
2014. gads 

 

Janvāris 

 

1. Olimpiskā centra „Ventspils” Ledus hallē notika starptautiskas šorttreka sacensības „Danubia 

kauss”, kurās piedalījās 129 šorttrekisti no Austrijas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, 

Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Turcijas, Ungārijas, Ukrainas un 

Latvijas. 

2. Sporta hallē „Pārventa” noslēdzies starptautiskais telpu futbola turnīrs „FK Ventspils” kauss” 

U-10 (2004.g.dz.) vecuma grupā. Turnīrā piedalījās FM Klaipēda (Lietuva), Valmieras FK, 

FM Šiauliai (Lietuva), FS Metta (Rīga), Liepājas Metalurgs (Liepāja), FM Banga (Gargždai, 

Lietuva), Cerība 1 (Ventspils) un Cerība 2 (Ventspils). Par turnīra uzvarētājiem kļuva SK 

Liepājas Metalurgs, otrajā vietā ierindojās Ventspils Cerība 1, bet trešie Valmieras FK. 

3. Olimpiskā centra "Ventspils" vieglatlētikas manēžā tautas sporta pasākuma "Nāc un sporto!" 

ietvaros norisinājās ziemas sacensības vieglatlētikā senioriem. Kopumā sacensībās piedalījās 

gandrīz 100 sportisti no Ventspils, Ventspils novada, Rīgas, Jūrmalas, Bauskas, Tukuma, 

Talsiem, Liepājas, Kuldīgas, Varakļāniem u.c. Ar mūsējiem paspēkoties bija ieradušies arī 

kaimiņi no Lietuvas. 

4. Vācijas pilsētā Drēzdenē notika Eiropas čempionāts šorttrekā pieaugušajiem, kurā piedalījās 

ventspilnieki Roberto Puķītis un Jēkabs Saulītis. Latvijas šā brīža spēcīgākais šorttrekists 

Roberto Puķītis kopvērtējumā ieguva 8.vietu. 500 metru distancē Puķītis otrajā kārtā saņēma 

sodu un netika ceturtdaļfinālā, ieņemot 23.vietu, 1500 metru distancē viņš ieguva 4.vietu, bet 

1000 metru distancē Roberto netika tālāk par pirmo kārtu, iegūstot 19.vietu. Sportists spēja gan 

kvalificēties 3000 metru superfinālam, kur finišēja septītajā vietā deviņu dalībnieku 

konkurencē. 

5. Olimpiskā centra „Ventspils” vieglatlētikas manēžā norisinājās Latvijas atklātais čempionāts 

loka šaušanā, kurā piedalījās 76 loka šāvēji no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un 

Latvijas. 

 

Februāris 

 

1. Pirmo reizi Ventspils čempionāta hokejā mačs notika jaunatklātajā brīvdabas hokeja laukumā 

Piltenē, kurā savā starpā tikās Ventspils novada komanda pret Rodeo un pārāki ar 7:3 izrādījās 

novadnieki.   

2. Airēšanas bāzē „Dampeļi” notika I Ventspils atklātais ziemas peldētāju salidojums „Ventspils 

jūras lauvas”. Pasākumā piedalījās 77 dalībnieki (t.sk. 45 sievietes un 32 vīrieši) no Saldus, 

Liepājas, Rīgas, Ogres, Salaspils, Ventspils u.c. 

3. Latvijas bobsleja izlase kā pēdējo treniņnometnes vietu pirms Soču Olimpiskajām spēlēm, 

izvēlējusies Olimpiskā centra „Ventspils” sporta bāzes. 

4. XXII Soču Olimpiskās spēles notika no 7. līdz 23. februārim, kurās startēja Ventspils sportisti 

– Mārtiņš Rubenis, Roberto Puķītis, Haralds Silovs, kā arī Latvijas bobsleja izlases treneris 

Sandis Prūsis.   

 Kamaniņu sportā vīriešu vieniniekiem 10.vietu izcīnīja Mārtiņš Rubenis; 

 Latvijas kamaniņbraucēju izlase Elīza Tīruma, Mārtiņš Rubenis, kā arī brāļi Andris un 

Juris Šici izcīnīja 3.vietu; 

 Šorttrekā Roberto Puķītis 1500 metru distances kopvērtējumā ieņēma 15.vietu; 



 Ātrslidotājs Haralds Silovs ieņēma 14.vietu 1500 metru distancē, 37.vietu 500 metru 

distancē un 24.vietu 1000 metros.  

 Latvijas bobsleja izlases četrinieks, galvenā trenera Sanda Prūša vadībā, (pilots Oskars 

Melbārdis, Daumants Dreiškens, Arvis Vilkaste, Jānis Strenga) ieguva sudraba medaļu. 

Pilots Oskars Melbārdis ar stūmējiem Sočos izcīnīja ne tikai 2.vietu bobsleja četriniekos, 

bet arī pārī ar Daumantu Dreiškenu 5.vietu divniekā. Otrs Latvijas pilots Oskars 

Ķibermanis ar stūmējiem Raivi Broku, Helviju Lūsi un Vairi Leibomu četriniekos 

ieguva 14.vietu, bet divniekos pārī ar Vairi Leibomu ieguva 16.vietu.  

