
2012. gads 

 

Janvāris 

1. Ventspilī notiek Danubia Eiropas kausa posma sacensības šorttrekā, kur godalgotas vietas no 
Ventspilniekiem izcīnīja Ksenija Drāzniece, Olga Žukova, Nils Dobrājs, Roberts Zvejnieks, 
Tomass Bakēvics un Roberto Puķītis.  

2. Haralds Silovs Eiropas čempionātā ātrslidošanas daudzcīņā izcīnīja 6.vietu.  

3. Notiek starptautisks bērnu futbola turnīrs „FK Ventspils” kauss 2012” U-8 (2004.g.dz.) un U-10 
(2002.g.dz.) vecuma grupās. Savā vecuma grupā par uzvarētājiem kļuva U-10 vecuma grupas 
zēni.  

4. Olimpiskā centra „Ventspils” vieglatlētikas manēžā pulcējās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
labākie loka šāvēji, lai piedalītos Baltijas valstu ziemas čempionātā loka šaušanā. 

5. Turpinās Ventspils pilsētas čempionāti hokejā, basketbolā un kērlingā.  

6. Eiropas čempionātā šorttrekā 8.vietu 500m distancē iegūst jaunais Roberto Puķītis, bet otram 
ventspilniekam Jēkabam Saulītim 15.vieta šajā distancē. 

Februāris 

1. Olimpiskā centra „Ventspils” vieglatlētikas manēžā par Latvijas atklātā ziemas čempionāta loka 
šaušanā uzvarētāju tituliem sacenšas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas labākie loka šāvēji.  

2. Jau otro gadu, Ventspils Maratona klubs organizē Valentīna dienas skrējienu. 

3. Ventspils pilsētas skolēni Ērgļos piedalījās Latvijas jaunatnes ziemas olimpiādē. 

4. Eiropas kausa finālsacensībās kopvērtējumā 4.vietu Junior B vecuma grupā ieguva mūsu 
šortrekists Roberto Puķītis.  

5. Ventspilī pulcējās Baltijas vadošie snovbordisti un frīstaila slēpotāji, kas cīnījās  par A.Lemberga 
naudas balvām starptautiskās sacensībās „Latvijas kauss snovbordā un frīstaila slēpošanā 
„Lemberga hūtē””.  

6. Programmas „Nāc un sporto!” ietvaros slēpošanas kalnā „Lemberga Hūte” norisinās tautas 
slēpošanas pasākums, kurā piedalās 30 dalībnieki.  

7. Slēpošanas kalnā „Lemberga Hūte” par sacensību „Baltic Rookie Tour” balvām cīnījās jaunie 
snovbordisti. 

 Marts 

1. Ūdens Piedzīvojumu parkā, jau sesto reizi norisinājās starptautiskās peldēšanas sacensības 
"Kristāla lāse", kurās kopumā piedalījās 200 sportisti no Baltkrievijas, Lietuvas, Jūrmalas, 
Liepājas un Ventspils. 

2. Sporta namā „Centrs” tiek aizvadīts starptautisks kikboksa turnīrs „Ventspils OPEN 2012”, kur 
piedalījas dalībnieki no 10 valstīm.  



3. Ventspilī pulcējas Latvijas sporta veterāni, lai cīnītos par uzvarētāju tituliem volejbola, basketbola 
un svara stieņu spiešanas sacensībās.  

4. Ventspils čempionātā kērlingā pirmo reizi par čempioniem kļūst Ice Sharks komanda. 

5. Olimpiskā centra „Ventspils” ledus hallē notiek Pasaules čempionāta hokejā sievietēm 1.divīzijas 
A grupas turnīrs, kurā piedalās Latvija, Japāna, Norvēģija, Čehija, Austrija un Kazahstāna. Mūsu 
komanda ieguva 5.vietu. 

Aprīlis 

1. Jivaskilē (Somija) notika piektais pasaules veterānu čempionāts vieglatlētikā telpās, kur vislabāk 
klājās Dacei Brakanskai, kura trīssoļlēkšanā (S55 vecuma grupā), aizlecot 8,33 m tālumā, izcīnīja 
sudraba medaļu. 

2. Jaunais šķēpmetējs Artūrs Plēsnieks Turcijā notiekošajā Eiropas čempionātā pieaugušajiem svara 
kategorijā līdz 105kg summā paceļot 381 kg ieguva 5.vietu. 

