
PĀRSKATS PAR NAUJENES PAGASTA PĀRVALDES 

DARBU SPORTA JOMĀ 2020. GADĀ  

 
 Šis gads Naujenes pagasta sporta dzīvē iesākās ar lielu entuziasmu un pozitīvu skatu 

nākotnē, lai turpinātu iepriekšējā gadā paveikto, pilnveidotu sporta pasākumu programmu un 

uzlabotu Naujenes pagasta komandu un sportistu rezultātus Daugavpils novada spartakiādes un 

citās sacensībās.  

 Pirmajos mēnešos aizvadījām nu jau tradicionālos turnīrus novusā, kur aicināts 

piedalīties ikviens pagasta iedzīvotājs, kā arī turnīru brīvajā cīņā, piedaloties labākajiem 

Naujenes pagasta jaunajiem cīkstoņiem, kā arī sportistiem no kaimiņu pagastiem. Naujenes 

pagasta sporta komandas veiksmīgi startēja Daugavpils novada spartakiādes sacensībās telpu 

futbolā, basketbolā, ziemas sporta spēlēs, bet jo īpaši lielas cerības tika liktas uz florbolu. Ar 3 

uzvarām 5 spēlēs Naujenes florbolisti ieņēma 4. vietu deviņu komandu konkurencē un ar 

pozitīvu skatu raudzījās uz izslēgšanas spēlēm.  

 Taču savas korekcijas Naujenes sportistu un sporta dzīves plānos ieviesa Corona vīruss, 

tam sekojošā pandēmija un ierobežojumi. Tika atcelti vairāki Daugavpils novada turnīri, kuros 

Naujenes pagasta komandas vienmēr cīnās tikai un vienīgi par uzvaru, piemēram, vasaras sporta 

spēles, novuss, vieglatlētika, jau pieminētais florbols. 

 Neskatoties ne uz ko aizvadījām ļoti darbīgu un jautru gadu ar sporta spēlēm un 

dažādiem pasākumiem visa vecuma bērniem un jauniešiem, kā arī visiem Naujenes pagasta 

iedzīvotājiem. Atbildīgais par sportu Naujenes pagasta pārvaldē ir sporta pasākumu 

organizators SANDRIS ŠEDIS. 

  

1. Sports Naujenes pagastā 

Naujenes pagasta atklātais individuālais čempionāts novusā 

 Starts 2020. gadam tika dots ar Naujenes pagasta atklāto individuālo čempionātu 

novusā. 25. janvārī, Locikos pulcējās 15 dalībnieki, lai noskaidrotu, stiprāko un meistarīgāko 

novusistu. 

 Sieviešu konkurencē labākā bija Inese Melne. Starp amatieriem 3. vietā ierindojās 

Dmitrijs Isajevs, 2. vietu ieņēma Ingus Ukstiņš, bet 1. vietu izcīnīja Maksims Ivanovs. 

 Visinteresantākās cīņas izvērtās profesionāļu kategorijā. Kur par labāko trijnieku cīnījās 

uzreiz 5 spēlētāji. Tikai ar divu punktu pārsvaru pār tuvāko sekotāju 3. vietu izcīnīja Staņislavs 

Mosāns. Par uzvaru turnīrā savā starpā spēkojās Jānis Melders un Raimonds Putāns, savstarpējā 

spēlē tika fiksēts kaujiniecisks neizšķirts, taču tālāk labāk veicās Raimondam, kurš ar viena 

punkta pārsvaru tomēr guva uzvaru kopvērtējumā, Jānim Melderam šoreiz 2. vieta.  



 

Naujenes pagasta kausa izcīņa brīvajā cīņā 

 Paralēli novusa sacensībām Lāču pamatskolas sporta zālē norisinājās Naujenes pagasta 

kausa izcīņa brīvajā cīņā. Par godalgotām vietām cīnījās 83 jaunie cīkstoņi un cīkstones 12 

svara kategorijās, kā arī 20 labākie sportisti no Naujenes pagasta. 

