Daugavpils pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums
Pilsētas svētku svinēšana jūnija sākumā mums kļuvusi par
labu un skaistu tradīciju. Šajās
dienās mēs visi saprotam to, cik
skaista, daudznacionāla, talantīga un vienota ir mūsu Daugavpils. Laikam nav citu tādu svētku, kad ielās var redzēt tik daudz
laimīgu, smaidīgu, jaunu un gaišu seju. Tie ir daugavpilieši, kuri
piedalās neskaitāmajos koncertos dažādās pilsētas vietās nacionālo kultūras biedrību un citu radošo kolektīvu sastāvā, viņu
pateicīgie skatītāji un pilsētas
viesi no visas Latvijas, Daugavpils sadraudzības pilsētām no visas pasaules.
Pilsētas svētki tiek veltīti kādai nozīmīgai jubilejai pilsētas
vēsturē: Daugavpils 730 gadu jubileja, 150 gadi teātrim Daugavpilī, Vienības namam – 70. Šogad
atzīmējam 130 gadu jubileju Cietoksnim – mūsu pērlei un lepnumam, kas stāv uz atdzimšanas
sliekšņa. Pilsētas svētku laikā
varēsim pēdējo reizi redzēt Cietoksni tā pašreizējā izskatā, jo
nākamajā gadā tur sāksies lieli
rekonstrukcijas un būvniecības
darbi.
Cienījamie pilsētnieki un
Daugavpils viesi! Daugavpils Domes vārdā aicinu jūs piedalīties
pilsētas svētkos, kas notiks 2008.
gada 6.-8. jūnijā. Organizatori
centās izdarīt visu, lai arī šie
svētki ieietu pilsētas vēsturē kā
spilgts un neaizmirstams notikums. n

Laipni lūdzam!
Daugavpils Domes
priekšsēdētāja Rita Strode

2008. gada jūnijs – augusts
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Daugavpils – sportiska pilsēta
Pilsētas svētku priekšvakarā
iznāk kārtējais pašvaldības
izdevums “Daugavpils ziņas”,
kas veltīts sportam. Mēs pastāstīsim par iespējām pilsētā nodarboties ar sportu, par uzdevumiem un perspektīvām šajā jomā. Fizkultūras un sporta nozīmē sabiedrībā nav apstrīdama.
Bet kādu sportu un kā atbalsta
Daugavpils pašvaldība?
Uz šo un citiem jautājumiem
atbild Daugavpils pilsētas Domes
priekšsēdētājas 1. vietniece
Eleonora KLEŠČINSKA.
– Daugavpils ir pilsēta ar senu
sporta vēsturi un tradīcijām. Par savu
uzdevumu pašvaldība uzskata atbalstu masu sportam un sporta pieejamību visiem iedzīvotāju slāņiem, īpašu
vērību veltot bērnu veselībai, viņu
pilnvērtīgai, sportiskai atpūtai vasarā.
4 pilsētas sporta skolās 17 sporta
veidos nodarbojas 2003 cilvēki, bet 33
sporta klubos nodarbojas vēl 1990 cilvēki. 2008. gadā pašvaldības atbalstu,
kas kopumā sastāda apmēram 337 000
latu, saņem arī privātie sporta klubi,
kur nodarbojas ar tādiem sporta veidiem kā spīdvejs, volejbols, basketbols, jāšanas sports, kartings, tūrisms,

2

airēšana, cīņa u.c. Piemēram, invalīdu
sporta klubi “Daugavpils” un “Elpa”
šogad no pašvaldības saņems 2 un 4
tūkst. latus, veterānu sporta klubs-6
tūkst. latus. Sporta nometņu organizēšanai Daugavpils Dome šogad iedalījusi vairāk ka 46 000 latus.
Līdz brīdim, kad Daugavpils pieredzi pārņēma Liepāja, Daugavpils
sporta medicīnas centrs bija vienīgais
valstī. Centrs arī saņem finansējumu
no pašvaldības, veiksmīgi strādā un

rūpējas par sportistu veselību. Kopumā no Daugavpils budžeta 2008. gadā
sportam tiks tērēts apmēram 1 milj.
latu.
– Kā ir ar sporta bāzēm? Vai to
pietiek un kāds ir tehniskais nodrošinājums?
– Neskatoties uz to, ka mūsu pilsētā ir pietiekami labas sporta bāzes –
katrā mikrorajonā ir sporta laukumi,
pilsētā ir 5 slēgtie baseini, 2 stadioni–
tā nepietiek. Piemēram, vairāk kā 40
pilsētas sporta zālēs nodarbību laiks
ir strikti sadalīts, noslogotas tās tiek
no rīta līdz vakaram, tās ir nepieciešamas gan skolu nodarbībām, gan
privātajiem klubiem un sekcijām.
Liels ieguvums ir rekonstruētais 16.
vsk. stadions Jaunajā Forštatē, kur
ieklāts mākslīgais segums. Tuvākajā
laikā Sporta pārvalde iegādāsies arī
jaunus futbola vārtus. Pilsētas sporta
bāzes atslogos un dos jaunas iespējas
Multifunkcionālā sporta halle, kas tiek
būvēta Esplanādē.
– Jūs runājat par sporta pieejamību. Kā būs ar šo prioritāti, ja viss
sadārdzinās?
– Jā, sadārdzinās viss, bet tikai ne
iespēja būt veseliem un harmoniski
attīstītiem mūsu bērniem. Pilsētas
sporta skolu audzēkņiem nodarbības
ir par velti, pat daiļslidošana un hokejs.1.-4. klašu audzēkņus bez maksas
māca peldēt. Jāpiebilst, ka arī pieaugušajiem baseina apmeklējuma cena
ir simboliska– 1,5 lati par stundu. Pieejama cenas ziņā ir arī slidošana Ledus hallē. Par maksu nodarbības ir privātajos sporta klubos un sekcijās, kur
cena atkarīga no pieprasījums uz pakalpojumu.
– Ko jādara tiem, kuri vēlas nodarboties ar sportu, vecākiem, kuri
nolēmuši pievērst bērnus sportam,
kur viņiem jāgriežas?
– Pirmkārt, nepieciešams izvēlēties sporta veidu. Tie ir vairāki desmiti
sporta veidu, ko piedāvā pašvaldība
un privātie klubi. Šajā avīzē publicējam sarakstu. Norādīti ir sporta skolu vadītāji, sekcijas un tālruņu numuri. Un vēl, visus, kuri ir izvēles priekšā,
aicinu uz sporta organizāciju prezentācijas pasākumu, kas notiks pirms
jaunā mācību gada sākuma Volejbola
skolā Kandavas ielā 17a. Nepalaidiet
garām! n
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Sporta organizācijas
NOSAUKUMS

