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Pilsētas svētku svinēšana jū-
nija sākumā mums kļuvusi par
labu un  skaistu tradīciju. Šajās
dienās mēs visi saprotam to, cik
skaista, daudznacionāla, talantī-
ga un vienota ir mūsu Daugav-
pils. Laikam nav citu tādu svēt-
ku, kad ielās var redzēt tik daudz
laimīgu, smaidīgu, jaunu un gai-
šu seju. Tie ir daugavpilieši, kuri
piedalās neskaitāmajos koncer-
tos dažādās pilsētas vietās na-
cionālo kultūras biedrību  un ci-
tu radošo kolektīvu sastāvā, viņu
pateicīgie skatītāji un pilsētas
viesi no visas Latvijas, Daugav-
pils sadraudzības pilsētām no vi-
sas pasaules.

Pilsētas svētki tiek veltīti kā-
dai nozīmīgai jubilejai pilsētas
vēsturē: Daugavpils 730 gadu ju-
bileja,  150 gadi teātrim Daugav-
pilī, Vienības namam – 70. Šogad
atzīmējam 130 gadu jubileju Cie-
toksnim – mūsu pērlei un lepnu-
mam, kas stāv uz atdzimšanas
sliekšņa. Pilsētas svētku laikā
varēsim pēdējo reizi redzēt Cie-
toksni tā pašreizējā izskatā, jo
nākamajā gadā tur sāksies lieli
rekonstrukcijas un būvniecības
darbi.

Cienījamie pilsētnieki un
Daugavpils viesi! Daugavpils Do-
mes 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 noti-
kums. n

Laipni lūdzam!

Daugavpils Domes

priekšsēdētāja Rita Strode
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Pilsētas svētku priekšvakarā
iznāk kārtējais pašvaldības
izdevums “Daugavpils ziņas”,
kas veltīts sportam. Mēs pastā-
stīsim par iespējām pilsētā no-
darboties ar sportu, par uzdevu-
miem un perspektīvām šajā jo-
mā. Fizkultūras un sporta nozī-
mē 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 – sportiska pilsēta

– Daugavpils ir pilsēta ar senu
sporta vēsturi un tradīcijām. Par savu
uzdevumu pašvaldība uzskata atbals-
tu masu sportam un sporta pieejamī-
bu visiem iedzīvotāju slāņiem, īpašu
vērību veltot bērnu veselībai, viņu
pilnvērtīgai, sportiskai atpūtai vasa-
rā.

4 pilsētas sporta skolās 17 sporta
veidos nodarbojas 2003 cilvēki, bet 33
sporta klubos nodarbojas vēl 1990 cil-
vēki. 2008. gadā pašvaldības atbalstu,
kas kopumā sastāda apmēram 337 000
latu, saņem arī privātie sporta klubi,
kur nodarbojas ar tādiem sporta vei-
diem kā spīdvejs, volejbols, basket-
bols, jāšanas sports, kartings, tūrisms,

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 organi-
zēšanai Daugavpils Dome šogad ieda-
lījusi vairāk ka 46 000 latus.

Līdz brīdim, kad Daugavpils pie-
redzi pārņēma Liepāja, Daugavpils
sporta medicīnas centrs bija vienīgais
valstī. Centrs arī saņem finansējumu
no pašvaldības, veiksmīgi strādā un

rūpējas par sportistu veselību. Kopu-
mā no Daugavpils budžeta 2008. gadā
sportam tiks tērēts apmēram 1 milj.
latu.

– Kā ir ar sporta bāzēm? Vai to
pietiek un kāds ir tehniskais nodro-
šinājums?

– Neskatoties uz to, ka mūsu pil-
sētā 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 nepiecie-
šamas 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 pieeja-
mību. 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 ho-
kejs.1.-4. klašu audzēkņus bez maksas
māca peldēt. Jāpiebilst, ka arī pieau-
gušajiem baseina apmeklējuma cena
ir simboliska–  1,5 lati par stundu. Pie-
ejama cenas ziņā ir arī slidošana Le-
dus hallē. Par maksu nodarbības ir pri-
vātajos sporta klubos un sekcijās, kur
cena atkarīga no pieprasījums uz pa-
kalpojumu.

