
2016. gads 

Janvāris 

1. Iepretim Sporta ielas/Brīvības ielas stūrim, tika aizvadīts trešais Dīķa hokeja turnīrs. Turnīrā 

piedalījās hokeja amatieri un entuziasti ar mērķi popularizēt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu un 

hokeja klasiku. Spēles notika uz 33m x 18m notīrīta ledus laukuma ar mazajiem vārtiem 

(70cm x 50cm). Spēles laiks 2 x 6 minūtes. Turnīrā kopumā piedalījās 14 komandas. 

 

Februāris 

1. Grobiņā notika Latvijas atklātais čempionāts apvidus loku šāvējiem telpās 2016 IFAA, kurā 

piedalījās 17 loka šāvēji no Ventspils loka šaušanas kluba "Odisejs". Ventspilnieki kopumā 

ieguva 8 zelta un 5 sudraba medaļas un 10 klubu konkurencē ieņēma 1.vietu. Tāpat mūsu 

sportisti uzstādīja 5 Latvijas rekordus atbilstoši loka šāvēju vecuma grupām. 

2. Par 2015. gada Latvijas labāko vieglatlētu tika atzīts Olimpiskā centra „Ventspils” augstas 

klases atbalsta programmas sportists Rolands Štrobinders. Tāpat balvu, kā gada sacensību 

rīkotājs saņēma sporta skolas „Spars” treneris Aigars Matisons, kurš bija Latvijas 

vieglatlētikas čempionāta Ventspilī galvenais organizators. 

3. Šorttrekists Roberto Puķītis Vācijā notiekošajā Pasaules kausa posmā izcīnījis 14. vietu 

1000 metru distancē, sasniedzot jaunu Latvijas rekordu 1:23.871. 

4. Sporta namā „Centrs”, Brīvības ielā 14 notika starptautisks kikboksa turnīrs „Ventspils 

Open 2016”, kuru organizēja sporta klubs „Favorīts” sadarbībā ar Ventspils pilsētas 

pašvaldību un Olimpisko centru „Ventspils”. Sacensībās piedalījās 75  dalībnieki no 9 

klubiem  no  Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.      

5. Ventspils augstas klases sportistu sagatavošanas centra sportists un sporta skolas "Spars" 

audzēknis Kārlis Krūzbergs izcīnījis bronzas medaļu pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs. 

Komandu sacensībās latvieša pārstāvētā vienība tika finālā, kur ieguva trešo vietu. 

6. Ventspilī aizvadīts Latvijas čempionāts virves vilkšanā telpās. Sacensības notika svaru 

klasēs: līdz 700kg, līdz 600kg, kā arī Latvijas kauss jauniešiem U-18 vecuma grupā un 

Ventspils balvas izcīņa svaru kategorijā līdz 640kg. Sacensībās piedalījās Ozolnieku, Saldus, 

Rīgas, Ventspils, kā arī ciemiņi no Lietuvas (Paņevežas un Klaipēdas). 

7. Kuldīgā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā telpās U-18 un U-20 vecuma grupās, kurā 

sporta skolas SPARS audzēkņi izcīnīja 5 medaļas. 

8. Īstenojot augstas klases sportistu sagatavošanas centru izveides projektu, Ventspilī kā vienā 

no pirmajām pilsētām valstī izveidots mūsdienīgs sportistu internāts ar izremontētām un 

mājīgām istabiņām, kurā kopumā iekļauti 18 sportisti. 

9. Ūdens Piedzīvojumu parka peldbaseinā aizvadītas sporta skolas „Spars” peldēšanas 

sacensības „Ātrā muguriņa”. 

10. Olimpiskā centra “Ventspils” ledus hallē norisinājās starptautiskās šorttreka sacensības 

“Danubia Cup”, kurās piedalījās 170 dalībnieki no 13 valstīm (Austrijas, Baltkrievijas, 

Bulgārijas, Čehijas, Horvātijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Turcijas, 

Ukrainas un Ungārijas). 

11. Junioru A grupā kopvērtējumā par uzvarētāju kļuva ventspilnieks Jānis Roberts Zvejnieks, 

kurš uzvarēja 500m distancē, bet 1500m un 1000m distancēs ieņēma 2.vietu. Junioru B 

grupā 2.vieta mūsu Kārlim Krūzbergam, kurš gan pēc divām sacensību dienām bija līderis, 

bet 1000m distancē Kārlim tikai 4.vieta un kopvērtējumā viņu apsteidza turku šorttrekists. 

 

 

 



Marts 

1. Grobiņā notika Baltijas valstu atklātais čempionāts loka šaušanā telpās, kur piedalījās 

dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, kā arī Baltkrievijas rekursīvo un kompaktloku 

klasēs vingrinājumos 25m Round un 18m. No Ventspils loka šaušanas kluba "Odisejs" 

sacensībās piedalījās 14 loka šāvēji.  Visveiksmīgāk startēja Aleksandra Karēle 

kompaktloku klasē, kurai izdevās izpildīt Sporta meistara normatīvu un izcīnīt sudraba 

medaļu. 

