
 Futbols, Pludmales volejbols un Strītbols Durbes novada 
svētkos 

 
  

 
30.jūnija vakarā notika futbola sacensības. Uz turnīru pieteicās 7 komandas, katrā 9-10 
spēlētāji. kopskatā 65 dalībnieki - Lai noteiktu uzvarētājus spēlējām katrs ar katru 2 X 10 min, 
Sacensību dalībnieki tika apbalvoti ar speciāli izgatavotiem koka magnētiņiem, medaļām, 
diplomiem un kliņģeri. 
 
1.vieta - "Bunka" 
2.v. - "Draugi"( no Dunalkas) 
3.v. - "Liepājas Enerģija" 
4.v. - "Dunalka" 
5.v. -"Durbe" 
6.v. - "Durbes jaunieši" 
7.v - "Līgutu United Optibet" 
 
Paldies visiem sacensību dalībniekiem un Durbes novada domei par balvām! 
  
1.jūlijā Durbes novada svētku ietvaros notika 2.posms Durbes novada atklātajā pludmales 
volejbolā - kopā pieteicās 7 komandas, lai noteiktu uzvarētāju tika izlozētas 2 apakšgrupas - 
pirmo vietu ieguvēji automātiski tika pusfinālā, otro un trešo vietu ieguvēji izspēlē atlikušās 
vietas. 
Tā rezultātā 1.vieta "Sīkie"( Mārtiņš un Andris Štrausi), 2.v. - "Brīvie putni" ( Artis Tauriņš un 
Miks Klievāns), 3.v. - "Veterāni" ( Ingars Zeļenovs un Andris Štrauss), 4.v. - "Wilsons" ( Uģis 
Ozols un Matīss Grasmanis), 5.v. - "Metodiķis un Ko" ( Ģirts Ansons un Valdis Rutkaste), 6.v. 
"Kaombains un Bēča" ( Kārlis Šveida un Roberts Bēča), 7.v. "KP" ( Pēteris Petrēcics un Kārlis 
Džeriņš) 
Paldies visiem dalībniekiem un atbalstītajiem, tiekamies 22.jūlijā pl.10.00 Durbē uz 3.posmu! 
  
1.jūlijā notika Strītbola sacensības - pieteicās 4 komandas - lai noteiktu uzvarētājus 
komandas spēlēja katra ar katru, spēles ilgums 10 min - tā rezultātā 1.vieta komandai 
"Smalkie" ( Ģirts Šķuburs, kalvis Cīpols, Agnis Millers), 2.vieta - "Savējie" ( renārs Grīnbergs, 
Gunārs Grīnbergs un Ralfs Plostnieks), 3.vieta - "Spēkavīri" ( Markuss Lagzdiņš, Kristaps 
Lagzdiņš, Linards Sorokins) un 4.vieta "Gaspacho Explosia" 
( Aleksandrs Mironovs, Juris Kalns, Emīls Kronītis) 
 
Paldies sacensību dalībniekiem un atbalstītājiem! 
  
 
 
 

 



Durbes Līgo turnīrs novusā (dubultspēlēs) 

 

25.jūnijā Durbē norisinājās Durbes Līgo turnīrs novusa dubultspēlēs. 

 
 

Dunalkā ielīgo sportojot 
  

 
  23. jūnijā Dunalkā notika jau tradicionālie sporta pasākumi – zolīte un Durbes 
novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā pirmais posms. Šoreiz gan ar 
nomainītu nosaukumu, atbilstošāku datumam – “Sportiska ielīgošana Dunalkā. 
            Zolītes turnīram šogad pieteicās deviņi dalībnieki. Cīņas bija līdzīgas un 
neparedzamas, jo līdz pat pēdējai kārtai nebija vēl skaidrs, kuri būs tie “zolētāji”, kuri izcīnīs 
godalgotās vietas. Beigās godalgotajā trijniekā iekļuva: 1.vietā Valdis Sudars, 2.vietā Jānis 
Kosilo un 3.vietā Egons Lējējs. 
            Pludmales volejbolā pirmajā posmā startēja septiņi pāri. Tos salozēja divās grupās. 
“B” grupā spēlēja trīs komandas un šeit vietu sadale notika bez lielas spriedzes, jo tālāk 



tika visas komandas. Daudz spraigāk cīņas notika “A” grupā, kur četras no sešām spēlēm 
beidzās ar neizšķirtu rezultātu setos – 1:1. 
            Pie šāda komandu skaita tika nolemts, ka pirmo vietu ieguvēji grupās, automātiski 
tiek pusfinālā, savukārt otro un trešo vietu ieguvēji, izspēlē atlikusās divas vietas. Visa tā 
rezultātā finālā nokļuva komandas “Wilsons” un “Ļembasts”. Par trešo vietu cīnījās “Durbe” 
un “Sīkie”. Abās šajās spēlēs spraiga cīņa izpalika un uzvarētāji tika noskaidroti gana ātri. 
1.vietu izcīnīja “Wilsons” – Matīss Grasmanis, Uģis Ozols, 2.vietā “Ļembasts” – Jānis 
Čanders, Inga Jansone un 3.vietā “Sīkie” – Mārtiņš Štrauss un Andris Štrauss 
  

Dunalkas sporta metodiķis: Ģirts Ansons 

  

 
 
 

Novada sportisti piedalījās Pasaules strādājošo un 
amatieru sporta spēles 2017 

  

 
 

        No 15. līdz 17. jūnijam Rīgā notika Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēles. Rīgā 
bija ieradušies tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules un sacentās dažādās sporta 
disciplīnās. Šis sacensības notiek reizi divos gados un šogad uz tām devās arī Durbes novada 
sportisti. 
    Pludmales volejbolu spēlēja: Uģis Ozols, Matīss Grasmanis, Valdis Rutkaste (spēlē 3 pret 
3). 
    Mini futbolu spēlēja: Jānis Stonis, Edgars Stonis, Gatis Kirfs, Aigars Zvirbulis, Ervīns 
Jurkovskis, Matīss Kiršteins, Markuss Lagzdiņš, Aivars Cērps. 

 
  

Durbes novada sportisti 

  
 
 

 

http://www.durbe.lv/upload/files/IMG-20170619-WA0004.jpg


''Lindales uguns'' sportisti piedalījās Lokas šaušanas 
federācijas sacensībās 

 
Grobiņā 28.05.2017 
  

   Rezultātā, trīs pirmās vietas un viena otrā vieta: 
   Madara Spāģe 1. vieta 
   Mārtiņš Blūms 1. vieta 
   Arturs Bublauskis 1. vieta 
   Kintija Laima Trinkūna 2. vieta 

 
 
 

 


