
2017. gads 

Janvāris 

 

1. Olimpiskā centra "Ventspils" vieglatlētikas manēžā notika "Latvijas atklātais 

čempionāts loka šaušanā telpās", kurā piedalījās 86 dalībnieki un Igaunijas, 

Lietuvas un Latvijas. No Ventspils loku šaušanas kluba sacensībās “Odisejs” 

piedalījās 14 dalībnieki. 

2. Itālijas pilsētā Turīnā notika Eiropas čempionāts šorttrekā piedalījās Ventspils 

augstas klases sportistu sagatavošanas centra pilotprojekta sportists Roberts 

Zvejnieks, kurš kopvērtējumā ieguva 23.vietu. Atsevišķās distancēs 

visaugstāko rezultātu izdevās sasniegt 500m, kur Robertam 14.vieta, 1000m  - 

34.vieta, bet 1500m – 26.vieta.  

 

Februāris 

 

1. Pasaules kausa posma sacensībās šorttrekā, Vācijas pilsētā, Drēzdenē pirmo 

reizi Latvijas šorttreka 20 gadu pastāvēšanas laikā piedalījās komanda no 

Latvijas un 5000m distancē, ar jaunu Latvijas rekordu - 6.59.849, ieguva 

12.vietu 19 komandu konkurencē. Vislabākos individuālos panākumus guva 

Roberts Zvejnieks, kurš izcīnīja 10.vietu 500m distancē, bet Roberts 

Krūzbergs ieguva 26.vietu 1500m distancē. 

2. Olimpiskā centra "Ventspils" vieglatlētikas manēžā notika "Baltijas atklātais 

čempionāts loka šaušanā telpās", kurā piedalījās 124 dalībnieki un Igaunijas, 

Lietuvas, Baltkrievijas un Latvijas. 

3. Ērgļos un Viešūra kalnā norisinājās Latvijas Skolu ziemas olimpiskais 

festivāls, kura ietvaros divas dienas vairāk nekā tūkstotis Latvijas skolu 

jauniešu cīnījās par godalgām astoņos ziemas sporta veidos – distanču 

slēpošanā, kalnu slēpošanā, biatlonā, hokejā, snovbordā, slidošanā, kamaniņu 

un ziemas orientēšanās sportā, kā arī stafetē. Kopumā mūsu pilsētas skolēni 

slidošanas sacensībās izcīnīja vienu zelta, divas sudraba un vienu bronzas 

medaļu. 

4. Olimpiskā centra “Ventspils” basketbola hallē notika LBL Zvaigžņu spēle, 

kurā interesantā cīņā uzvaru svinēja Leģionāru komandu, bet par vērtīgāko 

spēlētāju tika atzīts Ventspils aizsargs Vilijs Dīns. Savukārt viņa komandas 

biedrs Māris Gulbis uzvarēja pat divos konkursos, bet abas Ventspils 

karsējmeiteņu komandas iekļuva labāko trijniekā. 

3. Olimpiskā centra "Ventspils" vieglatlētikas manēžā tautas sporta pasākuma 

"Nāc un sporto!" ietvaros norisinājās ziemas sacensības vieglatlētikā telpās 

senioriem. Kopumā sacensībās piedalījās 100 sportisti no Latvijas un Lietuvas. 

4. Slēpošanas kalnā “Lemberga hūte” aizvadīta Sniega diena, kuras ietvaros 

ģimenēm bija iespējams startēt 9 atraktīvās stafetēs. Pasākumā piedalījās 32 

ģimenes. Veiksmīgākā komanda bija komanda ar nosaukumu “Oši koši”. 

5. Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika 47.Latvijas ziemas čempionāts 

vieglatlētikā telpās, kurā 8 medaļas izcīnīja Ventspils pašvaldības atbalstītie 

sportisti un sporta skolas “Spars” audzēkņi. 

6. Jelgavas Latvijas Lauksaimniecības peldbaseinā norisinājās Latvijas ziemas 

čempionāts peldēšanā 25m peldbaseinā, kas pulcēja rekordlielu dalībnieku 

skaitu – aptuveni 400 peldētājus. Sacensībās piedalījās 16 sporta skolas 

“Spars” audzēkņi un Ventspils pašvaldības atbalstītie sportisti, kuri 

kopvērtējumā ieguva piecas medaļas. 



7. Belgradā notiekošajā Eiropas čempionātā vieglatlētikā kārtslēkšanā Ventspils 

pašvaldības augstas klases atbalsta programmas sportists Mareks Ārents 

sasniedza sezonas labāko rezultātu (5,60m) un ierindojās dalītā astotajā vietā. 

 

Marts 

 

1. Ventspils pašvaldība ir noslēgusi divus sadarbības līgumus ar Izglītības un 

zinātnes ministriju par finansējuma piešķiršanu EUR 1,65 milj. apmērā 

projektam “Olimpiskā centra “Ventspils” sporta infrastruktūras attīstībai 2015. 

– 2019.gadam”. 

2. Ventspils pilsētas dome, lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem iespēju apgūt 

daudzpusīgus sporta veidus, kurus nodrošina sporta klubi un, ņemot vērā 

sporta klubu pienesumu kopējā pilsētas sporta dzīvē, piešķīra pašvaldības 

dotāciju EUR 663 596 apmērā 20 sporta klubiem, tai skaitā Ventspils 

Augstskolas studentiem un Ventspils Tehnikuma audzēkņiem. 