5. Ar jaunā sporta vingrošanas inventāra atklāšanu Olimpiskā centra „Ventspils” vingrošanas zālē 

sākās Ventspils pilsētas atklātais čempionāts sporta vingrošanā sievietēm un vīriešiem. 

6. Olimpiskā centra „Ventspils” vieglatlētikas manēžā norisinājās Baltijas čempionāts loka 

šaušanā, kurā piedalījās 80 loka šāvēji no Polijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas 

un Latvijas. 

7. Sporta namā „Centrs” notika Latvijas 2014. gada čempionāts galda tenisā vienspēlēs un 

dubultspēlēs. Par čempionu tituliem Ventspilī sacentās Latvijas šī brīža labākie 32 vīrieši un 

16 sievietes. 

 

Marts  

 

1. Pasaules vieglatlētikas telpu čempionātā tāllēcēja Lauma Grīva kvalifikācijā sasniedza 6.29 m 

atzīmi un ieguva 12.vietu 13.sportistu konkurencē. 

2. Turcijā norisinājās Pasaules čempionāts šorttrekā junioriem, kurā šorttrekists Roberto Puķītis 

ieguva 17.vietu, atsevišķās distancēs viņam 500m - 14.vieta, 1000m – 25.vieta, 1500m - 

9.vieta. 

3. Ventspils 6. vidusskolas sporta zālē notika starptautisks turnīrs kikboksā „Latvia OPEN 2014”, 

kurā piedalījās 162 kikbokseri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, Somijas un 

Slovākijas - esošie pasaules, Eiropas un Latvijas čempioni. 

4. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs sveica šorttrekistu Roberto Puķīti par 

izcīnīto 15.vietu 1500m distancē un Latvijas bobsleja izlases galveno treneri Sandi Prūsi, ar 

viņa bobsleja četrinieka komandas (pilots Oskars Melbārdis, stūmēji Daumants Dreiškens, 

Arvis Vilkaste, Jānis Strenga) iegūto sudraba medaļu Ziemas Soču Olimpiskajās spēlēs. 

5. Virves vilkšanas kluba „Velkonis” sportisti kļūst par Latvijas ziemas čempioniem virves 

vilkšanā. 

6. Par pilsētas čempioniem basketbolā otro reizi pēc kārtas kļuvuši ZS Grifs basketbolisti, kas 

finālā pārspēja Baltijas ekspreša komandu, turklāt panākumu atkal nodrošinot papildlaikā. 

7. Ventspils pilsētas 12.atklātajā čempionātā kērlingā ceturto reizi par čempionēm kļuva 

komanda „Pērles”, kuras sastāvā spēlēja Gunta Millere (skips), Aija Rudzīte, Rita Ozoliņa, 

Agita Puriņa, Indra Veckāgane.  

8. Ūdens Piedzīvojumu parka peldbaseinā notika tradicionālās starptautiskās sacensības 

peldēšanā „Kristāla lāse”. 

9. Ungārijas pilsētā Budapeštā notika Pasaules čempionāts vieglatlētikā veterāniem telpās, kur no 

Ventspils piedalījās Valdis Cela, Uģis Lasmanis, Ilga Buntika, Ligita Ziemane, Sandis 

Balinskis un Juris Baraus. Ventspilniekiem izdevās izcīnīt 1 zelta, 2 sudraba un  1 bronzas 

medaļu. Valdis Cela izcīnīja zelta medaļu pieccīņā un bronzas medaļu augstlēkšanā, bet Dainis 

Kūla šķēpmešanā un Uģis Lasmanis augstlēkšanā ieguva sudraba medaļas. 

 

 



 

Aprīlis 

 

1. Treniņnometni Olimpiskajā centrā “Ventspils” aizvada Londonas Olimpisko spēļu bronzas 

medaļnieka Mārtiņa Pļaviņa Sporta kluba pludmales volejbolisti trenera Aigara Birzuļa vadībā, 

kuri šeit ieradušies sešu spēlētāju sastāvā. 

2. Olimpiskā centra „Ventspils” ledus hallē notika pasaules čempionāts sievietēm I divīzijā B 

grupā, kur Latvijas izlase ieguva 1.vietu, tiekoties ar Kazahstānas, Ziemeļkorejas, Ķīnas, 

Nīderlandes un Ungārijas hokejistēm. 

3. Izraēlas galvaspilsētā Telavivā notika Eiropas čempionāts pieaugušajiem svarcelšanā, kurā 

piedalījās divi sporta skolas „Spars” audzēkņi un Olimpiskā centra „Ventspils” augstas klases 

programmas atbalstītie sportisti - Artūrs Plēsnieks svara kategorijā līdz 105kg ieguva 4.vietu 

divu vingrinājumu summā paceļot 390kg (raušanā 172kg un grūšanā 218kg), bet Rebeka Koha 

svara kategorijā līdz 48kg ieguva 7.vietu divu vingrinājumu summā paceļot 158kg (raušanā 

72kg un grūšanā 86kg) 

4. BK “Ventspils” sieviešu komanda kļūst par Jaunās Sieviešu Basketbola līgas čempionēm. 

5. Ventspils volejbolisti kļūst Par Latvijas Nacionālās līgas vicečempioniem. 

6. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks sadarbības jautājumos Guntis Blumbergs 

sveica ātrslidotāju Haraldu Silovu par panākumiem Ziemas Soču Olimpiskajās spēlēs, kur 

labāko rezultātu sportists sasniedza 1500m distancē izcīnot 14.vietu.  