 Kategorijā -35 kg 3. vieta Artjomam Ivanovam, 2. vieta Denisam Akuntjevam, 1. vieta 

Etjenam Beļašovam. Kategorijā -38 kg 3. vieta Oļegam Fjodorovam, 2. vieta Igoram Nizinam, 

bet 1. vieta Maratam Volosovam. Svara kategorijā -43 kg 3. vieta Kristapam Baļčunam, 2. vietu 

ieguva Danils Ivanovs, bet 1. vieta Pāvelam Orlovam. Svara kategorijā -46 kg 3. vietu ieguva 

Samuels Istratijs, 2. vieta Markusam Izkalanam, bet 1. vieta Alithanam Amirovam no 

Daugavpils. -50 kg 3. vieta Dmitrijam Gultjajevam, 2. vieta Edgaram milevičam, bet 1. vietu 

izcīnīja Romualds Vaišneravičs. Kategorijā -55 kg 3. vieta Valērijam Barinovam, 2. vieta 

Artjomam Pankovam, bet 1. vieta Ainim Kulikovskim. -60 kg 3. vietu ieguva Jēkabs Kikurs, 

2. vieta Širhanam Mamedovam, bet 1. vieta Ērikam Vansovičam. Meitenēm -62 kg 3. vieta 

Viktorijai Kuzmickai, 2. vieta Sanijai Blinkovai, bet 1. vietu izcīnīja Anastasija Kuzmicka. -65 

kg 3. vieta Vadimam Gerasimovam, 2. vieta Danilam Antonovam un 1. vieta Artjoamam 

Titovam. -71 kg 3. vieta Kirilam Kuprijanovam, 2. vieta Maksimam Batalovam, 1. vieta 

Vladislavam Romanovam. Kategorijā -80 kg 3. vietu ieguva Aleksands Žigalko, 2. vieta 

Ivanam Grakovskim, bet 1. vietu izcīnīja Danilu Puškarjovs. Smagsvaru kategorijā -100 kg 3. 

vieta Romanam Rubenko, 2. vieta Renāram Alainim, bet 1. vieta Vladislavam Hromenakam.  

  

                            

Naujenes ciema foto orientēšanās sacensības 



 Saulainā 15. jūlija pēcpusdienā Naujenē norisinājās foto orientēšanās sacensības 

Naujenes ciema bērniem un jauniešiem. Orientēšanās iekļāva zīmīgākās Naujenes vietas – 

ciema centru, muzeju, sporta stadionu un Juzefovas parku. Sacensības notika komandās pa 2 

gan zēniem, gan meitenēm. 

 Sākumā visiem dalībniekiem tika izdalītas lapas ar fotogrāfijām no objektiem, kas 

jāatrod, katrā objektā bija kāda frāze, no kurām trases beigās jāsaliek loģiski pareizs teikums. 

Maršrutu jauniešiem vajadzēja izplānot pašiem, vairums sāka ar tuvākajiem punktiem un tad 

devās skrējienā uz parku pēc atlikušajiem kontrolpunktiem. 

 Sacensības izvērtās ļoti sīvas un interesantas, un kontrolpunktus nemaz nebija tik viegli 

atrast, jo ir vairākas vietas, kuras izskatās līdzīgi, tāpēc jauniešiem bija uzmanīgi jāizpēta katrs 

akmens un koks, vai tur nav paslēpties kontrolpunkts. Noslēgumā ātrākās un veiksmīgākās 

komandas tika apbalvotas ar medaļām un organizatoru sagatavotām balvām.  

                         

 

Bērnu un jauniešu sporta spēles 

 Spītējot laika apstākļiem, 31. jūlija vakarā Kraujas ciema stadionā norisinājās Bērnu nu 

jauniešu sporta spēles vecumā no 5 – 18 gadiem. Stadionā pulcējās gan bērni ar vecākiem, gan 

jaunieši, kā arī Kraujas ciema iedzīvotāji. Sacensību disciplīnas norisinājās 3 vecuma grupās, 

5-8 gadi, 9-13 gadi un 14-18 gadi.  

 Sporta spēles bija individuālas un norisinājās vairākās disciplīnās, kurās dalībniekiem 

bija jādemonstrē savas veiklības un koordinācijas spējas – frīsbijs, lielās pleznas, maisu lēkšana, 

boulings, basketbola metieni, šautriņu mešana un šķēršļu josla. Disciplīnas izvērtās ļoti 

interesantas un cīņa par labāko trijnieku vairumā disciplīnu bija tiešām sīva.  