3. Nīderlandes pilsētā Roterdamā, notika pasaules čempionāts šorttrekā, kurā kā 

vienīgais pārstāvis no Latvijas piedalījās Ventspils augstas klases sportistu 

sagatavošanas centra šorttrekists Roberts Zvejnieks, kurš kopvērtējumā ieguva 

23.vietu. 

4. Rīgas sporta manēžā norisinājās Latvijas pašvaldību sporta veterānu - senioru 

54. sporta spēļu sacensības vieglatlētikā telpās. Ar labiem panākumiem tajās 

startēja Ventspils komanda, kuru pārstāvēja Ventspils veterānu kluba sportisti, 

un kopvērtējumā iegūstot 287 punktus izcīnīja 7.vietu aiz Rīgas SVK, 

Valmieras, Līvānu nov., Daugavpils, SSB Jūrmalas, Liepājas SSK. 

5. Cīņu šovā Synottip Fight Club ceturto uzvaru profesionālajā boksā izcīnīja 

divkārtējais Eiropas čempionāta medaļnieks un Ventspils pašvaldības augstas 

klases atbalsta programmas sportists Nikolajs Grišuņins (4-0, 2 KO), kurš 

otrajā raundā ar tehnisko nokautu uzveica bijušo UBO internacionālā 

čempiona titula pretendentu gruzīnu Pātu Aduašvili (23-17-3, 15 KO). 

6. Sporta kompleksa „Pārventa” futbola laukumā un futbola stadionā Katoļu ielā 

40 notika starptautisks bērnu futbola turnīrs “Sniegpulkstenis 2017” U-14 

vecuma grupā (2003.dz.g.), kurā piedalījās 9 komandas no Igaunijas (FC 

Maardu, FC Irbis, FC Stroomi, TJK Legion), Lietuvas (Panevežis) un Latvijas 

(Dinamo Riga, FK Liepāja, Rīgas Futbola skola un FA Ventspils OC. 

7. Olimpiskā centra “Ventspils” vieglatlētikas manēžā tika aizvadītas sacensības 

Latvijas čempionāta un Latvijas kausa sacensības virves vilkšanā telpās, kurās 

piedalījās dalībnieki no Saldus, Ozolniekiem, Līvbērzes, Jēkabpils, Rīgas un 

Ventspils. 

8. Grobiņā noslēdzies Latvijas čempionāts loka šaušanā jauniešiem telpās, kurā 

no Ventspils loka šaušanas kluba “Odisejs” piedalījās 17 sportisti un ieguva 

sešas medaļas. Jaunie sportisti šāva vingrinājumu 2x18m un labākie tika 

noteikti pēc kvalifikācijas rezultātiem. 

9. Dienvidkorejas pilsētā Daegu Pasaules čempionātā vieglatlētikā telpās 

senioriem, kurā zelta medaļu šķēpmešanā izcīnīja Dainis Kūla, kurš savā 

vecuma grupā uzvarējis ar rezultātu 56,26m. Sudraba medaļas ieguvuši Dace 

Brakanska (trīssoļlēkšanā – 7,41m), Valdis Cela (kārtslēkšanā – 3,30m un 

pieccīņā – 3985 punkti) un Ligita Ziemane (šķēpmešanā – 33,16m). Bronzas 

medaļu augstlēkšanā ieguvusi Dace Brakanska (1,14m). 

10. Beļģijas pilsētā Hasseltā notika Eiropas kausa finālsacensības šorttrekā, kurā 

startēja pa astoņiem labākajiem Austrumeiropas un Rietumeiropas 



šorttrekistiem savās vecuma grupās. Par uzvarētāju Junioru A grupā (18-19 

gadus veci sportisti) kļuva Ventspils augstas klases sportistu sagatavošanas 

centra sportists Roberts Zvejnieks, kurš triumfēja 1000 un 500 metru 

distancēs, bet 1500 metros guva trešo vietu. Junioru A grupā  Kārlim 

Krūzbergam 7.vieta. Savukārt 3000 metru stafetes sacensībās Latviju 

pārstāvēja Zvejnieks, brāļi Krūzbergi un Bērziņš, izcīnot drošu uzvaru - otrajā 

vietā palikusī Itālija finālā tika apsteigta par vairāk nekā sešām sekundēm. 

11. Par Ventspils pilsētas čempioniem basketbolā kļūst Baltijas Ekspresis, kas 

finālā ar 72:68 uzvarēja Z/K Grifs, šo komandu divcīņā uzvarot otro reizi pēc 

kārta (Grifa rēķinā uzvaras pirmajos trīs finālos). 

12. Ūdens Piedzīvojumu parka peldbaseinā notika Ventspils pilsētas atklātais 

čempionāts peldēšanā „Kristāla lāse”, kurās piedalījās rekordliels dalībnieku 

skaits, ap 400 dalībnieku. 

13. Olimpiskā centra “Ventspils” ledus hallē notika Ventspils pilsētas 15.atklātā 

čempionāta kērlingā finālspēles, kur spēlē par čempiona titulu un zelta 

medaļām tikās šīs sezonas regulārā čempionāta uzvarētājas  komanda Pērles 

(Gunta Millere, Agita Puriņa, Aija Rudzīte, Indra Veckāgane, Santa 

Blumberga) un komanda Ostas celtnieks (Uldis Sakne, Andris Janbergs, 

Renāts Vieško, Dainis Martinsons, Andris Padrevics). Spēle labāk padevās 

vīru komandai,  tāpēc vairākkārtējām Ventspils čempionēm šogad nācās 

samierināties ar zaudējumu  2:6 un izcīnītām sudraba medaļām, bet Ostas 

celtnieki čempionu titulu izcīnīja otro gadu pēc kārtas. 