VADŒT¬JS

T¬LRUNIS DARBŒBAS VEIDS

ADRESE

Vit‚lijs Gauks

Sporta darba
65424443
organiz‚cija
29552047
pilsÁt‚

Daugavpils
Olimpiskais centrs

Uldis Pastars

Augstas klases
65422263 sportistu sagataRaiÚa 31
29210276 voanas programmu koordin‚cija

BJSS Nr. 1

Paukoana, smag65427108 atlÁtika, futbols,
CietokÚa 61
Dmitrijs VasiÔjevs
26033296 smaiÔoana,
auana

Daugavpils pilsÁtas
Sporta p‚rvalde

BJSS Nr. 2

65476174
ValÁrijs Moisejevs
Volejbols, teniss
29568150

RaiÚa 69

Kandavas 17a

direktora p.i.
Vilhelms
Stepanovs

BrÓv‚ cÓÚa, grieÌuromieu cÓÚa,
65425346 bokss, vieglatlÁSmilu 92
29165686 tika, peldÁana,
akadÁmisk‚
airÁana

"Sporta centrs
Daugavpils ledus"

Viktors Drelings

Hokejs,
65407190 daiÔslidoana,
sporta dejas

Sporta komplekss
"Celtnieks"

ValentÓns
œubarskis

Baseins, sauna,
cÓÚas,
65432510
svarcelanas z‚le, Jelgavas 7
28811271
vieglatl. sektori,
futbola laukums

DPSP BJSS

BiedrÓbas "Speedway
65438807 SpÓdvejs,
Grand Prix of Latvia" ValÁrijs –idlovskis
29561039 autospÓdvejs
klubs "LokomotÓve"
DU sporta
komplekss

"Daugava"

Stacijas 47a

Jelgavas 54

P‚vels RinkeviËs

Basketbols, volejbols, aerobika,
65428664
Kandavas 1
vieglatlÁtika,
26347368
grieÌu-romieu
cÓÚa

JevgÁnija
MikuÔina

Visu veidu
veter‚nu sports,
L‚ËplÁa 39
65421150 sporta b‚ze ñ
veselÓbas grupas,
aerobika un tml.

VieglatlÁtikas manÁ˛a J‚nis Melderis

65439151
VieglatlÁtika
26889529

Valkas 4a

Daugavpils boksa
klubs "LokomotÓve"

65433136
Bokss
25900832

Pukina 55

Vladimirs PuËka

Sporta klubi
SPORTA ORGANIZ¬CIJA

SPORTA VEIDS

VADŒT¬JS

T¬LRUNIS

SO "Daugavpils pilsÁtas
–aha-dambretes klubs"

–ahs, dambrete

StaÚislavs Krivihs

29519064

Fitnesa feder‚cija

Fitness, pauerliftings,
bodibildings,
stepaerobika

Olegs Burinskis

27524401

Daugavpils
basketbola klubs

Basketbols

Vilhelms Stepanovs

28880830

Daugavpils
triatlona centrs

Triatlons

Anatolijs Leva

29173251

Daugavpils pilsÁtas
volejbola klubs

Volejbols

J‚nis Dukinskis

SO ´Daugavpils pilsÁtas
Hokeja klubsª

Hokejs

Leonards Teniss

65421018

SIA "Dharma"

Fitness

Sergejs Sergejevs

29501851

Latvian Funakoshi Shotokan
KaratÁ
Karatedo Academy

Andrejs Komars

29236618

BiedrÓba Daugavpils boksa
klubs "LokomotÓve"

Bokss

Vladislavs Sokolovs

26777106

SIA "FC Dinaburg"

Futbols

OÔegs Gavrilovs

29425001

SO Sporta klubs "Singitaj"

D˛udo, sambo, aikido

Teodors Bikovskis

26161276

BiedrÓba biatlona klubs
"»empions"

Biatlons

Olegs MaÔuhins

29429929

Sporta deju klubs
"Daugavpils"