 Sacensību noslēgumā tiesneši apkopoja rezultātus, lai uzzinātu labākos un 

veiksmīgākos dalībniekus katrā vecuma grupā un katrā disciplīnā. Pirmo trīs vietu ieguvējiem 

tika pasniegtas sporta spēļu medaļas un organizatoru sagatavotie gardumi.  

 



                   

 

 

Dvieļu volejbols  

 Karstajās un saulainajās 14. un 15. augusta dienās Naujenes pagasta Lociku un 

Vecstropu ciemos tika aizvadītas atraktīvas sporta aktivitātes bērniem! 14. augustā Lociku 

pludmales volejbola laukumā norisinājās turnīrs dvieļu volejbolā, bet 15. augustā Vecstropos 

notika jautras sporta stafetes bērniem. 

 Dvieļu volejbols notika bērniem vecumā no 6 – 13 gadiem pēc vienkāršotiem 

noteikumiem, spēle ilga vienu setu līdz 11 punktiem vai kamēr kāda no komandām ieguvusi 

divu punktu pārsvaru. Komandas tika sadalītas grupā, kur katra ar katru izspēlēja viena apļa 

turnīru par uzvaru iegūstot 1 punktu, bet par zaudējumu 0 punktus. Sākumā visiem tika dota 

iespēja izmēģināt un patrenēties, lai pierastu pie partnera un saprastu kā tad īsti dvieļu volejbols 

darbojas. Spēles izvērtās ļoti interesantas un sīvas. 1. vietu ar uzvarām visās spēlēs izcīnīja 

Rama Margišvili/Viktorija Silova, 2. vietu ieguva Anžejs Lapinskis/Violeta Lapinska, bet 3. 

vietu ļoti sīvā cīņā, ar vienādu punktu skaitu kā 4. vietai, taču ar labāku setu attiecību ieguva 

Dmitrijs Bulajevs/Anastasija Bizno.  

                       

 

Jautrās stafetes 

 Nākamajā dienā, 15. augustā Vecstropu ciemā notika Jautrās stafetes bērniem no 4 – 13 

gadiem divās vecuma grupās 4 – 7 un 8 – 13 gadi. Labvēlīgie laikapstākļi pulcēja kuplu 

dalībnieku skaitu. Bērni sacentās tādās interesantās disciplīnās kā “Kērlings”, kur trīs dažāda 

izmēra un svara bumbas vajadzēja ripinot trāpīt pēc iespējas tuvāk apļa centram par ko varēja 



iegūt 10 punktus, tālāk no centra attiecīgi 7, 5, 3 vai 1 punktu. “Bumbiņu stafete”, kur uz 

badmintona raketes turot florbola bumbiņu vajadzēja apiet konusus to nenometot, pēc tam 

uzvilkt boksa cimdus un salasīt zemē izbērtās bumbas, pēc kā sekoja sprints uz finišu. 

“Frīsbijs”, kur no dažāda attāluma lidojošo šķīvīti bija jātrāpa mērķī, bija arī “Florbola stafete”, 

kur ar florbola nūju bija jāvada bumba starp konusiem un jātrāpa “vārtos”, kā arī “Maisu 

lēkšana”, kur pēc iespējas ātrāk vajadzēja veikt distanci lecot ar maisu. Sacensību noslēgumā 

labākie trīs vietu ieguvēji katrā disciplīnā un vecuma grupā tika apbalvoti ar balvām. 

                              

 

Bērnu un jauniešu vasaras noslēguma pasākums “Ieskrienies!” 

 Ar pasākumu “Ieskrienies”, Naujenē 27. augustā, noslēdzies vasaras bērnu un jauniešu 

sporta un atpūtas maratons, mudinot bērnus gatavoties un ieskrieties skolas gaitām.  

 Lai gan diena solījās būt lietaina un apmākusies, pasākums pulcēja divdesmit astoņus 

aktīvākos Naujenes pagasta bērnus un jauniešus, kuriem šodien bija jāsacenšas četrās sportiskās 

un atraktīvās disciplīnās, kā arī pasākuma noslēgumā gaidīja neliels pārsteigums! 

 Pirmā disciplīna sevī ietvēra ātrumu, veiklību arī nedaudz lokanību, tā bija šķēršļu josla. 