14. Ventspils volejbola čempionātā par uzvarētājiem kļuva Kurekss, kas ar 

rezultātu 3:0 uzvarēja Z/S „Vālodzes” komandu. Kurekss sastāvā čempionāta 

zelta medaļas izcīnīja Uldis Kristiņš, Kaspars Kristiņš, Ojārs Grinbergs, Jānis 

Zingniks, Nauris Meiris, Valdis Lesiņš, Dzintars Vītols un Mārtiņš Freibergs. 

Z/S ”Vālodzes” komandā spēlēja Māris Bertāns, Artis Bertāns, Uģis Kronlaks, 

Ingus Pēterfelds, Uldis Bergmanis, Oskars Bierants un Rinalds Kārlsons.  

15. Rīgas notika Latvijas atklātais čempionāts WAKO versijā un Baltijas Kaujas 

mākslu olimpiāde, kurās trenera Sergeja Deņisova vadībā piedalījās 7 

Ventspils Kikboksa leģiona sportisti, kuri kopumā ieguva 2 kausus un 11 

medaļas. 

16. Azarbaidžānas pilsētā Baku notika Pasaules kauss vingrošanā, kur kā tehnisko 

delegātu, Starptautiskā vingrošanas federācija nozīmēja mūsu sporta skolas 

"Spars" vingrošanas nodaļas treneri Nadeždu Seili. Šāds pagodinājums 

nozīmē, ka trenere šobrīd iekļuvusi TOP 10 Pasaules sporta vingrošanas 

tiesnešu vidū, kurus deleģē apkalpot visaugstākā līmeņa sacensības visā 

pasaulē. 

17. Eiropas čempionātā svarcelšanā, kas norisinās Horvātijas pilsētā Splitā, 

sudraba medaļu svara kategorijā līdz 58kg izcīnīja Ventspils augstas klases 

sportistu sagatavošanās centra sportiste Rebeka Koha, kura summā pacēla 

213kg. Par vienu kilogramu vairāk pacēla Krievijas sportiste Natālija 

Hļestkina. Ritvars Suharevs sasniedza personisko rekordu un ieguva astoto 

vietu, raušanā sasniedzot 150kg, bet grūšanā 185kg, kas summā deva 335kg. 

 

Aprīlis 

 

1. Rēzeknes pusmaratonā uzvaru izcīnījis Ventspils augstas klases atbalsta 

programmas sportists Valērijs Žolnerovičs, kurš finišēja pēc 1:05,53. 



2. Olimpiskā centra “Ventspils” vieglatlētikas manēžā notika loka šaušanas 

sacensības “Garās distances Ventspils Olimpiskajā centrā”, kur divu dienu 

garumā sacensībās piedalījās 102 loka šāvēji no Latvijas un Lietuvas klubiem. 

3. Moldovā (Tiraspolē) notika Moldovas starptautiskais atklātais čempionāts 

WAKO versijā, kurā Latvijas izlases sastāvā Raimonds Martinovskis K-1 

disciplīnā ne tikai uzvarēja abās cīņas (svara kategorijā līdz 81 kg), bet arī 

saņēma Moldovas prezidenta kausu. Šī uzvara dod ventspilniekam iespēju 

startēt pasaules čempionātā kikboksā, kas šogad norisināsies Budapeštā. 

4. Zviedrijas pilsētā Gēteborgā norisinājās Eiropas Volejbola konfederācijas 

(CEV) Satellite sērijas turnīrs pludmales volejbolā, kurā Ventspils augstas 

klases atbalsta programmas pludmales volejbolisti Rihards Finsters un Edgars 

Točs izcīnīja 7.vietu. 

5. Venta 2002 hokejisti kļuvuši par Latvijas hokeja 1.līgas čempioniem sērijā ar 

3:0 uzvarot Liepāja/Juniors komandu. 

6. Piedzīvojumu parkā notika Vivus.lv MTB Maratons, kurā piedalījās 1000 

dalībnieki no visas Latvijas. 

7. Olimpiskā centra “Ventspils” ledus hallē noslēgusies Ventspils amatieru 

hokeja līgas sezona, kurā par čempioniem kļuva Rodeo komanda, kas sērijā ar 

2:0 uzvarēja Dundagas komandu. 

8. Olimpiskā centra “Ventspils” basketbola hallē notika starptautiskās taekvondo 

sacensības “Baltijas Olimpiskais kauss”, kurās piedalījās 250 dalībnieki no 

Baltkrievijas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Gruzijas. 

9. Piedzīvojumu parka BMX trasē norisinājās SMScredit.lv Latvijas čempionāta 

BMX 1.posms, kurā piedalījās 300 sportisti no visiem Latvijas BMX klubiem 

no Rīgas, Mārupes, Jelgavas, Preiļiem, Madonas, Vecpiebalgas, Saldus, 

Smiltenes un Ventspils. 