– Ko jādara tiem, kuri vēlas no-
darboties ar sportu, vecākiem, kuri
nolēmuši pievērst bērnus sportam,
kur viņiem jāgriežas?

– Pirmkārt, nepieciešams izvēlē-
ties sporta veidu. Tie ir vairāki desmiti
sporta veidu, ko piedāvā pašvaldība
un privātie klubi. Šajā avīzē publi-
cējam sarakstu. Norādīti ir sporta sko-
lu vadītāji, sekcijas un tālruņu numu-
ri. Un vēl, visus, kuri ir izvēles priekšā,
aicinu uz sporta organizāciju prezen-
tācijas pasākumu, kas notiks pirms
jaunā mācību gada sākuma Volejbola
skolā Kandavas ielā 17a. Nepalaidiet
garām! n
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Daugavpilī ir jārod saikne
starp pusaudžu un pieaugušo sportu

Daugavpils Olimpiskais Centrs
ir olimpiskās kustības veicinā-
tājs pilsētā, tāpēc saruna ar
Uldi PASTARU būs vairāk par
profesionālā sporta attīstību.

– Kādi ir Olimpiskā Centra uz-
devumi un mērķi?

– Mums ir divi pamatuzdevumi.
Viens ir veicināt sportistu iekļūšanu
valsts olimpiskajā vienībā un sacīkšu,
treniņu procesa nodrošināšana, līdz-
finansēšana labākajiem un perspek-
tīvākajiem pilsētas individuālo olim-
pisko sporta veidu sportistiem, otrs ir
sporta materiāli tehniskās bāzes piln-
veidošana, lai sporta bāzes pilsētā at-
bilstu mūsdienu prasībām. Mēs jau
uzturam divas cīņas zāles, specializēto
svarcēlāju zāli, trenažieru zāli, divus
atklātos tenisa laukumus un šobrīd
būvējam multifunkcionālo sporta hal-
li. Mērķis mums ir viens – pilsētas
sporta dzīves kvalitatīva izaugsme.

– Pastāstiet sīkāk par Multi-
funkcionālo sporta halli un tās būv-
niecības 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 automašī-
nām, zaļā zona, ārējie un iekšējie inže-
niertīkli, komunikācijas. Saskaņā ar
līgumu, sporta halle būvniekam jāno-
dod ekspluatācijā 2009. gada maija
beigās, tas ir tieši pēc gada.

– Tātad, Daugavpils neatpaliek
no Rīgas, Liepājas, Ventspils, kur jau
ir šādi sporta centri?

– LOK kopīgi ar ieinteresētajām
pašvaldībām uzņemas lielu un mo-
dernu 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 čem-
pionātos, dažāda līmeņa starptautis-
kās sacensībās, bet smaga ir pāreja no
junioru sporta uz pieaugušo sportu.
Jaunieši dodas studēt vai uzsāk darba
gaitas, rodas grūtības turpināt izaugs-
mi 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 atbals-
tu no Olimpiskā Centra?

– Ir izstrādāti un apstrādāti kri-
tēriji, balstoties uz kuriem arī tiek fi-
nansēti sportisti. Piemēram, ja spor-
tists reāli pretendē uz vietu Olimpis-
kās vienības C sastāvā, tad viņam tiek
nodrošināts līdzfinansējums apmē-
ram 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 spor-
tisti – paukotāja Jūlija Vansoviča un
cīkstonis Imants Lagodskis. C sastāvā
ir 7 sportisti.

 Nosauktās summas ir tikai mūsu
līdzfinansējums, papildus finansēju-
mu nodrošina Latvijas Olimpiskā vie-
nība. Bez tam līdzfinansējums tiek
sniegts arī atsevišķu sporta veidu pro-
grammu, piemēram biatlona program-
mu realizācijai, atsevišķu sportistu,
kas vēl tikai pretendē uz iekļūšanu
olimpiskajā vienībā, treniņu procesa
nodrošināšanai.

