
2015. gads 

 

Janvāris 

 

1. Olimpiskā centra „Ventspils” Ledus hallē notika Latvijas čempionāts un sporta skolas „Spars” 

jaunākās grupas sportistiem ikgadējās sacensības „Ziemassvētku balva”, kurās tradicionāli piedalās 

arī KSS (Krievānes Slidošanas Skola) slidotāji no Jelgavas un Ozolniekiem. 

 

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

lauvas”. Pasākumā piedalījās dalībnieki no Saldus, Liepājas, Rīgas, Ogres, Salaspils, Ventspils u.c.  

 

3. Nīderlandes pilsētā Dorbrehtā notika Eiropas čempionāts šorttrekā, kurā piedalījās četri ventspilnieki 

– Marta Paškēviča, Roberts Zvejnieks, Kārlis Krūzbergs, kā arī Roberto Puķītis. Sieviešu 

konkurencē sacensībās startēja Marta Paškēviča, kurai kopvērtējumā izdevās iegūt 33.vietu, 

atsevišķās distancēs iegūstot 500m – 29.vieta, 1000m – 32.vieta un 1500m 32.vieta. Vīriešiem uz 

starta stājās 46 dalībnieki un vislabāk no mūsējiem veicās Roberto Puķītim, kuram 9.vieta 1000m 

distancē. Kopvērtējumā Roberto salīdzinoši zemā 28.vieta. 500m distancē viņam 25.vieta. 

Kopvērtējumā augstāku vietu par Roberto ieguva Roberts Zvejnieks, kuram stabilitāte 500m – 

28.vieta, 1000m – 26.vieta, 1500m – 22.vieta kopvērtējumā nodrošināja 25.vietu.Kārlim 

Krūzbergam kopvērtējumā 34.vieta, bet atsevišķās distancēs iegūtas 500m – 32.vieta, 1000m – 

28.vieta, bet 1500m – 33.vieta.  

 

4. Ērgļos jau divdesmito reizi notiks Latvijas Jaunatnes ziemas Olimpiāde. Ventspils sportisti slidošanā 

ieguva 2 zelta, 3 sudraba un 2 bronzas godalgas. Olimpiāde kopumā pulcēja 1088 dalībniekus, 104 

skolu komandās no 38 pašvaldībām, kuru vidū ir arī 12 ventspilnieki no četrām skolām.  

Ventspils sportisti slidošanā ieguva 2 zelta, 3 sudraba un 2 bronzas godalgas. 

 Kārlis Krūzbergs (Ventspils 1.ģimnāzija) 1.vieta 800m un 2.vieta 333m; 

 Helēna Džeina Leinberga (Ventspils 4.vidusskola) 1.vieta 500m un 2.vieta 333m; 

 Anna Jansone (Ventspils 2.vidusskola) 2.vieta 500m un 3.vieta 333m 

 Ksenija Babaiceva (Ventspils 2.vidusskola) 3.vieta 800m. 

 

5. Vācijas pilsētā Drēzdenē notika Pasaules kausa izcīņas posma sacensības šorttrekā, kurā piedalījās 

divi ventspilnieki Roberto Puķītis un Roberts Zvejnieks. Roberto ieņēma 11.vietu 1000m un 12.vietu 

1500m distancēs, kas kopvērtējumā deva 11.vietu. Roberts Zvejnieks 500m ieņēma 34.vietu, bet 

1500m 36.vietu.    

 

Februāris 

 

1. Olimpiskā centra „Ventspils” basketbola hallē notika Aldaris LBL 23.Zvaigžņu spēle, kurā pašmāju 

basketbolisti ar 124:113 (26:24, 29:34, 31:28, 38:27) pieveica Leģionāru vienību. Par cīņas vērtīgāko 

spēlētāju tika atzīts Jānis Timma, kurš guva 41 punktu, labodams LBL Zvaigžņu spēles 

rezultativitātes rekordu. Tikmēr 20 punkti un 11 rezultatīvas piespēles Žanim Peineram. 

 

2. Ventspilī norisinājās Eiropas jaunatnes basketbola līgas (EYBL) sacensības U-20 junioriem. Piecās 

cīņās, ar četrām uzvarām un vienu zaudējumu, Ventspils sporta skolas „Spars” puiši izcīnīja sudraba 

godalgas trenera Jura Petrova vadībā. 

 

3. Tautas sporta programmas "Nāc un sporto!" ietvaros Olimpiskā centra "Ventspils" vieglatlētikas 

manēžā notika sacensības senioriem vieglatlētikā. Kopumā sacensībās piedalījās aptuveni 120 

sportisti. 

 

4. Piedzīvojumu parka peldbaseinā sporta skolas „Spars” peldētāji vecumā no 9 līdz 18 gadiem 

sacentās 50 m peldējumā uz muguras peldēšanas sacensībās „Ātrā muguriņa” 

 

 

 

 

 

 



Marts 

 

1. Pārventas sporta hallē tautas sporta programmas „Nāc un sporto!” ietvaros notika „Nāc un sporto!” 

telpu futbola turnīrs veterāniem. Turnīrā piedalījās 4 komandas no Talsiem, Aizputes, Saldus un 

Ventspils. 

 

2. Pasaules junioru čempionātā Osakas pilsētā Japānā 76 dalībnieku konkurencē ventspilnieks Roberts 

Zvejnieks izcīnīja 19.vietu, atsevišķās distancēs 500m – 12.vieta, 1000m – 20.vieta un 1500m – 

26.vieta.  

 

3. Livonijas ordeņa pilī Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs un pilsētas domes 

vadība tikās ar Ventspils pilsētas komandas dalībniekiem, kuri pārstāvēja mūsu pilsētu Latvijas III 

Ziemas Olimpiādē. Ventspilnieki Latvijas III Ziemas olimpiādē piedalīsies kērlinga un šorttreka 

sacensībās. 

 

4. Noslēgusies Latvijas III Ziemas Olimpiāde, kas no 6. līdz 8. martam risinājās Siguldā, Priekuļos, 

Valmierā, Ventspilī un Tukumā. Ventspils komanda piedalījās šorttreka (sacensības notika 

Olimpiskā centra „Ventspils” ledus hallē) un kērlinga sacensībās un kopumā izcīnīja 17 medaļas (4 

zelta, 6 sudraba un 7 bronzas medaļas), kas kopvērtējumā deva 3.vietu. Šorttrekā Roberts Zvejnieks 

ieguva 3  zelta medaļas (1500m, 500m un 1000m). Savukārt, Marta Paškevica izcīnīja  3  sudraba 

medaļas (1500m, 500m un 1000m), Jēkabam Saulītim arī 3 medaļas (sudrabs 500m un 1000m,  

bronza – 1500m ), Kārlim Krūzbergam  1500m 2.vieta,  3.vieta 500m un 1000m,  Martai Līnai  

Haino – 1.vieta 1000m, Ievai Haino 3.vieta 1000m un 500m, bet  Annai Zeļenkēvičai 3.vieta 1500m. 

Tukuma ledus hallē Latvijas III Ziemas Olimpiādē ventspilnieces izcīnīja 3. vietu kērlinga 

sacensībās. 

 

5. Par Ventspils pilsētas čempioniem trešo reizi pēc kārtas kļūst Z/K Grifs, kas finālā ar 76:70 

(23:17,17:17, 18:22, 18:14) pārspēja Baltijas Ekspresi. Spēlē par 3.vietu Brīvostas pārvalde ar 88:79 

(26:16, 22:12, 19:24, 21:27) pieveica Anzāģe/Pope.  

 

6. Olimpiskā centra “Ventspils” basketbola halles preses centrā AAS „Vienotā ķīmijas kompānijas 

„URALHIM”” ģenerāldirektors Dmitrijs Koņjajevs un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs, kā 

arī basketbola kluba “Ventspils” prezidents Aivars Lembergs parakstīja memorandumu par 

basketbola skolas atbalsta programmas sākšanu. 

 

7. Sporta namā „Centrs” norisinājās Ventspils atklātais čempionāts svarcelšanā, kurā piedalījās arī 

Saldus, Daugavpils, Rīgas, Dobeles sportisti un visi labākie ventspilnieki. 

 

8. Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs apbalvoja sportistus par panākumiem Latvijas III 

Ziemas Olimpiādē.  

 

9. Olimpiskā centra „Ventspils” vieglatlētikas manēžā notika starptautiskas loka šaušanas sacensības 

„Ventspils kauss 2015”.Sacensībās piedalījās sportisti no 4 loka šaušanas klubiem. Ventspils loka 

šaušanas kluba „Odisejs” pārstāvji sacensībās ieguva 6 zelta, 6 sudraba un 4 bronzas medaļas. 