 

Maijs 

 

1. Ventspilniece Eva Martinsone kļuvusi par divkārtēju Latvijas čempioni 

petankā vienspēlēs 

2. Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs sveica svarcēlājus Rebeku 

Kohu, Ritvaru Suharevu un treneri Viktoru Ščerbatihu par panākumiem 

Eiropas čempionātā svarcelšanā.  

3. Ventspils basketbola veterāni kļuvuši par Latvijas 26.Maxibasketbola 

čempionāta uzvarētājiem divās vecuma grupās K40+ un K45+. 

4. Ventspils augstas klases atbalsta programmas sportists Valērijs Žolnerovičs 

Lattelecom Rīgas maratonā, 42 kilometru distancē, finišēja pēc divām 

stundām, 14 minūtēm un 23.2 sekundēm, tādējādi labojot sev piederošo 

Latvijas rekordu par desmit sekundēm. Kopvērtējumā Valērijs ieņēma 4.vietu. 

5. Futbola klubs “Ventspils” kļūst par septiņkārtējiem Latvijas kausa ieguvējiem, 

finālspēlē pamatlaiks noslēdzās ar 2:2, bet pateicoties vārtsarga Andreja 

Pavlova trīs atvairītajiem 11 metru soda sitieniem kļuva par uzvarētājiem. 

6. Staldzenē pie laivu bāzes jau 47. reizi tika dots starts tradicionālajam 

skrējienam apkārt Būšnieku ezeram. Dalībniekiem bija jāveic viens aplis 

apkārt ezeram, kura garums bija 8,0 km un uz starta stājās 65 dalībnieki. 

7. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs sveica Ventspils augstas 

klases sportistu sagatavošanas centra sportistus Robertu Jāni Zvejnieku, Kārli 

Krūzbergu un Robertu Krūzbergu par panākumiem Eiropas kausā šorttrekā; 



8. Ventspilī notika Latvijas čempionāts pludmales volejbolā ERGO OPEN 2017, 

kurā  uzvarēja pasaules ranga līderi Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs. 

Sacensības notika jaunatklātajā pludmales volejbola stadionā 

9. “Ventspils Kikboksa Leģions” sportists Raimonds Martinovskis Pasaules 

kausā kikboksā 2017, WAKO versijā, trenera Sergeja Deņisova vadībā izcīnīja 

augsto 2.vietu; 

10. Olimpiskā centra “Ventspils” tenisa kortos norisinājās ”Ventspils Open by 

Babolat” ITF Juniors tenisa turnīrs U-18 grupā zēniem un meitenēm. Kopumā 

turnīrā piedalījās 100 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, 

Norvēģijas, Krievijas, Īrijas, Somijas, Itālijas, Francijas, ASV un Beļģijas. 

Sacensības notika vienspēlēs un dubultspēlēs zēniem un meitenēm.  

11. Savu 90 gadu jubileju svinēja Ventspils leģendārā vieglatlētikas seniore 

Austra Reinberga, kura pasaules čempionātā senioriem vieglatlētikā kopumā 

izcīnījusi 12 medaļas, tajā skaitā 4 zelta medaļas, 7 sudraba un 1 bronzas 

medaļu, kā arī Eiropas čempionātā senioriem izcīnījusi 11 zelta un 3 sudraba 

medaļas. 2008.gada Eiropas čempionātā vieglatlētikā senioriem Austra 

Reinberga, uzrādot rezultātu 19,15 sekundes 100m skrējienā, laboja Eiropas 

rekordu savā vecuma grupā – 80+. 

12. Piedzīvojumu parkā notika Vispasaules orientēšanās diena, kuru organizēja 

Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme” un Ventspilī sacensības notika divās 

sporta disciplīnās O-skrējienā un Taku-O. Kopumā sacensībās piedalījās 45 

dalībnieki. 

13. Ventspils Piedzīvojumu parkā notika Latvijas čempionāta petankā sieviešu 

dubultspēlēs otrā, noslēdzošā posma spēles, kurās par Latvijas čempionēm 

petankā sieviešu dubultspēlēs kļuva ventspilnieces Agita Puriņa un Evita 

Viļumova. 

14. Olimpiskā centra "Ventspils" stadionā notika olimpiskā čempiona Daiņa Kūlas 

sacensības „Ventspils Šķēpi”, kur sieviešu konkurencē uzvaru izcīnīja Līna 

Mūze ar rezultātu 59.50m. Savukārt vīriešu konkurencē Ventspils augstas 

klases atbalsta programmas sportists Rolands Štrobinders izcēlās ar ļoti stabilu 

metienu sēriju, visas sešas reizes metot tālāk nekā 78 metrus, taču ar labāko 

rezultātu 81.34 tomēr piekāpās uzvarētājam Kimam Ambam no Zviedrijas 

(82.02) paliekot otrajā vietā. 

15. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Lembergs sveica senioru sportistus 

Daini Kūlu, Daci Brakansku, Valdi Celu un Ligitu Ziemani par sasniegumiem 

Pasaules čempionātā senioriem vieglatlētikā telpās, kā arī Eduardu Truseviču 

par veiksmīgiem startiem, Eiropas un Pasaules čempionātā svarbumbu celšanā 

senioriem. 

 

Jūnijs 

 

1. Jau 3. gadu pēc kārtas Ventspilī notika basketbola trenera Raita Silarāja vārdā 

nosaukts 3x3 basketbola turnīrs, kurš šogad divās vecumu grupās kopumā 

pulcēja 26 komandas. 