3. Par Jaunās sieviešu basketbola čempionēm kļūst BK Ventspils sieviešu komanda. Par izslēgšanas 
spēļu vērtīgāko basketbolisti tika atzīta Ieva Naudiņa. 

4. Sporta hallē „Pārventa” notiek starptautisks turnīrs futzālā veterāniem, kur piedalījās Čehijas 
vienības Veterani Praha un Česke Budejovice, ukraiņu  Istoki DJSW , kā arī mājinieki Ventspils, 
kuri arī izcīnīja uzvaru visā turnīrā.  

5. Sporta nama „Centrs” šautuvē tiek aizvadītas Olimpiskā centra „Ventspils” individuālās 
sacensības praktiskajā ložu šaušanā. 

6. Ventspils Piedzīvojumu parkā tika atklāta Latvijas MTB velomaratonu sezona, pulcējot ap 600 
dalībnieku, kuri varēja izvēlēties startēt 50km vai 25km distancēs. 

7. Olimpiskā centra „Ventspils” ledus hallē norisinājās starptautisks bērnu turnīrs „Ventbunkers 
Kauss 2012” hokejā, kurā cīnījās sešas komandas Skatas (Klaipēda, Lietuva), Zapad 
Rosii (Kaļiņingrada, Krievija), Prizma /Pārdaugava (Rīga), Pērkons (Rīga), Tukums, 
Venta2002/Ventbunkers (Ventspils). Mūsu komanda turnīrā ieņēma trešo vietu. 

8. Piejūras kempingā notiek jaunas sacensības Taku Orientēšanās disciplīnā "Ventspils balva 2012". 
Taku Orientēšanās no Orientēšanās skrējiena sacensībām atšķiras ar to, ka tajās kopā ar veselajiem 
līdzvērtīgi sacenšas arī invalīdi. 

Maijs  

1. Par Olimpiskā centra „Ventspils” atklātā čempionāta hokejā 1.līgas čempioniem kļuva Liepāja 
Pit/Stop, kas finālā pārspēja OC Ventspils. Trešajā vietā ierindojās Dundaga 1, bet ceturtie 
palika Tornado 1. Par otrās līgas čempioniem kļuva Dundaga 2, otrajā vietā ierindojās Tornado 2, 
bet trešie palika Rodeo. Šogad čempionātā piedalījās 10 komandas, kuras tika sadalītas 2 līgās. 
Pirmajā līgā startēja spēcīgākās komandas Liepāja/Pit Stop, Dundaga 1, Tornado 1 un 
OC Ventspils, bet otrajā līgā Rodeo, Pašvaldības policija, Kurekss, Kuldīga, Dundaga 
2 un Tornado 2. 



2. Par Latvijas Jaunatnes basketbola līgas uzvarētājiem U19 vecuma grupā kļūst sporta skolas Spars 
komanda, kas finālā ar 62:49 pieveica Liepājas komandu. Ventspilnieku uzbrucējs Andrejs 
Gražulis tika atzīts par finālturnīra vērtīgāko spēlētāju. 

3. Svarcēlājs Artūrs Plēsnieks izcīnījis sudraba medaļu pasaules junioru čempionātā. Raušanā 
Plēsnieks tika galā ar 172 kilogramiem, bet grūšanā tika sasniegts atkārtots Latvijas junioru 
rekords – 215 kilogrami un izcīnīta mazā zelta medaļu, kas summā deva 387kg. 

4. Ar spraigu finālcīņu starp  Statoil un Spars I komandām noslēdzies Olimpiskā 
centra „Ventspils” čempionāts basketbolā, kur tikai pēdējā sekundē realizējot trīspunktu metienu 
uzvaru izrāva sporta skolas „Spars” basketbolisti. 

5. Par Latvijas vicečempioniem basketbolā kļūst BK „Ventspils”, kas finālsērijā līdz četrām uzvarām 
piekāpās „VEF Rīga” komandai. 

6. Sporta namā „Centrs” norisinājās grūtās kāpšanas sacensības „Ventspils Open 2012”  

7. Lietuvas pilsētā Alītā ar jaunu personisko rekordu 20km soļošanas sacensībās finišējis Arnis 
Rumbenieks, tā izpildot  Londonas olimpisko spēļu B normatīvu.  

