
Sasniegumi sportā 2016. gadā 

  

Daugavpils pilsētas čempionāts 
basketbolā (20.01.2016.) 

1.vieta 

  

Latvijas kauss svara bumbas celšanā 
III posms jauniešu grupā (Vecumnieki) 

(16.04.2016.) 
1.vieta 



  

Latvijas 27. Sporta spēļu sacensības krosā 
jauniešiem AMI sporta klubs 

1.vieta 

  

Latvijas kauss svarbumbu sportā 2016, II 
posms, juniori (Rugāji) 

1.vieta 



  

Latvijas kauss svarbumbu sportā 2016, II 
posms, jaunieši (Rugāji) 

1.vieta 

  

AMI Sporta kluba 26.sporta spēles 
svarbumbu celšanā jauniešiem 

1.vieta 



  

AMI Sporta kluba 26.Sporta spēles 
dambretē jauniešiem 

1.vieta 

 
  

Latvijas čempionāts 2016 junioru 
komandu kopvērtējumā (Rīgā) 

(03.12.2016.) 
1.vieta 



  

Latvijas čempionāts 2016 jauniešu 
komandu kopvērtējumā (Rīgā) 

(03.12.2016.) 
1.vieta 

  

Latvijas kauss 2016 – 4 posms Jauniešu 
komandu kopvērtējumā (Ventspils) 

(18.09.2016.) 
1.vieta 



  

AMI Sporta kluba 26.sporta spēles 
minifutbolā jauniešiem 2016 

1.vieta 

  

Jēkabpils atklātais čempionāts un Latvijas 
kausa 5.posms svarbumbu celšanas 

sportā, komandvērtējumā junioru grupā 
(13.11.2016.) 

1.vieta 



  

Jēkabpils atklātais čempionāts un Latvijas 
kausa 5.posms svarbumbu celšanas 

sportā, komandvērtējumā jauniešu grupā 
1.vieta 

  

Daugavpils Novada atklātais čempionāts 
svarbumbu sportā 2016 junioriem, 
komandu stafetes, Latvijas kauss, 

1.posms (30.01.2016.) 

1.vieta 



  

Daugavpils Novada atklātais čempionāts 
svarbumbu sportā 2016 jauniešiem, 

komandu stafetes, Latvijas kauss, 
1.posms (30.01.2016.) 

1.vieta 

  

Daugavpils pilsētas 2015. – 2016.gada 
čempionāts telpu futbolā 

1.vieta 



  

AMI Sporta kluba 26.sporta spēles 
volejbolā jauniešiem 

1.vieta 

  

AMI Sporta kluba 26.sporta spēļu 
sacensības šautriņu mešanā jauniešiem, 

AMI Sporta klubs (12.10.2016.) 
1.vieta 



  

Latvijas kauss svara bumbas celšanā 
III posms junioru grupā (Vecumnieki) 

(16.04.2016.) 
 
 

2.vieta 

  

AMI Sporta kluba Latgales reģiona 
profesionālās izglītības iestāžu 

skolotāju un darbinieku spartakiāde 
(Jēkabpils) (02.12.2016.) 

2.vieta 



  

Latvijas 27.Sporta spēļu sacensības 
vieglatlētikā jauniešiem, AMI Sporta 

klubs (22.09.2016.) 
2.vieta 

  

Latvijas 27.sporta spēļu sacensības 
volejbolā jauniešiem, AMI Sporta klubs 

(30.11.2016.) 
2.vieta 



  

AMI Sporta kluba 26. Sporta spēles 
badmintonā jauniešiem (2016) 

2.vieta 

  

Latvijas kauss svarbumbu sportā 2016, II 
posms, pieaugušiem (Rugāji) 

3.vieta 



  

Eiropas atklātais čempionāts svarbumbu 
celšanā U-16/U-18 (Daugavpils) (14.-

18.07.2016.) 
3.vieta 

  

Eiropas atklātais čempionāts svarbumbu 
celšanā U-16/U-18 (Daugavpils) (14.-

18.07.2016.) 
 



  

Latvijas kauss  - 2016, Absolūtais 
uzvarētājs komandu kopvērtējumā 

vecuma grupā 
U-22, Svarbumbu celšanas asociācija 

 

  

Latvijas kauss  - 2016, Absolūtais 
uzvarētājs komandu kopvērtējumā 

vecuma grupā 
U-18, Svarbumbu celšanas asociācija 

 



 

 Sportiskākā mācību iestāde Daugavpilī  

 


