
2020.gads 

Janvāris 

 

1. Vieglatlētikas manēžā notika ziemas sacensības vieglatlētikā senioriem, kurās 

piedalījās 90 sportisti no Lietuvas un Latvijas.  

2. Olimpiskā centra „Ventspils” vieglatlētikas manēžā notika Latvijas atklātais 

ziemas čempionāts virves vilkšanā telpās. Sacensībās piedalījās 62 dalībnieki. 

Ventspils virves vilkšanas klubs “Velkonis” startēja četrās svara kategorijās un 

izcīnīja divas 2.vietas un četras 3.vietas. 

3. Airēšanas bāzē „Dampeļi” notika Ventspils atklātais ziemas peldētāju 

salidojums „Ventspils jūras lauvas”, kurā piedalījās 71 dalībnieks no 10 sporta 

klubiem. Sacensības notika trīs vecuma grupās. Kopumā „Ventspils jūras 

lauvas” pārstāvēja 22 dalībnieki. 

4. Ogrē notika Baltijas frisbija čempionu kausa izcīņa, kurā Ventspils frisbija 

vīriešu komanda izcīnīja 3.vietu. 

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

čempionāts loka šaušanā telpās", kurā piedalījās 117 dalībnieki no Lietuvas, 

Igaunijas, Baltkrievijas un Latvijas. 

6. Pasniegtas balvas “Gada atzinība sportā 2019”. Gada balvas sportā saņēma 

Rūta Kate Lasmane, Valdis Cela, Eduards Andruškēvičs, Viktors Ščerbatihs, 

Basketbola klubs “Ventspils”, Kārlis Pauls Lasmanis un Rebeka Koha, 

Daniela Ivanova, Aigars Matisons, Mārīte Strūģe un Andris Valerts. 

7. Šorttrekists Roberts Krūzbergs gūst panākumus Eiropas čempionātā šorttrekā 

pieaugušajiem. 1000m distancē izcīnīja 8.vietu, bet 500m un 1500m distancēs 

16.vietas. 

8. Šorttrekiste Anna Jansone startēja III Jaunatnes ziemas Olimpiskās spēlēs un 

500m distancē ierindojās 18.vietā, bet 1000m 12.vietā. 

9. Latvijas Gada vieglatlēta balvu saņēma Ventspils olimpiskās vienības sportisti 

Laura Ikauniece, kura 2019.gadā laboja Latvijas rekordu pieccīņā telpās un 

izcīnīja 5.vietu Eiropas čempionātā telpās tika atzītā par labāko vieglatlēti. Par 

gada labāko vieglatlētu tika atzīts Rolands Štrobinders, kurš izcīnīja 17.vietu 

Pasaules čempionātā šķēpa mešanā. 

 

Februāris 

 

1. Roberts Krūzbergs izcīna 5.vietu pasaules junioru čempionātā šorttrekā 1500m 

distancē, bet 500m ierindojās 16.vietā. 

2. Rūta Kate Lasmane uzvar Rīgas čempionātā vieglatlētikā telpās trīssoļlēkšanā 

ar rezultātu 13,27m, uzrādot sezonas labāko rezultātu Latvijā.  

3. Olimpiskā centra „Ventspils” vieglatlētikas manēžā notika Latvijas 

čempionāts virves vilkšanā telpās, kurā Ventspils virves vilkšanas kluba 

“Velkonis” sportisti kopvērtējumā izcīnīja vienu zelta, trīs sudraba un divas 

bronzas medaļas. 

4. Ventspils frisbija kluba vīriešu komanda izcīna 3.vietu Latvijas Frisbija līgā. 

5. Olimpiskā centra "Ventspils" vieglatlētikas manēžā notika “Latvijas atklātais 

čempionāts loka šaušanā telpās”, kurā piedalījās 98 loka šāvēji no Igaunijas, 

Lietuvas un Latvijas. 

6. Ruslans Smolonskis ar jaunu personisko rekordu uzvar 50 km distancē ar 

rezultātu 3.56:02 sacensībās Spānijā un tuvojās Tokijas olimpiskajām spēlēm. 

