2.vieta 

Latvijas IV vasaras Olimpiādē, Latvijas čempionātā juniorēm V. Zujeva 2.v.). 

 

 

 

 

Brīvās cīņas treneris A. Andrijanovs ar audzēkni A. Potapovu Latvijas IV 

vasaras Olimpiskajās spēlēs 

   



 

 

Svarbumbu celšanā novada un Daugavpils būvniecības tehnikuma 

apvienotā komanda (jauniešu un junioru konkurencē Latvijas kausa izcīņas 6. 

posmu kopvērtējumā ieguva 1. vietu). Novada trenera Ivana Gaļaša audzēkņi 

iekļauti Latvijas izlasē un Eiropas čempionātā Polijā :  Tatjana Šeškova ieguva 

2. vietu junioru vidū, Jānis Rižijs kļuva par sudraba medaļnieku starp 

junioriem garajā ciklā, Samirs Morkons izcīnīja sudraba godalgu starp 

junioriem garajā ciklā un divcīņā. 

 
Novada svarbumbu celšanas komanda 

 



 
Novada labākie svarbumbu cēlāji T.Šeškova, S.Morkons, J.Rižijs 

Novada basketbola komanda sekmīgi piedalījās LBL3 (Latvijas basketbola 

līgas 3. divīzijā, iekļūstot play-off finālspēlēs un iegūstot 7. vietu, starp 19. Latvijas  

komandām.  

 

Daugavpils novada basketbola komanda 

 



 

Novada čempionāta minifutbolā (7x7), uzvarētāj komanda uzvarot novada 

čempionātā automātiski ieguva tiesības piedalīties Latvijas futbola federācijas 

amatieru kausa izcīņas sacensībās. Futbola komanda “Naujene” ieguva augsto otro 

vietu.  

 

Novada futbola komanda “Naujene” 

 

 

 

Novada komanda piedalījās Latvijas IV vasaras Olimpiādē Valmierā, kur 

novada sportisti ieguva vienu otro vietu (brīvajā cīņā, A. Potapovs), un trīs sportisti 

iekļuvuši olimpiskajā sešiniekā (airēšanā S. Daņilovs 6.v.,  vieglatlētikā: R. Aņisko 5.v. 

vesera mešanā, K. Jevsejeva 3000m. kavēkļu skrējienā, 6.v.). 



 

Latvijas IV vasaras Olimpiāde 

 Novada vieglatlētikas komanda piedalījās seriāla  “Skrien Latvija” 6. 

posmos un sacensību kopvērtējumā novada sportists I. Suveizda vīriešu V-40 grupā 

ieņēma 1. vietu.  

 

I.Suveizda, Seriāla “Skrien Latvija” uzvarētājs V-40 grupā 



 

Novada hokeja komanda ”Kalupe”, Daugavpils pilsētas atklātajā čempionātā 

hokejā ieguva pirmo vietu. Un Sanktpēterburgā, starptautiskā hokeja turnīrā trešo 

vietu. 

 

Novada hokeja komanda “Kalupe” 

Arī novada sporta veterāni sasnieguši teicamus rezultātus vieglatlētikā, 

svarbumbu celšanā, volejbolā. Izcilus rezultātus sasniedza arī novada 

veterāni. Jurijs Kopasovs izcīnīja zeltu un sudrabu, savukārt Alfrēds 

Kokins – divas zelta godalgas. Novada volejboliste, novada volejbola 

komandas sabiedriskā trenere  Sana Catlakša apbalvota ar Latvijas sporta 

veterānu savienības augstāko apbalvojumu: “Goda zīmi”,  par sportam 

veltītajiem gadiem un ieguldījumu sporta attīstībā un propagandā.  

 

 



 

Daugavpils novads Latvijas sporta veterānu savienības sacensībās 

starpnovadu kopvērtējumā ieņēma 1. vietu II grupā. Novada veterānu vīriešu un 

sieviešu komandas izcīnījušas Latvijas sporta veterānu savienības sacensībās sešas 1. 

vietas un vienu otro, uzvarējuši Sēlijas kausa, starptautiska V. Reinsona kausa 

(Gulbenē), Madonas kausa izcīņas sacensībās. 

 

Novada dāmu volejbola komanda 

 

Novada kungu volejbola komanda 



 

 

Novada sporta veterāni R.Saušs, J.Koposovs, V.Jermaļonoks 

 

Novadā sarīkoti novada čempionāti un sacensības: telpu futbolā, minifutbolā 

(7X7), pludmales volejbolā,  volejbolā vīriešu komandām, spiningošanā, dambretē, 

basketbolā, ielu basketbolā, svarbumbu celšanā, novusā, vieglatlētikā,  komandu 

kausu izcīņas novusā un dambretē.  Sventē sarīkots II novada čempionāts MTB 

(Kalnu divriteņu) maratonā, pagastu komandu kausa izcīņa volejbolā, Lāčplēša dienai 

veltītas starpnovadu sacensības volejbolā, starpnovadu (starptautisks) retromotokrosa 

posms Ilūkstē un  Višķos IV Latgales čempionāts vieglatlētikā veterāniem.  



 

Latgales IV sporta veterānu čempionāts vieglatlētikā, Višķos 

 

 

II MTB (kalnu divriteņu) maratons, Sventē 

 

Teicami darbojušies novada pagastu sporta darba organizatori rīkojot 

pagastu sporta svētkus, un dažāda mēroga sporta veidu sacensības tā iesaistot pagastu 

un kaimiņpagastu iedzīvotājus sporta aktivitātēs.  

Kopumā novada sportistu sniegums ir ļoti labs, 2016. gadā uzstādījuši 

vairākus novada rekordus un personīgos rekordus vieglatlētikā, iegūtas augstas vietas 

dažāda mēroga sacensībās brīvajā cīņā svarbumbu celšanā un komandu sporta veidos. 



Treneru un sportistu ieguldītais darbs ir bijis pozitīvs un  sportistu kopējā  meistarības 

klase salīdzinājumā ar 2015. gadu ir augusi. 

2017. gada sporta sezonā analizējot individuālo sportistu un sporta komandu 

sasniegtos rezultātus 2016. gadā, tiks atbalstīti perspektīvākie sportisti, komandas, 

kuri ar saviem sasniegumiem varētu popularizēt un celt novada godu. Tiks atbalstīti 

un sekots tiem novada sporta skolas audzēkņiem, kuri pārejot no junioru vecuma 

pieaugušo grupā varētu saņemt novada atbalstu turpināt sporta karjeru un turpmāk 

pārstāvēt novadu. 

 

 

Novada domes Sporta nodaļas vadītājs 

E. Miglāns 

 

 


