
Daugavpils novada sporta skola 2015.gadā 

Daugavpils novada sporta skolā (turpmāk-Skola) 13 treneru vadībā 17 dažādās 

vecuma un meistarības grupās ar sportu nodarbojas 245 izglītojamie. Galvenais Skolas 

uzdevums 2015.gadā bija veiksmīgi startēt Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, Latvijas 

čempionātos un turpināt Skolas paplašināšanos. Visi uzdevumi izpildīti sekmīgi. 

 Sportiskā ziņā augstvērtīgākais rezultāts ir Latvijas Jaunatnes Olimpiādē iegūtā 13. 

vieta 86 pilsētu un novadu konkurencē pēc izcīnīto medaļu skaita (4 zelta 1 sudraba un 3 

bronzas godalgas), tika apdzīta gan Jēkabpils gan Rēzeknes pilsētas un daudzi citi novadi, 

kuros jau ilgstoši darbojas pat vairākas sporta skolas un klubi, kā arī tiek kultivēti daudz 

vairāk sporta veidi nekā Daugavpils novadā. No Latgales pilsētām un novadiem mūs 

apsteidza tikai Daugavpils pilsēta (2.vieta) un Balvu novads (10.vieta). Latvijas čempionātos 

vieglatlētikā, brīvajā cīņā un boksā izcīnītas 36 medaļas – 8 zelta, 11 sudraba, 17 bronzas. 7 

Skolas izglītojamie tika iekļauti Latvijas izlases sastāvā startam dažādās starptautiskās 

sacensībās, divi no tiem – Eiropas čempionātos. 

Nepārtraukti Skolā rit darbs, lai pēc iespējas vairāk novada bērniem būtu iespēja 

profesionāli nodarboties ar sportu. 2015.gadā bez papildus ieguldījumiem, veiksmīgi 

pārstrukturējot piešķirtos līdzekļus, rasta iespēja atvērt 4 jaunas vieglatlētikas sākuma 

sagatavošanas grupas Salienas, Špoģu vidusskolās un Lāču, Kalupes pamatskolās. Darbu, kā 

vieglatlētikas treneri jaunajās grupās veic šo skolu sporta skolotāji. 

Skola aktīvi piedalījās arī Daugavpils novada skolu sporta dzīvē. 2015.gadā Skola 

organizēja divus seminārus novada sporta skolotājiem. Pirmais notika Rēzeknes novadā, kur 

Rēzeknes novada sporta skolas treneri stāstīja par florbola tiesāšanu un taktiskajām niansēm, 

otrais notika Rīgā, kur dažādu specialitāšu ārsti stāstīja par veselības riskiem bērniem sporta 

nodarbībās. Nepārtraukti tiek pilnveidots novada skolēnu sporta spēļu nolikums, meklējot 

skolēniem interesantākos un pieejamākos sporta veidus. Lielu atsaucību izpelnījās pirmo reizi 

rīkotās florbola sacensības. Šajās sacensībās piedalījās 10 no 16 novada skolām. Ņemot vērā, 

šo lielo atsaucību 2015./2016.mācību gadā florbola sacensību skaits tika palielināts, jo arī 

meiteņu komandas vēlas piedalīties. 

2015.gadā līdzās jau tradicionāli organizētajām vieglatlētikas sacensībām, Skola pirmo 

reizi rīkoja atklāto čempionātu brīvajā cīņā zēniem, kurā piedalījās Daugavpils novada, 

Daugavpils un Krāslavas jaunie cīkstoņi. Pasākums aizritēja sekmīgi un cerams, ka turnīrs 

kļūs tradicionāls un ar vēl stiprāku dalībnieku skaitu.  

2015.gadā gadā izcīnītos sportiskos panākumus, veiksmīgo darbu Skolas izaugsmē un 

tai deleģēto funkciju izpildē tuvākajos gados būs grūti, pat neiespējami atkārtot. 

 

Vieglatlētikas nodaļā 9 treneru vadībā Skolā nodarbojas 169 audzēkņi. Tā kā 

vieglatlētika ir tautas sporta veids, kuram, vismaz sākuma sagatavošanās grupu stadijā nav 

nepieciešami lieli ieguldījumi, 2015.gadā notika būtiska šīs nodaļas paplašināšanās. Janvārī 

tika atvērta vieglatlētikas grupa Kalupes pamatskolā, oktobrī – Špoģu un Salienas vidusskolās 

un Lāču pamatskolā. Grupu skaita palielināšana ir būtisks Skolas ieguldījums novada bērnu 

piesaistīšanai sportam un veselīgam dzīves veidam. Jaunajiem sportistiem būs kur tiekties, jo 

vecāko grupu vieglatlēti uzrādīja nebijuši augstus novada vēsturē rezultātus.  

Lielākie sportiskie panākumi: 

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde: 

Marina Andrejeva - 3.vieta tāllēkšanā, 2.vieta trīssoļlēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs 

Hadakovi) 

Latvijas čempionāti: 

Čempioni  

- Kristīne Jevsejeva - 2000m/kav. U-20 vecuma grupa (treneris S.Petrakovs); 

- Edvīns Hadakovs - 60m/b skrējienā telpās U-14 (J.un D.Hadakovi); 

- Edvīns Hadakovs - 80m/b skrējienā U-14 (J.un D.Hadakovi). 