2. Dienvidkorejas pilsētā Seulā notika Pasaules čempionāts šorttrekā, kurā piedalījās Ventspils 

pašvaldības atbalstītais sportists – Roberto Puķītis, kā arī Augstas klases sportistu 

sagatavošanas centra un sporta skolas „Spars” sportists – Roberts Zvejnieks. Kopumā uz 

starta stājās 51 dalībnieks, un kopvērtējumā, trīs distanču summā, Roberto Puķītis ieguva 

17.vietu, bet Robertam Zvejniekam 36.vieta. Atsevišķās distancēs Roberto Puķītim 500 

metros – 15.vieta, 1000m metros – 21.vieta, 1500m – 21.vieta. Robertam Zvejniekam 500 

metros – 31.vieta, 1000 metros – 43.vieta un 1500 metros – 31.vieta. 

3. Ar aizraujošām spēlēm noslēdzās Ventspils pilsētas čempionāts basketbolā, kurā par 

čempioniem kļuva Baltijas Ekspresis. 

4. Ungārijas pilsētā Budapeštā notika Eiropas junioru kausa finālsacensības šorttrekā, kur 

sacentās astoņi Austrumeiropas un astoņi Rietumeiropas labākie šorttrekisti katrā vecuma 

grupā. Vislabāk no Latvijas pārstāvjiem veicās Robertam Jānim Zvejniekam, kurš Junioru A 

grupā, izcīnīja trešo vietu sacensību kopvērtējumā, kā arī individuālās distancēs ieguva 

sudrabu 500 metru distancē un bronzu 1000 metru distancē. 

5. Olimpiskā centra "Ventspils`" vieglatlētikas manēžā notika starptautiskas sacensības loka 

šaušanā “Ventspils kauss 2016”, kurās piedalījās 70 loka šāvēji no Latvijas un Lietuvas. 

6. Ūdens Piedzīvojumu parka peldbaseinā norisinājās Sporta skolas “Spars” atklātās sacensības 

peldēšanā “Kristāla lāse”, kurās piedalījās dalībnieki no Jūrmalas, Klaipēdas, Liepājas, 

Rīgas. 

7. Olimpiskā centra „Ventspils” Vieglatlētikas manēžā notika Latvijas atklātais čempionāts 

virves vilkšanā svaru kategorijā līdz 640kg, kā arī Latvijas kauss svaru kategorijā līdz 

700kg, Ventspils balva MIX 600kg un sacensības jauniešiem. 

 

Aprīlis 

1. Rīgā notika Latvijas čempionāts loka šaušanā jauniešiem un junioriem, kurā piedalījās 13 

Ventspils loka šaušanas kluba „Odisejs” pārstāvji, kuri kopvērtējumā ieguva 3 zelta, 2 

sudraba un 3 bronzas medaļas. 

2. Itālijas pilsētā Ankonā notika Eiropas čempionāts vieglatlētikā telpās, kurā piedalījās seši 

Ventspils vieglatlētikas veterānu sporta kluba pārstāvji. Ventspils sportisti izcīnīja 7 medaļas 

(1 zelta, 2 sudraba un 4 bronzas). Zelts – Valdis Cela V-65 pieccīņa 3991 (Latvijas rekords). 

Sudrabs – Uģis Lasmanis V-45 augstlēkšana 1,84 un Ligita Ziemane S-45 šķēps 33,51. 

Bronza – Dainis Kūla V-55 šķēps 54,08, Valdis Cela V-65 kārtslēkšana 3,20, Dace 

Brakanska S-60 trīsoļlēkšana 7,39 un Ilga Buntika S-75 5 km soļošana 42,21.   

3. Noslēdzies vienas nedēļas ilgais projekts “Basketvīruss”, kuru organizēja Basketbola klubs 

“Ventspils” sadarbībā ar Ventspils vispārizglītojošām skolām. Šajā sezonā dubultuzvaru 

svinēja Ventspils 4. vidusskola, kura uzvarēja gan basketbola turnīrā, gan arī karsējkomandu 

konkursā. 

4. Olimpiskā centra „Ventspils” ledus hallē noslēdzies Ventspils pilsētas 14.atklātais 

čempionāts, kurā spēlē par čempionu titulu un zelta medaļām komanda “Ostas celtnieks” 

(Uldis Sakne, Andris Janbergs, Renāts Vieško, Dainis Martinsons, Mārtiņš Ālītis) bija 

pārāka par komandu “Versija” (Dace Ābelīte, Andris Bremanis, Elga Bremane, Andris 

Lasmanis, Dzintars Salmiņš), uzvarot ar pārliecinošu rezultātu 14:2, tādējādi pirmo reizi 

kļūstot par Ventspils čempioniem kērlingā. 



5. Par Eiropas čempionāta bronzas ieguvēju kļuvusi Rebeka Koha, kurai jauns Latvijas rekords 

(90kg + 108kg=198kg) svara kategorijā līdz 53kg.  

6. Ventspils augstas klases sportistu sagatavošanas centra svarcelšanas sportists Ritvars 

Suharevs (17 gadi) debitēja pieaugušo Eiropas čempionātā un svara kategorijā līdz 77 

kilogramiem izcīnīja 12. vietu. 