7. Eiropas jauniešu U-17 čempionātā svarcelšanā Rebeka Koha ieguva 1.vietu svara kategorijā 

līdz 48kg divu vingrinājumu summā paceļot 158kg (raušanā 72kg un grūšanā 86kg), bet 

Ritvars Suharevs 1.vietu svara kategorijā līdz 62kg divu vingrinājumu summā paceļot 256kg 

(raušanā 119kg un grūšanā 137kg).  

8. Ventspils Piedzīvojumu parka BMX trasē notika sporta skolas „Spars” sezonas atklāšanas un 

Open BMX sacensības, kurās piedalījās vairāk nekā 200 braucēju. 

9. Par panākumiem Soču olimpiskajās spēlēs ar ceturtās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni apbalvots 

bobsleja treneris Sandis Prūsis, savukārt kamaniņbraucējs Mārtiņš Rubenis apbalvots ar 

Atzinības krustu. 

 

Maijs 

 

1. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs sveica svarcēlājus Rebeku Kohu, 

Ritvaru Suharevu un treneri Eduardu Andruškēviču par panākumiem Eiropas U-17 čempionātā 

svarcelšanā. 

2. Trīs dienas Olimpiskā centra „Ventspils” basketbola hallē notika Latvijas Jaunatnes basketbola 

līgas čempionāta finālsacensības U-19 vecuma grupās meitenēm un puišiem. 

3. Par Rietumu basketbola līgas čempioniem kļūst “Baltijas Ekspresis”. 

4. Par Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas čempioniem kļuva Ventspils Augstskolas komanda, 

kura finālsērijā trīs spēlēs pārspēja citu Ventspils komandu "Baltijas Tranzīta Serviss". 

5. Devīto reizi par Latvijas čempioniem basketbolā kļuva Basketbola klubs "Ventspils", kas 

finālsērijā ar 4:1 uzvarēja "VEF Rīga" un par čempioniem kļuva pēc piecu gadu pārtraukuma. 

6. Ventspils Piedzīvojumu parkā ar pasākumu „Piknikojam Ventiņos!” tika atklāta jaunā 

Ventspils vasaras tūrisma sezona, kuru tradicionāli, jau 4. gadu pēc kārtas, ievadīja 

velobrauciens pa pilsētas ielām, kurā piedalījās nepilni 3000 dalībnieki. 

7. Eiropas atklātajā čempionātā svarbumbu celšanā junioriem, pieaugušajiem un veterāniem 

ventspilniece Valērija Soboļeva kļuva par Eiropas vicečempioni junioru vecuma grupā, ceļot 

24 kg svara bumbas, bet Vasilijs Giņko tika pie godalgas veterānu konkurencē. Kopvērtējumā 

http://ventspils.lv/lat/sports/60029-bk-ventspils-sieviesu-komanda-klust-par-jaunas-sieviesu-basketbola-ligas-cempionem


mūsu izlase izcīnīja ceturto vietu, piekāpjoties Krievijas, Ukrainas un Kazahstānas izlasēm. 

Sacensībās piedalījās sportisti no 17 valstīm. 

8. Tautas sporta programmas ”Nāc un sporto!” ietvaros Staldzenē pie Būšnieku ezera laivu bāzes 

notika tradicionālais skrējiens apkārt Būšnieku ezeram. 

9. Ventspilī notika Baltijas kausa izcīņa futbolā, kur Olimpiskā centra „Ventspils” stadionā 

pusfināla spēlē Lietuva ar 1:0 pieveica Somijas izlasi, bet spēlē par trešo vietu Somija ar 2:0 

pārspēja Igauniju. 

10. Ventspils piedzīvojumu parkā notika Latvijas čempionāts petankā sieviešu vienspēlēs, kur par 

Latvijas čempioni kļuva Ventspils kērlinga kluba petankas sekcijas vadītāja Aida Pētersone. 

 

Jūnijs 

 

1. No 30.maija līdz 1.jūnijam Spānijas pilsētā Kastelonē notika Pasaules čempionāts 

bodibildingā, kurā par vicečempionu junioriem NAC versijā kļuva ventspilnieks Roberts Fišers 

2. Ventspilī piekto reizi norisinājās Piedzīvojumu parka pusmaratons, kur dažādās distancēs un 

vecuma grupās kopumā startēja gandrīz 2000 dalībnieki. Par uzvarētājiem pusmaratona 

distancēs kļuva Jeļena Prokopčuka un Valērijs Žolnerovičs.  

3. Noslēdzies Latvijas 23. čempionāts maxibasketbolā senioriem, kura finālsacensībās Ogrē 40+ 

vecuma grupā ventspilnieki izcīnīja otro vietu. 

