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MĒRĶIS

• ieinteresēt iedzīvotājus aktīvai sporta

darbībai, veselīga dzīves veida veicināšanai

un harmoniskas personības attīstībai.



UZDEVUMI
• Paaugstināt iedzīvotāju interesi pret sportu.

• Popularizēt Dagdas novadu piedaloties

dažāda mēroga sacensībās.

• Gūt papildus iemaņas sporta spēļu

organizēšanā un tiesāšanā.



DALĪBA SACENSĪBĀS
Pusfināla spēļu rezultāti:

“Rāznas līcis” – “Pronet.lv” – 2:0 (25:17; 25:14)

Makašāni – Dagda – 1:2 (23:25; 25:22; 15:17)

Par 3.vietu: Makašāni – “Pronet.lv” – 2:0 (25:19; 25:12)

Par 1.vietu: “Rāznas līcis” – Dagda – 2:0 (25:19; 25:23)

Godalgoto vietu ieguvēji   (Foto no Rēzeknes pilsētas

Sporta pārvaldes arhīva)

Rēzeknes pilsētas 

atklātais čempionāts 

volejbolā

4.-5. martā norisinājās Rēzeknes

pilsētas 2017.gada atklātais

čempionāts volejbolā kungu

komandām, kurā piedalījās

septiņas komandas. Apakšgrupu

pirmo divu ieguvējas komandas

“Rāznas līcis”, Dagda, Makašāni

un “Pronet.lv” (Rīga) kvalificējās

pusfinālam



Atklātais volejbola turnīrs vīriešiem “Pavasaris - 2017”

Avots: 

http://www.dagda.lv/typo3temp/GB/f4ff918b9f.jpg

“Pavasaris - 2017” Dagdas

novada atklātais volejbola turnīrs

vīriešiem, turnīrs notika

Lieldienu laikā, 15.aprīlī.

Startēja 4 komandas.

Kopvērtējumā 1.vietu ieguva

komanda “Bukmuiža-Leven”,

2.vietu ieguva komanda “Dagda”,

un cīņā par 3.vietu ieņēma

Ezernieku komanda.

http://www.dagda.lv/typo3temp/GB/f4ff918b9f.jpg


Volejbola sacensības Krāslavā

Avots: 

http://www.kraslavasvestis.lv/typo3temp/pics/63a4de

52d7.jpg

29. un 30. aprīlī Krāslavas Varavīksnes

vidusskolas sporta zālē norisinājās

Krāslavas „Pavasara volejbola

sacensības” vīriešu un sieviešu

komandām. Starp vīriešiem, 7

komandu konkurencē, 4. vietā

ierindojās KVĢ 12. klašu izlase,

3.vietu ieguva Krāslavas kungu

komanda. Par uzvarētāju kausu finālā

cīnījās Dagdas un KVĢ absolventu

komandas, un pavasara turnīra

čempiona titulu ieguva KVĢ

absolventu komanda.

http://www.kraslavasvestis.lv/typo3temp/pics/63a4de52d7.jpg


Volejbola sacensības Krāslavā

Avots: 

http://www.kraslavasvestis.lv/typo3temp/pics/10faece

49a.jpg

Sieviešu turnīrs norisinājās nākamajā

dienā un kopā pulcināja 6 komandas -

Dagdas 7.-8. klašu komandu,

Ezernieku, Varavīksnes vidusskolas,

KVĢ 9. klašu, KVĢ 11.-12. klašu

izlasi un VK „Krāslava” sieviešu

komandas. Visspraigākā spēle

norisinājās finālā starp Ezernieku un

VK „Krāslava” komandu. Par turnīra

čempioniem kļuva Ezernieku

komanda! VK „Krāslava” ierindojās

otrajā vietā, KVĢ 11.-12. klašu

komanda ieguva trešo vietu, KVĢ 9.

klašu meiteņu komanda ierindojās

ceturtajā pozīcijā.

http://www.kraslavasvestis.lv/typo3temp/pics/10faece49a.jpg


Volejbols Dagdas novada komandām viennozīmīgi vērtējams kā 

ļoti sekmīgs. 

Tas tika sasniegts, pateicoties Dagdas novada domes rūpēm un 

uzmanībai, sporta organizāciju vadītāju, organizatoru un treneru 

darbam. 

Liela pateicība arī visiem komandu dalībniekiem, kuri rūpējās par 

sporta popularizāciju un attīstību Dagdas novadā.