7. Artūrs Plēsnieks kļūst par Eiropas čempionu svara kategorijā līdz 105 kilogramiem kļuva 

Raušanā Artūrs sasniedza 177kg, bet grūšanā atkārtoja personisko rekordu 226kg, kas 

summā deva 403kg. 

8. Sporta hallē „Pārventa” noslēdzās Ventspils pilsētas čempionāts volejbolā, kurā piedalījās 6 

komandas un par uzvarētājiem kļuva Ventspils Volejbola kluba “Bloks” komanda. 

9. Olimpiskā centra “Ventspils” astoņas spēcīgākās Latvijas komandas sacentās VEF Latvijas 

Jaunatnes basketbola līgas finālturnīrā Sportland U-15 puišu grupā (2001.dzimšanas gads), 

kurā ļoti sekmīgs starts izdevās ventspilniekiem, atkārtojot pagājušā gada panākumu, izcīnot 

čempiona titulu trenera Matīsa Graudiņa vadībā. 

10. Volejbola kluba “Ventspils” spēlētāji Latvijas Nacionālās līgas 1. divīzijas sezonu noslēdz 

ceturtajā vietā 

11. Noslēdzies Latvijas 25.Maxibasketbola čempionāts, kurā Ventspils veterāni šogad piedalījās 

sacensībās divās vecuma grupās K40+ un K45+ un abās izcīnīja čempionu titulu. 

 

Maijs 

1. Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā, Latvijas Valsts prezidents R.Vējonis par sevišķiem 

nopelniem sportā pasniedza Ventspils veterānu sporta pārstāvei, daudzkārtējai Eiropas un 

pasaules veterānu čempionei vieglatlētikā Austrai Reinbergai Atzinības krusta V šķiru. 

2. Maltā notika Eiropas Savienības kauss svarcelšanā, kurā par uzvarētāju kļuva Ventspils 

augstas klases sportistu sagatavošanas centra svarcēlāja Rebeka Koha, kura šajās sacensībās 

startēja U-20 vecuma grupā. 

3. Ventspils Piedzīvojumu parka, lieliskos laika apstākļos, jau tradicionāli ar krāšņu 

velobraucienu atklāta Ventspils vasaras tūrisma un velosezona. Šogad velobrauciena moto 

bija “Braucam ar ziedu un vēju buru!”. Ventspilnieki un pilsētas viesi bija īpaši gatavojušies 

šim pasākumam, jo velobrauciena trasē devās rekordliels dalībnieku skaits apmēram 3200. 

4. Staldzenē pie laivu bāzes jau 46. 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 98 dalībnieki.  

5. Veselības nedēļas ietvaros un, gatavojoties Ventspils Piedzīvojumu parka maratonam, 

Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā pulcējās slavenu un arī mazāk zināmu sportistu 

pulciņš ar mērķi pievarēt maratona distanci stafetes skrējienā. Stafetes ietvaros pa stadiona 

skrejceliņu dalībnieki veica 105 apļus.  

6. Daugavas stadionā, Rīgā risinājās vieglatlētikas sacensības ''Rīgas Kausi'', kurās piedalījās 

vairāki Ventspils pašvaldības atbalstītie sportisti. Vislabākais sasniegums izdevās 

šķēpmetējai Sintai Sprudzānei, kura, raidot šķēpu 62.78 metrus tālu, ieguva 1.vietu  sieviešu 

šķēpmešanas sacensībās. 

 

Jūnijs 

1. Ventspilī notika projekta "Sporto visa klase" nometne un tajā piedalījās Krimuldas 

vidusskolas 3.klase, kura 2015./2016. mācību gadā kļuva par projekta “Sporto visa klase” 

uzvarētājiem un kā balvu ieguva trīs dienu nometni Ventspilī. 

2. Olimpiskā centra “Ventspils” ledus hallē notika Kārļa Skrastiņa un Oskara Bārtuļa 

starptautiskās hokeja nometne, kuras ietvaros jaunos hokejistus apmācīja pasaulē zināmi 



hokeja speciālisti no Kanādas, Zviedrijas un Latvijas. To starpā NHL klubu Carolina 

Hurricanes un Tampa Bay Lightning sistēmas treneris Tims Turks, kurš ir metienu 

speciālists, kā arī Dinamo Rīga treneris Juris Klodāns un Ventspils hokeja kluba “Venta 

2002” treneri.  

3. Triatlonists Māris Priedēns Francijā, Nicas sacensībās veicis savu piekto Ironman distanci. 

Māris finišējis ar lielisku rezultātu - 11 stundas un 37 minūtes. Ironman ir garas distances 

triatlona sacensību seriāls, ko organizē pasaules Triatlona korporācija. Šajās sacensībās ir 

3,8 km peldēšanas, 180 km riteņbraukšanas un 42,2 km maratonskrējiens, kas notiek 

nosauktajā secībā bez pārtraukumiem. Tās tiek uzskatītas par vienām no grūtākajām 

viendienas sacensībām pasaulē. 