4. Reņķa dārzā notika jātnieku sporta sacensības konkūrā „Demoras kauss 2014” izcīņa. 

5. Tatarstānas galvaspilsētā Kazaņā notika pasaules junioru (U-20) čempionāts svarcelšanā, kurā 

trenera Eduarda Andruškēviča vadībā piedalījās sporta skolas “Spars” un Olimpiskā centra 

“Ventspils” atbalstītie sportisti Rebeka Koha un Ritvars Suharevs. Abiem mūsu jaunajiem 

sportistiem padevās lieliski starti, jo Rebeka svara kategorijā līdz 48kg spēja izcīnīt 4.vietu, bet 

Ritvars svara kategorijā līdz 62kg 5.vietu. 

6. Jelgavā notiekošajā Jāņa Lūša kausu izcīņa šķēpmešanā sieviešu konkurencē Olimpiskā centra 

„Ventspils” atbalstītā šķēpmetēja Madara Palameika par teju pusotru metru labojusi pašas 

nesen uzstādīto Latvijas rekordu, kurš nu ir 66,15 metri. 

7. Olimpiskā centra „Ventspils” stadionā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā A grupai, kurā 

piedalījās 1997. g. – 1998. g.dz. jaunieši un jaunietes no visas Latvijas. Sporta skolas „Spars” 

jaunie sportisti spēja izcīnīt trīs bronzas godalgas. 

8. Rīgā norisinājās Eiropas čempionāts galda hokejā, kurā piedalījās 250 dalībnieki no 14 

valstīm. Latvijas izlases sastāvā čempionātā piedalījās ventspilnieki Aleksandrs Žernovojs 

(Open; Veterāni), Rūdolfs Kamzols (Open), Laima Kamzola (Dāmas), Elēna Rācenāja 

(Dāmas), Raimonds Īša (Veterāni), Elvis Arhinovičs (Juniori U13) un Dainis Zariņš (Veterāni 

50+). Open klasē Latvijai dramatiskā cīņā finālā izdevās izraut uzvaru pār Krieviju un pirmo 

reizi triumfēt Eiropas čempionātā. Zelta medaļa līdz ar to arī mūsu spēlētājiem Aleksandram 

Žernovojam un Rūdolfam Kamzolam, savukārt dāmas ieņēma 3. vietu. 

9. Igaunijas pilsētā Viljandi norisinājās gadskārtējais ielu kultūras festivāls “Viljandi 

Bash”. Ventspilnieks Viktors Kronbergs BMX frīstaila sacensībās ieguva otro vietu. 

 

Jūlijs 

 

1. Ventspils skeitparkā norisinājās Latvijas Čempionāts BMX frīstaila, skeitborda un ekstrēmās 

skrituļslidošanas skeitparka disciplīnā iesācēju, amatieru un meistaru grupās. Sacensībās 

piedalījās 65 dalībnieki no Liepājas, Grobiņas, Rīgas, Salaspils, Ugāles un Ventspils. 

2. Olimpiskā centra „Ventspils” stadionā norisinājās starptautiskās sacensības „Ventspils šķēpi 

2014” un Ventspils atklātais čempionāts vieglatlētikā. Sacensībās piedalījās Latvijas un 



Lietuvas šķēpmetēji. Ventspils čempionāta ietvaros tika noskaidroti čempioni 200m, 400m, 

1000m, tāllēkšanā, augstlēkšanā, lodes grūšanā, diska mešanā, 4x100m stafetē sievietēm un 

kārtslēkšanā vīriešiem. Šķēpmešanā vīriešu konkurencē par uzvarētāju ar lielisku rezultātu 

kļuva Rolands Štrobinders 81,64m. Sievietēm par uzvarētāju kļuva ventspilniece Sinta 

Ozoliņa-Kovala ar rezultātu 55,10m. Lielisku sniegumu kārtslēkšanā vīriešiem nodemonstrēja 

Mareks Ārents, kurš spēja pārlēkt 5,58m, kas ir sezonas labākais rezultāts Latvijā.  

3. Ventspils pludmales volejbola laukumos notika Jūras kausa izcīņa 2014. Turnīrā piedalījās 13 

pāri, kuru vidū bija tādi Latvijā labi pazīstami pludmales volejbolisti, kā Haralds Regža, 

Armands Āboliņš, kuri arī galvenie favorīti. Kā arī Klāvs Zaļkalns, Raimonds Vilmanis, 

Mārtiņš Grundmanis un Gints Sedols. Tāpat starp dalībniekiem arī vairāki pāri no Latvijas 

pludmales volejbola junioru izlases un spēcīgākie Ventspils pāri.  

4. Olimpiskā centra “Ventspils” teritorijā tika aizvadīts ielu kultūras un sporta kustības “Ghetto 

Games” Ventspils otrais izbraukums ielu basketbolā. 

5. Ventspils Piedzīvojumu parkā norisinājās tradicionālās sacensības - Ventbunkers Lielās balvas 

izcīņa Supermotokrosā, kur kuplo līdzjutēju un skatītāju skaitu priecēja ne tikai labākie 

pašmāju sportisti, bet arī viesi no Igaunijas, Lietuvas un Beļģijas. MX1 klasē nepārspēts palika 

Pasaules un Eiropas Junioru čempions, TM rūpnīcas komandas braucējs Tanels Leoks, kura 

sniegums trasē bija īsta meistarklase. 