– Šīs naudas pietiek?
– Šobrīd naudas pietiek. Mēs vē-

lētos, lai sportistu skaits, kas pretendē
uz Olimpiskā centra līdzfinansējumu,
būtu krietni lielāks. Es atkal gribu uz-
svērt, ka ne naudas trūkums ir lielākā
problēma. Ļoti lielu uzmanību sportam
velta pašvaldība, tieši pateicoties LOK
un Daugavpils Domes ciešajai sadar-
bībai ir kļuvis par realitāti Sporta hal-
les būvniecības projekts. Gribētos kon-
struktīvāk sadarboties ar daudzajām
pilsētas sporta skolām, privātajiem
sporta klubiem, sekmējot perspektīvā-
ko sportistu atlasi un nodrošinātu viņu
tālāko sportisko izaugsmi. Olimpiskais
Centrs jau šobrīd var nodrošināt pietie-
kamu finansiālu atbalstu, nākamgad –
arī labus treniņu apstākļus. n
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24.–29. jūnijā pilsētā norisināsies
Eiropas čempionāts brīvajā un grie-
ķu-romiešu cīņā, sieviešu brīvajā cī-
ņā kadetiem (jaunieši līdz 18 gadiem).
Gaidāms, ka sacensībās piedalīsies
500 sportistu no Eiropas valstīm. Sa-
censības notiks Ledus hallē.

Ledus hallē notiks arī tradicionā-
lais hokeja turnīrs “Daugavpils
kauss” 24.–27. jūlijā. Gribu iepriecināt
līdzjutējus ar ziņu – uz turnīru at-
brauks Latvijas čempioni, komanda
“Metalurgs” (Liepāja), Baltkrievijas
čempioni, komanda “Keramin”, Ka-
zahstānas čempioni, komanda “Torpe-
do”. Spēles solās būt interesantas, jo
ar šīm titulētajām komandām spē-
kiem mērosies mūsu “Latgale”.

Šogad, pēc divu gadu pārtrauku-
ma notiks maratons. Sacensības no-
tiks 17. augustā. Atjaunot šo jauko tra-
dīciju palīdzēja sponsors – banka
“Nordea”.

30. augustā stadionā “Lokomotī-
ve” notiks Grand Prix spīdvejā kār-
tējais posms. Kopā ar 16 labākajiem
pasaules sportistiem startēs arī dau-
gavpilietis Grigorijs Laguta. Turpinā-
sies Polijas atklātā čempionāta kalen-
dārās sacensības.

Notiek Latvijas čempionāts fut-
bolā, kur par uzvaru cīnās 2 Daugav-
pils komandas: “Dinaburga” un “Dau-
gava”.

Ceram, ka mūsu sportisti atvedīs
daudz medaļu no Ventspils, kur 13.–
15. jūnijā norisināsies Latvijas Olim-
piāde. Uz Ventspili dosies 190 Daugav-
pils sportisti, kuri sacentīsies 16 spor-
ta veidos.

Noslēgumā vēlos piebilst, ka ne-
sen atvērām savu mājas lapu Inter-
netā, kur var iegūt plašāku infor-
māciju par sporta dzīvi Daugavpilī –
www.sportaparvalde.lv n

Vitālijs Gauks,

Daugavpils Sporta pārvaldes vadītājs

Uz startu, Daugavpils!
Katrs gads Daugavpilī ir bagāts
sporta notikumiem, nav izņē-
mums arī šis. Ir gaidāmi ļoti in-
teresanti, dažāda mēroga sporta
pasākumi, kas priecēs Daugav-
pils sporta cienītājus un pilsētas
viesus. Nosaukšu tikai nelielu
daļu no lielā sporta notikumu
klāsta, kas gaidāmi šogad.

Daugavpils sporta notikumu kalendārs
2008. g. jūnijs–decembris
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st‚noipmeËslipvaguaD .60.50ñ.60.40 akitÁltalgeiV