4. Olimpiskā centra “Ventspils” basketbola hallē notika Eiropas Alternatīvās basketbola līgas 

(EABL) turnīrs, kurā par uzvarētājiem kļuva komanda «Anzāģe/Ventspils» 

5. Olimpiskā centra „Ventspils” stadionā norisinājās Olimpiskā čempiona Daiņa Kūlas 

starptautiskās šķēpa mešanas sacensības „Ventspils šķēpi 2016”, kurās piedalījās vairāk 

nekā 100 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. Sievietēm par uzvarētāju kļuva Ventspils 

pašvaldības atbalstītā sportiste Madara Palameika (59,78m), bet vīriešiem Zigismunds 

Sirmais (83,95m).  

6. Olimpiskā centra “Ventspils” centrālā kompleksa teritorijā norisinājās jau trešais sporta un 

izklaides sērijas „Enerģiju Olimpiešiem” pasākums, kuru apmeklēja vairāki tūkstoši lieli un 

mazi aktīva dzīvesveida piekritēji ar mērķi atbalstīt uz Vasaras Olimpiskajām spēlēm 

braucošos Latvijas sportistus. 

7. Pirmo reizi Ventspilī aizvadīts Piedzīvojumu parka maratons, kurā 42km distancē par 

uzvarētājiem kļuva Renārs Roze (02:27:16) un Lelde Neimande (03:04:45), bet pusmaratona 

distancē Jeļena Prokopčuka (01:14:13) un Valērijs Žolnerovičs (01:07:26). 

8. Par Ventspils pilsētas 5.atklātā čempionāta petankā trijnieku jeb tripletu komandu sacensībās 

kļūst «Trio»  

9. Ventspils pludmalē, autostāvvietā pie Dienvidu mola, notika svinīga Latvijas 4.vasaras 

Olimpiskās lāpas iedegšana. Olimpiskā uguns no Ventspils tika nogādāta Valmierā, kur 

notika Latvijas 4.vasaras Olimpiādes atklāšanas ceremonija. 

 

Jūlijs 

1. No 1. līdz 3. jūlijam Valmierā norisinājās Latvijas IV Olimpiāde, kurā kopumā piedalījās 

4724 dalībnieki, pārstāvot 94 pašvaldības. Ventspils komanda tika izveidota no  sporta 

skolas „Spars” audzēkņiem, Olimpiskā centra „Ventspils” augstas klases atbalsta 

programmas, Augstas klases sportistu sagatavošanas centra un sporta klubu sportistiem. 

Ventspils pilsētas komandas sastāvā startēja 130 dalībnieki  14 sporta veidos – basketbolā 

vīriešiem un sievietēm, vieglatlētikā, loka šaušanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, sporta 

vingrošanā, triatlonā, džudo, peldēšanā, taekvondo, svarcelšanā, riteņbraukšanā (BMX, 

MTB, šoseja), boksā, pludmales volejbolā, kā arī olimpiādē iekļautajā paraugdemonstrējumu 

sporta veidā – šahā. Ventspils pilsēta Latvijas IV vasaras Olimpiādē ieguva 70 medaļas t.sk. 

35 zelta, 17 sudraba un 18 bronzas un pašvaldību neoficiālajā kopvērtējumā  ierindojās 

2.vietā aiz Rīgas  pilsētas, kura izcīnīja 174 medaļas, to skaitā 66 zelta, 48 sudraba un 60 

bronzas. Trešajā vietā ir Jūrmalas pilsēta  ar 60 medaļām – 18 zelta, 9 sudraba un 23 

bronzas. Uzreiz aiz pirmā trijnieka pēc izcīnīto zelta medaļu skaita ir Daugavpils ar 43 

godalgām (14 zelta, 10 sudraba un 12 9ronzas), tai seko Liepāja  ar 39  medaļām (11 zelta, 

20 sudraba un 8 bronzas), bet sešinieku noslēdz Valmiera ar 22 medaļām (9 zelta, 5 sudraba 

un 8 bronzas). 

2. Ventspils Piedzīvojumu parkā notika Latvijas čempionāta petankā sievietēm dubultspēlēs, 

kurā par uzvarētājām kļuva komanda «Duets» (Aida Pētersone, Eva Martinsone), bet otrajā 

vietā komanda «Lavīna» (Marta Kozinda, Inga Apmane). 



3. Ventspils atbalstītais kārtslēcējs Mareks Ārents ar trešo mēģinājumu pārvarēja 5,50 metru 

augstumā novietoto latiņu un Eiropas čempionātā ierindojās sestajā vietā. 

4. Eiropas čempionātā vieglatlētikā Amsterdamā sieviešu šķēpmešanas finālsacensībās 

Ventspils atbalstītā sportiste Madara Palameika ar 60,39 metrus tālu metienu ieguva septīto 

vietu. 

5. Olimpiskajā centrā „Ventspils” treniņnometni aizvadīja divdesmit viens Latvijas bobsleja 

izlases sportists treneru Sanda Prūša un Jāņa Ozola vadībā.  

6. Jūras svētku ietvaros, pludmales volejbola laukumos pie Ventspils akvaparka jau trešo gadu 

norisinājās "Jūras kauss 2016" pludmales volejbolā, kas vienlaikus bija arī pludmales 

volejbola čempionāta "Latvijas pludmales 2016" posms. 