6. Latvijas čempionvienība futbolā FK Ventspils UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra 

otrās kārtas atbildes spēlē savā laukumā ar 0:1 (0:1) zaudēja Zviedrijas spēcīgākajam klubam 

"Malme" un izstājās no turnīra. 

7. 70 gadu jubileju svin vieglatlētikas treneris Māris Grīva, kurš ir sagatavojis daudzus augstas 

klases sportistus – Maskavas Olimpisko spēļu čempionu Daini Kūlu, Ēriku Ragu, Laumu 

Grīvu, Māru Grīvu, Gundegu Grīvu u.c., kas nes Ventspils pilsētas vārdu Olimpiskajās spēlēs 

un citās sacensībās pasaulē.  

8. Eiropas čempionātā basketbolā U20 vecuma grupā sievietēm Itālijā Latvijas spēlētājas 

izcīnījušas piekto vietu. Ventspilniece Paula Tomsone vairākus mačus sāka starta pieciniekā, 

bet iespaidīgu individuālo statistiku nesavāca – vidēji 15 minūtēs viņa guva 2,7 punktus un 

izcīnīja 2,3 atlēkušās bumbas. Sindija Gūtmane laukumā pavadīja vidēji 7,6 minūtes, gūstot 

1,6 punktus un izcīnot 1,4 atlēkušās bumbas. 

9. Piedzīvojumu parkā noslēdzās 5. starptautiskais petankas turnīrs "Ventspils 2014”, kurā 

piedalījās 24 tripletu komandas ar dalībniekiem no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, 

Baltkrievijas, Gruzijas un Latvijas. 

10. Olimpiskā centra „Ventspils” sporta bāzēs notika starptautiska treniņnometne karatē, kurā 

piedalās 140 dalībnieki no 7 valstīm. 

11. Aizvadīts jau trešais „Kurland Bike Bench” Ventspils pilsētas čempionāts svaru stieņa 

spiešanā guļus bez ekipējuma. Par labākā sportista godu cīnījās 39 sacensību dalībnieki. 

Absolūtajā vērtējumā vīru grupā 2. vietu iegūt Jurim Glaņenko no Ventspils, bet Edmunds 

Andrups senioru grupā izcīnīja 1.vietu.  „Ventspils Pašvaldības policija” komanda ieguva 

1.vietu komandu kopvērtējumā.   

 

Augusts 

 

1. Ventspils pilsētas svētku ietvaros, Ventspils Lidostas teritorijā norisinājās Latvijas dragreisa 

čempionāta 4.posms, kas pulcēja iespaidīgu dalībnieku pulku, kopumā 73 autobraucēji - no 

Latvijas, Lietuvas, Igaunijas! 

2. Ventspils pilsētas svētku ietvaros Ostas ielas promenādē pie „Ceļotāja govs” notika Latvijas 

Spēkavīru čempionāta finālposms, kurā piedalījās 10 Latvijas labākie atlēti. 



3. Ventspils Zilā karoga pludmalē ar "Lindorff Blue Jackets" un LSPA komandu uzvarām 

Ventspils Ostu turnīrā noslēdzās 2014. gada Latvijas pludmales handbola čempionāta trešais 

posms. Ventspils pludmalē par uzvaru sacentās sešas vīriešu un četras sieviešu komandas, kas 

izspēlēja apļa turnīru. 

4. Ventspils Zilā karoga pludmalē notika Kurzemes atklātais čempionāts pludmales futbolā, kurā 

piedalījās astoņas komandas. 

5. Piedzīvojumu parkā norisinājās riteņbraukšanas sacensības visai ģimenei „Bērnu rallijs 

Kurzeme 2014”. 

6. Ceturtās Trīsbumbu spēles noslēgušās ar jaunu čempionu kronēšanu – šoreiz titulu izcīnīja 

pagājušā gada trešā spēcīgākā komanda Maskava, kļūstot par ceturto komandu, kas triumfējusi 

spēlēs. 

7. Ventspilī notika starptautisks ielu kultūras, sporta un mūzikas festivāls „Ghetto Games 

festivāls Ventspilī”, kurā 20 sporta veidos piedalījās 1500 dalībnieki no 23 valstīm. Festivālā 

tika organizētas sacensības un aktivitātes armvrestlingā, BMX frīstailā, ekstrēmajā 

skrituļslidošanā, fingerbordos, galda futbolā, ielu basketbolā, ielu dejās, ielu florbolā, ielu 

futbolā, ielu motociklu frīstailā, ielu vingrošanā, MTB duālajā slalomā, MTB frīstailā, 

skeitbordā, veikbordā, velo polo velotriālā, u.c. Tas ir lielākais šāda mēroga pasākums Baltijas 

valstīs. Festivāla ietvaros notika dažādas meistarklases jauniešiem. 