Jūnijs 

1. Notika jau trešais Piedzīvojumu parka pusmaratons, kurā piedalījās 1600 dalībnieki. 

2. Eiropas čempionātā vieglatlētikā, kas norisinājās Helsinkos šķēpmetēja Sinta Ozoliņa-Kovala ar 
59.34m tālu raidījumu ieguva 6.vietu, bet Madarai Palameikai 8.vieta. Par unikālu gadījumu 
parūpējās māsas Māra un Lauma Grīvas, kuras abas startēja vienā disciplīnā – tāllēkšanā. Lauma 
ar rezultātu 6,37m ieguva 13.vietu, bet Mārai debijas reizē 27. vieta. 

3. Jau otro gadu notika „Trīs bumbu spēles”, kur 13 komandas jūlija un augusta mēnešos cīnījās par 
čempionu titulu trīs sporta veidos: minifutbolā, strītbolā un volejbolā. Par čempioniem šogad 
kļuva „Tex Mex - Klondaika” komanda. 

4. Ventspilnieks Roberts Fišers kļūst par NAC Pasaules čempionu bodibildingā junioru konkurencē. 

5. Pēdējā nedēļas nogalē Ventspils kļuva par starptautiskā ielu kultūras, sporta un mūzikas 
pasākuma Ghetto Games festivāls galvaspilsētu, kurā pulcējās vairāk nekā 1500 dalībnieku no 
visas Eiropas. Šāda mēroga pasākums Latvijā un pat Baltijā notika pirmo reizi, un tajā jaunieši 
spēkojās 14 sporta veidos: BMX freestyle, MTB freestyle, ekstrēmajā skrituļslidošanā, 
skeitbordā, GhettoBasket, Ghetto Football, ielu vingrošanā, Ghetto Dance, velotriālā, veikbordā, 
kaitbordā, sērfā, snovbordā un frīstaila slēpošanā. 

Jūlijs  

1. Ventas upes akvatorijā notika Latvijas čempionāta posms ūdens motocikliem 

2. Ventspils pludmalē svinīgi iedegta Olimpiskā lāpa. No Ventspils lāpa uzsāka ceļu uz Liepāju, kur 
notika Latvijas III vasaras olimpiādes atklāšana. 

3. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs vēl panākumus ventspilniekiem Latvijas III 
Olimpiādē 

4. Ventspilī notiek Latvijas III vasaras Olimpiādes sacensības 9 sporta veidos. 



5. Latvijas III Olimpiādes šķēpmešanas sacensībās ar jaunu personisko rekordu 62,63m uzvarēja 
šķēpmetēja Sinta Ozoliņa-Kovala un izpildīja Londonas olimpiādes A normatīvu.  

6. Ventspils pilsētas komanda Latvijas III vasaras Olimpiādē startēja 19 sporta veidos un kopumā 
izcīnīja 43 medaļas, tajā skaitā 15 zelta, 16 sudraba un 12 bronzas medaļas. 

7. Ventspils kērlinga klubs organizēja vēl nebijušu pasākumu – nakts kērlinga turnīru. 

8. Ventspils pilsētas domes vadība sadarbībā ar Latvijas Basketbola savienību rīkoja pieņemšanu 
Eiropas U16 čempionāta delegāciju vadītājiem un Starptautiskās basketbola federācijas 
pārstāvjiem. 

9. Dagnis Iļjins kļūst par Eiropas U-23 vicečempionu smaiļošanā un kanoe airēšanā 500m distancē. 

10. Livonijas ordeņa pilī Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs novēlēja veiksmi 
un panākumus Ventspils atbalstītajiem sportistiem, kuri startēs Olimpiskajās spēlēs Londonā. No 
Ventspils Londonā startēja Sinta Ozoliņa-Kovala (šķēpa mešanā), Madara Palameika (šķēpa 
mešanā), Lauma Grīva (tāllēkšanā), Artūrs Plēsnieks (svarcelšanā), Valērijs Žolnerovičs 
(maratonā) un Arnis Rumbenieks (20km soļošanā). 

11. Jau kārtējo reizi Ventspils sērfotāju pludmalē norisinājās Baltijā lielākais kaitbordistu salidojums 
jeb „Kite Party 2012”. 

12. Ventspilī noslēdzies pirmais Ziemeļeiropas Streetbike freestyle čempionāts Latvijā 

13. Olimpiskā centra „Ventspils” stadionā tiek aizvadīts Latvijas čempionāts vieglatlētikā A grupai. 

14. Ventspilī notiek Eiropas čempionāts U16 vecuma grupas basketbolā kadetiem. Latvijas izlases 
galvenais treneris bija ventspilnieks Gints Fogels, kuram palīdz Krists Plendišķis (ventspilnieks, 
kurš šobrīd par treneri strādā Vācijā). Izlases sastāvā ir divi sporta skolas Spars pārstāvji – Artūrs 
Grīnbergs un Klāvs Čavars. 