 

10. Maskavā notika Pasaules pieaugušo čempionāts šorttrekā, kurā lielisku rezultātu sasniedza 

ventspilnieks Roberto Puķītis, kurš 1000m distancē sasniedza 7.vietu. 1500 metru distancē 

Roberto ierindojās 39.vietā, bet 500m distancē 19.vietā. Kopvērtējumā Puķītis 41 dalībnieka 

konkurencē ierindojās 13.vietā. 

 

11. Rīgā, Sporta Manēžā norisinājās Latvijas pašvaldību sporta veterānu (senioru) 52. sporta spēles 

ziemas sacensībās vieglatlētikā telpās, kur Ventspils komandas sastāvā piedalījās 10 dalībnieki un 

savās vecuma grupās godalgotas vietas izcīnīja Austra Reinberga, Ilga Buntika, Ināra Lepse, Dana 

Liepiņa, Gunta Buholca, Valdis Cela,  Didzis Matvajs, Vadims Drapeza,  Vidis Upenieks un Olafs 

Ķeņģis. Slēpošanas - biatlona kompleksā "Priekuļi" norisinājās LSVS 52. sporta spēles distanču 

slēpošanā. Ventspilniece Vaira Černiševa savā vecuma grupā ieguva 1.vietu 1km slēpošanas distancē 

finišējot pēc 4:06,75. 

 



12. Ventspilī notika Latvijas kausa izcīņa un Latvijas čempionāts atsevišķos daudzcīņas veidos sporta 

vingrošanā. Latvijas kausu junioriem un juniorēm ieguva Rihards Trams (tr. Bruno Kaņepe) un 

Marija Ribaļčenko (tr.Nadežda Seile). LR čempionāta atsevišķos daudzcīņas veidos Rihards ieguva 

čempiona titulu visos sešos daudzcīņas veidos. Viktorijai Graudiņai (tr.Nadežda Seile) guva uzvaru 

vingrojumā līdztekās, sudraba medaļu vingrojumā uz baļķa, un bronzu atbalsta lēcienā. Lorents 

Vilkrists (tr. Bruno Kaņepe) izcīnīja sudrabu vingrojumā uz zirga un bronzu vingrojumā līdztekās. 

Sieviešu konkurencē sudraba medaļa brīvajās kustībās Aleksandra Kurčenko (tr.Nadežda Seile), bet 

atbalsta lēcienā bronzas medaļa Sabīnei Kornijānovai (tr.Ilmārs Seilis).  

 

13. Vācijas pilsētā Oberstdorfā notika Eiropas kausa finālsacensības šorttrekā, kurā sporta skolas 

„Spars” audzēknis Roberts Zvejnieks trenera Māra Birzuļa vadībā uzvarēja junioru B grupā. 

Zvejnieks uzvarēja visās trijās disciplīnās – 500, 1000 un 1500 metros, izcīnot 102 punktus un 

triumfējot arī visas grupas ieskaitē. Jāatzīmē, ka 500m distancē sportists finišēja ar jaunu Latvijas 

rekordu jauniešiem, finišējot pēc 41,986 sekundēm. Piekto vietu šīs grupas ietvaros izcīnīja Kārlis 

Krūzbergs, kurš sasniedza 500m – 6.vietu, 1000m – 5.vietu un 1500m – 5.vietu. Junioru C grupā 

16.vietu izcīnīja Roberts Krūzbergs. Sieviešu konkurencē junioru A grupā Marta Paškeviča ieguva 

15.vietu. Mūsu šorttrekisti piedalījās arī stafetes sacensībās, kur Roberts Zvejnieks, Kārlis 

Krūzbergs, Roberts Krūzbergs kopā ar jelgavnieku Tomasu Bakevicu bija otrie 3000 metru stafetē, 

piekāpjoties vien Francijas sportistiem. 

 

14. Olimpiskajā centrā norisinājās starptautiska svarcelšanas nometne, kurā Norvēģijas valsts izlases 

trenera Gunnar Reiahvam vadībā bija ieradušies Sindra Rorstadbotnen, Ine Andersson, Tore 

Gjoringbo, Jantsen Overas, Sandra Traedal un Daniel Roness Stvand Kopā ar Norvēģijas sportistiem 

trenējās arī mūsu Olimpiskā centra „Ventspils” augstas klases atbalsta programmas sportisti - Artūrs 

Plēsnieks, Rebeka Koha, Ritvars Suharevs, kā arī labākie sporta skolas „Spars” audzēkņi. 

 

15. Ūdens Piedzīvojumu parka peldbaseinā notika starptautiskas peldēšanas sacensības „Kristāla Lāse”, 

kurās piedalījās komandas no Klaipēdas (Lietuva), Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Rīgas novada, 

Jelgavas, Ādažiem, kopumā ap 300 dalībniekiem. 

 

16. Polijas pilsētā Toruņā notika Eiropas čempionāts vieglatlētikā telpās, kurā piedalījās septiņi 

Ventspils vieglatlētikas veterānu sporta kluba pārstāvji (Austra Reinberga, Ilga Buntika, Ligita 

Ziemane, Dace Brakanska, Dainis Kūla, Uģis Lasmanis un Valdis Cela). Mūsu sportisti izcīnīja 11 

medaļas (4 zelta, 3 sudraba un 4 bronzas) 

 

Ventspilnieku izcīnītās godalgotās vietas: 

 Austra Reinberga 1.vieta 60 m skriešanā S85 grupā ar laiku 13,13 sek.; 

 Austra Reinberga 1.vieta 200m skriešanā S85 grupā ar laiku 59,39 sek.; 

 Ligita Ziemane 1.vieta šķēpmešanā S45 grupā ar rezultātu 34,53m; 

 Uģis Lasmanis 1.vieta augstlēkšanā V45 grupā ar rezultātu 1,87m; 

 Austra Reinberga 2.vieta lodes grūšanā S85 grupā ar rezultātu 7,28; 

 Austra Reinberga 2.vieta diska mešanā S85 grupā ar rezultātu 13,03; 

 Dainis Kūla 2.vieta šķēpmešanā V55 grupā ar rezultātu 55,34m; 

 Ilga Buntika 3.vieta 3000 m soļošanā S75 grupā ar laiku 24 min 07,80 sek; 

 Dace Brakanska 3.vieta trīssoļlēkšanā S60 grupā ar rezultātu 7,88m; 

 Valdis Cela 3.vieta pieccīņā V65 grupā ar 3783 punktiem; 

 Valdis Cela 3.vieta kārtslēkšanā V65 grupā ar rezultātu 3,20m. 

 

17. Basketbola klubs "Ventspils" kļūst par Baltijas Basketbola līgas (BBL) vicečempioniem, 

piekāpjoties "Šiauliai" komandai no Lietuvas, kas līdz ar to turnīrā triumfēja otro gadu pēc kārtas. 

 

18. Sporta kompleksa „Pārventa” futbola laukumā notika Jurija Bespalova piemiņai veltīts starptautisks 

bērnu futbola turnīrs „FK Ventspils kauss” vecuma grupā U-13 (2002.dz.g.). Turnīrā piedalījās 

komandas no Lietuvas (FM Palanga (Palanga, Lietuva) un FM Klaipēda (Klaipēda, Lietuva) un 

Latvijas (SK Grobiņa, Liepājas SSS, FK Supernova (Rīga), Kurzemes izlase, Rīgas futbola skola un 

VFA Cerība (Ventspils). 

 

 



Aprīlis 

 

1. Peru galvaspilsētā Limā notika Pasaules U-17 čempionāts svarcelšanā, kurā Olimpiskā centra 

„Ventspils” augstas klases atbalsta programmas sportisti un sporta skolas „Spars” audzēkņi Rebeka 

Koha (svara kategorija līdz 53 kg) un Ritvars Suharevs (svara kategorija līdz 69 kg) kļuva par 

pasaules vicečempioniem.  

 

2. Volejbolisti izcīna 4.vietu Nacionālās līgas čempionātā 

 

3. Svarbumbu cēlājs Eduards Trusevičs Arhangeļskā, Krievijā uzstādīja jaunu Ginesa rekordu, stundas 

laikā ar svarbumbām paceļot 33 735 kg. Jau iepriekšējos gados Eduards Trusevičs ir uzstādījis 

vairākus ievērības cienīgus rekordus, kā piemēram, 30 minūšu laikā paceļot 16kg svaru bumbu 872 

reizes un stundas laikā 16kg svaru bumbu paceļot 1486 reizes. 