Gluži kā pēc labākajām militārajām tradīcijām, vajadzēja izlēkāt cauri riepām, doties 

nezināmajā un līst cauri tunelim, pārbaudīt savas ātrspēka īpašības velkot riepu un izrādīt 

zirnekļa veiklību tiekot galā ar virvju tīklu, pēc kā sekoja Useina Bolta cienīgs sprints uz finišu! 

Nākamā disciplīna bija pašiem acīgākajiem un apķērīgākajiem. Ierobežotā laikā jāatrod 

vienādie fotogrāfiju pāri, kā reiz nedaudz atsvaidzinot atmiņu pirms jaunā mācību gada. Trešajā 

disciplīnā vairums dalībnieku vārda tiešā nozīmē – paslīdēja. Ne jau tāpēc, ka kaut kas 

neizdevās, bet gan tāpēc, ka dažiem pamats zem kājām ļodzījās. Un tad pa šādu, nestabilu, 

ļodzīgu virsmu bija jādemonstrē savas ātruma īpašības. Lieki piebilst, ka šis bija vienbalsīgs 

pasākuma favorīts un vēl pēc visām aktivitātēm ilgi turpinājās slidināšanās. Pēdējā, ceturtā 

disciplīna prasīja no dalībniekiem augstu precizitāti un filigrānu tehnisko izpildījumu, jo trāpīt 

ar milzu “kaķeni” mērķī nebija pa spēkam pat augstas klases sportistiem. Taču, kā pierādījās 

praksē, tomēr ir iespējams visus piecus šāviņus raidīt tieši mērķī! Pasākuma noslēgumā visus 

pārsteidza sportisti no Ielu vingrošanas biedrības ar savu spēcīgo priekšnesumu, kā arī ar 

dažādiem spēka konkursiem pašiem aktīvākajiem! 



          

Sporta vakara tusiņš “Iekustini Daugavas ielu” 

30. septembra vakarā Naujenes pagasta Kraujas ciemā pulcējās paši aktīvākie dažāda 

vecuma iedzīvotāji uz sporta vakara tusiņu. Pasākums notika Eiropas sporta nedēļas ietvaros. 

Iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties nūjošanas meistarklasē sertificēta fizioterapeita Andra 

Trifanova vadībā, bet bērnus un jauniešus staigāšanas maratonam iesildīja armvrestlinga 

treneris un Naujenes pagasta sporta pasākumu organizators Sandris Šedis.  

Galvenais pasākuma mērķis bija iepazīstināt iedzīvotājus ar tādu fiziskās aktivitātes 

veidu kā staigāšanu un kopīgiem spēkiem sasniegt mērķi - noiet 34 kilometrus. Šis mērķis tika 

sasniegts pat 3 reizes, jo kopīgiem spēkiem nogājām 102 kilometrus. Netrūka arī to, kuri šo 

maršrutu izvēlējās veikt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem un citiem braucamrīkiem. 

 

           

 

Daugavpils novada čempionāts armvrestlingā 

 Šajā nedēļas nogalē, 3. oktobrī Naujenes pagasta Kultūras centrā norisinājās pirmais 

Daugavpils novada čempionāts armvrestlingā, kas šajā sarežģītajā laikā pulcēja vairāk kā 30 

dalībniekus no visas Latvijas, kā arī 7 pārstāvjus no Naujenes pagasta armvrestlinga komandas 

Dinaburg Armwrestling. 

 Sacenības notika vairākās svara kategorijās: Iesācēji 80, +80 kg, Pro Vīri; 80, 90, +90 

kg, Dāmas OPEN, Amatieri OPEN, kā arī Absolūtā kategorija ar labo un kreiso roku. Tāpat kā 

dienas saldais ēdiens notika divi supermači, Gunārs Ķivlis pret Artūru Šutovu un Sandris Šedis 

pret Tomu Rozīti, cīņas norisinājās līdz 3 uzvarām. 



 Naujenes pagasta komandai veiksmīgi starti, Dmitrijs Isajevs ierindojās 4. vietā ar 

kreiso roku 80+ kg kategorijā iesācējiem. Antons Igoņins izcīnīja 1. vietu kategorijā Iesācēji -

80 kg ar labo roku. Juris Grustāns ierindojās 4. vietā kategorijā Iesācēji 80+ kg ar labo roku, 

Dmitrijs Isajevs šajā kategorijā ieguva godalgoto 3. vietu ar labo roku. Tikmēr komandas 

treneris Sandris Šedis sākumā supercīņā pārspēja Tomu Rozīti ar rezultātu 3:0, bet vēlāk 

uzvarēja Absolūtajā kategorijā ar labo roku! 

