
Noslēdzies pirmais Lejaskurzemes novadu čempionāts florbolā 

  

         
Ar izslēgšanas spēlēm, pusfināliem un fināliem 18.februārī Grobiņas sporta centrā 
noslēdzās pirmais Lejaskurzemes novadu čempionāts florbolā, ko organizēja 
Dunalkas sporta metodiķis Ģirts Ansons. Čempionāts ļoti veiksmīgs izrādījās abām 
Durbes novada komandām, jo Durbe izcīnīja 2.vietu un Dunalka 3.vietu. Dunalka 
grupu turnīru noslēdz 1.vietā, savukārt Durbe savā grupā palika 2.vietā, piekāpjoties 
Grobiņas jaunajiem florbolistiem, kuri vēlak uzvarēja arī visā čempionātā, finālā uzvarot 
Durbi ar 4:3. Dunalka ar tādu pašu rezultātu pieveica Nīcu, tādējādi izcīnot 3.vietu. 
Novada derbijs notika pusfinālā, kad tikās Durbe un Dunalka. Spēles gaitā pārsvars bija 
Dunalkas komandai, bet uzvaru pagarinājumā spēlējot vairākumā izrāva Durbe, kad pēc 
Gundara Kļavas metiena nelielu kļūdu pieļāva Dunalkas vārtsargs, un Durbe svinēja 
uzvaru ar 2:1 un iekļuva finālā. Visas spēles bija interesantas un aizraujošas, veiksmīgi 
cīnījās abas mūsu komandas un noslēgumā varam secināt, ka Durbes novadam šis 
čempionāts ir bijis ļoti veiksmīgs un ar sasniegtajiem rezultātiem esam ļoti apmierināti. 
  

Durbes komandas sastāvā: 
Ģirts Korāts, Oskars Kārkliņš, Toms Jansons, Viesturs Jansons, Roberts Bēča, Kārlis 
Šveida, Gundars Kļava, Kristaps Kļava, Alise Ansone, Jānis Ozols, Edgars Sprūds, 
Kaspars Butkus, Reinis Lankups. 
Dunalkas komandas sastāvā: 
Matīss Kiršteins, Mikus Kiršteins, Kristians Grīnbergs, Markuss Lagzdiņš, Mārtiņš 
Rakšāns, Jānis Lagzdiņš, Andris Kraulis, Matīss Grasmanis, Kristaps Kasparovičs, 
Patriks Ralfs Rozenbergs, Ģirts Ansons. 
  

Ģirts Ansons 

 

Durbes futbolisti spēlē augstākā grupā 

  

       Ir noslēdzies Liepājas telpu futbola čempionāts. Šajā gadā pirmo reizi Durbes futbola 
komanda šajā čempionātā startēja "D" grupā. Kopumā "D" grupā bija 10 komandas, no 
kurām Durbe ierindojās 6.vietā. 
Visa turnīra laikā komanda guva divas uzvaras, divus neizšķirtus, līdz ar to secinām, ka 
pirmais gads ir apmierinošs un nākamgad komandai būs mērķis cīnīties augstāk! 
       Paldies novada domei par atbalstu sedzot sacensību dalības maksas! 

  
Sporta koordinatore A.Ansone 

  



 

Durbenieki spēcīgi konkurenti šautriņu mešanā 

  

       No 26. līdz 28. janvārim Apšuciemā, viesnīcā ARKADIA tika aizvadīts Latvijas 
čempionāts šautriņu mešanā, kurā piedalījās arī divi durbenieki Roberts un Uldis Buļko 
pārstāvot ŠMK Liepāja klubu.  
      Jauniešu konkurencē līdz 18 gadu vecumam rādot ļoti stabilu sniegumu 2.vietu 
izcīnīja Roberts Buļko. Vien finālā ar rezultātu 1:3 piekāpjoties neapšaubāmam reitinga 
līderim un sacensību galvenajam favorītam Rihardam Slišānam no Vecumnieku DK.  
     Kungu konkurencē dalītu devīto vietu ieguva Uldis Buļko. Cīņā par iekļūšanu labāko 
astotniekā piekāpās daudzkārtējam  Latvijas čempionam un šo sacensību finālistam 
Aigaram Strēlim no ŠMK Priekule. Bet pāru sacensībās pārī ar nīcenieku Jāni Kupši 
sacensības noslēdza 5.vietā, tomēr līdz galam neizmantojot labvēlīgo turnīra izlozi.  
Nākamās reitinga sacensības - Vaiņodes kauss 2018 - norisināsies 17.02.2018. Vaiņodē. 