8. Ventspils pludmalē norisinājās septītās pēc kārtas Latvijas olimpisko centru sporta spēles. 

Tajās piedalījās olimpisko centru komandas no Daugavpils, Valmieras, Liepājas, Rīgas, 

Limbažiem  un Ventspils, kā arī  Latvijas Olimpiskās komitejas komanda. Pirmo vietu 

kopvērtējumā izcīnīja Liepājas olimpiskā centra komanda, kas savā īpašumā ieguva ceļojošo 

kausu, ar viena punkta starpību otrajā vietā ierindojās Limbažu olimpiskais centrs, bet ar trešo 

vietu kopvērtējumā spēles noslēdza Olimpiskais centrs „Ventspils”.  

9. Olimpiskā centra Ventspils ledus hallē notiek starptautiska treniņnometne šorttrekā, kurā 

piedalās 110 dalībnieki no 9 valstīm – Ungārijas, Lietuvas, Slovākijas, Čehijas, Polijas, 

Austrijas, Zviedrijas, Baltkrievijas un Latvijas. 

10. Ķīnas pilsētā Naņdzjinā notiekošajā pasaules jaunatnes Olimpiādē svarcelšanas sacensībās 

trenera Eduarda Andruškēviča audzēkne Rebeka Koha svara kategorijā līdz 48 kilogramiem 

izcīnīja 3.vietu. Soļotājs Artūrs Makars 10 km soļošanas sacensībās piecpadsmit sportistu 

konkurencē izcīnīja 8. vietu. 

11. Šveices pilsētā Cīrihē, slavenajā „Letzigrund” stadionā, notika XXII Eiropas čempionāts 

vieglatlētikā, kurā piedalījās ventspilnieki un Olimpiskā centra „Ventspils” augstas klases 

atbalsta programmas sportisti. Sportistu izcīnītās vietas - M.Palameika (šķēpmešana 4.vieta), 

S.Ozoliņa-Kovala (šķēpmešana 11.vieta), L.Grīva (tāllēkšana 23.vieta), M.Grīva (tāllēkšana 

bez rezultāta), A.Rumbenieks (20km soļošana 23.vieta), V.Žolnerovičs (maratons 12.vieta), 

M.Ārents (augstlēkšana bez rezultāta). 

12. Ventspils Piedzīvojumu parkā tika aizvadītas pirmās „CrossFit” parauga sacensības Ventspilī. 

Sacensībās piedalījās 19 vīrieši un 9 sievietes, kuru vidū bija spēcīgākie šī brīža „CrossFit” 

atlēti un atlētes, kuriem nopietnu pretestību izrādīt ieradās viesi no Igaunijas.   

13. Baltkrievijas pilsētā, Vitebskā meistaru Vispasaules olimpiādē svarbumbu celšanā jaunu 

Ginesa rekordu sasniedzis ventspilnieks Eduards Trusevičs, kurš Ginesa rekordu sasniedza 30 

minūšu laikā paceļot 16kg svarbumbu 872 reizes (iepriekšējais rekords 810 reizes). 

E.Trusevičam šis jau ir otrais Ginesa rekords, jo 2013. gadā viņš stundas laikā viņš svaru 

bumbu pacēla  1486 reizes, tā labojot arī gandrīz 40 gadus vecu pasaules rekordu. 

14. Ventspils Piedzīvojumu parkā notika Latvijas Nūjošanas 5.festivāls Ventspilī, kur uz starta 

stājās gandrīz 400 nūjotāju. Dalībniekiem bija iespēja izvēlēties startēt 5,3km vai 10,6km 

distancēs.  



15. Eiropas veterānu čempionātā Turcijā vieglatlētikā Valdis Cela izcīnīja zelta medaļu  

desmitcīņā, kā arī sudraba medaļas kārtslēkšanā un augstlēkšanā. Dainis Kūla šķēpmešanā 

ieguva otro vietu.  

16. Olimpiskā centra ”Ventspils” ledus hallē notika starptautisks kērlinga turnīrs ”Ventspils kauss 

2014”’, kurā piedalījās 22 kērlinga komandas ar dalībniekiem no Igaunijas, Lietuvas, 

Baltkrievijas, Krievijas, Skotijas un Latvijas. 

17. Ventspilī notika starptautiskas sacensības “Ventspils čempionāts 2014”. Sacensībās piedalījās 

loka šāvēji no Lietuvas un Latvijas sporta klubiem. Ventspili šoreiz pārstāvēja 12 loka šāvēji 

no LSLŠK “Odisejs”. 

 

Septembris 

 

1. ‘’Rodeo MX Racing Team’’ izcīna motokrosa seriāla ‘’Superkauss’’ čempiontitulu. 

2. Ar svinīgu ceremoniju tika atklāts vieglatlētikas manēžas atjaunotais mākslīgais segums. 

Atklāšanas ceremonijā piedalījās Ventspils pilsētas pašvaldības, Latvijas Vieglatlētikas 

savienības, Latvijas Olimpiskās komitejas un Olimpiskā centra „Ventspils” pārstāvji, kā arī 

330 sporta skolas „Spars” audzēkņi un treneri.  

3. Nojabarskā, Krievijā noslēgusies Krievijas prezidenta kausa izcīņa, kurā svara kategorijā līdz 

105kg startēja sporta skolas „Spars” audzēknis un Olimpiskā centra „Ventspils” atbalstītais 

sportists Artūrs Plēsnieks, kurš kopsummā paceļot 383 kilogramus izcīnīja uzvaru. 