2. Ķekavā un Baložos norisinājās Latvijas Veterānu savienības 54. Sporta spēles 

orientēšanās sportā, šahā un novusā. Kopumā sacensībās piedalījās 20 

ventspilnieki. Novusā Ventspils komanda startēja 9 cilvēku sastāvā un mūsu 

komanda kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu. Šahā piedalījās 4 dalībnieki, un 

godalgoto 3. vietu 50 + vecuma grupā vīriešiem ieguva Agris Kantoris. 



Savukārt, Orientēšanās sportā 3. vietu  izcīnīja  Vaira Čerņiševa un Harijs 

Meiers, kā arī vairāki sportisti izcīnīja ceturtās vietas. 

3. Japānas galvaspilsētā Tokijā junioru pasaules čempionāts svarcelšanā Rebeka 

Koha pārspēja galveno favorīti un izcīnīja zelta medaļu svara kategorijā līdz 

58 kilogramiem. 

4. Piedzīvojumu parka maratonā  piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 2600 

no 10 valstīm. Par uzvarētājiem 42 kilometru distancē kļuva Baltkrievijas 

skrējēji – sievietēm Volha Kaminskaja (02:56:32) un vīriešiem Stsipans 

Rahautsu (02:24:56). 

5. Zemgales Olimpiskajā centrā jau piekto reizi notika olimpiskā čempiona Jāņa 

Lūša kausa izcīņa šķēpmešanā. Sieviešu konkurencē ar 63,92 metrus tālu 

raidījumu uzvarēja Ventspils pašvaldības atbalstītā sportiste Madara 

Palameika, bet vīriešiem savā pēdējā mēģinājumā lielisku rezultātu sasniedza 

Ventspils pašvaldības atbalstītais Ansis Brūns – 82,00 metri. 

6. Japānas galvaspilsētā Tokijā junioru pasaules čempionātā svarcelšanā Ritvars 

Suharevs summā pacēla 334 kilogramus un ieguva ceturto vietu svara 

kategorijā līdz 77 kilogramiem.  

7. Baltijas Ekspresis basketbola komanda iegūst 4.vietu Pasaules strādājošo un 

amatieru sporta spēlēs 

8. Serbijas pilsētā Belgradā notika Eiropas junioru un U-23 čempionāts 

smaiļošanā un kanoe airēšanā, kurā Ventspils pašvaldības augstas klases 

atbalsta programmas sportists Deniss Volkovs pārī ar Robertu Akmenu ieguva 

4.vietu 200m smaiļošanas divniekos. 

9. Jānis Leitis Eiropas komandu čempionātā labo Latvijas rekordu 400m 

skrējienā, kurš tagad ir 45.60 sekundes, iepriekšējais rekords līdz šim bija 

45,88 sekundes. 

10. Ventspils pilsētas priekšsēdētājs Aivars Lembergs sveica svarcēlāju Rebeku 

Kohu ar izcīnīto zelta medaļu pasaules junioru čempionātā 

11. Džudists Vladlens Jarockis iegūst 3.vietu Eiropas čempionātā džudo kadetiem 

 

Jūlijs 

 

1. Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā 

U-20 (1998.-1999.g.dz. juniores un juniori) un U-18 (2000.-2001.g.dz. 

jaunieši un jaunietes) vecuma grupām. Kopumā sacensībās piedalījās 550 

dalībnieki no visas Latvijas. 

2. Pludmales volejbola stadionā, Jūras svētku programmas ietvaros, notika 

pludmales volejbola čempionāta "Latvijas pludmales 2017" posms, kurā 

piedalījās 16 pāri. 

3. Ventspilnieks Kārlis Lasmanis triumfē Eiropas kausā 3x3 basketbolā 

4. Cēsīs un citās Latvijas pašvaldībās notika Latvijas Jaunatnes vasaras 

Olimpiāde, kurā piedalījās 2803 sportisti no 82 pašvaldībām un no Ventspils 

piedalījās 110 sportisti, kuri izcīnīja 25 medaļas t.sk. 7 zelta, 7 sudraba un 11 

bronzas, pašvaldību neoficiālajā kopvērtējumā iegūstot 8.vietu. 

5.  Olimpiskā centra “Ventspils” basketbola hallē nedēļu ilgu treniņnometni 

aizvadīja Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība, gatavojoties Eiropas 

čempionāta finālturnīram. 

6. Kanoe airētājs Dagnis Iļjins iegūst 9.vietu Eiropas čempionātā 

7. Soļotājs Ruslans Smolonskis iegūst 16.vietu Eiropas U-23 čempionātā 

http://ventspils.lv/lat/sports/126004-janis-leitis-eiropas-komandu-cempionata-labo-latvijas-rekordu-400m-skrejiena
http://ventspils.lv/lat/sports/126004-janis-leitis-eiropas-komandu-cempionata-labo-latvijas-rekordu-400m-skrejiena
http://ventspils.lv/lat/sports/126392-dzudists-vladlens-jarockis-iegust-3.vietu-eiropas-cempionata-dzudo-kadetiem
http://ventspils.lv/lat/sports/126892-ventspilnieks-karlis-lasmanis-triumfe-eiropas-kausa-3x3-basketbola
http://ventspils.lv/lat/sports/127263-kanoe-airetajs-dagnis-iljins-iegust-9.vietu-eiropas-cempionata
http://ventspils.lv/lat/sports/127275-solotajs-ruslans-smolonskis-iegust-16.vietu-eiropas-u-23-cempionata


8. Loka šaušanas laukumā, notika starptautiskas sacensības loka šaušanā 

“Ventspils OPEN 2017”, kurās piedalījās 97 loka šāvēji no Latvijas un 

Lietuvas. 