                                    

 

2. Naujenes pagasta sporta komandas 

 Kopumā šogad Naujenes pagasta komandas piedalījās septiņās Daugavpils novada 

spartakiādes sacensībās basketbolā, telpu futbolā, florbolā, ziemas sporta spēlēs, minifutbolā, 

pludmales volejbolā un strītbolā. Šo gadu Naujenes pagasts noslēdza 3. vietā 19 pagastu 

konkurencē, taču ņemot vērā, ka vairākas sporta disciplīnas tika atceltas vai pārceltas, kurās 

Naujenes pagasta komandas vienmēr cīnās par uzvarā, tad vietu sadalījums noteikti būtu 

savādāks.  

Basketbols 

 No 2019. gada novembra līdz 2020. gada aprīlim tika aizvadīts Daugavpils novada 

čempionāts basketbolā. Šogad čempionātā spēlēja septiņas komandas no Krāslavas, Naujenes, 

Kalupes, Višķiem, Pilskalnes, Ambeļiem un Preiļiem.  Tika aizvadīts divu apļu turnīrs un 

divpadsmit spēļu kārtas. No čempionāta sākuma jau varēja paredzēt, ka par uzvaru turnīrā 

cīnīsies Naujenes pagasta un Krāslavas komandas. Naujenes pagasta basketbolisti cīņās ar citu 

pagastu komandām nepiekāpās nevienā spēlē, viss izšķīrās Savstarpējās spēlēs ar Krāslavas 

basketbolistiem, šoreiz pārākiem izrādoties basketbolistiem no kaimiņu pilsētas. Turnīra 

kopvērtējumā 7. vieta Ambeļi, 6. vieta Preiļi, 5. vieta Pilskalne, 4. vieta Višķi, 3. vieta Kalupe, 

2. vietā Naujene, bet uzvarētāji Krāslava. Daugavpils novada spartakiādes kopvērtējuma 

ieskaitē Naujenes basketbola komandai 1. vieta. 



    

 

 

 

Minifutbols 7x7 

 Ar Demenes pagasta komandas uzvaru noslēdzās 2020. gada Daugavpils novada 

čempionāts minifutbolā, aiz sevis atstājot pagājušā gada čempionus Kalupes pagasta komandu. 

Trešajā vietā, pateicoties labākai vārtu attiecībai ierindojās Skrudalienas futbolisti, bet ceturtajā 

vietā palika Sventes pagasta sportisti. 

 Pastarīšu cīņā Ambeļu pagasta futbolisti divu spēļu summā tomēr izrādījās pārāki par 

Naujenes spēlētājiem un izcīnīja 5. vietu, Naujenes futbolistiem šoreiz ne pārāk veiksmīgs 

turnīrs, ar 1 uzvaru un 3 neizšķirtiem 10 spēlēs nācās samierināties ar 6. vietu. 

 

Florbols 

 Martā sākās Daugavpils novada čempionāts florbolā un šogad turnīrā piedalījās 9 

komandas no Kalupes, Naujenes, Skrudalienas, Višķiem, Līksnas, Sventes, Vaboles, 

Kalkūniem un Ambeļiem. 

 Naujenes florbolisti aizvadīja 5 aizraujošas spēles gūstot 3 uzvaras pār Līksnas, 

Skrudalienas un Višķu pagasta komandām, sīvā cīņā ar rezultātu 5:4 piekāpāmies Kalkūnes 

pagasta komandai, kā arī ar rezultātu 1:5 tika atzīts Kalupes pagasta komandas pārākums. 

 Kopvērtējumā pēc 5 spēlēm Naujenieši ieņēma augsto 4. vietu un ar augstiem mērķiem 



lūkojās izslēgšanas spēļu virzienā. Turpinājumā gan turnīrs tika pārtraukts, jau pieminētās 

koronavīrusa pandēmijas dēļ.  