4. Slovākijas pilsētā Piestani notika smaiļošanas un kanoe airēšanas regate "Olympic Hopes", 

kurās 16 gadus vecais sporta skolas „Spars” audzēknis Dāvis Iļjins 1000 m distancē Dāvis 

izcīnīja 5.vietu, 500 m distancē 3.vietu un 200 m distancē 2.vietu. 

5. Olimpiskā centra „Ventspils” tenisa kortos notika International Tennis Federation (turpmāk 

tekstā – ITF) starptautiskais tenisa turnīrs „Venden Cup” U-18 vecuma grupā. Tās bija pirmās 

tik vērienīgās sacensības tenisā Ventspilī, kurās piedalījās vairāk nekā 100 spēlētāji, viņu 

ģimenes locekļi un treneri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Ukrainas, 

Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Lielbritānijas, ASV, Itālijas un Francijas. 

6. „Rodeo MX Racing Team” izcīna sudrabu Latvijas motokrosa čempionātā 

7. Piedzīvojumu parka BMX trasē notika SMS Credit.lv Latvijas čempionāta BMX astotais fināla 

posms un Ventspils BMX kausa izcīņa. Sacensībās piedalījās 240 braucēji no Latvijas, 

Lietuvas un Igaunijas. 

8. Piedzīvojumu parkā notika jaunas kalnu riteņbraukšanas sacensības – MTB Eliminātors, kas 

sevī ietver braukšanu ar velosipēdu par trases posmu līdz 1000m ar šķērļiem un dažādiem 

apgrūtinājumiem. 

9. Ventspils Zilā karoga pludmalē iepretim glābšanas stacijai norisinājās tradicionālās akmens 

mešanas sacensības, kurās vīriešu konkurencē ar jaunu rekordu uzvarēja Jānis Svens Grīva, 

kuram izdevās akmeni aizmest 146m tālumā.  Sacensībās kopumā piedalījās 73 dalībnieki, 

kuru vidū bija Maskavas olimpisko spēļu čempions Dainis Kūla, viņa treneris Māris Grīva, 

divkārtējs olimpietis Uģis Lasmanis, Londonas Olimpisko spēļu dalībniece Lauma Grīva. 

10. Ventspilī norisinājās pirmais Latvijas Orientēšanās federācijas un Ventspils pilsētas domes 

organizētais orientēšanās festivāls, kur orientēšanās sprintā, labirintā, foto un telpu 

orientēšanās veidos tika veikti 107 unikāli starti. 

11. Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā notika Olimpiskā diena un atjaunotā stadiona seguma 

atklāšana, kurā piedalījās Ventspils pilsētas pašvaldības vadība, Latvijas Vieglatlētikas 

savienības, Latvijas Olimpiskās komitejas un Olimpiskā centra „Ventspils” pārstāvji. 

Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā un Ventspils pilsētā kopumā piedalījās aptuveni 4600 

http://ventspils.lv/lat/sports/69249-''rodeo''-izcina-sudrabu-latvijas-motokrosa-cempionata


pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārizglītojošo skolu bērni, Ventspils Tehnikuma un Ventspils 

Augstskolas studenti.  

12. Olimpiskā centra „Ventspils” stadionā notika Daiņa Kūlas kausa izcīņas sacensības 

šķēpmešanā un sporta skolas „Spars” noslēguma sacensības vieglatlētikā., kurās ar jaunu 

personisko rekordu 77,26m izcīnīja pasaules junioru čempions šķēpmešanā Gatis Čakšs 

 

Oktobris 

 

1. FK „Ventspils” sesto reizi (2006, 2007, 2008, 2011, 2013 un 2014) kļūst par Latvijas 

čempioniem futbolā 

2. Airēšanas bāzē „Dampeļi” notika sporta skolas „Spars” sezonas noslēguma sacensības 

smaiļošanā un kanoe airēšanā, kurās piedalījās Brocēnu, Talsu, sporta skolas „Rīdzene” (Rīga) 

airētāji, kopā vairāk kā 80 dalībnieki. 

3. Olimpiskā centra „Ventspils” rezerves futbola laukumā un Piedzīvojumu parka futbola 

laukumā norisinājās Latvijas čempionāta finālturnīrs futbolā bērniem U-13 vecuma grupā 

(dzimuši 2001. gadā), kurās Ventspils Olimpiskās Cerības komanda spēlē par trešo vietu 

pamatlaikā nospēlēja neizšķirti 0:0, bet pēcspēles soda sitienos ar 4:3 bijā pārāki par FK 

Liepāja/LSSS. 

4. Pie Ventspils 4. vidusskolas notika pirmās ielu vingrošanas sacensības "Ventspils Pret 

Gravitāti", kurās piedalījās 11 puiši un 6 meitenes. 

5. Pirms Latvijas Basketbola līgas spēles starp BK „Ventspils” un BK „Jēkabpils” notika 

Olimpiskā centra „Ventspils” atjaunotās basketbola halles atklāšana. Šajā vasarā basketbola 

hallē notika apjomīgi remontdarbi – veikta grīdas seguma nomaiņa, atjaunotas basketbola zāles 

skatītāju tribīnes, kurām nomainīta tribīņu ritošā daļa, sēdekļi, kā arī eju segums. Ir uzlabots arī 

tribīņu vizuālais izskats. Veco tablo vietā uzstādīti 6 x 4 metrus lieli videoekrāni. 