7. Olimpiskā centra “Ventspils” tenisa kortos norisinājās Latvijas Tenisa Savienības (LTS) 

kausa 7. posms U-18 grupas jaunietēm un jauniešiem. 

8. Olimpiskajā centrā „Ventspils” treniņnometnē uzturējās 150 daiļslidotāji un viņu pavadošās 

personas no Sanktpēterburgas. Nometnes dalībnieki ir jaunie daiļslidotāji vecumā no četriem 

līdz divpadsmit gadiem un viņu vecāki un vecvecāki. 

9. Ventspils Piedzīvojumu parkā norisinājās ikgadējās supermotokrosa sacensības 

"Ventbunkers lielā balva 2016". Šoreiz skatītājus iepriecināja ne tikai spraigas cīņas trasē, 

bet arī aizraujošs moto frīstaila šovs zviedru kaskadieru izpildījumā.  

10. Loka šaušanas laukumā, Kuldīgas ielā 237 notika starptautiskas sacensības loka šaušanā 

“Ventspils čempionāts 2016”, viens no Latvijas loka šaušanas federācijas kausa posmiem. 

11. Latvijas vīriešu lakrosa izlasei Ventspilī futbola stadionā Katoļu ielā 40 notika četru dienu 

nometne pirms došanās uz Eiropas čempionātu 

12. Olimpiskā centra „Ventspils” basketbola hallē aizvadīts Pasaules kausa izcīņas novusā 

6.posms, kurā piedalījās 42 sievietes un 154 vīrieši no 6 valstīm (Latvijas, Krievijas, 

Somijas, ASV, Vācijas un Igaunijas). 

13. Aizkrauklē notika Latvijas pašvaldību sporta veterānu - senioru 53. sporta finālsacensības 

vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā, rokasbumbā, minifutbolā. Sporta spēlēs vieglatlētikā 

piedalījās 33 komandas aptuveni ar 485 dalībniekiem. Ventspili vieglatlētikā pārstāvēja 17 

sportisti, kuri izcīnīja 15 zelta, 14 sudraba, 4 bronzas medaļas. 

14. Turcijas pilsētā Trabzonā notika pasaules lielākais skolēnu sporta forums “Ģimnaziāde 

2016”. Sporta skolas „Spars” audzēknes Rūta Lasmane izcīnīja 3. vietu tāllēkšanā ar jaunu 

personīgo rekordu 5,55m un 7. vietu trīssoļlēkšanā, bet Frederika Rūmniece  palika dalītajā 

5. vietā augstlēkšanā.  

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

Ventspils pilsētas sportistiem un viņu treneriem, kuri startēs Riodežaneiro Olimpiskajās 

spēlēs. 

16. Pie Olimpiskā centra „Ventspils” basketbola halles notika pirmais posms šīs vasaras 

Ventspils 3x3 Ielu basketbolā, kurā bija aicināti piedalīties ikviens ielu basketbola 

interesents. 

17. Par tradicionālo Trīs bumbu spēļu uzvarētājiem pirmo reizi kļuvusi komanda Blāzma 

 

Augusts 

1. Ogrē notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā, kurā labus panākumus guva Ventspils pilsētas 

un novada vieglatlēti kopumā izcīnīja 7 zelta, 3 sudraba un 3 bronzas godalgas. 

2. Piedzīvojumu parka petanka laukumos noslēdzās 7.starptautiskais petankas turnīrs 

"Ventspils 2016”. Šogad par kausu cīnījās 26 tripletu komandas ar dalībniekiem no 

Baltkrievijas, Beļģijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un Latvijas. 



3. Ventspilī aizvadīts starptautiskais ielu kultūras un sporta festivāls „Ghetto Games”, kurā 

piedalījās 1500 dalībnieki no 25 valstīm, kā arī apmeklēja 12000 skatītāji. 

4. Ventspils pilsētas svētku ietvaros, Ventspils lidostā notika Biker Toyz dragreisa festivāls, 

kurā, Latvijas čempionāta ieskaitē, piedalījās 67 dalībnieki no Krievijas, Lielbritānijas, 

Lietuvas un Latvijas. Divu dienu garumā sacensības apmeklēja 6000 skatītāji. 

5. Ventspils pilsētas svētku svinībās, kā ierasts, norisinājās Latvijas spēcīgāko vīru cīņas, kas 

vienlaikus bija "Triobet Latvijas Spēkavīru čempionāta" 3. posms. 

6. Ventspils pašvaldības atbalstītā svarcēlāja Rebeka Koha Olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro 

svara kategorijā līdz 53kg summā pacēla 197 kg, kas debijas spēlēs ļāva izcīnīt augsto 

ceturto vietu, tikai par diviem kilogramiem atpaliekot no bronzas. 

7. Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs Ventspils atbalstītā peldētāja Aļona Ribakova savā 200 

metru brasa priekšpeldējumā ieņēma 4. vietu un pusfinālam nekvalificējās, ieņemot 27. 

vietu, toties prata uzstādīt jaunu Latvijas rekordu - 2:30.82. 