 

 

 

 

Telpu futbols 

 No Janvāra līdz februārim tika izspēlētas Daugavpils novada telpu futbola čempionāta 

spēles. Kopumā turnīrā piedalījās 7 komandas no Sventes, Naujenes, Ambeļiem, Kalkūniem, 

Demenes, Kalupes un Skrudalienas. Finālā iekļuva 4 labākās komandas no Kalupes, 

Skrudalienas, Kalkūniem un Demenes. 4. vietā ierindojās Kalkūni, 3. vietu ieguva Skrudaliena, 

bet finālā Kalupes telpu futbolisti pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Demenes futbolistus. 

Naujenes pagasta komanda 6 spēlēs izcīnīja 1 uzvaru un ierindojās 6. vietā.  

 

Pašvaldības darbinieku Ziemas sporta spēles 

 15. februārī Lāču pamatskolā norisinājās Daugavpils novada pašvaldības darbinieku 

sporta spēles. Tajās piedalījās 16 komandas: Daugavpils novada domes deputātu, Daugavpils 

novada domes darbinieku komanda, kā arī Ambeļu, Demenes, Kalkūnu, Kalupes, Līksnas, 

Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Vaboles un Višķu 

komandas. Sacensības noritēja 10 dažādās sporta disciplīnās (braukšana ar mašīnu, kērlings ar 

bumbu, basketbola metieni, labirints, cilindru pārnešana, bumbiņu ripināšana pa renēm, 

bumbiņu mešana mērķī, bumbas izsišana un komandu stafete). 

 Braukšanā ar mašīnu labākos rezultātus starp sievietēm uzrādīja Ilga Alika no novada 

domes, savukārt vīriešiem labākais bijis Sandris Šedis no Naujenes pagasta. Naujenes komanda 



bija stiprākā 5 sporta veidos: braukšanā ar automašīnu, labirintā, konusu pārnešanā, bumbiņu 

ripināšanā pa renēm un basketbola metienos. 

 Kopvērtējumā 3. vietu ieņēma Daugavpils novada domes darbinieku komanda, 2. vietu 

ieguva komanda no Sventes, savukārt 1. vietu ieņēma mājinieki – Naujenieši! 

        

 

Strītbols 

 Daugavpils novada čempionāts strītbolā notika divos posmos Višķu stadiona strītbola 

laukumos 4. un 18 jūlijā. Šoreiz čempionātā piedalījās tikai vīriešu komandas no Višķiem, 

Kalupes, Naujenes un Vaboles.   

 Pirmajā sacensību etapā Naujenieši izslēgšanas spēlēm no grupas kvalificējās kā 3. 

vietas ieguvēji. Taču izslēgšanas spēlēs parādīja īstu komandas spēli sākumā uzvarot Vaboli, 

bet finālā pārspējot Kalupes pagasta komandu. Otrajā etapā Naujenes komanda izcīnīja 2. vietu 

finālā piekāpjoties Kalupes komandai. Kopvērtējumā Naujenes un Kalupes komandas ieguva 

vienādu punktu skaitu, taču pateicoties labākai punktu attiecībai Naujenes komanda ieguva 1. 

vietu un uzvarēja turnīrā.   

 

Pludmales volejbols 



 Līksnas pludmales volejbola laukumos tika aizvadīts Daugavpils novada čempionāts 

pludmales volejbolā. Kopā turnīrā piedalījās 14 komandas no 9 pagastiem. Tāpat kā strītbols, 

šis turnīrs noritēja 2 posmos. 1. posmā uzvaru izcīnīja Sventes pagasta komanda, 2. vietā 

Līksnas pagasts I, bet 3. vietā Līksnas pagasta II komanda, 2. posmā 1. vieta Līksnas pagasts I, 

2. vieta Salienas pagasta komandai, bet 3. vieta Skrudalienas pagastam. Turnīra kopvērtējumā 

3. vietu ieguva Salienas pagasts, 2. vieta Sventes pagastam, bet 1. vieta mājiniekiem Līksnas 

pagasta komandai. Naujenes pagasta komanda nespēlējot optimālajā sastāvā 1. posmā 

kopvērtējumā ierindojās 9. vietā.  