7. Ventspils "Roņi" ar panākumiem startē sacensībās Kaļiņingradā, kurās izcīnīja 

7 zelta, 7 sudraba un 4 bronzas medaļas ziemas peldēšanas sacensībās. 



Marts 

 

1. Olimpiskā centra “Ventspils” vieglatlētikas manēžā notika Latvijas Jauniešu 

čempionāts loka šaušanā telpās, kurā piedalījās 70 dalībnieki no 8 sporta 

klubiem. 

2. Noslēdzies Sporta pārvaldes izsludinātais sporta projektu finansēšanas 

atklātais konkurss, kurā tika iesniegti 45 projekti. Daļējai finansējuma 

piešķiršanai no Ventspils pašvaldības tika atbalstīti 42 iesniegtie sporta 

projekti 18 000,- eiro apmērā. 

3. Ventspils pludmales volejbola “Bloks” audzēknes Beāte Liepājniece un Anija 

Ozoliņa izcīna 2.vietu Latvijas Jaunatnes čempionātā U-18 vecuma grupā. 

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

57.sporta spēļu finālsacensības vieglatlētikā telpās. Ventspili pārstāvēja 17 

sportisti, kuri izcīnīja 13 zelta, 4 sudraba un 3 bronzas medaļas. 

5. Ventspilī notika Latvijas čempionāta svarcelšanā, kurā Rebeka Koha un 

Ritvars Suharevs sasniedz rekordus un uzvar. 

6. Olimpiskā centra "Ventspils" basketbola hallē notika 24.atklātais Latvijas 

čempionāts kikboksā "Latvia OPEN 2020". Sacensībās piedalījās 272 

dalībnieki no 8 valstīm Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Polijas, 

Azerbaidžānas, Spānijas un Latvijas. 

7. Ventspils frisbija kluba vīriešu komanda deviņu komandu konkurencē izcīna 

3.vietu Latvijas čempionātā telpās. 

8. Sporta skolā “Spars” ir atcelti komandējumi, dalība sacensībās, kā arī apturēts 

mācību treniņu darbs reaģējot uz koronavīrusa COVID-19 izplatīšanos Eiropā 

un Latvijā, 

 

Aprīlis 

 

1. 3x3 basketbola sporta veida attīstību un, uzlabojot sporta infrastruktūras 

pieejamību Ventspils pilsētā, šobrīd iepirkumā uzvarējusī firma strādā pie 

pārvietojama 3x3 basketbola laukumu segumu un grozu piegādes. 

2. Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) dalībnieku sapulce izvērtēja ziemas 

sporta veidu sportistu sasniegumus aizvadītajā sezonā un nosauca LOV „A”, 

“B” un “C”.  B sastāvā iekļauts Ventspils olimpiskās vienības, augstas klases 

sagatavošanas centra un sporta skolas “Spars” šorttrekists Roberts Krūzbergs. 

 

Maijs 

 

1. Koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" pandēmijas un Latvijas valdības 

izsludinātā ārkārtējā situācijas dēļ nav iespējams aizvadīt atlikušās Ventspils 

pilsētas basketbola čempionāta regulārā čempionāta un izšķirošās izslēgšanas 

turnīra spēles, tādēļ, tiek pieņemts lēmums noslēgt 2019./2020.gada sezonu 

bez čempionu noskaidrošanas. 

2. Ar individuālajiem braucieniem atklāta Ventspils velosezona. Kopumā 

sociālos tīklos un citos veidos tika saņemti vairāk nekā 200 dalībnieku 

pieteikumi, kuri veikuši vairāk nekā 2000 kilometrus. 

3. BK “Ventspils” kļūst par pirmajiem Latvijas e-Basketbola līgas čempioniem. 

 

 

 

 



Jūnijs 

 

1. Gulbenes “Staru mototrasē” tika aizvadīts 2020.gada sezonas pirmais posms 

Nacionālā kausa sacensību seriāla ietvaros, kurā piedalījās vairāk kā 200 

dalībnieku un motokluba “Rodeo” braucēji piedalījās 5 motociklu klasēs. 