Sporta dejas

JeÔena Pasternaka

29251156

SSO "Daugavpils Taekvondo
Taekvondo
AkadÁmija"

Aleksandrs Astankovs 29502685

BÁrnu sporta klubs
"Veiksme VR"

GrieÌu-romieu cÓÚa

Pavels KrupeÚins

27034507

SO "Olimpia"

PeldÁana

EdÓte Dedele

26816524

Daugavpils pilsÁtas sporta
klubs "Dinazis"

GrieÌu-romieu cÓÚa,
brÓv‚ cÓÚa

Vit‚lijs VÁrdiÚ

29123743

FC "Daugava"

Futbols

Aleksandrs Isakovs

29546590

Daugavpils orientÁanas
sporta klubs "Stiga"

OrientÁan‚s sports

J‚nis Gaidelis

28885241

Latgales Taekvondo centrs
"Jitae"

Taekvondo

Boriss Ivanovs

29824448

Grand Prix of Latvia

SpÓdvejs

Vladimirs RibÚikovs

29558830

Grand Pix of Latvia sk.
"LokomotÓve"

SpÓdvejs

Vladimirs –idlovskis

65438807

Daugavpils Tenisa klubs

Teniss

ValentÓns œubarskis

28811271

Daugavpils pilsÁtas sporta
asoci‚cija "ATLANTS"

BrÓv‚ cÓÚa

Anatolijs Kozlovs

Daugavpils kartinga klubs

Kartings

Vit‚lijs –akalovs

29265558

Paukot‚ju sporta klubs
"ESPA Daugava"

Paukoana

Aleksandrs PÔaskins

26563022

Latgales airÁanas un
t˚risma centrs

AirÁana

Aleksejs Lavrenovs

29517299

Autosporta klubs
"Daugavpils"

Autosports

Leonards Teniss

"Baltic Underwater Group"

Fridaivings

Boriss Batmanovs

29450948

NeredzÓgo sporta klubs
"Elpa"

PeldÁana,
vieglatlÁtika, airÁana

Andrejs Kirins

29580122

InvalÓdu sporta klubs
"Daugavpils"

Da˛‚di sporta veidi

V.–evËenko

27026451

Zirgu sporta cienÓt‚ju
bÁrnu klubs

J‚anas sports

Josifs Olehno

29667945

Daugavpils izpletÚlÁcÁju
sporta klubs

IzpletÚu sports

Andrejs AlehnoviËs

29874294
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Daugavpilī ir jārod saikne
starp pusaudžu un pieaugušo sportu
Daugavpils Olimpiskais Centrs
ir olimpiskās kustības veicinātājs pilsētā, tāpēc saruna ar
Uldi PASTARU būs vairāk par
profesionālā sporta attīstību.
– Kādi ir Olimpiskā Centra uzdevumi un mērķi?
– Mums ir divi pamatuzdevumi.
Viens ir veicināt sportistu iekļūšanu
valsts olimpiskajā vienībā un sacīkšu,
treniņu procesa nodrošināšana, līdzfinansēšana labākajiem un perspektīvākajiem pilsētas individuālo olimpisko sporta veidu sportistiem, otrs ir
sporta materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, lai sporta bāzes pilsētā atbilstu mūsdienu prasībām. Mēs jau
uzturam divas cīņas zāles, specializēto
svarcēlāju zāli, trenažieru zāli, divus
atklātos tenisa laukumus un šobrīd
būvējam multifunkcionālo sporta halli. Mērķis mums ir viens – pilsētas
sporta dzīves kvalitatīva izaugsme.
– Pastāstiet sīkāk par Multifunkcionālo sporta halli un tās būvniecības izmaksām?
– Halle tiek būvēta par valsts un
pašvaldības naudu. Latvijas Olimpiskā
Komiteja un Daugavpils Dome halles
būvniecību, sākot no projektēšanas
darbiem līdz pat būvdarbu pabeigšanai,
uzticēja Daugavpils Olimpiskajam
Centram. Būvniecības izmaksu tāme ir
17 milj. latu. Par šo naudu tiks izbūvētas
segtās telpas 9 200 kvm platībā, t.sk.
daudzfunkcionālā sporta zāle 2 900
kvm, kuru var transformēt 3 atsevišķās
zālēs. Būs 2 baseini: 25 metru baseins
ar 6 celiņiem un bērnu baseins. Hallē
būs vienīgā Baltijas valstīs specializētā
paukošanas zāle. Paredzēta arī
trenažieru zāle, vingrošanas, aerobikas
zāle, sporta medicīnas bloks, kafejnīca,
ģērbtuves, vairākas pirtis, sanitārie
mezgli. Bet tas arī vēl nav viss. Notiks
apkārtējās teritorijas labiekārtošana
vairāk nekā 4 ha platībā – futbola
laukums, autostāvvietas 230 automašīnām, zaļā zona, ārējie un iekšējie inženiertīkli, komunikācijas. Saskaņā ar
līgumu, sporta halle būvniekam jānodod ekspluatācijā 2009. gada maija
beigās, tas ir tieši pēc gada.
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– Tātad, Daugavpils neatpaliek
no Rīgas, Liepājas, Ventspils, kur jau
ir šādi sporta centri?
– LOK kopīgi ar ieinteresētajām
pašvaldībām uzņemas lielu un modernu sporta centru būvniecību tajās
pilsētās, kur ir augstskolas. Tas dod
iespēju jauniešus motivēt gan studēt,
gan turpināt nodarboties ar sportu.
Daugavpilī ir sasniegumi jauniešu,
junioru sportā. Piemēram, cīkstoņi,
kas katru gadu izcīna medaļas Eiropas
vai Pasaules atbilstoša vecuma čempionātos, dažāda līmeņa starptautiskās sacensībās, bet smaga ir pāreja no
junioru sporta uz pieaugušo sportu.
Jaunieši dodas studēt vai uzsāk darba
gaitas, rodas grūtības turpināt izaugsmi sportā un šajā ziņā ļoti liela nozīme
ir sporta bāzēm, kas dod papildus
motivāciju ne tikai turpināt treniņus,
bet arī palikt dzimtajā pilsētā. Tas ir
viens no iemesliem, kāpēc mums šis
sporta komplekss ir ļoti nepieciešams.
– Kā sportists var saņemt atbalstu no Olimpiskā Centra?
– Ir izstrādāti un apstrādāti kritēriji, balstoties uz kuriem arī tiek finansēti sportisti. Piemēram, ja sportists reāli pretendē uz vietu Olimpiskās vienības C sastāvā, tad viņam tiek
nodrošināts līdzfinansējums apmēram 2 300 latu gadā. Ja sportists ir
Olimpiskās vienības B sastāvā, tad