 

3. Naujenes pagasta individuālo sportistu sasniegumi 

Brīvā cīņa: 

Latvijas meistarsacīkstes junioriem 

Romans Atrahimovičs – 2. vieta  

 

Latvijas atklātais čempionāts pludmales cīņā 

Anastasija Kuzmicka – 1. vieta  

 

Latvijas meistarsacīkstes kadetiem 

Rinalds Skorodihins – 5. vieta  

Daniils Antonovs – 5. vieta  

 

Vieglatlētika: 

 

Preiļu novada čempionāts vieglatlētikā pieaugušiem un jaunatnei 

Juris Daniels Svoks – 1. vieta Šķēpa mešana U18 

                                    2. vieta Lodes grūšana U18 

                                    2. vieta Diska mešana  

Raivis Vaikuls – 3. vieta Šķēpa mešana U16 

                              3. vieta Diska mešana 

                              2. vieta Lodes grūsana U16 

 

 

Latvijas čempionāts U-20 

https://athletics.lv/event/37077


Olga Ignatjeva – 2. vieta 4x100m stafete 

      3. vieta 4x400m stafete  

                            4. vieta Trīssoļlēkšana 

Jūlija Ignatjeva – 2. vieta 4x100m stafete 

                            3. vieta 4x400m stafete 

Juris Daniels Svoks – 4. vieta Šķēpa mešana  

 

“Latgales kauss” atklātās sacensības vieglatlētikā 

Juris Daniels Svoks – 1. vieta Šķēpa mešana U20 

                                    1. vieta Diska mešana U20 

Raivis Vaikuls – 1. vieta Augstlēkšana 

Andrejs Lipiņš – 1. vieta Šķēpa mešana U18 

                            1. vieta Diska mešana U18 

 

Armvrestlings: 

 

Starptautiskās sacensības Riga Open 

Sergejs Podgajskis – 2. vieta Iesācēji -85kg kreisā roka  

Sandris Šedis – 1. vieta Pro vīri +95kg kreisā roka 

                          1. vieta Pro vīri +95kg labā roka 

                          1. vieta Absolūti kreisā roka 

                          1. vieta Absolūti labā roka 

 

Latvijas čempionāts armvrestlingā 

Antons Igoņins – 2. vieta Vīri -70kg kreisā roka 

                             2. vieta Vīri -70kg labā roka 

Sergejs Podgajskis – 5. vieta Vīri -86kg kreisā roka 

Sandris Šedis – 1. vieta Vīri +95kg kreisā roka 

                          2. vieta Vīri +95kg labā roka 

                          2. vieta Absolūti kreisā roka  

 

Vasaras lauziens 2020 

Antons Igoņins – 2. vieta Iesācēji -75kg kreisā roka  

                             1. vieta Iesācēji -75kg labā roka  

Juris Grustāns – 2. vieta Iesācēji -85kg kreisā roka 

                           2. vieta Iesācēji -85kg labā roka 

Sandris Šedis – 2. vieta Vīri +90kg kreisā roka  

                          2. vieta Vīri +90kg labā roka 

                          1. vieta Absolūti kreisā roka  

                          1. vieta Absolūti labā roka 

 

Daugavpils novada čempionāts armvrestlingā 

Antons Igoņins – 1. vieta Iesācēji -80kg labā roka 

Dmitrijs Isajevs – 3. vieta Iesācēji +80kg labā roka 



Sandris Šedis – 1. vieta Absolūti labā roka  

 

 

4. Sporta infrastruktūras uzturēšana 

 Naujenes pagasta teritorijā atrodas vairāki sporta laukumi, kas regulāri tiek uzturēti un 

apsaimniekoti. Tie ir Naujenes ciema stadions, Kraujas sporta laukums, sporta laukumi 

Vecstropu ciemā, Naujenes pagasta Sporta zāle Lociku ciemā.  

 Sākot ar maija mēnesi, līdz pat oktobrim, sporta laukumos aktīvi tiek veikti zālāja 

pļaušanas darbi. Maijā un oktobrī, kad zālāja augšana nav tik aktīva tās ir 6 reizes mēnesī, jeb 

20 stundas, bet vasaras mēnešos un septembrī, kad zālāja kopšana prasa īpašu uzmanību tās ir 

10 reizes mēnesī, jeb 40 stundas. 

