
DAUGAVPILS NOVADA DOMES SPORTA NODAĻAS ATSKAITE PAR 

PAVEIKTO 2020. GADĀ  

 

2020. gadā tika plānots sarīkot un novadīt 7 novada nozīmes pasākumus, kā arī 12 novada 

čempionātus. Diemžēl COVID 19 pandēmijas izplatības dēļ Latvijā izsludinātās ārkārtas situācijas 

ierobežojumi neļāva plānotos pasākumus un sacensības organizēt pilnā apjomā. Minēto 

ierobežojumu dēļ nenotika Daugavpils novada iedzīvotāju vasaras sporta svētki, MTB maratons, 

Latgales veterānu vieglatlētikas čempionāts, kā arī novada čempionāti dambretē, novusā, 

vieglatlētikā, galda tenisā, volejbolā. Tāpat arī pilnībā netika novadīts novada čempionāts florbolā. 

Pamatturnīrs tika novadīts, bet minēto ierobežojumu dēļ nebija iespējas novadīt izslēgšanas spēles.       

2020. gadā tika sarīkoti un novadīti šādi novada nozīmes pasākumi: 

1.  Pašvaldības darbinieku Ziemas sporta spēles,  

2. Latvijas čempionāts svarbumbu celšanā garajā ciklā ,  

3. Gada balva sportā 2019, 

4. Daugavpils novada atklātais čempionāts armvrestlingā. 

 

 

 

Daugavpils novada atklātā čempionāta armvrestlingā dalībnieki. 



 

 

Pašvaldības darbinieku Ziemas sporta spēles Lāču pamatskolā. 

 

 

 

Gada balva sportā 2019. 



2020. gadā tika novadīti sekojoši novada čempionāti: 

 

1. Novada čempionāts telpu futbolā, 

2. Novada čempionāts dambretē, 

3. Novada čempionāts pludmales volejbolā, 

4. Novada čempionāts strītbolā, 

5. Novada čempionāts basketbolā, 

6. Rudens kross, 

7. Novada čempionāts minifutbolā. 

 

Novada sportisti piedalījās dažādās Latvijas un starptautiskā mēroga sacensībās, 

gan individuālajos sporta veidos, gan komandu sporta spēlēs:                                                              

 

VIEGLATLĒTIKA 

 

Baltijas komandu čempionāts/Prezidenta balva: 

 

Edvīns Hadakovs 3. vieta tāllēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi). 

Baltijas valstu sacensības U-18: 

 

Edvīns Hadakovs – 1. vieta trīssoļlēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi); 

Edvīns Hadakovs – 1. vieta tāllēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi). 

Baltijas valstu sacensības U-20: 

 

Ēriks Gusevs – 4. vieta trīssoļlēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi); 

Latvijas čempionāts pieaugušajiem: 

 

Jānis Soms-3. vieta 4x400m stafetes skrējiens (treneris Sergejs Petrakovs). 

Latvijas čempionāts U-23: 

 

Sandis Proms – 1. vieta vesera mešanā (treneris Sergejs Petrakovs); 

Jānis Soms – 1. vieta 4x400m stafetes skrējiens (treneris Sergejs Petrakovs); 

Sandis Proms – 3. vieta diska mešanā (treneris Sergejs Petrakovs). 

Latvijas čempionāts U-20: 

 

Eriks Gusevs – 1. vieta trīssoļlēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi); 

Olga Ignatjeva, Jūlija Ignatjeva, Viktorija Jevdokimova un Darija Stepanova-

2.vieta 4x100m stafetes skrējiens (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi); 

Viktorija Jevdokimova – 3. vieta 400m barjerskrējienā (treneri Jana un Dmitrijs 

Hadakovi); 

Darija Stepanova – 3. vieta augstlēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi); 

Diāna Nedvedje – 3. vieta 3000m kavēkļu skrējienā (treneri Jana un Dmitrijs; 

Hadakovi) 

Olga Ignatjeva, Jūlija Ignatjeva, Viktorija Jevdikimiva un Darija Stepanova- 3. 

vieta 4x400m stafetes skrējiens (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi). 

Latvijas čempionāts U-18: 

 

Edvīns Hadakovs – 1. vieta trīssoļlēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi); 



Edvīns Hadakovs – 1. vieta tāllēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi); 

Edvīns Hadakovs – 3. vieta 200m skrējienā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi); 

Adriana Kandu – 3. vieta lodes grūšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi). 