8002selÁpsslipvaguaD .60.11 akitÁltalgeiV

"ogÓL"srÓnrutselÁpsrt¬ .60.42ñ.60.32 sha–

st‚noipmeË.dividniadavonselagtaL .60.80ñ.60.40 sha–

st‚noipmeËslipvaguaD .60.30ñ.60.20 anauau˛oL

SJIL¤J

sabÓsnecass‚t‚lktaslipvaguaD .70.32ñ.70.22 sskoB

"ssuakslipvaguaD" .70.72ñ.70.42 sjekoH

st‚noipmeËueinuajPD sjil˚J sha–

STSUGUA

snotaramsiaksituatpratS.5 .80.71 akitÁltalgeiV

"aivtaLfoxirPdnarG" .80.03 sjevdÓpS

SIRBMETPES

)senetiem(setskÓcasratsiemsajizÓvid.2LJBH sirbmecedñsirbmetpeS slobteksaB

)inÁz(setskÓcasratsiemsajizÓvid.2LJBH sirbmecedñsirbmetpeS slobteksaB

st‚noipmeËslipvaguaD sirbmecedñsirbmetpeS slobteksaB

srÓnrutsaÚimeipanugraS.R.31 .90.82ñ.90.62 aÚÓcueimor-uÌeirG

st‚noipmeËun‚reteV sirbmetpeS ssuvoN

st‚noipmeËsiat‚lktaun‚reteV sirbmetpeS ssuvoN

st‚noipmeËsiat‚lktaun‚retevSPL sirbmetpeS ssuvoN

st‚noipmeËKDSD sirbmetpeS sha–

SIRBOTKO

)seteiveis(st‚noipmeËLBSL sirbmecedñsirbotkO slobteksaB

)ieirÓv(st‚noipmeËLBAL sirbmecedñsirbotkO slobteksaB

mÁnetiemsetskÓcasratsiemSSJBPS sirbmevonñsirbotkO slobteksaB

setskÓcasratsiemSSJBPSslipvaguaD .01.50ñ.01.30 mÁteiveisaÚÓc‚vÓrb,aÚÓc‚virB

meieinuajsetskÓcasratsiemsajivtaL .01.11ñ.01.90 sskoB

"slipvaguaDñiportS"sneijÁrkssneduR .01.21 akitÁltalgeiV

st‚noipmeËudnamoK .21.60ñ.01.30 ssuvoN

"snedurselagtaL"sl‚vitsefunrÁB sirbotkO sha–

aÚÓcziasuakavorteP.V .01.72ñ.01.62 analecravS

ssuakslipvaguaD sirbotkO anaokuaP

SIRBMEVON

srÓnrutsiaksituatpratS .11.10ñ.01.13 aÚÓc‚vÓrB

sajivtaLatÓtlev,aÚÓcziasuakslipvaguaD
ianeidsanaÁmalkorpsakilbupeR .11.12ñ.11.91 mÁteiveisaÚÓc‚vÓrb,aÚÓc‚vÓrB

srÓnrutsiaksituatpratS.5avoliS.H .11.71ñ.11.51 akitÁltalgeiV

sakilbupeRsajivtaLnusajiloP
srÓnrutstÓtlevianeidsanaÁmalkorp .11.61 ssuvoN

st‚noipmeËslipvaguaD sirbmevoN sha–

srÓnrutstÓtlevianeidsanaÁmalkorpRL sirbmevoN sha–

aÚÓcziasuakslipvaguaD sirbmevoN anasua–

SIRBMECED

srÓnrutuktÁvssameiZsiaksituatpratS .21.22ñ.21.12 aÚÓc‚vÓrB

srÓnrutuktÁvssameiZ .21.02ñ.21.91 sskoB

srÓnrutuktÁvssameiZSPL .21.12 ssuvoN

aÚÓcziasuak"noilliM"sezÓvA sirbmeceD sha–

srÓnrutuktÁvssameiZ .21.52 sha–

sneijÁrksadagnuaJ .21.03 akitÁltalgeiV

st‚noipmeËsatÁslipslipvaguaD .90.40.02ñ.80.21.40 slobjeloV

‚l‚ztufst‚noipmeËslipvaguaD .90.20.02ñ.80.21.80 slobtuF
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“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 brī-
nums, ka pilsētas Dome uzņēmās kļūt
par kluba akcionāru. Pašvaldība sedz
līdz trešdaļai mūsu izdevumu. Teikšu
vairāk, pašvaldība piedalās ne tikai
stratēģiski svarīgu lēmumu pieņem-
šanā, bet arī kluba ikdienas darbā. Jā-
piebilst, ka kluba “Lokomotīve” pre-
zidents ir Daugavpils Domes priekš-
sēdētājas vietnieks Jānis Lāčplēsis.
Viņš ir bijis arī Latvijas autosporta fe-
derācijas prezidents un lieki teikt, ka
ir ilggadējs spīdveja līdzjutējs.