2. Olimpiskā centra “Ventspils” tenisa kortos notika Olimpiskā centra 

“Ventspils” balvu izcīņa U-10 (2010.dz.g.) vecuma grupā zēniem un 

meitenēm. Turnīrā piedalījās 11 zēni un 8 meitenes. 

3. Brocēnu airēšanas bāzē Cieceres ezerā notika Latvijas kanoe federācijas 

jaunatnes meistarsacīkstes smaiļošanā un kanoe airēšanā, kurā piedalījās 12 

sporta skolas “Spars” sportisti un izcīnīja 3 medaļas. 

4. Ventspils loka šaušanas laukumā pirmo reizi notika "Baltijas atklātais 

čempionāts loka šaušanā”, kurā piedalījās 59 dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas 

un Latvijas. Ventspils sporta klubu “Odisejs” pārstāvēja 7 loka šāvēji. 

Olimpiskā loka klasē 2.vietu izcīnīja Dāvis Blāze.  

5. Ar vieglatlētu, daudzcīņas sportistu un šķēpmetēju treniņnometni iesākas 

Olimpiskā centra “Ventspils” vasaras treniņnometņu sezona. 
 

Jūlijs 

 

1. Pludmales volejbola laukumos pie degvielas stacijas “Viada” notika pludmales 

volejbola koptreniņš, kuru vadīja šī brīža Latvijas labākais pludmales 

volejbola pāris Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs. 

2. Ventspils pludmales volejbola stadionā aizvadīts Latvijas pludmales volejbola 

čempionāta posms, kurā piedalījās 33 vīriešu un 21 sieviešu pāri. Ventspils 

smiltīs varējām redzēt visus mūsu labākos pludmales volejbola duetus. Vīriešu 

zelta spēlē Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš pārspēja lietuviešus 

Patriku Stankeviču/Audrju Knašu (21:19, 21:19). Bronzas spēlē Pļaviņš ar 

Toču pārspēja M.Samoilovu un Soloveju. Sieviešu finālā Anastasija 

Kravčenoka un Tīna Graudiņa grūtā cīņā pārspēja Varvaru Brailko/Aneti 

Namiķi (21:18, 26:24). Bronzu ieguva igaunietes Helēna Hollasa un Līza 

Sometsa. 

3. Ventspils pludmales volejbola stadionā notika Latvijas Jaunatnes pludmales 

volejbola čempionāta 1.posms U-18 (2003.dzim.g.) vecuma grupā jaunietēm 

un jauniešiem. Sacensībās piedalījās 25 meiteņu un 21 puišu pāris. 

4. Lietuvas pilsētā Dusetos notika Latvijas kauss virves vilkšanā. Sacensības 

notika trīs svaru klasēs un Ventspils virves vilkšanas klubs “Velkonis” visās 

svaru klasēs izcīnīja pirmās vietas. 

5. Sporta namā “Centrs” aizvadīts sporta skolas “Spars” atklātais čempionāts 

svarcelšanā, kurā piedalījās 37 dalībnieki no Liepājas, Saldus, Dobeles, 

Ludzas Daugavpils. Sacensību augstvērtīgāko rezultātu sasniedza Ritvars 

Suharevs, kuram raušanā 160kg, bet grūšanā 200kg, kas summā deva 360kg. 

6. Sporta laukumā pie Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas uzstādīti  divi pārvietojamie 

3x3 basketbola laukumu segumi un grozi.   

7. Ventspils pludmales volejbola stadionā notika "Latvijas pludmales 2020" 

sacensības pludmales volejbolā un pludmales tenisā. Pludmales volejbola 

posmā piedalījās 18 komandu pāri. Pirmo vietu izcīnīja Atvars Vilde  un 

Mārcis Jirgensons. Pludmales tenisa sacensībās Ventspilī par uzvarētājiem 

vīriešu konkurencē otro gadu pēc kārtas kļuva Ģirts Antonovs un Artis 

Zombergs, bet sievietēm Linda Priekule un Paula Anna Vuciņa 



8. Ventspilī loka šaušanas laukumā notika sacensības loka šaušanā “Kurzemes 

bulta VII”. Sacensībās piedalījās 32 loka šāvēji no Liepājas, Grobiņas un 

Ventspils. Ventspils loka šaušanas klubu “Odisejs” sacensībās pārstāvēja 15 

sportisti. 