 Visi laukumi tiek regulāri apsekoti kā vasaras tā arī ziemas mēnešos, lai pēc iespējas 

ātrāk varētu novērst radušos bojājumus un veikt remontdarbus.  

 2020. gadā, veicot sporta infrastruktūras apsekošanu, tika veikti betonēšanas darbi, žoga 

remonts, futbola vārtu nostiprināšana, laukuma līniju nostiprināšana Kraujas sporta laukumā. 

Naujenes pagasta sporta zālē Locikos tika veikta sporta zāles grīdas krāsošana, radiatoru 

krāsošana, sienu krāsošana, noliktavas durvju montāža, papildus apgaismojuma ierīkošana, 

trenažieru remonts. Izlietoto materiālu summa sastādīja 142,78 EUR. Tika veikta stikla paketes 

nomaiņa par 110,00 EUR. Tika veikta sporta zāles logu tonēšana ar UV necaurlaidīgu plēvi, lai 

uzlabotu sportistu treniņu apstākļus tieši vasaras periodā, kad ir viskarstāk par 870,79 EUR. 

Tika nomainītas arī durvis dušas telpā par 56,48 EUR. Tāpat tika veikta arī ugunsdzēšamo 

aparātu pārbaude un iegāde par 66,05 EUR. Naujenes pagasta sporta zālē tika veikta arī spēka 

trenažieru troses nomaiņa, ūdens maisītāja nomaiņa dušā. Āra pludmales volejbola laukumam 

tika atjaunots smilts segums, kopējās darbu izmaksas sastādīju 463,44 EUR.  

  

 

5. Materiālās bāzes papildināšana 

 Lai nodrošinātu dažādu pasākumu un treniņu procesa kvalitatīvu norisi, katru gadu tiek 

atjaunota sporta materiālā bāze, iegādāts jauns sporta inventārs. Tādējādi sporta komandas un 

individuālie sportisti tiek nodrošināti ar visu nepieciešamo treniņu procesam, kā arī dalībai 

Daugavpils novada čempionātos. Tāpat jauno sporta inventāru treneru pavadībā ir aicināti 

izmantot visi pagasta iedzīvotāji.  

 2020. gadā no budžeta līdzekļiem tika iegādāts sporta inventārs 740  EUR apmērā, t.sk.  

inventārs florbolam,   futbola taktiskā tāfele,  treniņu konusi, treniņu vestes, pievilkšanās stienis, 

futbola tīkli, magnētiskā tāfele, bicepsa un tricepsa svaru stieņi, hanteļu un fitnesa rokturi, svaru 

stieņa fiksatori.   Pie Kraujas sporta laukuma tika uzstādīta velo novietne par 242,00 EUR,  

izbūvēta papildus inventāra glabātuve sporta zālē  Locikos par 606,93 EUR,  

.  

 



   
 

 

 

Noslēgumā.. 

 Lai arī šobrīd izskatās, ka klātienē tiksimies vēl ne tik drīz, vēlam, lai tas Jūs neattur no 

aktīvas laika pavadīšanas arī šajā grūtajā laikā. Šis ir īstais laiks, lai sevi pilnveidotu kā fiziski 

tā arī garīgi, laiks pašizaugsmei, jo galu galā individuālos treniņus jau neviens nav aizliedzis, 

un ne tikai sportā. Varbūt Jums ir kāds sen lolots sapnis vai iecere, ko vēl neesiet īstenojuši, 

vienalga vai tā būtu mācīšanās slēpot vai jaunu datorprasmju apgūšana, ir laiks ķerties vērsim 

pie ragiem. 

 Arī mēs, Naujenes pagasta pārvalde, meklēsim jaunus un inovatīvus veidus kā veicināt 

Jūsu fizisko un garīgo veselību, izmantojot gan viedās tehnoloģijas, gan aktivitātes, ko variet 

veikt ārā vai savā guļamistabā un kurām nav nepieciešams speciāls inventārs, tikai gribasspēks. 

 Tāpēc aicinām ik katru Naujenes pagasta iedzīvotāju sekot līdzi jaunumiem sociālajos 

tīklos, pagasta mājaslapā un uz afišu dēļiem, atbalstīsim viens otru, būsim aktīvi un saprotoši, 

jo kopā mēs VARAM!  

 

 Sagatavoja: Sporta pasākumu organizators Sandris Šedis 