6. Latvijas Basketbola līgas spēles laikā starp BK "Ventspils" un BK "Jēkabpils" Ventspils 

pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs par panākumiem starptautiskās sacensībās 

sveica svarcēlāju Rebeku Kohu un basketbolistu Robertu Blumbergu, kā arī sportistu trenerus 

Eduardu Andruškeviču un Juri Petrovu par panākumiem  

7. Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar sešām Latvijas pilsētu pašvaldībām un 

vispārizglītojošām skolām uzsāka jaunu projektu “Sporto visa klase”, kurā iesaistījusies arī 

Ventspils 4. vidusskolas 3.b klase. 

8. Airēšanas bāzē „Dampeļi” ar svinīgu karoga pacelšanu notika ziemas peldēšanas sezonas 

atklāšana, ko organizēja norūdīšanās un ziemas peldēšanas klubs „Ventspils Jūras lauvas”. 

9. Olimpiskā centra „Ventspils” Ledus hallē notika starptautiskās daiļslidošanas sacensības 

„Ventspils pērle 2014”.Kopumā sacensībās piedalījās 120 dalībnieki vecumā no 5 līdz 16 

gadiem no Lietuvas, Igaunijas, Balkrievijas un Latvijas. 

10. Notika atjaunotā futbola laukuma Katoļu ielā 40 atklāšana. Rekonstrukcijas ietvaros Futbola 

laukums tika paplašināts par vienu metru garumā un par vienu metru platumā, lai tas atbilstu 

starptautiskiem standartiem. Pie tā izbūvēts arī iesildīšanās laukums un paplašinātas drošības 

zonas. Uz paplašinātā laukuma uzklāts jauns, vismodernākais pēdējās paaudzes sintētiskais 

segums. Futbola laukuma rekonstrukcija notika ar Latvijas Futbola federācijas atbalstu, kas 

nodrošināja ar jauno segumu un veica tā ieklāšanas darbus.  

 

 

 

 

 



Novembris 

 

1. Svarcēlāja Rebeka Koha, sasniedzot jaunu Latvijas rekordu, ieguva 23.vietu Pasaules 

pieaugušo čempionātā svarcelšanā.  

2. Sporta namā „Centrs” notika Latvijas čempionāts taekvondo, kuru organizēja Latvijas 

Taekvondo Federācijas sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību un Olimpisko centru 

„Ventspils”. Kopumā sacensībās piedalījās 151 sportists no Daugavpils, Liepājas, Rēzeknes, 

Rīgas un Ventspils. Tika pārstāvēti sportisti no 12 sporta klubiem. 

3. Svarcēlājs Ritvars Suharevs svara kategorijā līdz 69 kg ar jaunu valsts rekordu izcīnīja piekto 

vietu Eiropas U-20 čempionātā svarcelšanā. 

4. Svarcēlājs Artūrs Plēsnieks pārliecinoši triumfēja Kiprā notiekošajā Eiropas U-23 čempionātā 

svarcelšanā. 

5. 200 dalībnieki stājās uz starta pilsētas stadionā, kur tika dots starts  Sezonas noslēguma 

skrējienam Ventspilī, kuru organizēja Maratona kluba sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes 

Sporta pārvaldi un Olimpisko centru „Ventspils”. 

6. Rebeka Koha iegūst sudraba medaļu Eiropas U-20 čempionātā svarcelšanā; 

 

Decembris 

1. Beļģijas pilsētā Hasseltā notika Eiropas kausa posma „STAR Class” sacensības šorttrekā, 

kurās uzvaru izcīnīja mūsu sporta skolas „Spars” audzēknis un Olimpiskā centra „Ventspils” 

augstas klases atbalsta programmas sportists Roberto Puķītis. 

2. Kultūras centrā notika ikgadējā Ventspils Gada atzinība sportā pasniegšanas ceremonija. 

„Gada atzinība sportā 2014”. Balvas tika pasniegtas astoņās nominācijās: „Labākā sportiste”, 

„Labākais sportists”, „Labākais treneris”, „Cerība sportā”, „Paraugs sportā”, „Gada sporta 

seniors”, „Gada komanda sportā” un „Mūža ieguldījums sportā”.  

3. Ventspils pilsētas sporta bāzēs notiek Ziemassvētku sacensības telpu futbolā, kērlingā, 

šorttrekā, vieglatlētikā, sporta vingrošanā, peldēšanā, ekstrēmajā riteņbraukšanā un citos sports 

veidos.   

4. Pie Olimpiskā centra "Ventspils" basketbola halles ieejas tika dots starts tradicionālajam 

"Vecgada skrējienam", kas tika organizēts tautas sporta pasākuma "Nāc un sporto!" ietvaros 

sadarbībā ar Ventspils Maratona klubu un Olimpisko centru „Ventspils”. Skrējienā piedalījās 

257 dalībnieki, kuri startēja distancēs no 1 km līdz 5 km.  

 