9. Lai nodrošinātu bērnu un jauniešu hokeja programmas realizēšanu un jauno 

hokejistu dalību Latvijas bērnu un jauniešu hokeja čempionātā un Latvijas 

Junioru Attīstības līgā, Ventspils pilsētas dome piešķīra līdzfinansējumu  EUR 

156 936 apmērā  biedrībai “Ventspils Hokeja Savienība”, kas īstenos bērnu un 

jauniešu hokeja programmu, nodibinot hokeja klubu “Ventspils”. 

Līdzfinansējums paredzēts laika periodam līdz 2020.gada 31.decembrim. 

10. Olimpiskā centra “Ventspils” tenisa kortos notika Latvijas Tenisa savienības 

kausa izcīņas 4.posms U-14 vecuma grupā (piedalījās 26 zēni un 28 meitenes) 

un 6.posms U-18 vecuma grupā (piedalījās 28 zēni un 28 meitenes).  

11. Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas sporta laukumā notika jauno 3x3 basketbola 

laukumu svinīgais atklāšanas pasākums, kurā piedalījās Ventspils pilsētas 

domes priekšsēdētājs A.Lembergs un Latvijas Basketbola savienības 

prezidents R.Vējonis. Pēc atklāšanas pasākuma notika Latvijas profesionālās 

3x3 basketbola līgas “Top Gun” kvalifikācijas pirmais posms, kurā visās 

septiņās spēlēs uzvarēja BK “Saldus” 

12. Brocēnu airēšanas bāzē Cieceres ezerā aizvadīts Latvijas junioru un U-23 

čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā, kurā vairākas medaļas izcīnīja 

Jēkabs Kalenda, Rinalds Ozolnieks, Daniels Siders, Daniils Suhanovs, 

Aleksandrs Romanovs un Aleksandrs Sabarņa. 

13. Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā aizvadīts Latvijas U-18 un U-20 

čempionāts vieglatlētikā, kurā piedalījās 15 mūsu sportisti treneru Jura 

Petroviča, Andra Kronberga, Brigitas Romanovskas un Sergeja Paipala-Šulca 

vadībā. Sacensībās kopumā piedalījās vairāk nekā 500 sportisti no visas 

Latvijas. Mūsu sportisti startēja lieliski un izcīnīja 6 medaļas. 

14. Aprit 40 gadi kopš Dainis Kūla trenera Māra Grīvas vadībā izcīnīja Maskavas 

olimpisko zelta medaļu šķēpa mešanā 

15. Olimpiskā centra „Ventspils” teritorijā esošajā MiniPitch laukumā notika „Nāc 

un sporto!” minifutbola turnīrs, kurā piedalījās 6 komandas. 

16. Olimpiskā centra „Ventspils” tenisa kortos notika Olimpiskā centra 

„Ventspils” balvu izcīņa tenisā vienspēlēs U-12 vecuma grupā. Turnīrā 

piedalījās 10 jaunietes un 7 jaunieši. 

17. Piedzīvojumu parkā notika Latvijas čempionāta petankā sacensības sieviešu 

vienspēlēs, kurā piedalījās 25 spēlētājas no sešiem klubiem. Sudraba medaļu 

izcīnīja Ventspils petanka spēlētāja Inga Apmane.  

18. Jaunrades namā notika ceturtais šaha trenera Jura Neimaņa piemiņas turnīrs, 

kas paralēli bija arī Latvijas 2020.gada rapida čempionāts. Sacensībās kopā 

piedalījās 70 spēlētāji no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Vācijas un Francijas. 

Par Latvijas čempionu ātrajā šahā kļuva lielmeistars Normunds Miezis, bet 

sievietēm labākā bija lielmeistare Dana Reizniece-Ozola. 