 

4. Latvijas Bērnu un jaunieši hokeja čempionāts U-18 vecuma grupā ventspilnieki ieguva bronzas 

medaļas.  

 

5. Ventspils Piedzīvojumu parkā ar gandrīz 1000 dalībnieku piedalīšanos sākās “Vivus.lv” MTB 

Maratona 2015. gada sezonas 1. posms. 54 kilometru garajā trasē dubultuzvaru izcīnīja ZZK 

komandas dalībnieki, cēsinieki Mārtiņš Blūms un Arnis Pētersons. 

 

6. Gruzijas pilsētā Tbilisi noslēdzies Eiropas čempionāts svarcelšanā, kurā Latvijas labākais svarcēlājs 

un Olimpiskā centra "Ventspils" augstas klases programmas sportists Artūrs Plēsnieks svara 

kategorijā līdz 105 kg ieguva 8. vietu. 

 

7. Ventspils sporta skolas „Spars” šorttreka nodaļa atzīmē 10. gadadienu  

 

8. Tallinā, Igaunijā notika starptautisks bērnu futbola turnīrs „FC Levadia Pirita Cup 2015”, kurā trīs 

vecuma grupās piedalījās FK Ventspils futbola akadēmija. Mūsu komanda divās vecuma grupās 

ieguva sudraba godalgas, bet U-10 ierindojās 5.vietā. 

 

9. Hokeja klubs "Venta 2002" uzvar Baltkrievijas atklātajā hokeja čempionātā junioriem 

 

Maijs 

 

1. Notika Ventspils pilsētas 13.atklātā čempionāta kērlingā finālspēles. Astoņas kērlinga komandas 

jauktā konkurencē piecu mēnešu garumā aizvadīja divus regulārā čempionāta spēļu apļus un 

finālturnīru. Par 2014./2015.gada sezonas čempionvienību kļuva komanda „Ventspils novads”, otrajā 

vietā „Ostas celtnieks”, bet trešajā „Ice Sharks”.  

 

2. Čehijas ciematā Račicē risinājās Eiropas čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā, kurā startēja 

sporta skolas ”Spars” un Latvijas kanoe izlases airētājs Dagnis Iļjins (22) izcīnot 12. vietu 1000 

metru distancē. 

 

3. Latvijas čempionātam šahā, Latvijas vicečempiones titulu ieguvusi Dana Reizniece – Ozola. 

 

4. Baltijas Ekspreša basketbolisti nosargājuši Rietumu līgas čempionu titulu, izšķirošajās cīņās tiekot 

pie panākumiem ļoti spraigās cīņās. 

 

5. Olimpiskā centra “Ventspils” vieglatlētikas manēžā tika aizvadītas pirmās BootCamp parauga 

sacensības Ventspilī. Sieviešu konkurencē par uzvarētāju tika kronēta Dina Dāvida, otrajā pozīcijā 

ierindojās Sabīne Sedliņa, bet trešo vietu izcīnīja Marija Tertišnaja. Vīriem vislabāko rezultātu 

uzrādīja viens no sacensību favorītiem Andris Valters, kam nedaudz piekāpās Kalvis Lejasmeiers (3., 

4., 3.vieta). Trešajā vietā Kristaps Kārkliņš. 

 

 

 

 

 



6. Notika Piedzīvojumu parka atjaunotās BMX trases atklāšana, kur rekonstrukcijas laikā līdz 5m 

augstumam paaugstināts starta kalns, to paaugstinot par 2,15 m, paaugstinoties kalnam un pagarinot 

finiša zonu trases kopējais garums ir palielinājies par 10m. Piedzīvojumu parka BMX trasei, kā 

nacionālai sporta bāzei, rekonstrukcijas darbi tika veikti Olimpiskā centra „Ventspils” infrastruktūras 

uzlabošanas programmas ietvaros. 

 

7. Futbola stadionā Katoļu ielā 40 notika Latvijas lakrosa čempionāta 2015 Ventspils sabraukuma 

spēles. Spēļu starplaikos skatītāji varēja iepazīt tuvāk šo Kanādas nacionālo vasaras sporta veidu - 

pielaikot formas tērpus, izmēģināt saspēli ar Latvijas labākajiem spēlētājiem un piedalīties citās 

atraktīvās aktivitātes. 

 

8. Laukumā aiz Olimpiskā centra „Ventspils” ledus halles norisinājās Latvijas individuālais čempionāts 

virves vilkšanā. Sacensībās piedalījās 20 sportisti no Ozolniekiem, Saldus un Ventspils. 

 

9. Aivars Lembergs sveica sportistus par panākumiem Eiropas kausa finālsacensībās šorttrekā  

Par panākumiem tika sveikti: 

 Roberts Jānis Zvejnieks – par izcīnīto 1.vietu 500m, 1500m, 1000m Eiropas kausa 

finālsacensībās šorttrekā junioriem B grupā. 

 Kārlis Krūzbergs – par izcīnīto 2.vietu  3000m stafetē Eiropas kausa finālsacensībās 

šorttrekā junioriem. 

 Roberts Krūzbergs – par izcīnīto 2.vietu  3000m stafetē Eiropas kausa finālsacensībās 

šorttrekā junioriem 

 Treneris Māri Birzulis 

 

10. Staldzenē pie laivu bāzes jau 45. reizi tika dots starts tradicionālajam skrējienam apkārt Būšnieku 

ezeram. Dalībniekiem bija jāveic viens aplis apkārt ezeram, kura garums bija 8,1 km. Šogad uz starta 

stājās 78 dalībnieki. Visātrāk distanci veica Guntis Grīnvalds, kurš apkārt ezeram apskrēja 28 

minūtēs un 17 sekundēs. Savās vecuma grupās par uzvarētājiem kļuva Izabella Bogdanova, Ingus 

Bogdanovs, Laura Čakle, Kārlis Leimanis, Ginta Rassa, Guntis Grīnvalds, Juris Baraus un Laimdota 

Heidene. 

 

11. Pie Olimpiskā centra „Ventspils” centrālā kompleksa ieejas tika atklāts ielu vingrošanas stadions, 

kurš izbūvēts Olimpiskā centra „Ventspils” infrastruktūras uzlabošanas programmas ietvaros. Kopējā 

ielu vingrošanas stadions platība ir 295 m2 un tajā izvietotas 11 vingrošanas iekārtas, kuru  

izvietojumu un savstarpējo novietojumu, kā arī pašas iekārtas ir projektējusi Ielu vingrošanas 

biedrība, bet lai mazinātu traumatismu ir izveidots gumijotais segums ir 80mm biezumā. Ielu 

vingrošanas stadionā izbūvēts brūģēts laukums, skatītāju tribīnes ar 150 skatītāju vietām, izvietoti 

velo turētāji, informācijas stends un lai tiktu nodrošināta iespēja nodarboties ar sportu diennaksts 

tumšajā laikā tas ir izgaismots, kā arī ir domāts par atbilstošas noskaņas radīšanu un tādēļ ierīkota 

apskaņošanas sistēma. Kopējās stadiona izbūves izmaksas sastādīja 116 000 EUR, galvenais 

būvuzņēmējs SIA „Ostas Celtnieks”. 

 

12. Sporta kompleksa „Pārventa” futbola laukumā aizvadīts starptautiskais futbola turnīrs veterāniem, 

kas bija veltīts FK Ventspils prezidenta Jurija Bespalova piemiņai. Pie mūsu veterāniem viesojās 

komandas no Mažeiķiem un Kretingas, Olaines, Saldus, bet Rīgu pārstāvēja spēcīga komanda 

"Latvijas Finieris". 

 

13. Pļavā starp Kuldīgas un Zvaigžņu ielu, īstā sacensību garā norisinājās Gālenes Kājspēles, kur 

dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt ne tikai kustību un komandas sadarbības prasmes dažādos fizisko 

aktivitāšu pārbaudījumos, bet arī savas zināšanas par futbolu un tā vēsturi. Jāpiemin, ka Gālenes 

Kājspēles notiek jau otro gadu un cerams tās kļūs par tradīciju, pulcējot arvien vairāk sportot 

gribētājus. 

 

14. Basketbola klubs “Ventspils” kļūst par Latvijas vicečempioniem basketbolā finālsērijā ar 2:4, 

piekāpjoties VEF Rīga komandai. 