� Mums ir jānoturas pirmajā Po-
lijas līgā un jāizcīna uzvaras. Neesam

atmetuši cerību iekļūt ekstra līgā. Bet
šobrīd galvenās rūpes ir par to, lai Lat-
vijas izlase iekļūtu pasaules labāko
komandu desmitniekā un tas ir reāls
mērķis.

Plānojam pabeigt stadiona rekon-
strukciju, lai Daugavpilī varētu nori-
sināties 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 labā-
kos laikus. Mūsu vīriešu komandai ir
nestabila spēle: te uzvar, te zaudē. Kā
rezultāts tādai spēlei ir pēdējās vietas
turnīra tabulā. Daudzi sportisti ir stu-
denti vai jau strādājoši cilvēki. Es
viņus saucu par pusprofesionāļiem, jo
viņi nav spējīgi ievērot pat sacensību
grafiku, bet citos klubos strādā profe-
sionāli sportisti.

Ko jāizdara, lai atgrieztu volejbo-
lam iepriekšējo statusu? Pirmkārt, ie-
vērojami palielināt budžetu no sponso-
riem. 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 la-
bāku 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, slik-
tākajā gadījumā labāko pieciniekā.

Uz jautājumiem, kas skar sporta
dzīvi pilsētā atbild lielāko
sporta klubu vadītāji:

� KĀ VĒRTĒJAKĀ VĒRTĒJAKĀ VĒRTĒJAKĀ VĒRTĒJAKĀ VĒRTĒJAT JŪSU KLUBAT JŪSU KLUBAT JŪSU KLUBAT JŪSU KLUBAT JŪSU KLUBA
SADSADSADSADSADARBĪBU AR DAARBĪBU AR DAARBĪBU AR DAARBĪBU AR DAARBĪBU AR DAUGAUGAUGAUGAUGAVPILSVPILSVPILSVPILSVPILS
PPPPPAŠVAŠVAŠVAŠVAŠVALDĪBU?ALDĪBU?ALDĪBU?ALDĪBU?ALDĪBU?

� KĀDKĀDKĀDKĀDKĀDAS IR JŪSU KLUBAAS IR JŪSU KLUBAAS IR JŪSU KLUBAAS IR JŪSU KLUBAAS IR JŪSU KLUBA
AAAAATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVTTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVTTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVTTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVTTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS?AS?AS?AS?AS?

Kopīgi pretī panākumiem sportā
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“ Nekritīsim kaunā”
O.GAVRILOVS, sporta kluba

“Dinaburga” prezidents

� Ar pilsētas Domi mums ir laba
sadarbība. Ir normāls, konstruktīvs
darbs. Ja klubam ir nepieciešama pa-
līdzība, pašvaldība to sniedz. Vienī-
gais, kas apbēdina ir tas, ka pilsētā
trūkst profesionāļu sportā un ir ES
standartiem neatbilstošs stadions
“Celtnieks”.

� Futbola komandai “Dinabur-
ga” ir 12 gadi. Šobrīd spēlējam 13. se-
zonu un Latvijas čempionātā koman-
da 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 sta-
bila 4. vieta. Komandai ir uz ko tiek-
ties, ir izaugsmes iespējas, perspektī-
vas.

“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

pilsētas domi droši var saukt par part-
nerattiecībām, kas dod rezultātu.
Kļūstot par kluba akcionāru, Daugav-
pils Dome aktīvi piedalās kluba darbā,
iesaistās stratēģisku lēmumu pieņem-
šanā. Finansējuma apjomu negribētos
nosaukt, jo tas pastāvīgi mainās atka-
rībā no nospraustajiem mērķiem un
budžeta iespējām.

Lieta tāda, ka Eiropā un arī visā
pasaulē notiek prioritāšu meklēšana,
kādiem sporta veidiem dot priekšro-
ku. Izņēmums varētu būt lielvalstis.
Tādās valstīs kā Latvija prioritāšu
jautājums ir ļoti svarīgs. Es uzskatu,
ka hokejam mūsu valstī ir liela nākot-
ne.