līdzfinansējums ir 3,5 tūkstoši latu
gadā. Šogad B sastāvā mums ir 2 sportisti – paukotāja Jūlija Vansoviča un
cīkstonis Imants Lagodskis. C sastāvā
ir 7 sportisti.
Nosauktās summas ir tikai mūsu
līdzfinansējums, papildus finansējumu nodrošina Latvijas Olimpiskā vienība. Bez tam līdzfinansējums tiek
sniegts arī atsevišķu sporta veidu programmu, piemēram biatlona programmu realizācijai, atsevišķu sportistu,
kas vēl tikai pretendē uz iekļūšanu
olimpiskajā vienībā, treniņu procesa
nodrošināšanai.
– Šīs naudas pietiek?
– Šobrīd naudas pietiek. Mēs vēlētos, lai sportistu skaits, kas pretendē
uz Olimpiskā centra līdzfinansējumu,
būtu krietni lielāks. Es atkal gribu uzsvērt, ka ne naudas trūkums ir lielākā
problēma. Ļoti lielu uzmanību sportam
velta pašvaldība, tieši pateicoties LOK
un Daugavpils Domes ciešajai sadarbībai ir kļuvis par realitāti Sporta halles būvniecības projekts. Gribētos konstruktīvāk sadarboties ar daudzajām
pilsētas sporta skolām, privātajiem
sporta klubiem, sekmējot perspektīvāko sportistu atlasi un nodrošinātu viņu
tālāko sportisko izaugsmi. Olimpiskais
Centrs jau šobrīd var nodrošināt pietiekamu finansiālu atbalstu, nākamgad –
arī labus treniņu apstākļus. n
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Uz startu, Daugavpils!
Katrs gads Daugavpilī ir bagāts
sporta notikumiem, nav izņēmums arī šis. Ir gaidāmi ļoti interesanti, dažāda mēroga sporta
pasākumi, kas priecēs Daugavpils sporta cienītājus un pilsētas
viesus. Nosaukšu tikai nelielu
daļu no lielā sporta notikumu
klāsta, kas gaidāmi šogad.
24.–29. jūnijā pilsētā norisināsies
Eiropas čempionāts brīvajā un grieķu-romiešu cīņā, sieviešu brīvajā cīņā kadetiem (jaunieši līdz 18 gadiem).
Gaidāms, ka sacensībās piedalīsies
500 sportistu no Eiropas valstīm. Sacensības notiks Ledus hallē.
Ledus hallē notiks arī tradicionālais hokeja turnīrs “Daugavpils
kauss” 24.–27. jūlijā. Gribu iepriecināt
līdzjutējus ar ziņu – uz turnīru atbrauks Latvijas čempioni, komanda
“Metalurgs” (Liepāja), Baltkrievijas
čempioni, komanda “Keramin”, Kazahstānas čempioni, komanda “Torpedo”. Spēles solās būt interesantas, jo
ar šīm titulētajām komandām spēkiem mērosies mūsu “Latgale”.
Šogad, pēc divu gadu pārtraukuma notiks maratons. Sacensības notiks 17. augustā. Atjaunot šo jauko tradīciju palīdzēja sponsors – banka
“Nordea”.
30. augustā stadionā “Lokomotīve” notiks Grand Prix spīdvejā kārtējais posms. Kopā ar 16 labākajiem
pasaules sportistiem startēs arī daugavpilietis Grigorijs Laguta. Turpināsies Polijas atklātā čempionāta kalendārās sacensības.
Notiek Latvijas čempionāts futbolā, kur par uzvaru cīnās 2 Daugavpils komandas: “Dinaburga” un “Daugava”.
Ceram, ka mūsu sportisti atvedīs
daudz medaļu no Ventspils, kur 13.–
15. jūnijā norisināsies Latvijas Olimpiāde. Uz Ventspili dosies 190 Daugavpils sportisti, kuri sacentīsies 16 sporta veidos.
Noslēgumā vēlos piebilst, ka nesen atvērām savu mājas lapu Internetā, kur var iegūt plašāku informāciju par sporta dzīvi Daugavpilī –
www.sportaparvalde.lv n
Vitālijs Gauks,
Daugavpils Sporta pārvaldes vadītājs

Daugavpils sporta notikumu kalendārs
2008. g. jūnijs–decembris
SACENSŒBU NOSAUKUMS

DATUMS

SPORTA VEIDS

J¤NIJS
Daugavpils atkl‚tais rings

20.06.