Otrās vietas 

- Marina Andrejeva- tāllēkšanā U-18 (J.un D.Hadakovi); 

- Viktorija Prohovska- 400m skrējienā U-18 (J.un D.Hadakovi); 

- Kristīne Vadakarija- trīssoļlēkšanā U-16 (J.un D.Hadakovi); 



- Aleksandrs Sokolovs- 100m skrējienā U-20 (J.Petrovskis); 

- Regīna Aņisjko – vesera mešana ziemas čempionātā U-20 (J.Petrovskis); 

- Olga Ignatjeva- 60m skrējienā telpās U-14 (J.un D.Hadakovi); 

- Olga Ignatjeva- 300m skrējienā U-14 (J.un D.Hadakovi). 

Trešās vietas 

- Andris Prekels - augstlēkšana telpās U-18 (J.Petrovskis); 

- Marina Andrejeva - trīssoļlēkšanā U-18 (J.un D.Hadakovi); 

- Juris Novickis - trīssoļlēkšanā telpās U-20 (J.Petrovskis); 

- Regīna Aņisjko – vesera mešana U-20 (J.Petrovskis); 

- Edvīns Hadakovs - tāllēkšanā telpās U-14 (J.un D.Hadakovi); 

- Olga Ignatjeva- 300m skrējienā telpās U-14 (J.un D.Hadakovi); 

- Mareks Meženiks – 2000m skrējienā U-14 (V.Aļeksejevs, J.un D.Hadakovi); 

- Kristīne Jevsejeva – kross U-20 (S.Petakovs). 

Seši Skolas sportisti 2015.gadā startēja Latvijas izlases sastāvā starptautiskās 

sacensībās: 

- 2015.gada Starptautiskajās bērnu vieglatlētikas spēlēs Varšavā Latvijas izlases 

sastāvā treneru Janas un Dmitrija Hadakovu audzēknis Edvīns Hadakovs izcīnīja 2.vietu 

tāllēkšanā, Olga Ignatjeva 4.vieta 300m skrējienā, Aina Zubrova (treneris J.Petrovskis) 6.vieta 

tāllēkšanā. 

-   treneru Janas un Dmitrija Hadakovu audzēknes Marija Andrejeva (U-18) un 

Kristīne Vadakarija (U-16) Baltijas valstu vieglatlētikas sacensībās izcīnīja 

attiecīgi 2.vietu tāllēkšanā un 3.vietu trīssoļlēkšanā. 

- trenera Sergeja Petrakova audzēkne Kristīne Jevsejeva piedalījās Eiropas čempionātā 

krosā. 

 
Marina Andrejeva 3.vietā Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 

 

Brīvās cīņas nodaļā 3 treneru vadībā 2015.gadā nodarbojās 60 bērni. Jaunas grupas 

netika atvērtas, bet kā jaunumu gribētos atzīmēt, ka 2015.gadā Skola pirmo reizi rīkoja atklāto 

čempionātu brīvajā cīņā zēniem.  

Līdzīgi, kā vieglatlētiem sportiskā ziņā nodaļai gads bijis ļoti veiksmīgs. Brīvās cīņas 

sportisti bija galvenie Skolas panākumu kaldinātāji Latvijas Jaunatnes Olimpiādē. No 8 

medaļām 5 izcīnīja tieši cīkstoņi, tanī skaitā visas 4 novada zelta medaļas.  

Latvijas izlases sastāvā Eiropas čempionātā brīvajā cīņā kadetiem startēja Andreja 

Andrijanova audzēknis Aleksandrs Potapovs un debijas reizē izcīnīja 13.vietu. Arī citās 

Latvijas un starptautiskajās sacensībās rezultāti bija atzīstami.  

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde: 

Čempioni – Aleksandrs Potapovs, Aleksandrs Stepanovs, Ivars Šumskis, Veronika 

Zujeva. 

Trešā vieta – Jevģēnijs Ostapko. 

Latvijas čempionāti: 



Čempioni 

Junioriem - Aleksandrs Stepanovs, Aleksandrs Potapovs, Līga Kozinda 

Kadetiem - Aleksandrs Stepanovs, Aleksandrs Potapovs. 

2.vietas 

Junioriem - Veronika Zujeva 

Kadetiem – Ivars Šumskis 

3.vietas 

Pieaugušie – Juris Ņezjamovs 

Junioriem – Jevģenijs Ostapko 

Kadetiem – Sergejs Ešenvalds 

Jauniešiem – Sergejs Šatrevičs 

 
 

Skolas boksa nodaļā treneris Gļebs Zujevs 2015.gadā nodarbojas ar 16 Kalkūnu 

pagasta bērniem. Lai arī sasniegumi vēl atpaliek no brīvās cīņas un vieglatlētu panākumiem, 

tomēr jāatceras, ka nodaļa Skolā darbojas tikai 2.gadu, tāpēc sasniegtie rezultāti ir visnotaļ 

cerīgi. 

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 

3. vieta Valērijs Ivanovs 

Latvijas meistarsacīkstes 

Čempioni - nav 

Otrās vietas – Ņikita Zujevs, Valērijs Ivanovs 

Trešās vietas – Artjoms Boltrķevičs, Aleksandrs Rabotjaga, Vjačeslavs Strazdoniks, 

Česlavs Svirka, Gļebs Markovs 

 
Skolas boksa nodaļa ar treneri Gļebu Zujevu (otrais no labās).  