15. Reņķa dārzā notika jātnieku sporta sacensības konkūrā „Demoras kauss 2012” 

16. Piedzīvojumu parkā Ventspils kērlinga kluba petankas sekcija rīko lielas starptautiskas sacensības 
tripletiem petankā „Ventspils 2012” 

17. Jau 15. reizi Ventspils pilsētā motokrosisti sacentās par uzvaru „Ventbunkers Lielās balvas izcīņā” 
motokrosā, kas otro reizi risinājās slēpošanas kalna Lemberga hūte nogāzē. 

18. Divu dienu garumā Piedzīvojumu parka BMX trasē tika aizvadītas sacensības ar Baltkrievijas, 
Krievijas, Lietuvas un Latvijas sportistu līdzdalību. 

Augusts 

1. Ostas promenādē notika „Siltums Jums Latvijas spēkavīru čempionāta” pirmais finālposms. 

2. Jaunajā sporta loka šaušanas laukumā Kuldīgas ielā 237, notika starptautiskas sacensības loka 
šaušanā “Ventspils kauss”. 

3. Ikvienam aktīva dzīvesveida piekritējam Ventspilī bija iespēja izmēģināt spēkus 2. Nakts 
skrējienā, pievarot 3,2 km vai arī aptuveni 6 km distanci pa pilsētas ielām un Reņķa dārza takām. 



4. Piedzīvojumu parkā pulcējās jaunie velobraucēji, lai pārbaudītu savas zināšanas un prasmes par 
drošu satiksmi uz ceļa un piedalītos „Bērnu rallijā” 

5. Ventspils komanda FK Honda kļūst par Latvijas vicečempioniem pludmales volejbolā. 

6. Jau otro gadu notika „Trīs bumbu spēles”, kur 13 komandas jūlija un augusta mēnešos cīnījās par 
čempionu titulu trīs sporta veidos: minifutbolā, strītbolā un volejbolā. Par čempioniem šogad 
kļuva „Tex Mex - Klondaika” komanda. 

7. Londonas Olimpiskajās spēlēs piedalījās 6 sportisti un vislabākos rezultātus sasniedza Artūrs 
Plēsnieks, kurš svarcelšanas sacensībās sasniedzot jaunu personisko rekordu izcīnīja 7.vietu. 
Raušanā Artūram izdevās pacelt 175kg, bet grūšanā 215kg, kas kopsummā viņam deva 390kg. 
Vieglatlētikas sacensībās Madara Palameika kvalificējās finālsacensībām šķēpmešanā un ar 
rezultātu 60,73m izcīnīja 8.vietu. Otra mūsu sportiste Sinta Ozoliņa – Kovala finālam kvalificēties 
nespēja un ar 58,86m tālu raidījumu izcīnīja 20.vietu. Tāllēkšanas sacensībās Lauma Grīva aizlēca 
6,10m izcīnīja 28.vietu un finālam kvalificēties nespēja. Soļošanas sacensībās 20km distancē ar 
rezultātu viena stunda 26 minūtes un 26 sekundes izcīnīja 45.vietu. Maratona sacensībās uz starta 
izgāja Valērijs Žolnerovičs, kurš pēc 5km atzīmes, diemžēl, izstājās. 

8. Par Latvijas kausa ieguvējiem pludmales futbolā kļūst FK Honda. 

9. Piedzīvojumu parkā aizvadīts jau trešais Latvijas nūjošanas festivāls Ventspilī, kas šogad pulcēja 
nepilnus 400 nūjotājus. 

10. Airēšanas bāzē „Dampeļi” nosvinēti spāru svētki. 

11. Ventspils Zilā karoga pludmalē un pa pilsētas ielām notika jau tradicionālais Latvijas atklātais 
čempionāts un Baltijas Jūras kausa izcīņa triatlonā sprinta distancē, kurā piedalījās 100 dalībnieki. 