8. Pie Būšnieku ezera peldvietas lietainos laika apstākļos notika Latvijas kausa izcīņa triatlona 

sprinta distancē. Sacensības notika trīs distancēs. Kopumā sacensības piedalījās 88 

dalībnieki no visas Latvijas. 

9. Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs risinājās kvalifikācijas sacensības kārtslēkšanā vīriešiem. 

Ventspils atbalstītais sportists Mareks Ārents pārvarēja 5.45 metru augstumā novietoto 

latiņu un finālam nekvalificējās. Kopvērtējumā iegūta dalīta 16.vieta starp 30 startējušajiem 

kārtslēcējiem. 

10. Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs notika svarcelšanas sacensības vīriešiem svara kategorijā 

līdz 105 kilogramiem. Ventspils pašvaldības atbalstītais svarcēlājs Artūrs Plēsnieks uzstādīja 

jaunu personīgo rekordu, summā pacēla 399 kilogramus un ieguva 8. vietu. 

11. Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs Dagnis Iļjins kanoe vieninieku 100m distances B finālā 

izcīnīja piekto vietu un sacensību noslēgumā tika klasificēts 13. pozīcijā. 

12. Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs 200 metros kanoe airēšanā Ventspils pašvaldības 

atbalstītais sportists Dagnis Iļjins pusfinālā palika septītajā vietā savā braucienā un neiekļuva 

ne A, ne B finālos, dalību noslēdzot ar 21. vietu. 

13. Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs tika aizvadītas kvalifikācijas sacensības šķēpmešanā 

vīriešiem. Ventspils pašvaldības atbalstītais sportists Rolands Štrobinders ar 77.73 metru 

tālu metienu finālam nekvalificējās un ierindojās 28. vietā. 

14. Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs vieglatlētikas stadionā risinājās šķēpmešanas fināls 

sievietēm. Ventspils pašvaldības atbalstītā sportiste Madara Palameika, labākajā 

mēģinājumā aizmetot šķēpu 60.14 metrus tālu, ierindojās 10. vietā 

15. Riodežaneiro olimpisko spēļu 50 kilometru soļošanas distancē 37. vietu ieņēma Ventspils 

pašvaldības atbalstītais sportists Arnis Rumbenieks, kurš distanci veica četrās stundās, 

astoņās minūtēs un 28 sekundēs. 

16. Airēšanas bāzē “Dampeļi” notika ikgadējais sporta skolas “Spars” atklātais čempionāts, kurā 

piedalījās ciemiņi no Kurzemes novada - Brocēniem un Talsiem. 

17. Airēšanas bāzē “Dampeļi” veiksmīgi norisinājās pirmais Ventspils SUP čempionāts 2016., 

kurā medaļu komplekti tika sadalīti gan Sporta klasē vīriešu grupā 5km distancē, sieviešu 

grupā 3 km distancē, gan Tautas klasē vīriešu un sieviešu 1,5 km distancē. 

18. Ventspils Piedzīvojumu parkā notika Latvijas Nūjošanas 7.festivāls Ventspilī, kur uz starta 

stājās 300 nūjotāji. Dalībniekiem bija iespēja izvēlēties startēt 5,3km vai 10,6km distancēs. 

19. Ventspilī norisinās Latvijas svarcelšanas federācijas un Eiropas svarcelšanas federācijas 

rīkota starptautiska svarcelšanas treniņu nometne un seminārs. 

 

 



Septembris 

1. Ventspils apkārtnē notika Latvijas orientēšanās čempionāts vidējā distancē un sprintā, kurā 

piedalījās vairāk nekā 600 dalībnieki no 170 komandām. 

2. Olimpiskā centra "Ventspils" rezerves futbola laukumā spēkiem mērojās 12 Latvijas labākās 

U-12 vecuma grupas jeb 2004. dzimšanas gada futbolistu komandas, kas cīnījās par Latvijas 

Futbola federācijas (LFF) kausa trofeju futbolā 8:8. Pirmo vietu turnīrā izcīnīja FK Liepāja 

jaunie futbolisti, bet Futbola akadēmijas "Ventspils" jaunie spēlētāji ierindojās 4.vietā. 

3. Vidumpļavā pie degvielas uzpildes stacijas „Lukoil” tiks atklāti publiski pieejami pludmales 

volejbola laukumi, kuri izveidoti saskaņā ar starptautiski pieņemtiem pludmales volejbola 

laukumu izmēru standartiem, tāpat izveidots apgaismojums, uzstādīti soliņi, veloturētāji un 

veikta apkārtnes labiekārtošana. 

4. Ventspils pašvaldības atbalstītā šķēpmetēja Madara Palameika Beļģijas galvaspilsētā Briselē 

notikušajā Dimanta līgas pēdējā sezonas posmā uzstādīja jaunu Latvijas rekordu, izcīnot 

uzvaru gan posmā, gan visas sezonas kopvērtējumā. 

5. Babītes loka šaušanas laukumā notika starptautiskas vasaras sacensības “Latvijas 

čempionāts 2016”. Sacensībās piedalījās loka šāvēji no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas 

sporta klubiem. Ventspilniekus pārstāvēja 8 atlēti no loka šaušanas kluba „Odisejs”. 