Bokss

Eiropas Ëempion‚ts kadetiem

24.06. ñ 29.06.

BrÓv‚ un grieÌu-romieu cÓÚa,
brÓv‚ cÓÚa sievietÁm

Daugavpils Ëempion‚ts

04.06. ñ 05.06.

VieglatlÁtika

Daugavpils spÁles 2008

11.06.

VieglatlÁtika

¬trspÁles turnÓrs "LÓgo"

23.06. ñ 24.06.

–ahs

Latgales novada individ. Ëempion‚ts

04.06. ñ 08.06.

–ahs

Daugavpils Ëempion‚ts

02.06. ñ 03.06.

Lo˛u auana

Daugavpils atkl‚t‚s sacensÓbas

22.07. ñ 23.07.

Bokss

"Daugavpils kauss"

24.07. ñ 27.07.

Hokejs

DP jaunieu Ëempion‚ts

J˚lijs

–ahs

J¤LIJS

AUGUSTS
5. Starptautiskais maratons

17.08.

VieglatlÁtika

"Grand Prix of Latvia"

30.08.

SpÓdvejs

SEPTEMBRIS
HBJL 2.divÓzijas meistarsacÓkstes (meitenes) Septembris ñ decembris Basketbols
HBJL 2.divÓzijas meistarsacÓkstes (zÁni)

Septembris ñ decembris Basketbols

Daugavpils Ëempion‚ts

Septembris ñ decembris Basketbols

13. R.Sarguna piemiÚas turnÓrs

26.09. ñ 28.09.

GrieÌu-romieu cÓÚa

Veter‚nu Ëempion‚ts

Septembris

Novuss

Veter‚nu atkl‚tais Ëempion‚ts

Septembris

Novuss

LPS veter‚nu atkl‚tais Ëempion‚ts

Septembris

Novuss

DSDK Ëempion‚ts

Septembris

–ahs

OKTOBRIS
LSBL Ëempion‚ts (sievietes)

Oktobris ñ decembris

Basketbols

LABL Ëempion‚ts (vÓriei)

Oktobris ñ decembris

Basketbols

SP BJSS meistarsacÓkstes meitenÁm

Oktobris ñ novembris

Basketbols

Daugavpils SP BJSS meistarsacÓkstes

03.10. ñ 05.10.

Briv‚ cÓÚa, brÓv‚ cÓÚa sievietÁm
Bokss

Latvijas meistarsacÓkstes jaunieiem

09.10. ñ 11.10.

Rudens skrÁjiens "StropiñDaugavpils"

12.10.

VieglatlÁtika

Komandu Ëempion‚ts

03.10. ñ 06.12.

Novuss

BÁrnu festiv‚ls "Latgales rudens"

Oktobris

–ahs

V.Petrova kausa izcÓÚa

26.10. ñ 27.10.

Svarcelana

Daugavpils kauss

Oktobris

Paukoana

NOVEMBRIS
31.10. ñ 01.11.

BrÓv‚ cÓÚa

Daugavpils kausa izcÓÚa, veltÓta Latvijas
Republikas proklamÁanas dienai

Starptautiskais turnÓrs

19.11. ñ 21.11.

BrÓv‚ cÓÚa, brÓv‚ cÓÚa sievietÁm

H.Silova 5. Starptautiskais turnÓrs

15.11. ñ 17.11.

VieglatlÁtika

Polijas un Latvijas Republikas
proklamÁanas dienai veltÓts turnÓrs

16.11.

Novuss

Daugavpils Ëempion‚ts

Novembris

–ahs

LR proklamÁanas dienai veltÓts turnÓrs

Novembris

–ahs

Daugavpils kausa izcÓÚa

Novembris

–ausana

Starptautiskais ZiemassvÁtku turnÓrs

21.12. ñ 22.12.

BrÓv‚ cÓÚa

ZiemassvÁtku turnÓrs

19.12. ñ 20.12.

Bokss

LPS ZiemassvÁtku turnÓrs

21.12.

Novuss

AvÓzes "Million" kausa izcÓÚa

Decembris

–ahs

ZiemassvÁtku turnÓrs

25.12.

–ahs

DECEMBRIS

Jaungada skrÁjiens

30.12.

VieglatlÁtika

Daugavpils pilsÁtas Ëempion‚ts

04.12.08. ñ 20.04.09.

Volejbols

Daugavpils Ëempion‚ts futz‚l‚

08.12.08. ñ 20.02.09.

Futbols

Daugavpils pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums
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Kopīgi pretī panākumiem sportā
Uz jautājumiem, kas skar sporta
dzīvi pilsētā atbild lielāko
sporta klubu vadītāji:
VĒRTĒJAT
T JŪSU KLUBA
 KĀ VĒRTĒJA
SAD
ARBĪBU AR DA
UGA
VPILS
SADARBĪBU
DAUGA
UGAVPILS
PAŠV
ALDĪBU?
AŠVALDĪBU?
KĀDAS
AS IR JŪSU KLUBA
 KĀD
ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪV
AS?
PERSPEKTĪVAS?