2020. gadā lielākais panākums ir Edvīna Hadakova divas zelta medaļas Baltijas 

valstu sacensības U-18 vecumā grupā, kā arī bronza pieaugušo konkurencē 

Prezidenta balvas izcīņā. 20 medaļas izcīnītas dažādu vecumu Latvijas 

čempionātos, no kurām 5 zelta. 

 

 

Edvīns Hadakovs Prezidenta balvas izcīņā. 



 

Vieglatlētikas trenere Jana Hadakova ar audzēknēm Olgu Ignatjevu un Viktoriju Jevdokimovu 

Latvijas čempionātā vieglatlētikā. 

 

BRĪVĀ CĪŅA 

 

Latvijas meistarsacīkstes junioriem: 

 

Romans Atrahimovičs – 2. vieta (treneris Andrejs Andrijanovs). 

Latvijas atklātais čempionāts pludmales cīņā: 

 

Anastasija Kuzmicka – 1. vieta (treneris Andrejs Andrijanovs). 

Latvijas meistarsacīkstes kadetiem: 

 

Rinalds Skorodihins – 5. vieta (treneris Andrejs Andrijanovs); 

Daniils Antonovs – 5. vieta (treneris Andrejs Andrijanovs). 

2020. gadā Latvijas čempionātos izcīnītas 2 medaļas (1 zelta). Objektīvs rezultātu kritums 

salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. Visi Latvijas čempionāti bija paredzēti janvārī-maijā, tam 

arī tika pakārtota gatavošanās, organizējot sparinga treniņus ar Daugavpils un Krāslavas 

sporta skolu cīkstoņiem, bet paredzētajā termiņā notika tikai Latvijas junioru čempionāts, 

kadetu čempionāts pārcelts uz septembri, bet U-15 grupai uz 2020. gada oktobra vidu. 

Diemžēl vasarā COVID dēļ nespēja atrast sparinga partnerus, kā arī nenotika pirmssezonas 

sagatavošanās nometne, tāpēc kadetu čempionātā šogad palika bez medaļām, “tikai” divas 

5. vietas. 

 

 



 

 
 

Brīvās cīņas sportisti 

 

SVARBUMBU CELŠANA 

 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma un Daugavpils novada izlases komanda kārtējo reizi parādīja 

augstu sagatavotības līmeni. Pēc sacensību rezultātiem gada laikā par čempioniem un 

vicečempioniem kļuvuši: Karolīna Denisenko (jaunieši, svara kategorija -63 kg), Kristīna Masjko 

(jaunieši, svara kategorija -63 kg), Viktorija Leonova un Anastasija Ļulaka (jaunieši, svara 

kategorija + 63 kg), Anastasija Želtkova, Anastasija Jaciņa, Viktorija Breļa (juniori, svara 

kategorija -58 kg), Viktorija Jevdokimova (juniori, svara kategorija +68 kg), Ivo Pastars, Pāvels 

Rudovičs un Deniss Sokolovs (jaunieši, svara kategorija -58 kg), Bavers Dorohins un Romāns 

Caunītis (jaunieši, svara kategorija -63 kg), Deniss Kločkovs un Nikolajs Ivanovs (jaunieši, svara 

kategorija -68 kg), Dainis Siļčenkovs un Ādams Bžezovskis (jaunieši, svara kategorija -78 kg), 

Raimonds Radkevičs un Andrejs Orlovs (jaunieši, svara kategorija +78 kg), Maksims Škabrovs 

(juniori, svara kategorija -68 kg), Žans Lukjanskis (juniori, svara kategorija -73 kg), Artis Strods 

(juniori, svara kategorija -85 kg), Vadims Popovičs (juniori, svara kategorija -95kg), Jevgenijs 

Smirnovs (jaunieši, svara kategorija 95+kg), Genādijs Petrovs (vīrieši, svara kategorija -95kg). 

Jāuzsver, ka Daugavpils Būvniecības tehnikuma un Daugavpils novada izlases komanda kopējā 

komandu ieskaitē ieguva pirmās vietas jauniešiem, junioriem un pieaugušajiem. 