6. Olimpiskā centra “Ventspils” ielu vingrošanas stadionā notika pasaules pievilkšanās dienā 

(World Pull Up Day), kurā ventspilnieki šogad pievilkās 1494 reizes.  

7. Jaunajos pludmales volejbola laukumos Vidumpļavā pie degvielas uzpildes stacija „Lukoil”, 

lieliskos laika apstākļos, norisinājās 2016. gada Ventspils pilsētas čempionāts pludmales 

volejbolā. Kopumā turnīrā piedalījās 13 komandas no Ventspils, Ventspils novada, Rīgas, 

Skrundas un Aizputes. 

8. Ventspilnieks Uldis Jaunsproģis kļūst par Latvijas čempionu praktiskajā šaušanā 

9. Ventspils Motoklubs "Rodeo" kļūst par Latvijas vicečempioniem 

10. Ventspils pašvaldības atbalstītais svarcēlājs Ritvars Suharevs ar Eiropas jauniešu rekordu 

šodien izcīnīja savu trešo zelta medaļu Eiropas U-17 čempionātā.  

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

mešanas sacensības. Sacensību iniciators ir Māris Grīva un varam atzīmēt, ka sacensības 

šogad notika jau 21. reizi.  

12. Jaunajos pludmales volejbola laukumos pie Pārventas pamatskolas norisinājās 2016. gada 

Ventspils pilsētas čempionāts pludmales volejbolā amatieriem un sievietēm. Kopumā turnīrā 

piedalījās 21 komanda. 

13. Uz sporta nama "Centrs" klinšu kāpšanas sienas notika grūtās klinšu kāpšanas sacensības 

"Ventspils OPEN 2016, kas pulcēja dažādu kāpšanas sporta disciplīnu entuziastus. 

“Ventspils Open 2016” piedalījās 50 sportisti. 

14. Ventspils Piedzīvojumu parka veikparkā norisinājās sezonas noslēguma pasākums, kurā 

piedalījās 12 bērni vecumā no 7 līdz 17 gadiem.  

15. Olimpiskā centra „Ventspils” vieglatlētikas manēžā notika Latvijas Kausa 4.posms 

svarbumbu celšanā, kurā piedalījās 6 komandas un vairāk nekā 60 sportisti.  

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

vairotu jauniešu interesi par sportu un Olimpisko kustību. 

17. Olimpiskā centra “Ventspils” tenisa kortos no 17. līdz 24. septembrim aizvadīts "ITF 

Juniors" tenisa turnīrs U-18 grupā zēniem un meitenēm, kurā piedalījās 100 dalībnieki no 14 

valstīm (Polijas, Baltkrievijas, Zviedrijas, Vācijas, Krievijas, Igaunijas, Ukrainas, 

Lielbritānijas, Lietuvas, Čehijas, Norvēģijas, Somijas, Dānijas un Latvijas). 



18. Olimpiskā centra “Ventspils” basketbola hallē notika Eiropas Jaunatnes basketbola līgas I 

posma sacensības junioriem. Ventspils junioru komanda izcīnīja trīs uzvaras un piedzīvoja 

divus zaudējumus, kopvērtējumā ieguva 4.vietu. 

Oktobris 

1. Olimpiskā centra „Ventspils” basketbola hallē notika starptautisks "Ventspils dubultspēļu 

turnīrs badmintonā", kurā piedalījās 60 dalībnieki no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. 

2. Sporta hallē “Pārventa” tika aizvadīts starptautiskais „Ventspils nafta termināls kauss 

volejbolā 2016”. 

3. Pārventas sporta hallē notika volejbola turnīrs sievietēm. Turnīrā piedalījās septiņas sieviešu 

amatieru volejbola komandas: "SK Pūre", "Dundaga", "Skrunda", "Bauska/Liepāja", "MVS" 

(Rīga), tostarp divas Ventspils novada komandas 

4. Olimpiskā centra “Ventspils” vieglatlētikas manēžā notika sporta skolas “Spars” ikgadējās 

jaunāko grupu audzēkņu vispārējās fiziskās sagatavotības sacensības sešos vingrinājumos 

(veiklības, lēkšanas, izturības vingrinājumos), pēc kuriem noteica visu veidu uzvarētājus 

kopvērtējumā. 

5. Airēšanas bāzē “Dampeļi” sporta skolas “Spars” airēšanas nodaļas audzēkņi startēja sezonas 

noslēguma sacensībās. 

6. Noslēgušās vingrošanas sacensības “Kurzemes grācija 2016” un “Kurzemes talants 2016”  

Tradicionālajās rudens sezonas sacensībās piedalījās arī viesi no Klaipēdas, Liepājas, Rīgas 

Vingrošanas Olimpiskā centra un Rīgas vingrošanas skolas. 

7. Spraigās un aizraujošās cīņās tika aizvadīts Superkausa seriāla finālposms, kurā komandu 

vērtējumā otrajā vietā ierindojās motokluba "Rodeo" braucēji, ar ko bija pietiekoši, lai 

triumfētu visas sezonas kopvērtējumā. 