“Par mierīgu dzīvi
varam tikai sapņot”
V. RIBŅIKOVS, sporta kluba
“Lokomotīve” izpilddirektors

 Tā ir sanācis, ka spīdvejs mūsu
pilsētā ir pats populārākais sporta
veids, es pat teiktu, ka tautas sporta
veids. Sacensības stadionā pulcē 6-7
tūkstošus līdzjutēju. Tāpēc nav brīnums, ka pilsētas Dome uzņēmās kļūt
par kluba akcionāru. Pašvaldība sedz
līdz trešdaļai mūsu izdevumu. Teikšu
vairāk, pašvaldība piedalās ne tikai
stratēģiski svarīgu lēmumu pieņemšanā, bet arī kluba ikdienas darbā. Jāpiebilst, ka kluba “Lokomotīve” prezidents ir Daugavpils Domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Lāčplēsis.
Viņš ir bijis arī Latvijas autosporta federācijas prezidents un lieki teikt, ka
ir ilggadējs spīdveja līdzjutējs.
 Mums ir jānoturas pirmajā Polijas līgā un jāizcīna uzvaras. Neesam
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atmetuši cerību iekļūt ekstra līgā. Bet
šobrīd galvenās rūpes ir par to, lai Latvijas izlase iekļūtu pasaules labāko
komandu desmitniekā un tas ir reāls
mērķis.
Plānojam pabeigt stadiona rekonstrukciju, lai Daugavpilī varētu norisināties pasaules čempionāti spīdvejā
arī turpmāk, lai Daugavpils līdzjutēji
varētu vērot pasaules sporta zvaigžņu
sniegumu. Mūsu plānos ir paplašināt
spīdveja bērnu sporta skolu, paātrināt
jauno sportistu sagatavošanu. Darba ir
daudz, tāpēc par mierīgu dzīvi varam
tikai sapņot.

“Gatavojamies
jaunai spēlei”
J.DUKŠINSKIS,
sporta kluba “Ezerzeme/DU”
valdes priekšsēdētājs

 Ja runājam par attieksmi pret
kluba un pašvaldības sadarbību, tad
vērtēju to kā produktīvu. Protams,
Daugavpils nav tik bagāta, kā daži citi
Latvijas reģioni, lai varētu gaidīt lielu
finansējumu volejbola attīstībai. Un
tomēr 40 000 lati – tas ir finansējums,
ko klubs saņem no pilsētas un tas ir
jāuzskata par nopietnu ieguldījumu.
Jāņem vērā arī palīdzība iedalot sporta
laukumus treniņiem un sacensībām.

Tomēr, es uzskatu, ka optimālākais
variants būtu tāda attiecība: trešdaļa
finansējuma no pašvaldības, divas
trešdaļas no sponsoriem.
 Volejbols pārdzīvo ne tos labākos laikus. Mūsu vīriešu komandai ir
nestabila spēle: te uzvar, te zaudē. Kā
rezultāts tādai spēlei ir pēdējās vietas
turnīra tabulā. Daudzi sportisti ir studenti vai jau strādājoši cilvēki. Es
viņus saucu par pusprofesionāļiem, jo
viņi nav spējīgi ievērot pat sacensību
grafiku, bet citos klubos strādā profesionāli sportisti.
Ko jāizdara, lai atgrieztu volejbolam iepriekšējo statusu? Pirmkārt, ievērojami palielināt budžetu no sponsoriem. Plānojam pārrunas ar Izglītības
un zinātnes ministriju un Daugavpils
Universitāti par lielāku atbalstu vīriešu
volejbolam. Otrkārt, nevajag gaidīt, kad
izaugs jaunā sportistu maiņa, bet jau
tagad jāsper atbilstoši soļi. Mēs esam
sākuši pārrunas ar daugavpiliešiem,
kurus pārmānījuši citi klubi, solot labāku dzīvi. Daži no sportistiem ir gatavi
atgriezties Daugavpilī. Esam griezušies
arī pie Kubas amatpersonām ar lūgumu
atsūtīt leģionārus vai apmainīties ar
spēlētājiem. Atteikumu nesaņēmām,
tāpēc gaidām pozitīvu atbildi. Ceru, ka
šie soļi palīdzēs komandai “Ezerzeme/
DU” ierindoties pirmajā trijniekā, sliktākajā gadījumā labāko pieciniekā.

www.daugavpils.lv
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“Mūs vēro”
A.ISAKOVS, sporta kluba
“Daugava” ģenerāldirektors

 Man liekas, ka pagaidām Dome
mūs vēro. Tas ir likumsakarīgi, jo klubs
ar jaunu vārdu darbojas tikai otro gadu.
Bet pirmie kontakti ar pašvaldības vadību parādīja, ka sadarbība būs auglīga.
Piemēram, futbola skolas – internāta būvniecība. Atsaucoties uz mūsu
lūgumu, Domes izbraukuma komisija
apmeklēja Mežciemu un pieņēma lēmumu par iespējamo zemes nomu internāta būvniecībai un divu futbola
laukumu izbūvei. Veiksmīgi norisinās
pārrunas ar Izglītības pārvaldi par
sporta skolas izveidi. Mēs redzam pašvaldības ieinteresētību sporta attīstībā.
 Jau pirmajā darbības gadā Latvijas čempionātā ieguvām 5. vietu. Uzskatu, ka tas nav slikts rezultāts. Ja
katru gadu komanda virzīsies uz augšu kaut vai par vienu vietu, mēs būsim
gandarīti, lai gan gatavojamies labākiem rezultātiem.
Komandas gatavošanai izmantojām un arī turpmāk izmantosim labāko, kas sasniegts futbola pasaulē. Kas
attiecas uz materiālo bāzi, tad tā ir
sporta skolas – internāta izveide un stadiona ar zāles segumu un slēgtajām
tribīnēm izbūve. Darbi jau notiek. No
Zviedrijas tiek piegādāts zāles segums,
notiek tribīņu izbūve. Gribu teikt, ka uz
Daugavpili mēs atnācām ne uz gadu vai
diviem, mēs vēlamies strādāt.