Novada svarbumbu celšanas komandu trenē treneris Ivans Gaļašs 

 



  

 
 

Novada svarbumbu celšanas komanda 

 

BASKETBOLS 

             Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas regulārajā čempionātā piedalījās Daugavpils 

novada vīriešu komanda, kas izcīnīja 4. vietu Austrumu konferencē. 2020. gadā COVID-19 

pandēmijas dēļ tika atcelts LBL izslēgšanas turnīrs un tā dalībnieki tika klasificēti pēc 

ieņemtajām vietām regulārajā turnīrā. 



            Latvijas Maxibasket basketbola līgas čempionātā piedalījās Daugavpils novada sieviešu 

komanda, kura aizvadot divu apļu turnīru izcīnīja 1. vietu.  

Novada basketbola komandas trenē basketbola treneris Sergejs Komļevs. 

 

 

                        Daugavpils novada sieviešu basketbola komanda 

  

                    Novada sieviešu basketbola komanda priecājas par uzvaru čempionātā. 

Novada vīriešu basketbola komanda  2020. gadā piedalījās Latvijas – Lietuvas – Krievijas 

– Baltkrievijas pierobežas basketbola līgā. Pēc divām kārtām, kuras notika Utenā un 

Sanktpēterburgā, COVID-19 izraisītās pandēmijas dēļ turpmākās spēles tika apturētas. 

 



 

                        Daugavpils novada basketbola komanda 

VOLEJBOLS 

            Daugavpils novada vīriešu volejbola komanda piedalījās Latvijas Nacionālās līgas 

volejbola čempionātā. Aizvadot divu apļu turnīru Daugavpils novada  komanda izcīnīja 2. vietu 

regulārajā turnīrā. Pandēmijas dēļ izslēgšanas spēles un cīņa par medaļām tika atcelta. 

Novada volejbola komandu trenē volejbola treneris Edgars Savickis. 

 

 

Daugavpils novada volejbola komanda 

FUTBOLS 

                Latvijas 3. līgas čempionātā futbolā Latgales divīzijā komandai Kalupe/Daugavpils 

novads 2. vieta. Par turnīra labāko vārtsargu tika atzīts Igors Tvardovskis. Kalupieši 2020. gada 



sezonā aizvadīja visas 10 spēles, sešās gūstot uzvaru, vienreiz zaudējot un trīs spēlēs noslēdzot 

ar neizšķirtu rezultātu. 

HOKEJS 

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

čempionātā hokejā izcīnīja trešo vietu. 

Novada veterānu hokeja komanda Daugavpils pilsētas atklātajā čempionātā hokejā izcīnīja 

piekto vietu. 

2020. gadā Novada hokeja komanda ”Kalupe/Daugavpils novads piedalījās Starptautiskajā 

hokeja amatieru turnīra Novopolockā ‘Slāvu kauss”, kur tika izcīnīta 1. vieta. 

 

 

 

                          Novada hokeja komanda “Kalupe/Daugavpils novads” Novopolockā 

 



 

Novada veterānu hokeja komanda  

 

LSVS 57. SPORTA SPĒLES 

Daugavpils novads piedalījās Latvijas un pašvaldību sporta veterānu-senioru savienības 

57. Sporta spēlēs, kur iegūta 2. vieta basketbolā kungiem (vecums 35+), 2. vieta basketbolā 

dāmām (30+), 3 vieta volejbolā kungiem (45+), izcīnīta 9. vieta galda tenisā, 7. vieta novusā, 6. un 

7. vieta pludmales volejbolā kungiem (40+), 23. vieta vieglatlētika. Kopvērtējumā Daugavpils 

novads lielo novadu grupā ieguva trešo vietu. 

 

 
 



 

 

.  

 

 

 

 

 

 



LSVS 57. sporta spēles Rojā 

 

Protams, pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ nenotika ļoti daudzas sacensības, gan 

starptautiskajā, gan Latvijas, gan novada mērogā, bet, veicot analīzi par tām sacensībām, kurās 

piedalījās mūsu novada sportisti, jāsecina, ka ir sasniegti augstvērtīgi un atzīstami rezultāti.   

Jācer, ka 2021. gadā netiks zaudēts sportiskais gars un cīņasspars, cīnoties par 

augstvērtīgiem sasniegumiem. Tas viss, protams, nav iespējams bez pašaizliedzīga un smaga darba 

treniņos.  

 

Novada domes Sporta nodaļas vadītājs 

G. Kucins 

 

 