 

 

 

 



Jūnijs  

 

1. Sporta hallē „Pārventa” notika vienas dienas sabraukuma turnīrs volejbolā sievietēm. Turnīrā laurus 

plūca SK Pūre (ar 2:1 uzvara pret Ventspils komandu, ar 2:0 uzvaras pret MVS un Dundagu), 

savukārt otro vietu ieņēma Ventspils komanda, trešo - Dundagas komanda. 

 

2. Jaunā svarcēlāja Rebeka Koha (17) ar jauniem Latvijas rekordiem (grūšanā un summā) izcīnīja 

uzvaru Norvēģijā notiekošajās svarcelšanas sacensībās „Nidelv cup 2015”.  Šajos mačos zelta 

medaļas kaklā kāra arī Artūrs Plēsnieks (23) un Ritvars Suharevs (16). 

 

3. Polijas pilsētā Vroclavā Rebeka Koha ar jaunu Latvijas rekordu ieņēma sesto vietu pasaules 

čempionātā (PČ) svarcelšanā juniorēm. 

 

4. Piedzīvojumu parkā norisinājās XCE Latvijas čempionāts riteņbraukšanā. Šis ir jauns sporta veids, 

kurš tikai otro gadu attīstās Latvijā. Sacensībās piedalījās 20 riteņbraucēji. Katram dalībniekam bija 

jāveic divi kvalifikācijas braucieni, pārvarot dažādus šķēršļus 1000m distancē, pēc tam labākie 16 

braucēji, kuri distanci veica visātrāk, sacentās pa četriem, divi ātrākie dalībnieki turpināja sacensības, 

bet divi dalībnieki izstājās. Finālā startēja četri labākie dalībnieki, kuru vidū bija arī ventspilnieki. 

Sacensībās uzvarēja rīdzinieks Kārlis Tons, bet ventspilnieki izcīnīja augsto otro vietu - Daniēls 

Kristapsons un 3 vietu Jānis Šķeperis. 

 

5. Pēc nepilna pusgada cīņām noslēgusies Latvijas Komandu čempionāta šahā augstākā līga, kurā 

Ventspils komanda izcīnīja 3.vietu. 

 

6. Ar Latvijas labāko garo distanču skrējēju Jeļenas Prokopčukas un Valērija Žolneroviča uzvarām 

pusmaratonā noslēdzies Ventspils Piedzīvojumu parka pusmaratons. 

 

7. Ventspils Zilā karoga pludmalē pie Dienvida mola notika svinīga Latvijas Jaunatnes vasaras 

Olimpiādes lāpas iedegšanas ceremonija.  

 

8. Livonijas ordeņa pilī Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs tikās ar Ventspils 

sportistiem, lai novēlētu veiksmīgus startus Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē. 

 

 

Jūlijs 

 

1. Valmierā, Jāņa Daliņa vieglatlētikas stadionā noslēdzās Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde, kurā 

2637 sportisti no 83 pašvaldībām, no 3. līdz 5.jūlijam, cīnījās par 236 medaļu komplektiem 26 sporta 

veidos. Olimpiādē Ventspils pilsētu 15 sporta veidos pārstāvēja 127 dalībnieki. Ventspils delegāciju 

pārstāvēja gan sporta skolas „Spars” un Ventspils sporta klubu audzēkņi. Pašvaldību neoficiālājā 

kopvērtējumā Ventspils pašvaldība ieņēma 6.vietu, izcīnot 9 zelta, 10 sudraba un 10 bronzas 

medaļas. 

 

Zelts – Rebeka Koha svarcelšanā jaunietēm; 

Zelts – Dairis Tropiņš svarcelšana jauniešiem sv. kat. līdz 62kg;  

Zelts – Ritvars Suharevs svarcelšana jauniešiem sv. kat. līdz 77kg;   

Zelts – Edgars Zemrūķis svarcelšana jauniešiem sv. kat. līdz 94kg   

Zelts – Ritvars Trams sporta vingrošana daudzcīņā; 

Zelts – Ritvars Trams sporta vingrošana vingrojumā uz zirga;  

Zelts – Ritvars Trams sporta vingrošana vingrojumā apļos;  

Zelts – Ritvars Trams sporta vingrošana atbalsta lēcienā; 

Zelts – Ritvars Trams sporta vingrošana vingrojumā līdztekās; 

Sudrabs – Dāvis Iļjins kanoe airēšana C-1 1000m; 

Sudrabs – Dāvis Iļjins kanoe airēšana C-1 200m; 

Sudrabs – Rihards Trams sporta vingrošana Brīvās kustībās; 

Sudrabs – Rihards Trams sporta vingrošana vingrojumā uz stieņa; 

Sudrabs – Marija Ribaļčenko sporta vingrošana atbalsta lēcienā; 

Sudrabs – Marija Ribaļčenko sporta vingrošana brīvajās kustībās; 

Sudrabs – Marija Ribaļčenko sporta vingrošana daudzcīņā; 



Sudrabs – Lorents Vilkrists sporta vingrošana vingrojumā uz zirga; 

Sudrabs – Artjoms Sidļeckis loka šaušana olimpiskais loks; 

Sudrabs – Ēriks Larionovs taekvondo sv. kat. līdz 68kg 

Bronza – Dainis Edvards Barauss svarcelšana sv.kat.līdz 85kg; 

Bronza – Madars Pēterhofs svarcelšana sv.kat.virs 94kg; 

Bronza – Vladislavs Bobovs kārtslēkšana; 

Bronza – Airisa Elizabete Galiņa BMX riteņbraukšana; 

Bronza – Lorents Vilkrists sporta vingrošana vingrojumā līdztekās; 

Bronza – Lorents Vilkrists sporta vingrošana daudzcīņā; 

Bronza – Dmitrijs Stepanovs loka šaušana olimpiskais loks; 

Bronza – Jūlija Gurinoviča loka šaušana olimpiskais loks; 

Bronza – Vitālijs Lukaševičs džudo sv. kat. līdz 81kg; 

Bronza – Daniels Likovs taekvondo sk. kat. līdz 55kg. 

 

2. Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notika Eiropas U23 čempionāta vieglatlētikā, kurā trenera Māra 

Grīvas vadībā piedalījās sporta skolas „Spars” audzēknis un Olimpiskā centra „Ventspils” augstas 

klases atbalsta programmas sportists Jānis Svens Grīva. Finālā sportistam ar 76,34 metrus tālu 

raidījumu izdevās izcīnīt 7.vietu. 

 

3. Jūras svētku ietvaros, pludmales volejbola laukumos pie Ventspils akvaparka jau otro gadu pēc 

kārtas norisinājās "Jūras kauss 2015" izcīņa pludmales volejbolā, kas vienlaikus bija arī pludmales 

volejbola čempionāta "Kurzemes pludmale" ceturtais posms. 

 

4. Ar komandas «Lavīna» uzvaru ir noslēdzies Ventspils pilsētas 4. atklātā čempionāta trijnieku jeb 

tripletu komandu fināls. Šajā sacensību disciplīnā vienotā konkurencē sacentās sešas vīriešu un 

sieviešu komandas. Finālspēlē, kas ilga vairāk par 2 stundām, noslēdzās ar komandas «Lavīna» 

uzvaru (13:11) pār savām nenoliedzami titulētākajām pretiniecēm «Trio». Čempionāta zelta medaļas 

Martai Kozindai, Ingai Apmanei, Judītei Matisonei, bet sudraba Aidai Pētersonei, Evai Martinsonei 

un Evitai Viļumovai. 

 

5. UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra 2.kārtas pirmo spēli aizvadīja Latvijas čempionvienība 

"Ventspils", kas savā laukumā ar 1:3 piekāpās pēdējo sešu gadu Somijas čempionei HJK. 

 

6. Olimpiskā centra „Ventspils” basketbola hallē notika Baltijas kausa izcīņa basketbolā U-18 meiteņu 

un puišu nacionālajām izlasēm. Bez Lietuvas un Igaunijas junioru komandām turnīros uzaicinātas 

bija piedalīties arī Turcijas U-18 izlases. 

 

7. 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 Baltkrievijas. 

 

8. Noslēdzies Ventspils čempionāts spiešanā guļus - Kurland Bike Bench. Visaugstāko rezultātu 

sasniedza rīdzinieks Aleksejs Agadžanjans, kurš spēja pacelt 210 kg smagu stieni. 

 

9. Bauskā notika Latvijas pašvaldību sporta veterānu (senioru) 52. sporta spēles vieglatlētikā, kur 

piedalījās aptuveni 500 dalībnieki no 38 pašvaldībām. Ventspils komanda kopvērtējumā ar izcīnītiem 

395 punktiem ieguva 5.vietu. 