9. Olimpiskā centra “Ventspils” tenisa kortos noslēdzies Latvijas Tenisa 

Savienības kausa 7.posms U-14 grupas zēniem un meitenēm, kurās piedalījās 

12 puiši un 19 meitenes. 

10. Ventspils Piedzīvojumu parkā ļoti vasarīgos laika apstākļos tika aizvadīts 

Vislatvijas 8.nūjošanas festivāls, kurā piedalījās nepilni 400 nūjotāji. Šogad 

pirmo reizi festivālā piedalījās dalībnieki no Lietuvas un Igaunijas.  

11. Pie Būšnieku ezera peldvietas notika Latvijas čempionāts triatlona standarta 

distancē, kurā piedalījās 90 dalībnieki no visas Latvijas. 

12. Valkā (Latvija) un Valgā (Igaunija) notika LSVS (Latvijas sporta veterānu - 

senioru savienība) 54. sporta spēles vieglatlētikā, kurās piedalījās 40 

komandas un nepilni 500 dalībnieki. Ventspili LSVS sporta spēlēs 

vieglatlētikā pārstāvēja 15 sportisti, kuri izcīnīja 14 zelta, 14 sudraba, 3 

bronzas medaļas. Kopvērtējumā četrdesmit komandu konkurencē mūsējiem 

9.vieta. 

13. Pludmales volejbola stadionā notika Ventspils čempionāts pludmales 

volejbolā vīriešiem, vīriešiem 40+ un sievietēm, kurā piedalījās 22 pāri. 

12. Olimpiskā centra “Ventspils” Rezerves futbola laukumā, stadionā un futbola 

stadionā Katoļu ielā 40 notika starptautisks junioru futbola turnīrs “Bespalova 

kauss 2017” U-15 vecuma grupas (2002.gadā dzimušiem). Turnīrs veltīts FK 

Ventspils prezidenta Jurija Bespalova piemiņai. Turnīrā piedalījās 10 

komandas sešām valstīm 

13. Ogrē norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā, kurā piedalījās Ventspils 

augstas klases atbalsta programmas, Augstas klases sportistu sagatavošanas 

centra sportisti un sporta skolas “Spars” audzēkņi, kuri kopumā ieguva 14 

medaļas t.sk. 7 zelta, 4 sudraba un 3 bronzas. 

 

Augusts 

 

1. Šķēpa metēja Marija Svistuna Eiropas Jaunatnes Olimpiādē iegūst 4.vietu 

2. Dānijas pilsētā Arhusā notika XX Eiropas čempionāts vieglatlētikā 

veterāniem, kurā piedalījās 4000 sportisti no 44 Eiropas valstīm. Ventspilnieki 

izcīnīja divas bronzas medaļas - Dainis Kūla V55+ grupā šķēpa mešanā 

53,74m un Juris Baraus V65+ grupā 2000 m  šķēršļu skrējienā  8min 11,71 

sek.; 

3. Ventspils Jaunrades namā notika Ventspils atklātais ātrā šaha čempionāts, kurš 

bija veltīts šaha trenerim un organizatoram Jurim Neimanim. Turnīrā 

piedalījās 50 dalībnieki no četrām šaha federācijām. 

4. Ventspils lidlaukā norisinājās Latvijas un Lietuvas dragreisa čempionāta 

piektais, noslēdzošais posms, kurā piedalījās 64 dalībnieki no Lietuvas un 

Latvijas. 

5. Ventspils pilsētas svētku laikā norisinājās “Betsafe Latvijas Spēkavīru 

čempionāta” 5.posms, kurā savu pirmo uzvaru šajā sezonā svinēja Jānis 

Šleckus. Otrajā vietā ierindojās Didzis Zariņš, bet trešā vieta lietuvietim 

Sauļum Brusokas. 

6. Madara Palameika pasaules čempionātā vieglatlētikā iegūst 21.vietu 

7. Pludmales volejbola klubs “BLOKS” izcīna otro vietu Latvijas čempionātā 

klubu vērtējumā 

http://ventspils.lv/lat/sports/128317-skepa-meteja-marija-svistuna-eiropas-jaunatnes-olimpiade-iegust-4.vietu
http://ventspils.lv/lat/sports/128664-madara-palameika-pasaules-cempionata-vieglatletika-iegust-21.vietu
http://ventspils.lv/lat/sports/128722-pludmales-volejbola-klubs-bloks-izcina-otro-vietu-latvijas-cempionata-klubu-vertejuma
http://ventspils.lv/lat/sports/128722-pludmales-volejbola-klubs-bloks-izcina-otro-vietu-latvijas-cempionata-klubu-vertejuma


8. Šķēpmetējs Rolands Štrobinders pasaules čempionātā vieglatlētikā iegūst 

19.vietu 

9. Tāllēcēja Lauma Grīva iegūst 9.vietu pasaules čempionātā vieglatlētikā 

10. Sporta namā “Centrs” norisinājās starptautiskas sacensības svarcelšanā 

“Ventspils 2017”. Ventspils sportistiem konkurenci sastādīja viesi no 

Igaunijas, Polijas, Itālijas, Lietuvas un Izraēlas.  