Uldis Buļko  



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pāvilostas atklātajā galda tenisa čempionātā gūst godalgotas vietas 

 
 

      
Durbes novada skolēni piedalījās Pāvilostas atklātajā čempionātā galda tenisā -  
  2007.g. un jaunāki zēni - 1.v. Roberts Buļko , 2.v. Emīls Ronis, 3.v. Artis Rogačs 
  2005g.un jaunākas meitenes - 2.v. Ieva Anete Petrēvica 
  2005.g. un jaunāki zēni - 1.v. Renārs Grīnbergs 
  2003.g. dzimušas meitenes - 3.v. Baiba Rone 
  2000. - 2002.g.dzimuši zēni - 1.v. Markuss Lazdiņš 
                                                4.v. Kristaps Lagziņš 

 
  

 

Noslēdzies sportiskais 30 dienu izaicinājums Durbes sporta zālē 

  

        Uzsākot Jauno gadu, cilvēki vienmēr apņemas uzsākt ko jaunu. Līdz ar to Durbes 
novada sporta koordinatore A.Ansone sākoties 2018.gada 2.janvārim aicināja jebkuru 
iedzīvotāju uz Durbes pamatskolas sporta zāli iesaistīties kādā no 
piedāvātajām  nodarbībām, kuras notiek katru darba dienas vakaru. Katru vakaru vidēji 
sporta zāli apmeklēja 20-30 sportot gribētāji, un atrada sev piemērotu sportošanas 
veidu.  Ceturtdienās tika piedāvāts sportot bērniem un vecākiem. Atsaucība bija liela – 
ari tajos vakaros vidēji bija 25 sportisti.  Tāpēc arī februāra mēnesī turpunam sportot ar 
vecākiem un bērniem!!! 
        1.februārī notika noslēguma pasākums un pārsteigumu balvu pasniegšana 
aktīvākajiem mēneša dalībniekiem. 
 “30 dienu izaicinājumā” pavisam sporta zāli apmeklēja 120 cilvēki,  par balvām cīnijās  15 
aktīvākie dalībnieki un kopvērtejumā vīriešu konkurencē bavu saņēma A.Vircavs 
Sieviešu konkurencē balvu saņem   - B.Venšava un S.Sudmale, jo abām bija vienāds 
apmeklējumu skaits 
Un bērnu konkurencē balvu saņem R.Buļko un D.K. Siljānis jo sporta zālē bija katru 
vakaru un atrada sev piemērotas sporta aktivitātes!! 
Pārējie aktīvākie sportisti – G.Lankups, I.Lankupa,D.Lankups, E.Ansons, A.Geruļska, 
K.Lazdiņš, I.Šļoža, S.Kuzmina, L.Sorokins – saņem   veicinājuma balvas. 
  
Paldies dalībniekiem par atsaucību un turpinām iesākto!! 

Sporta koordinatore A.Ansone 

  



 

 
  

 

27.janvārī norisinājās pirmais sieviešu amatieru volejbola komandu 
turnīrs Dunalkā 

1.vieta - Liepājas komandai 
2.vieta - Dunalkas komandai 
3.vieta - Durbes komandai 
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Ģirts Ansons 

 

Durbes novada atklātais čempionāts zolītē 
ceturtais posms 

 

24.janvārī, Lieģos ceturtajā zolītes posmā piedalījās 21 dalībnieks. 
1.vietā - Kārlis Fricsons 
2.vieta - Gatis Sprūds 
3.vieta - Salvis Žīgurs 
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Ģirts Ansons 
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Latvijas Atklātais čempionāts loka šaušanā telpās 

(19.-21.01.2018. Ventspils) 

  