 

10. Aizvadītas atklātās starptautiskās meistarsacīkstes loka šaušanā “Ventspils čempionāts”. Sacensību 

dalībnieku vidū bija Lietuvas izlases komanda kopā ar galveno treneri, kā arī 32 bērni no Latvijas 

klubiem un viesi Lietuvas klubiem. Kopumā sacensībās piedalījās 80 sportisti ar tradicionālo, 

Barebow, olimpisko un kompaktlokiem no 11 klubiem. 

 

11. Olimpiskajā centrā „Ventspils” no 20. jūlija līdz 1. augustam uzturējās liels skaits daiļslidotāju no 

Sanktpēterburgas, kopskaitā 200 personas, no kurām 90 ir jaunie daiļslidotāji vecumā no četriem līdz 

divpadsmit gadiem, bet pārējie viņu vecāki un vecvecāki. 

 

12. Tallinā notika “Baltijas kauss-2015” sacensības svarcelšanā, kurās startēja komandas no Igaunijas, 

Polijas, Somijas un Latvijas. Sporta skolas “Spars” svarcēlāja Rebeka Koha sekmīgi startēja vecuma 



grupā U-20 ar rezultātu - raušanā 85 kg, grūšanā 104 kg un kopsummā ar 189 kg izcīnīja 1.vietu, 

sasniedzot jaunus Latvijas rekordus svara kategorijā 58 kg, kā arī, izcīnot pirmo vietu, pēc sinklera 

tabulas no visām dalībniecēm kopā. Ritvars Suharevs svara kategorijā līdz 77 kg startēja vecuma 

grupā U-20 un sasniedza jaunus Latvijas rekordus - raušanā 133 kg, grūšanā 164 kg un kopsummā ar 

297 kg ieņēma 1.vietu, kā arī otro vietu pēc sinklera tabulas no visiem dalībniekiem kopā. Savukārt 

pieaugušo konkurencē Artūrs Plēsnieks izcīnīja 1.vietu ar rezultātu - raušanā 168 kg, grūšanā 225 kg 

laboja savu personīgo rekordu un kopsummā pacēla 393 kg.  

 

13. Noslēdzies 6. starptautiskais petankas turnīrs "Ventspils 2015”, kas divas dienas  norisinājās 

Ventspils Piedzīvojumu parkā. Šogad cīnījās 24 tripletu komandas ar dalībniekiem no Baltkrievijas, 

Francijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Mongolijas un Latvijas. 

 

14. Īrijas pilsētā Limerikā notika 36.Pasaules medicīnas darbinieku sporta spēles, kurās piedalījās, 

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas galvenā ārsta vietnieks, anisteziologs, reanimatologs Olafs 

Ķeņģis, kurš sacensībās piedalījās peldēšanā 100m brasā, 400m brīvajā stilā, 1500m brīvajā stilā, 

50m uz muguras, 50m tauriņstilā, kā arī pusmaratonā un triatlonā. Vislabākos panākumus Olafam 

izdevās gūt triatlona sacensībās, kur savā vecuma grupā izdevās iegūt 3.vietu.  

 

15. Olimpiskā centra „Ventspils” stadionā norisinājās starptautiskās sacensības „Ventspils šķēpi 2015” 

un Ventspils atklātais čempionāts vieglatlētikā. Sacensībās piedalījās Latvijas un Lietuvas 

šķēpmetēji. Šķēpmešanā vīriešu konkurencē par uzvarētāju kļuva trīs Olimpiskā centra „Ventspils” 

augstas klases atbalsta programmas sportisti – Jānis Svens Grīva 76,26m, otrajā vietā Rolands 

Štrobinders 75,59m, bet trešo vietu ieguva Ansis Brūns 74,65m. Sievietēm par uzvarētāju kļuva 

Olimpiskā centra „Ventspils” augstas klases atbalsta programmas sportiste Sinta Ozoliņa ar rezultātu 

57,82m, otrajā vietā lietuviete Indre Jakubaitīte 54,52m, bet trešajā vietā cita Lietuvas pārstāve 

Liveta Jasiūnaite 52,82m. 

 

 

 

16. Ar pludmales volejbola spēlēm noslēdzās „Trīs bumbu spēles”, kurās par uzvarētājiem kļuva 

komanda no Talsiem ''Krauzers''. Otrajā vietā kopvērtējumā ierindojās ''Baltijas Ekspresis'', bet trešie 

„Tokija”. Šogad čempionātā piedalījās 15 komandas, kuras sacentās trijos sporta veidos: minifutbolā, 

strītbolā un pludmales volejbolā. 

 

17. Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā notika Eiropas Frisbija čempionāts, kurā Latviju pārstāvēs 

vīriešu un sieviešu izlases. Eiropas čempionātā piedalīsies arī ventspilnieki - Edmunds Semjonovs, 

Mārcis Skudra un Niklāvs Šnepsts. Veiksmīgāk čempionātu aizvadīja vīrieši, kopvērtējumā iegūstot 

10.vietu 17 komandu konkurencē, savukārt sievietēm – 14.vieta starp 19 valstu izlasēm. 

 

18. Aprit 35 gadi kopš Dainis Kūla 1980.gadā 27.jūlijā ar 91,20 metrus tālu radījumu kļuva par XXII 

Olimpisko spēļu (Maskava, 1980. gads) čempionu šķēpa mešanā. Stipras gribas cilvēks, kāds ir 

Dainis, ir apliecinājums tam, ka, ieguldot lielu un mērķtiecīgu darbu, ir iespējams sasniegt sportā 

visaugstākās virsotnes. 

 

Augusts 

 

1. Ventspils pilsētas svētku ietvaros notiekošajās “Autotehnica Latvijas spēkavīru čempionāta” 

sacensību kopvērtējumā triumfēja spēkavīrs no Ugāles – Oskars Martužans. Aiz viņa otro vietā 

ierindojās Aivars Šmukstelis, bet uz goda pjedestāla trešā augstākā pakāpiena kāpa Jānis Šleckus. 

 

2. Ventspils lidostas teritorijā tika aizvadīts Bikertoyz Latvijas - Lietuvas čempionāta posms dragreisā, 

kurā Latvijas un Lietuvas čempionātu ieskaitē kopumā piedalījās 116 braucēji no Latvijas, Lietuvas, 

Igaunijas un Polijas. 

 

3. Basketbola laukumā pie Ventspils Augstskolas tika aizvadītas Ventspils Vasaras basketbola līgas 

finālspēles. Finālspēlē Autoskola "Dzintarjūra" ar 53:45 (10:11, 20:11, 14:16, 9:7) pārspēja 

"Entuziastu izlasi", bet cīņā 3.vietu uzvaru izcīnīja "Gūčinātori", kas pārspēja "Anzāģi" 42:45 (11:11, 

13:15, 8:12, 8:7). 

 



4. Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā Eiropas U-17 čempionāts svarcelšanā pārliecinoši triumfēja 

Olimpiskā centra „Ventspils” augstas klases atbalsta programmas sportiste un sporta skolas „Spars” 

audzēkne Rebeka Koha, kura startēja svara kategorijā līdz 53 kilogramiem. Uzvaru puišiem svara 

kategorijā līdz 69kg izcīnīja Olimpiskā centra „Ventspils” augstas klases atbalsta programmas 

sportists un sporta skolas „Spars” audzēknis Ritvars Suharevs. 

 

5. Trīs dienas Ventspilī jau 4.reizi norisinājās vērienīgie ielu sporta un kultūras svētki "Ghetto Games 

festivāls Ventspilī", kurā piedalījās 1000 dalībnieki no 25 valstīm. 

 

6. Olimpiskajā centrā „Ventspils” no 3. augusta līdz 15. augustam treniņnometni aizvadīja divdesmit 

Latvijas bobsleja izlases sportisti trenera Sanda Prūša vadībā. Latvijas labākie bobslejisti treniņus 

Olimpiskajā centrā „Ventspils” aizvada divas reizes gadā – jūlijā un augustā. 

 

7. Olimpiskā centra „Ventspils” teritorijā pie tenisa kortiem, starptautiskā ielu sporta un kultūras svētku 

„Ghetto Games festivāls 2015”, ietvaros notika projekta „Latvijas Spēcīgākā pilsēta” sacensības. 