8. Olimpiskā centra “Ventspils” Basketbola hallē norisinājās Ventspils un Ventspils novada 

vidusskolu 3 bumbu spēles. Šāda veida turnīrs norisinājās pirmo reizi un tajā piedalījās 6 

skolu komandas - Ugāles vidusskola, Ventspils 6.vidusskola, Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, 

Ventspils 4.vidusskola, Ventspils 2.vidusskola un Ventspils Tehnikums. Par uzvarētājiem 

kļuva Ventspils Tehnikuma komanda. 

9. Airēšanas bāzē „Dampeļi” tika atklāta ziemas peldēšanas sezona. Pasākumu organizēja 

norūdīšanās un ziemas peldēšanas klubs „Ventspils Jūras lauvas”. 

10.  Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas priekšvakarā Ordeņu kapituls piešķīris 

62 augstākos valsts apbalvojumus un saņēmēju vidū ir arī vieglatlētikas treneris Māris 

Grīva, kuram piešķirts Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiras ordenis un iecelts par ordeņa 

komandieri. 

11. Olimpiskā centra „Ventspils” ledus hallē notika starptautiskās daiļslidošanas sacensības 

„Ventspils pērle 2016”. Kopumā piedalījās 160 dalībnieki vecumā no 3 līdz 19 gadiem no 

Lietuvas, Kazahstānas, Baltkrievijas, Igaunijas, Francijas un Latvijas. Dalībnieki divu dienu 

garumā dalībnieki sacentās vecuma grupās. 

12. Ventspils Zilā karoga pludmalē oktobra beigās ir uzsākti sagatavošanas darbi pludmales 

volejbola stadiona būvniecībai. Pludmales stadionā paredzēts uzbūvēt piecus volejbola 

laukumus, kas būs pilnvērtīgi aprīkoti sacensību un treniņu norisei. Pludmales volejbola 

stadionā būs gan pārģērbšanās kabīnes, gan neliela konteinertipa noliktava un treneru telpa, 

kā arī dušas un laukumu apgaismojums un tribīnes. 

13. Sporta namā “Centrs” notika Sporta skolas “Spars” sacensības svarcelšanā ar sportistu 

piedalīšanos no Saldus un Klaipēdas. Šoreiz savu sagatavotību pārbaudīja jaunie svarcēlāji. 

 

 



Novembris 

1. Pasaules kausa pirmajā posmā Kanādas pilsētā Kalgari, Roberts Jānis Zvejnieks 500m 

distancē izcīnīja 11.vietu. 

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

Taekvondo Federācija sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību un Olimpisko centru 

„Ventspils”. Kopvērtējumā Ventspils taekvondo kluba “Favorīts” izcīnīja 2.vietu un ieguva 

9 zelta un 9 sudraba medaļas. 

3. Jēkabpilī notika Latvijas Kausa piektais, noslēdzošais posms svarbumbu celšanā, kurā 

Ventspils pilsētas sportisti izcīnīja 10 medaļas. 

4. Zviedrijā noslēdzies 1.Eiropas čempionāts petankā vienspēlēs, kurā ar Ventspils pašvaldības 

atbalstu piedalījās Ventspils kērlinga kluba petankas spēlētāja Eva Martinsone, kura izcīnīja 

dalītu 13. – 16.vietu.  

5. Olimpiskā centra “Ventspils” vingrošanas zālē norisinājās sporta skolas “Spars” 

starptautiskās sacensības zēniem un meitenēm, kurās piedalījās komandas no Kauņas, 

Klaipēdas, Liepājas, Rīgas. 

6. Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā un vieglatlētikas manēžā noslēdzies rudens skriešanas 

noslēguma skrējiens, kurā dalībnieki sacentās 10km, 7,5km, 5km un 2,5km distancēs. 

Decembris 

1. Izraēlas pilsētā Eliatā Eiropas U-20 čempionātā svarcelšanā lieliski startējuši mūsu 

svarcēlāji. Rebeka Koha kļuva uzvarētāju svara kategorijā līdz 58kg, bet Ritvars Suharevs 

ieguva sudraba medaļu svara kategorijā līdz 77kg. 

2. Sporta hallē "Pārventa" norisinājās gadskārtējais futneta turnīrs “Ventspils Futnet kauss 

2016”. Sacensībās piedalījās 5 komandas: "VK Tranzīts", "Galaktikos", ''Dosjan'', ''$$$'' un 

pagājušās gada čempioni ''Spartak''. 

3. Livonijas ordeņa pilī notika ikgadējā Ventspils Gada atzinība sportā pasniegšanas 

ceremonija. Balvu ieguvēji tika paziņoti 8 nominācijās. Sveicam Rebeku Kohu, Artūru 

Plēsnieku, Eduardu Andruškēviču, Luīzi Šepti, Valdi Celu, Daci Brakansku, Aneti Riekstiņu 

un Basketbola klubu “Ventspils” ar iegūtajām balvām.  

4. Olimpiskā centra “Ventspils” ledus hallē notika Latvijas un Lietuvas apvienotais čempionāts 

daiļslidošanā, kurā piedalījās 47 dalībnieki. 

 