12. Trīs valstu Vācijas, Čehijas un Polijas pilsētās Zittau – Hradek – Bogatynia notika 18. Eiropas 
čempionāts vieglatlētikā veterāniem, kur teicams starts padevās Austrai Reinbergai, kura ieguva 
trīs zelta un vienu sudraba godalgu. Uģis Lasmanis savā vecuma grupā kļuva par Eiropas 
čempionu augstlēkšanas sacensībās pārvarot 1,90m augstumā novietoto latiņu. Desmitcīņas 
sacensībās Valdis Cela ar 6171 punktu izcīnīja 2.vietu savā vecuma grupā.  

13. Limbažos notika Latvijas Republikas čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā, kurā veiksmīgi 
startēja Ventspils airētāji un par pieckārtēju Latvijas čempioni kļuva Digna Tuča, K-1 1000m, K-
1500m un divniekā kopā ar rīdzinieci Lāsmu Liepu K-2 1000m, 500m un 200m distancēs. Dignai 
arī trīs sudraba medaļas K-1200m, K-4200m un 500m, kā arī bronzas medaļa 4X200m stafetē. 
Kanoistu konkurencē sešas reizes par Latvijas čempionu kļuva Dagnis Iļjins, C-1 1000m, 500m un 
200m distancē, kā arī C-4 1000m, 500m un 200m distancē. Vēl Dagnis kopā ar liepājnieku Aivi 
Tintu izcīnīja sudraba medaļas C-2000m, 500m un 200m distancē. 

14. Rumānijā notiekošajā Eiropas jaunatnes čempionātā svarcelšanā jaunā svarcēlāja Rebeka Koha 
izcīnījusi bronzas medaļu. Svara kategorijā līdz 44 kilogramiem Latvijas pārstāve raušanā tika 
galā ar 57 kilogramus smagu svara stieni, bet grūšanā pievārēja 71 kilogramus. 128 kilogrami 
summā viņa deva bronzas godalgu. Puišu sacensībās svara kategorijā līdz 50 kilogramiem Latvijas 
pārstāvis Rihards Suharevs ierindojās ceturtajā pozīcijā. Viņam summā izdevās pacelt 185 
kilogramus (85+100). 



15. Olimpiskā centra ledus hallē notika Starptautiskais kērlinga turnīrs „Ventspils kauss 2012”, kurā 
uzvarēja mājinieču komanda „Pērles”, kuras sastāvā spēlēja Gunta Millere (skips), Rita Ozoliņa, 
Agita Puriņa, Aija Rudzīte, Indra Veckāgane un Inga Budigina. 

Septembris  

1. Par astoņkārtējiem Latvijas čempioniem komandu ieskaitē motokrosā kļūst Ventspils motokluba 
„Rodeo” pārstāvji. 

2. Aizvadīta olimpiskā čempiona Daiņa Kūlas kausa izcīņa un „Ventspils šķēpu” sacensības šķēpa 
mešanā, kurās sieviešu konkurencē triumfēja Sinta Ozoliņa-Kovala, bet vīriešu – Rolands 
Štrobinders. 

3. Pasaules čempionātā svarcelšanā jauniešiem mūsu svarcēlājiem Rebekai Kohai izdevās izcīnīt 
4.vietu, bet Ritvaram Suharevam – 5.vieta. 

4. Ventspils Zilā karoga pludmalē jau 17.reizi notiek tradicionālās akmens mešanas sacensības, kurās 
par uzvarētāju ar 113 metru tālu metienu kļuva Ansis Brūns. 

5. Jaunais ventspilnieks Gints Būmeisters kļūst par Eiropas čempionāta jauniešiem sambo sudraba 
medaļas ieguvēju svara kategorijā līdz 72 kg.   

6. Olimpiskā centra „Ventspils” stadionā, citās bāzēs un vispārizglītojošās skolās notiek Olimpiskā 
diena, kur piedalās aptuveni 4600 bērnudārzu bērnu, skolēnu, skolotāju un citu interesentu.  

7. Vieglatlētikas manēžā jau 9.reizi notika tradicionālais starptautiskais svarbumbu celšanas turnīrs 
„Ventspils Atlants” 

Oktobris 

1. Jaunrades namā notiek Pasaules tūres posms galda hokejā “Ventspils kauss” 

2. Ventspils kempinga un Cirpstenes apkārtnē notika vienas no svarīgākajām šā gada 
starptautiskajām sacensībām orientēšanās sportā Latvijā „Baltic Junior Cup 2012”. 

3. Noslēdzies konkurss par tiesībām nākošajā vasarā rīkot Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādi un 
par tā uzvarētāju kļuvusi Ventspils pašvaldība. 

 