Kopumā projekts šovasar norisinās 11 Latvijas pilsētās. Ventspilī vīriem labākais Edmunds Andrups 

- ar jaunu 2015.gada Latvijas Vīru labāko rezultātu – 149. Sievietēm labāko rezultātu sasniedza 

Sandra Zālīte, kura 20 kilogramus smago stieni uzspieda 94 reizes.Jauniešiem labākais Vladislavs 

Šapovalovs, kurš 20 kilogramus smago stieni uzspieda 150 reizes.Kopumā “Latvijas Spēcīgākā 

pilsēta” Ventspils posmā piedalījās 147 dalībnieki un kopumā pacēla 187 tonnas. 

 

8. Pie Piedzīvojumu parka norisinājās riteņbraukšanas sacensību „Bērnu rallijs 2015” otrā atlases kārta. 

Sacensībās iesaistījās kā mazi, tā lieli 70 veloentuziasti, mērojot spēkus dažādās uzdevumu 

disciplīnās. 

 

9. Pie Olimpiskā centra Ventspils vieglatlētikas manēžas notika Latvijas atklātā čempionāta posms 

virves vilkšanā. Sacensības notika svaru klasēs: līdz 720kg un līdz 680kg. Sacensībās piedalījās 

dalībnieki no Ozolniekiem, Saldus, Ventspils, kā arī ciemiņi no Paņevežas, Lietuvas. 

 

10. Olimpiskā centra „Ventspils” stadionā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem. 

Ventspils komandas dalībnieki izcīnīja 4 zelta, 4 sudraba un 5 bronzas medaļas. 

Sievietes 
1.vieta Māra Grīva tāllēkšana 6,35m treneris M. Grīva; 

1.vieta Madara Palameika sķēpa mešana 63,06m treneris G.Palameiks; 

2.vieta Dace Dreimane tāllēkšana 5,75m treneris J.Petrovičs; 

2.vieta Viktorija Semeņuka kārtslēkšana 2,75m trenere B.Romanovska; 

3.vieta Dace Dreimane 110 m/b 14,91 treneris J.Petrovičs; 

3.vieta Sinta Ozoliņa sķēpa mešana 58,87m treneris G.Palameiks; 

3.vieta Anete – Jete Meiere kārtslēkšana 2,75m trenere B.Romanovska; 

  

Vīrieši 
1.vieta Mareks Ārents kārtslēkšana 5,40m treneris I.Izotovs 

1.vieta Sendijs Ziemelis augstlēkšana 2,07m treneris J.Petrovičs; 

2.vieta Reinis Hartmanis 3000m 08:26,02 treneris A.Matisons 

2.vieta Edgars Kononovs diska mešana 53,48 treneris A.Dogadovs 

3.vieta Reinis Hartmanis 5000m 14:54,83 treneris A.Matisons 

3.vieta Ansis Brūns šķēpa mešana 74,84 treneris U.Doniņš 

 

 

 

11. Ventspils pludmalē par Latvijas čempioniem pludmales handbolā jau otro gadu pēc kārtas kļuva 

"Blue Jackets" vīriešu konkurencē un LSPA sievietēm, bet par čempionāta vērtīgākajiem spēlētājiem 

tika atzīti šo komandu spēlētāji - Helmuts Tihanovs un Jekaterina Liepiņa. 

 

12. Ventspils piedzīvojumu parkā notika Latvijas čempionāts petankā sieviešu dubultspēlēs. Sacensībās 

piedalījās 16 pāru komandas jeb dupleti no Ventspils kērlinga kluba, sporta klubiem ”Upesciems”, 

«Upesciema Warriors», ”Boule” un ”Rīgas petanka”. No piecām Ventspils kērlinga kluba 

komandām vislabākais starts padevās komandai «Lavīna» (Inga Apmane, Marta Kozinda), kas spēja 



izcīnīt sudraba medaļas, tikai finālspēlē piekāpjoties sporta kluba «Upesciema Warriors» komandai 

«Warriors1» (Natālija Lele, Gaļina Sosņina). 

 

13. Ventspilī norisinās Latvijas vīriešu lakrosa izlases kandidātu treniņnometne, lai uzsāktu 

sagatavošanās ciklu dalībai 2016. gada Eiropas lakrosa čempionātā. 

 

14. Portugālē, Montemor o Velho, Pasaules čempionātā (U-23 un junioriem) par godalgotām vietām 

cīnījās 62 valstu spēcīgākie smaiļotāji un kanoe airētāji. Latvijas izlases sastāvā startēja arī divi  

sporta skolas „Spars” kanoe airētāji – Dagnis Iļjins un Dāvis Iļjins. Dagnis Iļjins startēja U-23 

vecuma grupā C-1 laivu klasē 1000m distancē.  Fināla braucienā, piekāpjoties Čehijas, Ukrainas, 

Itālijas un Ķīnas labākajiem airētājiem, viņš izcīnīja piekto vietu. Dāvis Iļjins startēja junioru grupā 

C-1, 200m distancē. Diemžēl Dāvim sacensības beidzās jau pusfinālā. 

 

15. Pie Olimpiskā centra „Ventspils” basketbola halles ieejas notika Ventspils Ielu basketbols, kurā trīs 

vecuma grupās piedalījās 21 komanda. 

 

16. Olimpiskajā centrā „Ventspils” norisinās tradicionāla starptautiska šorttrekistu nometne un treneru 

seminārs 

17. Ļoti vasarīgos laika apstākļos, kad termometra stabiņš pietuvojās pat 30 grādu atzīmei, Piedzīvojumu 

parkā norisinājās otrās “Xpower spēka un izturības spēles.” Visas dienas ietvaros ar trīs sacensību 

uzdevumu (WOD) palīdzību tika noskaidroti spēcīgākie un izturīgākie kungi un dāmas. 

 

18. Pie Būšnieku ezera peldvietas notika Latvijas atklātais čempionāts triatlonā – sprinta distancē. 

Sacensības notika trīs distancēs: Sporta klasei (distances garums: 750m peldēšana + 20km 

riteņbraukšana +5km skriešana), Tautas klasei, jauniešiem un veterāniem (distances garums: 350m 

peldēšana + 10km riteņbraukšana + 2,5km skriešana), kā arī  distance bērniem no 9 līdz 11 gadu 

vecumam 125m peldēšana + 6.6km riteņbraukšana + 1.25km skriešana). 

19. Eiropas čempionātā boksā ļoti veiksmīgi startējis Olimpiskā centra „Ventspils” augstas klases 

atbalsta programmas sportists Nikolajs Grišuņins, kurš startējot svara kategorijā līdz 91 kilogramam, 

zaudēja pusfināla cīņā, taču nopelnīja bronzas medaļu Eiropas čempionātā. 

20. Francijas pilsētā Lionā notika Pasaules čempionāts vieglatlētikā veterāniem, kurā piedalījās 8042 

sportisti no 98 valstīm. Ventspilnieki ieguva 3 zelta, 2 sudraba un 5 bronzas medaļas. 

Rezultāti:  

1.vieta  Valdis Cela desmitcīņa M65 - 7010 punkti 

1.vieta  Ēriks Rags šķēps M40 - 70.17m 

1.vieta  Uģis Lasmanis augstllēkšana M45 -1.92 m - atkārtots Latvijas rekords. 

2.vieta  Austra Reinberga 100m W85 - 22.14  

2.vieta  Austra Reinberga lode  W85 - 7.08 m 

3.vieta  Austra Reinberga disks W85 -13.00 m 

3.vieta Dainis Kūla šķēps M55 - 54.01m 

3.vieta Ilga Buntika 5km soļošana W75 - 40:24.76 - jauns Latvijas rekords. 

3.vieta Valdis Cela kārtslekšana  M65 - 3.20m 

3.vieta Valdis Cela augstlekšana M65 -1.53m 

 

21. Ventspils Piedzīvojumu parkā notika Latvijas Nūjošanas 6.festivāls Ventspilī, kur uz starta stājās 

310 nūjotāji. Dalībniekiem bija iespēja izvēlēties startēt 5,3km vai 10,6km distancēs. 

 

22. Itālijas pilsētā Milānā notika Pasaules čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā, kura bija pirmā 

iespēja kvalificēties 2016.gada Riodežaneiro Olimpiskajām spēlēm. Vislabāk no Ventspils 

pārstāvjiem veicās Mārtiņam Burkovskim – viņš kopā ar Antonu Knesi kanoe divniekos 200 metru 

distancē izcīnīja 9.vietu. Visai pārliecinoši pusfinālā 1000 metros iekļuva kanoists Dagnis Iļjins, taču 

tikt A finālā, viņam neizdevās. Dagnis airēja B finālā, kurā finišēja piektais, ieņemot 14. vietu 

pasaules čempionātā. 