Sacensības ir atklātas, komandu-individuālās, pieaugušajiem, sievietes/vīrieši atsevišķā 
konkurencē. 
Durbes Loka šāvējus pārstāvēja jaunā censone Madara Spāģe. 
Kvalifikācijā 25 un 18 metros 12 gadīgā Madara izcīnīja 7. vietu ar 955 punktiem atstājot 
aiz muguras pieaugušās konkurentes. 
Turnīros uz izslēgšanu sīvā cīņā nācās piekāpties par 1 punktu Latvijas paraolimpietei 
Ievai Mellei līdz ar to zaudējot iespēju cīnīties tālāk. 
Komandu cīņās iegūta 4. apbalvotā vieta līdz ar to mājās tukšām rokām neatgriezāmies. 
Tagad gatavojamies Latvijas jaunatnes čempionātam un Baltijas čempionātam. 

  
Ģirts Kauliņš 

 

Piedalās Dzērves kausā 64 lauciņu dambretē 

 

2018.gada 13.janvārī devīto reizi notika Dzērves kausa izcīņa 64 lauciņu dambretē. 
Sacensības paredzētas komandām, katrā komandā bija jābūt diviem vīriešiem, vienai 
sievietei un vienam bērnam. No Durbes novada uz sacensībām devās Vecpils pagasta 
pārstāvji: Ārija Brūvere, Elvīra Jankovska, Ēriks Brūveris un Oto Bunks. Sacensībās 
komanda ieguva piekto vietu. 
  

 



 

 
Sacensībās "Seeburgas stops" iegūst zelta medaļu 

  

      Ceturto gadu Grobiņā notika sacensības ''Seeburgas stops" 
Sacensību līmenis bija ļoti augsts, tiešraidi no sacensībām varēja skatīties onlainā. 
Sacensības bija interesantas ar to kad tajās varēja piedalīties tikai tie sportisti kuri sasnieguši vismaz 
otro sporta klasi. 
Līdz ar to sacensībās piedalījās labākie Latvijas loka šāvēji kā arī sportisti no Lietuvas. 
      Durbes loka šāvējiem otrā sporta klase ir diviem loka šāvējiem, kuri arī piedalījās sacensībās. 
Arturs Bublauskis ieguva dalīto 17 vietu. 
     Mūsu divpadsmitgadīgā Madara Spāģe, kura jau ir sasniegusi 2 sporta klasi, sīvā cīņā 
turnīros izslēdza savas pretinieces un izcīnīja zelta medaļu uzvarot Latvijas izlases kandidātes. 

  

Ģirts Kauliņš 

  

 

Durbenieks Latvijas čempions zolītē 

  

     Durbenieks Linards Ruņģis pērnā gada nogalē kļuva par 2017.gada Latvijas čempionu zolītē. 
Linards Ruņģis kopš studiju laikiem spēlē zolīti, bet pēdējos gados zolītes spēlei pievērsies nopietnāk. 
Pēdējos piecus gadus Linards spēlē dažādos turnīros Rīgā. Bet vairāk piedalās tieši Latvijas 
čempionāta sacensībās, kuras ir daudz nopietnākas, jo tajās piedalās ļoti spēcīgi spēlētāji. 
Linards Ruņģis 2017.gadā pēc zolītes reitingiem bija ierindojies trešajā vietā.  Bet 2018.gadu uzsāka 
kā Latvijas zolītes reitinga līderis un ieguvis arī Lielmeistara titulu. 
2017.gada Latvijas čempionāts notika astoņās kārtās, katrā kārtā tiek izspēlētas 28 partijas. Linards 
atzīst, ka jau pirms pēdējās kārtas bija izvirzījies vadībā ar spēcīgu pārsvaru. Līdz ar to pēc veiksmīgas 
pēdējās kārtas tika izcīnīta pirmā vieta Latvijas čempionātā zolītē. 
Kā jau kāršu spēlē liela nozīme ir ne tikai prast labi spēlēt zolīti, bet arī veiksmei. 
    Apsveicam Linardu Ruņģi ar izcilu zolītes spēles prasmi, veiksmi un Latvijas čempiona titulu! 
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