“ Nekritīsim kaunā”
O.GAVRILOVS, sporta kluba
“Dinaburga” prezidents

 Ar pilsētas Domi mums ir laba
sadarbība. Ir normāls, konstruktīvs
darbs. Ja klubam ir nepieciešama palīdzība, pašvaldība to sniedz. Vienīgais, kas apbēdina ir tas, ka pilsētā
trūkst profesionāļu sportā un ir ES
standartiem neatbilstošs stadions
“Celtnieks”.
 Futbola komandai “Dinaburga” ir 12 gadi. Šobrīd spēlējam 13. sezonu un Latvijas čempionātā komanda ieņem 2. vietu. Šo gadu laikā esam
spēlējuši dažādās valstīs. Pateicoties
“Dinaburgai” par Daugavpili uzzināja
Eiropā. Tradīcijas ir spēcīgas.
Latvijas čempionātos ir bijušas
pirmās vietas, bet parasti tā bija stabila 4. vieta. Komandai ir uz ko tiekties, ir izaugsmes iespējas, perspektīvas.
“Mūs apskauž
labā nozīmē”
L.TENIS, Daugavpils hokeja
kluba “Latgale” vadītājs

 Mūsu sadarbību ar pašvaldību
apskauž daudzās Latvijas pilsētās.
Daudzviet Latvijā ir uzbūvētas ledus
halles, bet reālu labumu iedzīvotajiem
tās nedod. Tāpēc mūsu attiecības ar

Daugavpils pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums

pilsētas domi droši var saukt par partnerattiecībām, kas dod rezultātu.
Kļūstot par kluba akcionāru, Daugavpils Dome aktīvi piedalās kluba darbā,
iesaistās stratēģisku lēmumu pieņemšanā. Finansējuma apjomu negribētos
nosaukt, jo tas pastāvīgi mainās atkarībā no nospraustajiem mērķiem un
budžeta iespējām.
Lieta tāda, ka Eiropā un arī visā
pasaulē notiek prioritāšu meklēšana,
kādiem sporta veidiem dot priekšroku. Izņēmums varētu būt lielvalstis.
Tādās valstīs kā Latvija prioritāšu
jautājums ir ļoti svarīgs. Es uzskatu,
ka hokejam mūsu valstī ir liela nākotne.
 Nākošajā gadā mūsu Ledus
halle svinēs 10 gadu jubileju. Bija gan
panākumi, gan sāpīgi kritieni, kad
sportā iejaucās politika. Šobrīd situācija stabilizējusies. Klubam ir labas
perspektīvas – ir labs treneru sastāvs.
Ir zināmas grūtības ar dublējošā sastāva komplektāciju, bet tiek gatavota
jaunā maiņa.
Mūsu komanda jau trešo gadu
spēlē Latvijas virslīgā, kur ieņem 3.–
5. vietu. Komandai “Latgale” ir laba
slava. Ne velti komandai piedāvāja
pārstāvēt Latviju spēlēs Baltkrievijā.
Nedaudz satrauc tas, ka līdz ar
Rīgas komandas “Dinamo” izveidi
daudzi spēlētāji nesteidzas noslēgt līgumu uz nākamo sezonu ar klubu
“Latgale”. Domāju, ka skaidrība būs
jūlijā. n
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PIEKTDIENA

6. JŪNIJS

PROGRAMMA

DAUGAVPILS MUZEJA PAGALMS

19.00-21.00 Koncerts "Movements".

DAUGAVPILS MUZEJS

11.00-18.00 AtvÁrto durvju diena. Izst‚de "M‚kslas dienas 2008"

PIE DAUGAVPILS UNIVERSIT¬TES
(VienÓbas iela 13)

20.00-21.00 Koncerts "PilsÁtas tango"

18.00-21.30 "Dejas uz ielas" ñ Sporta deju kolektÓvu programma.
21.30-23.00 Koncerts "DziesmuspÁle ar Daugavpili"

LATGALES CENTR¬L¬ BIBLIOT«KA 11.00-20.00 Foto izst‚de "Viena diena LatgalÁ"
SESTDIENA
PIE DAUGAVPILS TE¬TRA

7. JŪNIJS

PROGRAMMA

12.00-14.00 Latvijas svarcÁl‚ju Ëempion‚ts ñ klasiskaj‚ svarcelanas veid‚ guÔus.
11.30-12.15 BÁrnu horeogr‚fisk‚ ansambÔa "AvotiÚ" koncerts
12.15-13.00 Latvieu kult˚ras centra bÁrnu vok‚l‚s studijas "PÁrlÓtes" koncerts
13.00-14.00 Cirka programma "PAR¬DE ALLE"