 

23. Pludmales volejbola laukumos aiz Akvaparka norisinājās otrais un noslēdzošais posms "Ventspils 

atklātais čempionāts pludmales volejbolā vīriešiem 2015". Turnīrā piedalījās 8 labākie pāri, kas 

izcīnīja izcīnīja tiesības startēt noslēdzošajā posmā. Komandas izspēlēja "divu mīnusu sistēmu" 

spēlējot spēli līdz divu setu uzvarai. Uzvaru izcīnīja Liepājas duets Guntis Kopštāls un Artis 

Zombergs, kuri finālā ar 2:0 apspēlēja Ventspils duetu Andi Maksīmovu un Andreju Černuho. Trešo 



vietu izcīnīja Kuldīgas duets Mārtiņš Gecs un Kristaps Šmits, kuri arī ar 2:0 uzveica Ventspils duetu 

Māri Vensbergu un Valteru Vensbergu. 

 

24. Ventspilī notika starptautisks kērlinga turnīrs ”Ventspils kauss 2015”’. Olimpiskā centra ”Ventspils” 

ledus arēnā sešpadsmit kērlinga komandas ar dalībniekiem no Dānijas, Latvijas, Lietuvas, Krievijas, 

Šveices un Vācijas cīnījās par Ventspils kausu. 

 

25. Pekinas olimpiskajā stadionā „Putna ligzda” noslēdzies pasaules čempionāts vieglatlētikā, kurā 

piedalījās pieci Olimpiskā centra „Ventspils” augstas klases atbalsta programmas sportisti. 

Vislabākos panākumus guva Sinta Ozoliņa, kura ierindojās septītajā vietā sieviešu šķēpmešanas 

sacensībās, kas ir otrs augstākais rezultāts Latvijas sportistiem šajā pasaules čempionātā. Madara 

Palameika un Sinta Ozoliņa, kur abas spēja raidīt šķēpu pāri 62,00m, kas garantē dalību 2016.gada 

Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs, tomēr ar rezultātu 62,81m Ozoliņa kvalificējās finālam, bet 

Palameika ar 62,17m finālā iekļūt nespēja un ierindojās 13.vietā (viņai pietrūka 4cm). Mūsu soļotājs 

Arnis Rumbenieks 50 kilometru garo ceļu veica četrās stundās, 28 minūtēs un 55 sekundēs, 

ierindojoties 38.vietā.Latvijas vadošais kārtslēcējs Mareks Ārents pārvarēja 5,55 metru augstumu, 

ar ko nepietika, lai kvalificētos finālam.  

 

26. ASV pilsētā Orlando notika 13. FIMBA Maksibasketbola čempionāts basketbolā, kurā piedalījās 200 

komandas no 40 valstīm.Latviju dažādās vecuma grupās pārstāvēja 4 vīriešu un 3 sieviešu 

komandas. Sacensībās, kā vienīgā pārstāve no Ventspils, Latvija 55+  izlases sastāvā piedalījās 

sporta skolas „Spars” basketbola nodaļas trenere Ineta Leite. Spēlē par 3.vietu Latvijas komanda 

pārliecinoši ar 52:32 pārspēja Selección del Ecuador, tādējādi iegūstot bronzas godalgas. 

 

27. Upesciemā noritēja Latvijas čempionāts petankā jauktajās dubultspēlēs. Sacensībās piedalījās 32 

jaukto pāru komandas no Ventspils kērlinga kluba, sporta klubiem «Upesciems», «Upesciema 

Warriors», «Boule», «Rīgas petanka» un «Petank Ikšķile». Sudraba medaļu šajā disciplīnā izcīnīja 

Ventspils kērlinga kluba pārstāve Aida Pētersone un Vilnis Frēlihs no sporta kluba «Boule», kas 

finālā ļoti sīkstā cīņā bija spiesti piekāpties Marijai Silovai un Edgaram Silovam no sporta kluba 

«Upesciema Warriors». 

 

Septembris 

 

1. Par Latvijas motokrosa čempionāta uzvarētājiem kļuva  ventspilnieku motoklubs „Rodeo, ko 

šosezon pārstāvēja 5 sportisti– Toms Babris, Kristers Drevinskis, Erki Kahro, Priit Ratsep un Dāvis 

Līvs, taču komandā startē arī Gvido Judeiks, Madars Strautiņš, Pēteris Vočtavs, Endijs Bernics un, 

protams, komandas vadītājs – Arvis Sanders. 

 

2. Olimpiskā centra „Ventspils” teritorijā esošajā MiniPitch laukumā notika „Nāc un sporto!” 

minifutbola turnīrs, kurā piedalījās 12 komandas. Katrā no grupām gan jauniešiem līdz 16 gadiem, 

gan vīriešiem startēja 6 komandas.  

 

3. Jau 4.gadu pēc kārtas AS „Latvijas Dzelzceļš” kopā ar Latvijas ielu vingrotāju biedrību rīkoja Spēka 

dienu, kurā dalībnieki piedalījās vienā no demokrātiskākajām tautas sporta disciplīnām – 

pievelkoties pie stieņa. Spēka dienā bija iespējams piedalīties 80 punktos visā Latvijā un Ventspilī 

Spēka diena notika jaunajā Olimpiskā centra „Ventspils” ielu vingrošanas stadionā, kur piecu stundu 

laikā piedalījās 138 dalībnieki un spēja pievilkties 1755 reizes. Vīriešu konkurencē vislabāko 

rezultātu sasniedza Raimonds Zviedris 33 reizes, bet sievietēm Sanita Lasmane 15 reizes. 

 

4. Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā aizvadītas Daiņa Kūlas kausa 35. gadu jubilejas izcīņas 

sacensības šķēpa mešanā. Sacensību rīkošana Ventspilī tika dibināta 1980. gadā pēc Daiņa Kūlas 

Maskavas Olimpiskajās spēlēs iegūtās zelta medaļas. Sacensībās kopumā piedalījās 88 šķēpa metēji 

no visas Latvijas. 

 

5. Pēc gada pārtraukuma sporta namā „Centrs” notika grūtās kāpšanas sacensības „Ventspils Open”, 

kurā spēkiem mērojās gan pašmāju sportisti, gan kaimiņzemju sportisti. Sacensības norisinājās 

dienas garumā, pulcējot dažādu kāpšanas sporta disciplīnu entuziastus. 

 



6. Ventspils skeitparkā risinājās ekstrēmo sporta veidu sacensības „Funky Jam 2015”. Sacensībās, 

skeitborda, ekstrēmās skrituļslidošanas un BMX disciplīnās, piedalījās vairāk kā 50 dalībnieku no 

Ventspils, Liepājas, Kuldīgas, Rīgas un citām pilsētām. 

 

7. Ventspils skeitparkā risinājās ekstrēmo sporta veidu sacensības „Funky Jam 2015”. Sacensībās, 

skeitborda, ekstrēmās skrituļslidošanas un BMX disciplīnās, piedalījās vairāk kā 50 dalībnieku no 

Ventspils, Liepājas, Kuldīgas, Rīgas un citām pilsētām. 

 

8. Rumānijas pilsētā Baskovā, notika Eiropas čempionāts junioriem smaiļošanā un kanoe airēšanā. 

Latvijas izlases sastāvā sekmīgi startēja OC „Ventspils” atbalstītais sporta skolas „Spars” audzēknis 

Dāvis Iļjins, kurš startēja C-1 500m un C-1 200m distancēs. Abās distancēs Dāvis iekļuva A finālā, 

500m izcīnot 9.vietu un 200m 7.vietu. 

 

9. Eiropas jaunatnes basketbola līgas sacensības Ventspils “Spars” juniori uzsākuši veiksmīgi. Trīs 

dienu spraigās cīņās, OC “Ventspils” Basketbola hallē ar 3 uzvarām un diviem zaudējumiem 

ventspilnieki kopvērtējumā izcīnīja 3.vietu. Komandā spēlēja: Eduards Ceplis, Rihards Stūris, 

Roberts Prūsis, Roberts Rozentāls, Dāvis Piuss, Kristaps Purpļevičs, Dāvis Dzērve, Oskars Gorbants, 

Magnuss Špude, Aivis Lēmanis, Valts Mitenbergs, Dāvis Silenieks un Dāvis Garančs. 

 

10. Ventspilī starptautiska projekta “NowWeMOVE” ietvaros notika starptautiskā veselības nedēļa jeb 

MOVE Week, kur visas nedēļas garumā iedzīvotājiem tika piedāvāta plaša tautas sporta programmas 

un kopumā nedēļā iesaitījās aptuveni 800 ventspilnieki. 