�  Nākošajā gadā mūsu Ledus
halle svinēs 10 gadu jubileju. Bija gan
panākumi, gan sāpīgi kritieni, kad
sportā iejaucās politika. Šobrīd si-
tuācija stabilizējusies. Klubam ir labas
perspektīvas – ir labs treneru sastāvs.
Ir zināmas grūtības ar dublējošā sastā-
va 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 lī-
gumu uz nākamo sezonu ar klubu
“Latgale”. Domāju, ka skaidrība būs
jūlijā. n

“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 va-
dību parādīja, ka sadarbība būs auglīga.

Piemēram, futbola skolas – inter-
nāta būvniecība. Atsaucoties uz mūsu
lūgumu, Domes izbraukuma komisija
apmeklēja Mežciemu un pieņēma lē-
mumu par iespējamo zemes nomu in-
ternāta būvniecībai un divu futbola
laukumu izbūvei. Veiksmīgi norisinās
pārrunas ar Izglītības pārvaldi par
sporta skolas izveidi. Mēs redzam paš-
valdības ieinteresētību sporta attīstībā.

� Jau pirmajā darbības gadā Lat-
vijas čempionātā ieguvām 5. vietu. Uz-
skatu, ka tas nav slikts rezultāts. Ja
katru gadu komanda virzīsies uz aug-
šu kaut vai par vienu vietu, mēs būsim
gandarīti, lai gan gatavojamies labā-
kiem rezultātiem.

Komandas gatavošanai izmanto-
jām un arī turpmāk izmantosim labā-
ko, kas sasniegts futbola pasaulē. Kas
attiecas uz materiālo bāzi, tad tā ir
sporta skolas – internāta izveide un sta-
diona 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.
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ANEIDTKEIP SJINŪJ.6 AMMARGORP

SMLAGAPAJEZUMSLIPVAGUAD 00.12-00.91 ."stnemevoM"strecnoK

SJEZUMSLIPVAGUAD 00.81-00.11 "8002saneidsalsk‚M"ed‚tszI.aneidujvrudotrÁvtA

SET¬TISREVINUSLIPVAGUADEIP
)31aleisabÓneiV(

03.12-00.81 .ammargorpuvÓtkelokujedatropSñ"saleizusajeD"

00.12-00.02 "ognatsatÁsliP"strecnoK

00.32-03.12 "ilipvaguaDraelÁpsumseizD"strecnoK

AK«TOILBIB¬L¬RTNECSELAGTAL 00.02-00.11 "ÁlagtaLaneidaneiV"ed‚tsziotoF

ANEIDTSES SJINŪJ.7 AMMARGORP

ART¬ETSLIPVAGUADEIP 00.41-00.21 .suÔug‚dievsanalecravs‚jaksisalkñst‚noipmeËuj‚lÁcravssajivtaL