VIENŒBAS LAUKUMS

15.00-17.00 Daugavpils UkraiÚu biedrÓbas festiv‚ls "»ervona kalina"
17.00-18.00 Latvijas Republikas Sauszemes spÁku orÌestra koncerts
20.30-21.00 PilsÁtas svÁtku atkl‚ana
21.00-22.30 Vakara koncerts ñ Krievijas estr‚des dzied‚t‚js Sergejs Lazarevs
23.45-01.00 Pusnakts koncerts ñ Latvijas estr‚des dzied‚t‚js Intars Busulis

DAUGAVMALA

23.15

SvÁtku uguÚoana

11.00-20.00 BÁrnu piep˚am‚s atrakcijas (Pie Daugavas)
11.00-21.00 Amatnieku tirdziÚ (RÓgas iela)
12.30-13.30 Daugavpils UkraiÚu biedrÓbas festiv‚ls "»ervona kalina"
DUBROVINA PARKS

16.00-18.00 BruÚinieku paraugdemonstrÁjumi
15.00-20.00 K‚pÁc 5 M‚kslas projekts "Imunit‚te"
18.00-20.00 Bardu koncerts ñ "Iel˚dz P‚vels Dubrovins"
22.30-1.00 M˚zikas grupas "Ckoptr" koncerts
23.00-1.00 K‚pÁc 5 M‚kslas projekts "Imunit‚te". Foto un video akcija (pie str˚klakas)
11.00-15.00 Sporta svÁtki

PIE DAUGAVPILS UNIVERSIT¬TES
(Par‚des iela 1)

15.00-15.30 Austrumu deju studijas "Malika" koncerts
16.00-17.00 Cirka programma "PAR¬DE ALLE"
17.00-21.00 Deju grupu un grafiti m‚kslas projekts "Essential show"
22.45-23.00 Ugunsovs "QQ Fire" (Daugavpils) un klubs "Vargentorn" (Vitebska)
10.30-11.00 Daugavpils Ïit‚ristu ansambÔa koncerts
11.00-12.20 Daugavpils UkraiÚu biedrÓbas festiv‚ls "»ervona kalina"
12.20-12.50 Folkloras kopu "DzÓsmeite" un "DzÓsme" koncerts
13.00-13.30 LKC Big band "Latgale" koncerts
13.40-14.10 LKC D˛eza ansambÔa koncerts
14.20-14.50 LR Sauszemes SpÁku orÌestra saksofonu kvarteta koncerts

DAUGAVPILS MUZEJA PAGALMS

15.00-15.30 "Jazz Island" koncerts (Lietuva, ViÔÚa)
15.40-16.10 "Jazz-Kvintets" koncerts (Daugavpils)
16.20-16.50 Zemessardzes artilÁrijas bataljona m˚zikas grupas "Zalve" koncerts
17.00-17.30 Vijolnieku ansambÔa koncerts, vad. Nikolajs SÔusars
17.40-18.10 LKC akordeonistu orÌestra un ansambÔa koncerts
18.20-19.00 Daugavpils popgrupas "VijolÓte" koncerts
19.10-20.20 M˚zikas grupas "Elpa" koncerts
20.30-21.00 Rok-grupas "Dabasu Durovys" koncerts

DAUGAVPILS MUZEJS

11.00-18.00 AtvÁrto durvju diena. Izst‚de "M‚kslas dienas 2008

LATGALES CENTR¬L¬ BIBLIOT«KA 11.00-17.00 Foto izst‚de "Viena diena LatgalÁ".
SVĒTDIENA
PILS«TAS DOME

8.JŪNIJS

PROGRAMMA

9.00-17.00 Fotoizst‚de "Daugavpils cietoksnim 130"

LUTER¬“U BAZNŒCA

11.00

SvÁtku Dievkalpojuma tieraide LTV 1. kan‚l‚

KINOTE¬TRIS "RENESANSE"

14.00

SvÁtku kinoseanss visai Ïimenei

TAUTAS IELA (Krievu kult. centrs)

13.00-15.00 Tautas svÁtki Tautas iel‚

DAUGAVPILS CIETOKSNIS

16.00-22.00 "Pastaiga pa Cietoksni"

CIETOK–“A LAUKUM¬
ARSEN¬L¬

16.00-18.00 SpÁka vÓru ovs ñ starptautisk‚s sacensÓbas "LatvijañBaltkrievija"
17.00-19.00 Akcija ñ bÁrnu zÓmÁjumi uz asfalta "Izkr‚so savus sapÚus"
16.00-20.00 "Dinaburgas vernis‚˛a" ñ m‚kslinieku darbu galerija
15.30-15.45 Jap‚Úu cÓÚu kluba "Musai" demonstrÁjumi
16.00-20.00 BruÚinieku paraugdemonstrÁjumi

ARSEN¬LA PAGALM¬

16.00-20.00 KalÁju paraugdemonstrÁjumi
16.00-17.30 P˚tÁju orÌestra "Corals Jazz Orkestr" un grupas "Lindyhop'ers" koncerts
17.30-19.30 Cirka programma "PAR¬DE ALLE"
20.00-20.45 Daugavpils tautas deju kolektÓvu koncerts

CIETOK–“A PAGALM¬
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21.00-22.00 Vakara simfonija. Daugavpils kamerorÌestra koncerts
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