 

11. Ventspilī - OC "Ventspils" rezerves stadionā un Piedzīvojumu parka futbola laukumā norisinājās 

Latvijas Jaunatnes futbola čempionāta 2015. gada sezonas U-13 vecuma grupas finālsacensības, 

kurās piedalījās sezonas vadošās klubu attiecīgā vecuma komandas. 

 

12. Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā notika Olimpiskā diena. Šāda diena tiek rīkota, lai vairotu 

jauniešu interesi par sportu un Olimpisko kustību. Ventspils pilsētā kopumā piedalījās aptuveni 4600 

pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārizglītojošo skolu bērni, Ventspils Tehnikuma audzēkņi. 

 

13. Ventspilī notika starptautisks turnīrs "Ventspils dubultspēļu turnīrs badmintonā", kurā piedalījās 126 

dalībnieki no vairākām valstīm. 

 

Oktobris 

 

1. Lietuvā norisinājās Eiropas čempionāts U-20 vecuma grupā svarcelšanā, kur par uzvarētāju svara 

kategorijā līdz 53 kilogramiem kļuva Rebeka Koha, kura raušanā tika galā arī ar 85 kilogramiem, bet 

grūšanā 105 kilogramus, kas summā deva 190 kilogramus. Ritvars Suharevs startēja svara kategorijā 

līdz 69 kilogramiem un raušanā pacēla 137 kilogramus, bet grūšanā 160 kilogramus. Divu disciplīnu 

summā R. Suharevs pacēla 297 kilogramus, kas sportistam deva sudraba medaļu. 

 

2. Par Eiropas U-23 čempionu kļuvis Olimpiskā centra "Ventspils" augstas klases atbalsta programmas 

sportists un sporta skolas "Spars" audzēknis Artūrs Plēsnieks, kurš izcīnīja zelta medaļu svara 

kategorijā virs 105kg. 

 

3. Olimpiskajā centrā „Ventspils” no 12.oktobra līdz 11.novembrim uz kopēju mācību treniņu nometni 

ieradušies trīs Izraēlas izlases sportisti, kuri kopā ar Artūru Plēsnieku, Rebeku Kohu, Ritvaru 

Suharevu, kā arī labākajiem sporta skolas „Spars” audzēkņiem trenēsies treneru Eduarda 

Andruškēviča un Viktora Ščerbatiha vadībā. 

 

4. Futbola stadionā Katoļu ielā 40 notika Latvijas lakrosa čempionāta posms, kurā par 2015./2016. gada 

sezonas čempiona titulu cīnījās četras Latvijā vadošās komandas. 

 

 

 

 

 



5. Francijas pilsētā Nicā noslēgušās trešās Eiropas Meistaru spēles, kuras norisinājās 27 sporta veidos 

un tajās piedalījās 6000 dalībnieki no visas Eiropas. No Ventspils veterānu kluba sacensībās 

piedalījās četri vieglatlēti, kuri Nicā izcīnīja 12 medaļas.  

 

1. Dainis Kūla V-55 

 sudrabs šķēpa mešanā - 54,90m. 

2. Valdis Cela V-65 

 zelts kārtslēkšanā - 3,20m. 

 sudrabs augstlēkšanā - 1,50m. 

 bronza 100m barjeras - 20,95 sek. 

 bronza trīssoļlēkšanā - 9,54m. 

 bronza tāllēkšanā - 4,40m. 

3. Ligita Ziemane S-45 

 zelts šķēpmešanā - 34,22m. 

 sudrabs augstlēkšanā - 1,30m. 

 bronza trīssoļlēkšanā - 8,93m. 

4. Dace Brakanska S-60 

 sudrabs augstlēkšanā - 1,15m. 

 sudrabs trīssoļlēkšanā - 7,45m. 

 sudrabs šķēpmešanā - 16,13m 

 

6. Airēšanas bāzē „Dampeļi” ar svinīgu karoga pacelšanu notika ziemas peldēšanas sezonas atklāšana, 

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

 

7. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs sveica sportistus ar panākumiem 

svarcelšanā un boksā - svarcēlājus Rebeku Kohu un Ritvaru Suharevu par panākumiem pasaules, 

Eiropas jaunatnes čempionātos un Dairi Tropiņu, Edgars Zemrūķi, Madaru Peterhofu, Daini Edvardu 

Barausu  par sasniegumiem Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē (Treneri Eduards Andruškēvičs un 

Viktors Ščerbatihs), tāpat tika sveikts bokseris Nikolajs Grišuņins par izcīnīto 3.vietu Eiropas 

čempionātā boksā (treneris Sergejs Fetiskins). 

 

 

Novembris 

 

1. Sporta namā „Centrs” notika Latvijas čempionāts taekvondo. Kopumā sacensībās piedalījās 124 

sportisti no Daugavpils, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas un Ventspils. Tika pārstāvēti sportisti no 7 sporta 

klubiem. Sparinga disciplīnās ventspilnieki ieguva 6 zelta, 6 sudraba un 1 bronzas godalgas, un 

kopvērtējumā Ventspils taekwondo klubs „Favorīts” ieguva 2.vietu.  

 

2. ASV pilsētā Hjūstonā notiekošajā Pasaules čempionātā svarcelšanā ar jaunu Latvijas rekordu 

10.vietu izcīnīja ventspilniece Rebeka Koha, kura raušanā spēja pacelt 87kg, bet grūšanā 105kg, kas 

summā deva 192kg. 

 

3. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs sveica Ventspils sportistus par 

panākumiem pasaules, Eiropas čempionātos, kā arī Eiropas Meistaru spēlēs vieglatlētikā senioriem. 

 

4. Artūrs Plēsnieks ar jaunu valsts rekordu izcīnīja trešo vietu ASV notiekošajā pasaules čempionātā, 

svara kategorijā līdz 105 kilogramiem, raušanā tika galā ar 179 kilogramiem, bet grūšanā pacēla 226 

kilogramus, kas ir jauns Latvijas rekords. Kopsummā Artūrs pievarēja 405 kilogramus, kas ir par 

pieciem kilogramiem vairāk nekā iepriekšējais valsts rekords. 



5. Olimpiskā centra „Ventspils” teritorijā tika aizvadīts “Ventspils Orientēšanās Festivāls ‘2015”. 

Olimpiskā centra „Ventspils” teritorijā un Basketbola hallē bija iekārtoti kontrolpunkti četrām, 

dažādām orientēšanās sporta disciplīnām un paveidiem: O’sprints, Telpu-O, Taku-O un Foto-O. 

6. Jau sesto gadu, pilsētas stadionā tika dots starts Sezonas noslēguma skrējienam Ventspilī. Skrējienā 

piedalījās vairāk nekā 200 skrējēju, kuru vidū bija daudz jaunu seju un galvenajā 10km distancē 

piedalījās 100 dalībnieki. 

7. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs un Basketbola kluba „Ventspils” prezidents Aivars 

Lembergs sveica svarcēlājus ar panākumiem pasaules, Eiropas U-20 un U-23 čempionātos. 

8. Rīgā, notikušajā Latvijas čempionātā sporta vingrošanas daudzcīņā teicamus rezultātus uzrādīja 

sporta skolas “Spars” vingrotāji. Juniorēm pārliecinoši par LR čempioniem kļuva šī gada Eiropas 

Jaunatnes Olimpiādes dalībniece, treneres Nadeždas Seiles audzēkne - Marija Ribaļčenko. Savukārt 

junioriem kārtējais LR čempiona tituls ar meistara cienīgu punktu summu - Rihardam Tramam 

(treneris Bruno Kaņepe). Sekmīgi pēc sportiskas traumas izārstēšanas daudzcīņā sevi parādīja Sabīne 

Goša (treneris Ilmārs Seilis), uzvarot sīvākās konkurentes un tiekot pie absolūtās LR čempiones 

titula. 

9. Ventspils peldbaseins svin savu 30.jubileju, kurš ekspluatācijā tika nodots 1985. gadā un pirmās 

darbinieces savu darbu sāka 2.decembrī.  

 

Decembris 

1. Sporta namā „Centrs” notika Ventspils kauss kikboksā, kuru organizēja sporta klubs „Favorīts” 

sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību un Olimpisko centru „Ventspils”. Sacensībās piedalījās 

144 dalībnieki no 18 klubiem no Latvijas un Lietuvas.  

2. Sporta hallē "Pārventa" norisinājās futneta turnīrs "Futnets ienāk Latvijā", kurā piedalījās 18 sportisti 

no Ventspils.  

 

 