11. Piedzīvojumu parkā tika aizvadītas tradicionālās starptautiskās 

supermotokrosa sacensības Ventbunkers Lielā balva, kas šogad notika jau 

20.reizi; 

12. Ventspils pludmales stadionā notika starptautiskais pludmales tenisa turnīrs 

“Ventspils Cup 2017”, kurā piedalījās 50 pludmales tenisa spēlētāji no 

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

13. Pie Olimpiskā centra “Ventspils” basketbola halles tika izspēlētas Ventspils 

Vasaras basketbola līgas finālspēles, kur par turnīra uzvarētājiem kļuva Silver 

Star Agencies, kuri finālā ar 73:60 pārspēja BK Oga; 

14. Igaunijas pilsētā Pērnavā notika 4.Baltijas valstu atklātais čempionāts 

vieglatlētikā veterāniem, kurā sacentās 400 dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, 

Lietuvas, Somijas, Turcijas, Baltkrievijas, Ukrainas. No Ventspils sacensībās 

piedalījās 9 dalībnieki, kuri izcīnīja 14 zelta, 7 sudraba, 2 bronzas medaļas.  

15. “Ventspils Lacrosse Open 2017” turnīrā piedalījās Latvijas, Norvēģijas un 

Nīderlandes izlases. Par turnīra uzvarētajiem kļuva Latvijas vīriešu lakrosa 

valstsvienība, abās spēlēs pārspējot pretiniekus. 

16. Ventspils veikparkā norisinājās Ventspils Veikparka KAUSA izcīņa bērniem 

un jauniešiem. Pasākumā piedalījās ievērojams skaits dalībnieku vecumā no 8-

17 gadu vecumam - 23 dalībnieki, no kuriem 13 bija meitenes un 10 zēni.  

17. Ventspils ielu vingrotāji un „Veselības sporta klubs VIP” rīkoja ielu 

vingrošanas sacensības „STIEŅU KARI 2017.” 

18. Tāllēcēja Māra Grīva izcīna astoto vietu pasaules Universiādē 

19. Šķēpmetējs Rolands Štrobinders sacensībās Vācijā sasniedz jaunu personisko 

rekordu, raidot šķēpu 85,07 metrus tālu. 

20. Māra Grīva izcīna bronzas medaļu pasaules universiādē trīssoļlēkšanā 

21. Kārlis Lasmanis Latvijas basketbola izlases sastāvā izcīna 3.vietu pasaules 

universiādē 

 

 

 

Septembris 

 

1. Ventspils Zilā karoga pludmalē pie glābšanas stacijas notika pirmais Latvijas 

čempionāts pludmales frisbijā. Sacensības notika vīriešiem, sievietēm, kā arī 

MIX komandām. Par pirmajiem Latvijas pludmales frisbija čempioniem visās 

trīs divīzijās kļuva Salaspils komandas, bet otrajā vietās ierindojās Ventspils 

komandas. 

2. Ventspils sporta namā “Centrs” norisinājās Latvijas čempionāts svarcelšanā 

atsevišķos vingrinājumos pieaugušajiem. Sacensības pulcēja spēcīgākos 

Latvijas svarcēlājus no Daugavpils, Ludzas, Balviem, Ogres, Dobeles un 

Ventspils. 

3. “Ventspils Kikboksa Leģions” sportisti Raimonds Martinovskis un Alekss 

Ļeonovs trenera Sergeja Deņisova vadībā, Eiropas čempionātā junioriem 

http://ventspils.lv/lat/sports/128994-skepmetejs-rolands-strobinders-pasaules-cempionata-iegust-19.vietu
http://ventspils.lv/lat/sports/128994-skepmetejs-rolands-strobinders-pasaules-cempionata-iegust-19.vietu
http://ventspils.lv/lat/sports/129002-talleceja-lauma-griva-iegust-9.vietu-pasaules-cempionata-vieglatletika
http://ventspils.lv/lat/sports/129668-talleceja-mara-griva-izcina-astoto-vietu-pasaules-universiade
http://ventspils.lv/lat/sports/129731-skepmetejs-rolands-strobinders-sacensibas-vacija-sasniedz-jaunu-personisko-rekordu
http://ventspils.lv/lat/sports/129731-skepmetejs-rolands-strobinders-sacensibas-vacija-sasniedz-jaunu-personisko-rekordu
http://ventspils.lv/lat/sports/129725-mara-griva-izcina-bronzas-medalu-pasaules-universiade-trissolleksana
http://ventspils.lv/lat/sports/130075-karlis-lasmanis-latvijas-basketbola-izlases-sastava-izcina-3.vietu-pasaules-universiade
http://ventspils.lv/lat/sports/130075-karlis-lasmanis-latvijas-basketbola-izlases-sastava-izcina-3.vietu-pasaules-universiade


Latvijas izlases sastāvā izcīnījuši medaļas! Raimonds izcīnījis augsto 2.vietu, 

bet Alekss – 3.vietu! 

4. Olimpiskā centra “Ventspils rezerves futbola laukumā notika Latvijas 

Jaunatnes futbola čempionāta finālturnīra spēles U-12 vecuma grupā (dzimuši 

2005. gadā) 8 pret 8. 