SMUKUALSABŒNEIV

51.21-03.11 strecnok"ÚitovA"aÔbmasna‚ksif‚rgoerohunrÁB

00.31-51.21 strecnok"setÓlrÁP"sajidutss‚l‚kovunrÁbartnecsar˚tlukueivtaL

00.41-00.31 "ELLAED¬RAP"ammargorpakriC

00.71-00.51 "anilakanovre»"sl‚vitsefsabÓrdeibuÚiarkUslipvaguaD

00.81-00.71 strecnokartseÌroukÁpssemezsuaSsakilbupeRsajivtaL

00.12-03.02 ana‚lktauktÁvssatÁsliP

03.22-00.12 sverazaLsjegreSsj‚t‚deizdsed‚rtsesajiveirKñstrecnokarakaV

00.10-54.32 silusuBsratnIsj‚t‚deizdsed‚rtsesajivtaLñstrecnokstkansuP

ALAMVAGUAD 51.32 anaoÚuguuktÁvS

SKRAPANIVORBUD

00.02-00.11 )savaguaDeiP(sajickartas‚ma˚peipunrÁB

00.12-00.11 )aleisagÓR(ÚizdritukeintamA

03.31-03.21 "anilakanovre»"sl‚vitsefsabÓrdeibuÚiarkUslipvaguaD

00.81-00.61 imujÁrtsnomedguarapukeiniÚurB

00.02-00.51 5cÁp‚K "et‚tinumI"stkejorpsalsk‚M

00.02-00.81 "snivorbuDslev‚Pzd˚leI"ñstrecnokudraB

00.1-03.22 strecnok"rtpokC"sapurgsakiz˚M

00.1-00.32 5cÁp‚K )sakalk˚rtseip(ajickaoedivnuotoF."et‚tinumI"stkejorpsalsk‚M

SET¬TISREVINUSLIPVAGUADEIP
)1aleised‚raP(

00.51-00.11 iktÁvsatropS

03.51-00.51 strecnok"akilaM"sajidutsujedumurtsuA

00.71-00.61 "ELLAED¬RAP"ammargorpakriC

00.12-00.71 "wohslaitnessE"stkejorpsalsk‚mitifargnuupurgujeD

00.32-54.22 )aksbetiV("nrotnegraV"sbulknu)slipvaguaD("eriFQQ"svosnugU

SMLAGAPAJEZUMSLIPVAGUAD

00.11-03.01 strecnokaÔbmasnautsir‚tiÏslipvaguaD

02.21-00.11 "anilakanovre»"sl‚vitsefsabÓrdeibuÚiarkUslipvaguaD

05.21-02.21 strecnok"emsÓzD"nu"etiemsÓzD"upoksarolkloF

03.31-00.31 strecnok"elagtaL"dnabgiBCKL

01.41-04.31 strecnokaÔbmasnaaze˛DCKL

05.41-02.41 strecnokatetravkunofoskasartseÌroukÁpSsemezsuaSRL

03.51-00.51 )aÚÔiV,avuteiL(strecnok"dnalsIzzaJ"

01.61-04.51 )slipvaguaD(strecnok"stetnivK-zzaJ"

05.61-02.61 strecnok"evlaZ"sapurgsakiz˚manojlatabsajirÁlitrasezdrassemeZ

03.71-00.71 srasuÔSsjalokiN.dav,strecnokaÔbmasnaukeinlojiV

01.81-04.71 strecnokaÔbmasnanuartseÌroutsinoedrokaCKL

00.91-02.81 strecnok"etÓlojiV"sapurgpopslipvaguaD

02.02-01.91 strecnok"aplE"sapurgsakiz˚M

00.12-03.02 strecnok"syvoruDusabaD"sapurg-koR

SJEZUMSLIPVAGUAD 00.81-00.11 8002saneidsalsk‚M"ed‚tszI.aneidujvrudotrÁvtA

AK«TOILBIB¬L¬RTNECSELAGTAL 00.71-00.11 ."ÁlagtaLaneidaneiV"ed‚tsziotoF

ANEIDTĒVS SJINŪJ.8 AMMARGORP

EMODSAT«SLIP 00.71-00.9 "031minskoteicslipvaguaD"ed‚tsziotoF

ACŒNZABU“¬RETUL 00.11 ‚l‚nak.1VTLediareitamujoplakveiDuktÁvS

"ESNASENER"SIRT¬ETONIK 00.41 ienemiÏiasivssnaesonikuktÁvS

ALEISATUAT )srtnec.tlukuveirK( 00.51-00.31 ‚leisatuaTiktÁvssatuaT

SINSKOTEICSLIPVAGUAD 00.22-00.61 "inskoteiCapagiatsaP"

¬MUKUALA“–KOTEIC
00.81-00.61 "ajiveirktlaBñajivtaL"sabÓsnecass‚ksituatpratsñsvourÓvakÁpS

00.91-00.71 "suÚpassuvasos‚rkzI"atlafsazuimujÁmÓzunrÁbñajickA

¬L¬NESRA 00.02-00.61 ajirelagubradukeinilsk‚mñ"a˛‚sinrevsagrubaniD"

¬MLAGAPAL¬NESRA

54.51-03.51 imujÁrtsnomed"iasuM"abulkuÚÓcuÚ‚paJ

00.02-00.61 imujÁrtsnomedguarapukeiniÚurB

00.02-00.61 imujÁrtsnomedguarapujÁlaK

03.71-00.61 strecnok"sre'pohydniL"sapurgnu"rtsekrOzzaJslaroC"artseÌroujÁt˚P

03.91-03.71 "ELLAED¬RAP"ammargorpakriC

54.02-00.02 strecnokuvÓtkelokujedsatuatslipvaguaD

¬MLAGAPA“–KOTEIC 00.22-00.12 strecnokartseÌroremakslipvaguaD.ajinofmisarakaV


