
Zemgales dambrete 

 

Zemgales reģiona izglītības iestāžu sporta spēļu sacensībās dambretē Bauskas pilsētas pamatskolā, 

kas notika 6. martā, četrās vecuma grupās sacentās 28 komandas, 112 dalībnieki.  

Jaunākajā U9 spēlētāju grupā jautājumu par favorītiem nebija – Bauskas pilsētas pamatskolas 

titulētie spēlētāji – Renārs Staškevics, Roberts Maikūns un Zane Lea Zunda, palīdzot Luīzei Līnai 

Birkmanei, izcīnīja pārliecinošu pirmo vietu un, visdrīzāk, triumfēs arī Latvijas spēlēs, kā viņi to 

izdarīja jau gadu atpakaļ. Par otro vietu cīnījās Uzvaras vidusskolas meitenes un Vecsaules 

pamatskolas komanda. Abiem pa 22 punktiem, bet meitenes bija neveiksmīgākas savstarpējā cīņā 

un viņām trešā vieta.  

Nākamajās divās vecuma grupās pārliecinoši dominēja Bauskas 2. vidusskolas komandas – viņiem 

nav tik zvaigžņots sastāvs, kā Bauskas pilsētas pamatskolas U9 komandai, bet spēlētāji ir ar lielu 

pieredzi, cīnās Latvijas čempionātu finālos un tas ir pietiekami, lai būtu pārliecinoši labāki šajās 

sacensībās. U11 grupā uzvarēja Jurģis Stīpnieks, Niks Ēķis, Nikola Šakele un Elīza Manavicka. Visi 

četri – individuāli labākie pie galdiņiem. Otrajā vietā šajā grupā interesantā Bauskas pilsētas 

pamatskolas vienība, bet trešie negaidītu panākumu izcīnīja Griķu pamatskolas audzēkņi.   

Vidējā vecuma grupā – U14 – kārtējā pārliecinošā uzvara Bauskas 2. vidusskolai – Denijs Vilhelms 

Krauklis, Pāvels Seredickis, Alise Ūbele un Evelīna Gateža – pirmie trīs arī labākie pie saviem 

galdiņiem. Otro vietu diezgan pārliecinoši izcīnīja Bauskas Sākumskolas audzēkņi, bet trešajā vietā 

viesi no Engures – viņu meitene Zane Ozoliņa bija labākā pie ceturtā galdiņa.  

Vecākajā U16 grupā vislielākā nozīme izrādījās pietiekami labai komandas konfigurācijai. Bauskas 

pilsētas pamatskolai pie pirmā galdiņa ir Latvijas čempions Reinis Štāls, bet ar vienu šādu spēlētāju 

nepietiek – ceturtā vieta. Trešie atkal Bauskas 2. vidusskolas audzēkņi un otrajā vietā – Pilsrundāles 

vidusskolas komanda. Pārliecinoša uzvara Vecsaules pamatskolai, kur spēlēja Leo Jonikāns, Everts 

Rūdolfs Lepsis, Daniela Ksenija Auniņa un Viktorija Buhbindere. Jāatzīst, ka Vecsaules 

pamatskolas dambretes trenere Inga Bernāte ļoti veiksmīgi izveidoja šī vecuma komandu, kas arī 

ļāva iegūt šādu vietu kopvērtējumā.  

Četras labākās komandas katrā grupā automātiski kvalificējas Latvijas sporta spēlēm. U9 grupā tā ir  

Pilsrundāles vidusskola, U11 grupā Bauskas Sākumskola, U14 grupā Vecsaules pamatskola un U16 

grupā Bauskas pilsētas pamatskola. Latvijas skolu fināls plānots 6. aprīlī Bauskā.  

 

 

 