5. Nīderlandes pilsētā Hērenvenā notika starptautiskas šorttreka sacensības 

šorttrekā, kurās kopvērtējumā 5.vietu izcīnīja Ventspils pašvaldības augstas 

klases atbalsta programmas šorttrekists Roberto Puķītis. Vīriešu sacensībās 

piedalījās 45 dalībnieki no ASV, Nīderlandes, Izraēlas, Itālijas, Kazahstānas, 

Polijas, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas un Īrijas. 

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

volejbolā 2017”, kurā piedalījās Baltijas līgas komandas no Latvijas – 

Jēkabpils Lūši un RTU Robežsardze, kā arī OC Limbaži/MSĢ un mājinieki 

VK Ventspils; 

7. Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā, vieglatlētikas manēžā un 

vispārizglītojošās izglītības skolās notika Olimpiskā diena. Ventspils pilsētā 

kopumā piedalījās vairāk kā 4500 pirmsskolas izglītības iestāžu, 

vispārizglītojošo skolu bērni un Ventspils Tehnikuma audzēkņi. 

8. Desmito reizi par Latvijas čempionu komandu vērtējumā kļuvis motoklubs 

RODEO,  

9. Svarcēlāja Daniela Ivanova uzvar Eiropas U-15 čempionātā 

10. Svarcēlājs Armands Mežinskis iegūst sudraba medaļu Eiropas U-17 

čempionātā 

11. Šorttrekists Roberto Puķītis iegūst 7.vietu pasaules kausa posmā 

12. Sporta kompleksā “Pārventa” atklāta trenažieru un aerobikas zāle.  

 

Oktobris 

 

1. Olimpiskā centra „Ventspils” basketbola hallē aizvadīts Kurzemes kausa 

1.posms un starptautisks turnīrs badmintonā, kurā piedalījās 60 dalībnieki no 

Latvijas un Lietuvas.  

2. Ventspilī noslēgusies Eiropas Sporta nedēļa  

3. Sporta namā „Centrs”, notika Ventspils kauss kikboksā, kurās piedalījās 109 

dalībnieki no 11 klubiem no Latvijas un Lietuvas. Ventspils sportisti 

sacensībās ieguva 35 medaļas. Sporta klubu “Favorīts” sacensībās pārstāvēja 

45 sportisti un Ventspils Kikboksa leģionu viens sportists. 

4. Svarcēlāja Ivanova ieņem devīto vietu Eiropas čempionātā junioriem 

5. Olimpiskā centra „Ventspils” ledus hallē notika starptautiskās daiļslidošanas 

sacensības „Ventspils pērle 2017”. Sacensībās piedalījās 129 dalībnieki 

Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Latvijas vecumā no 3 līdz 18 gadiem un 

sacentās 10 grupās. Ventspils daiļslidošanas klubu sacensībās pārstāvēja 14 

sportisti, kuri startēja 7 vecuma grupās. 

6. Rebeka Koha kļūst par trīskārtēju Eiropas U20 čempioni svarcelšanā! 

7. Svarcēlājs Suharevs pirmo reizi uzvar Eiropas junioru čempionātā 

8. Vadimam Koževņikovam bronza Eiropas U23 čempionātā svarcelšanā 

9. Olimpiskā centra "Ventspils" vieglatlētikas manēžā notika loka šaušanas 

sacensības “Mani pirmie starti oktobris 2017” . 

10. Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā notika Latvijas Jaunatnes futbola 

čempionāta U-18 vecuma grupas finālturnīrs, kurā godalgotās vietās sadalīja 

četras labākās komandas. 

http://ventspils.lv/lat/sports/133195-svarcelaja-daniela-ivanova-uzvar-eiropas-u-15-cempionata
http://ventspils.lv/lat/sports/133536-svarcelajs-armands-mezinskis-iegust-sudraba-medalu-eiropas-u-17-cempionata
http://ventspils.lv/lat/sports/133536-svarcelajs-armands-mezinskis-iegust-sudraba-medalu-eiropas-u-17-cempionata
http://ventspils.lv/lat/sports/133562-sorttrekists-roberto-pukitis-iegust-7.vietu-pasaules-kausa-posma
http://ventspils.lv/lat/sports/133593-ventspili-noslegusies-eiropas-sporta-nedela
http://ventspils.lv/lat/sports/134446-svarcelaja-ivanova-ienem-devito-vietu-eiropas-cempionata-junioriem
http://ventspils.lv/lat/sports/134555-rebeka-koha-klust-par-triskarteju-eiropas-u20-cempioni-svarcelsana!
http://ventspils.lv/lat/sports/134646-svarcelajs-suharevs-pirmo-reizi-uzvar-eiropas-junioru-cempionata
http://ventspils.lv/lat/sports/134839-vadimam-kozevnikovam-bronza-eiropas-u23-cempionata-svarcelsana


11. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs, sveica svarcēlājus 

Rebeku Kohu, Ritvaru Suharevu, Vadimu Koževņikovu, kā arī trenerus 

Eduardu Andruškēviču un Viktoru Ščerbatihu par panākumiem Eiropas 

junioru čempionātā svarcelšanā. 

Latvijas čempionātā kērlingā jauktajiem pāriem uzvar Ventspils kērlinga kluba 

komanda - Santa Blumberga un Ritvars Gulbis 
 

 

 
 

 


