
Publiskais pārskats par 2019. gadu sportā 

Sporta nodaļa 2019. gadā sarīkojusi un novadījusi šādus kompleksos sporta pasākumus:  

1.  Novada pagastu komandu Ziemas sporta spēles, kuros piedalījās 260 dalībnieki no 19 novada 

pagastiem,  

2. Starpnovadu sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Ilūkstē,  

3. Novada pasākumu “Sporta laureāts 2018”, 

4. Pašvaldības darbinieku sporta spēles Višķos. 

 

 

Pašvaldības darbinieku sporta spēles 

                   



 

Novada iedzīvotāju Ziemas sporta spēles Kalupē 

 

Sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

 

 



 

Gada balva sportā 2018 

 

 

 

 

Novada sportisti piedalījās dažādās Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās 

un tika sasniegti teicami mūsu novada treneru darba rezultāti (Jāņa Petrovska, Andreja 

Andrijanova, Sergeja Petrakova, Janas un Dmitrija Hadakovu, Ivana Gaļaša). Visaugstāk 

jāvērtē vieglatlētu Edvīna Hadakova uzvara un Olgas Ignatjevas 3. vieta skolēnu Pasaules 

čempionātā. Šie sportisti piedalījās arī Eiropas jauniešu čempionātā, kur Edvīns izcīnīja 

6. vietu un Olga 12. vietu. 

 



 

Edvīns Hadakovs 

 

E. Hadakovs un O.Ignatjeva Pasaules skolēnu cempionātā 

Brīvajā cīņā Latvijas čempionātos junioriem un pieaugušajiem iegūtas vairākas otrās un trešās 

vietas. 

 



 
 

 

Brīvās cīņas sportisti 

Svarbumbu celšanā Daugavpils novada un Daugavpils būvniecības tehnikuma apvienotā komanda 

jauniešu un junioru konkurencē Latvijas kausa izcīņas 3. posmu kopvērtējumā ieguva 1. vietu. 



Novada trenera Ivana Gaļaša audzēkņi iekļauti Latvijas izlasē, startē Eiropas un Pasaules 

čempionātos.  

 



 
Novada svarbumbu celšanas komanda 

 

 

Novada basketbola komanda piedalījās LBL3 (Latvijas basketbola līgas 3. divīzijā, 

iegūstot 13. vietu, starp 19. Latvijas  komandām, izcīnīja 4. vietu LSVS sporta spēlēs.  



 

 

                        Daugavpils novada basketbola komanda 

Novada čempionāta minifutbolā (7x7), uzvarētāj komanda “Kalupe/Daugavpils novads” 

uzvarot novada čempionātā automātiski ieguva tiesības piedalīties Latvijas futbola federācijas 

amatieru kausa izcīņas sacensībās, kurās izcīnīja 4. vietu, Latvijas futbola čempionāta 2. līgā 

Latgales grupā izcīnīja 4. vietu. 

 

Novada futbola komanda “Kalupe/Daugavpils novads” 

 

Novada hokeja komanda ”Kalupe/Daugavpils novads” Daugavpils pilsētas atklātajā čempionātā 

hokejā izcīnīja otro vietu.  

 



 

 

 

 

Novada hokeja komanda “Kalupe/Daugavpils novads” 

 

 

 

 



Arī novada sporta veterāni sasnieguši teicamus rezultātus vieglatlētikā un svarbumbu 

celšanā, galda tenisā un volejbolā.  Izcilus rezultātus sasniedza novada veterāni: Jurijs 

Kopasovs(vieglatlētika, svarbumbu celšana), Romualds Saušs (vieglatlētika), Ivars 

Veliks (svarbumbu celšana), Vera Gurtajute (galda teniss), Varvara Jefimova 

(vieglatlētika), Gaļina Meteļska (vieglatlētika), Daina Amosova (vieglatlētika).  

 

 

LSV Sporta spēles 



 

Veterāni ar apbalvojumiem 

Novadā sarīkoti novada čempionāti un sacensības: telpu futbolā, minifutbolā (7X7), 

pludmales volejbolā,  volejbolā vīriešu komandām, florbolā, dambretē, basketbolā, ielu basketbolā, 

galda tenisā, novusā, vieglatlētikā, rudens krosā,  komandu kausa izcīņa  dambretē.  Sventē sarīkots 

IV novada čempionāts MTB (Kalnu divriteņu) maratonā, Latvijas čempionāts svarbumbu celšanā, 

Višķos VI Latgales čempionāts vieglatlētikā veterāniem.  

 

 

 

 

VI 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  labs, 2019. gadā uzstādījuši vairākus 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 2018. gadu ir piedzīvojusi ievērojamu dinamiku.  

 2019. gadā tika izveidota novada volejbola komanda “Daugavpils novads”, kura 

piedalījās Latvijas volejbola Nacionālās līgas 2. divīzijas čempionātā. Debijas sezonā tika izcīnīta 

5. vieta. 

 

Volejbola komanda “Daugavpils novads” 

2020. gada sporta sezonā, analizējot individuālo sportistu un sporta komandu sasniegtos 

rezultātus, 2019.gadā, tiks atbalstīti perspektīvākie sportisti, komandas, kuri ar saviem 

sasniegumiem varētu godam pārstāvēt Daugavpils novadu. Tiks atbalstīti tie novada sporta skolas 

audzēkņi, kuri, pārejot no junioru vecuma pieaugušo grupā, varētu saņemt novada atbalstu turpināt 

sporta karjeru un turpmāk pārstāvēt novadu. 

 

 

Novada domes Sporta nodaļas vadītājs 

G. Kucins 

 

 