19. Piedzīvojumu parkā notika starptautisks petankas turnīrs ''Ventspils 2020'', 

kurā piedalījās 14 trijnieku un 22 dubultspēļu komandas 

 

Augusts 

 

1. Ventspils Tehnikuma stāvlaukumā jau sesto gadu pēc kārtas notika ‘’Raita 

Silarāja kauss 3x3 basketbolā’’. Sacensības notika Ventspils pilsētas svētku 



ietvaros un tajās piedalījās 44 komandas no dažādām Latvijas pilsētām, kuras 

sacentās piecās dažādās vecuma grupās. 

2. Pērnavas „Rannastadion” notika gadskārtējais Baltijas komandu čempionāts 

vieglatlētikā U-18 un U-20 vecuma grupās, kurā sporta skolas “Spars” 

sportiste Darja Sopova izcīnīja sudraba medaļu augstlēkšanā, pārvarot 1,75m 

augstumā novietoto latiņu, kā arī bronzas medaļu trīssoļlēkšanā, aizlecot 

12,54m tālu. Junioru sacensībās šķēpa mešanā 3.vietu izcīnīja Matīss Kaudze, 

kuram 58,45 metrus tāls raidījums. 

3. Pilsētas svētku ietvaros, Ventspils skeitparkā norisinājās Madara Apses 

skeitborda sacensības, kuras pulcēja vairākus simtus skatītāju un 50 sacensību 

dalībniekus.  

4. Ļoti karstajos laika apstākļos, Ventspils Piedzīvojumu parkā un pa pilsētas 

ielām aizvadīts Vislatvijas 11.nūjošanas festivāls, kurā piedalījās 200 

dalībnieki. Nūjotājiem bija iespēja piedalīties 5,3km vai 10,6km distancēs. 

5. Zemgales Olimpiskā centra stadionā aizvadīts Latvijas čempionāts 

vieglatlētikā pieaugušajiem un U23 grupai, kurā piedalījās 12 Ventspils 

Olimpiskās vienības, Augstas klases sportistu sagatavošanas centra, Sporta 

skolas “Spars” sportisti, kuri izcīnīja 4 zelta, 4 sudraba un 3 bronzas medaļas. 

6. Olimpiskā centra “Ventspils” basketbola hallē notika Baltijas Olimpiskais 

kauss un Ventspils kauss taekvondo, kurā piedalījās 111 sportisti. Trenera 

Igora Likova vadībā sacensībās piedalījās 19 Ventspils sporta kluba “Favorīts” 

sportisti un izcīnīja 5 zeltas, 7 sudraba un 4 bronzas medaļas. 

7. Ventspilī Bušnieku ezera peldvietā un tās apkārtnē notika Latvijas Čempionāts 

triatlonā Olimpiskajā distancē, kurā piedalījās 153 dalībnieki, kuru vidū bija 

arī 12 ventspilnieki. Papildus vēl jāpieskaita Bērnu simboliskās distances 

mazie 20 dalībnieki.  

8. Olimpiskā centra „Ventspils” ledus hallē notika Ventspils Atklātās hokeja 

līgas finālposms. Šajā sezonā čempionāts notika sabraukumu veidā četras 

reizes. Čempionātā šajā sezonā piedalījās 6 komandas. Finālā par 1.vietu 

Ventspils HS ar 11:2 uzvarēja HK Marbella, bet spēlē par 3.vietu Venta 2002 

pēcspēles soda metienos ar 3:2 uzvarēja HK Ventspils novads. 

9. Ogres novada sporta centra stadionā notika Valsts Prezidenta balva 

vieglatlētikā, kur Ventspils sportisti izcīnīja 7 medaļas, t.sk. 2 zelta, 2 sudraba 

un 3 bronzas. Lieliski sacensībās startēja Rūta Kate Lasmane, kurai uzvara 

trīssoļlēkšanas sacensībās (13,75m) un 3.vieta tāllēkšanā (6,16m). Divas 

medaļas kārtslēcējiem Mareks Ārents izcīnīja zeltu (5,25m), bet Ildzei 

Bortaščenokai bronza (3,55m). Jaunu personisko rekordu šķēpa mešanas 

izdevās sasniegt Jānim Svenam Grīvam, kurš pirmo reizi šķēpu raidīja tālāk 

par 80 metriem un sasniedza 81,85m. Sieviešu šķēpa mešanas sacensībās 

Madarai Palameikai 2.vieta 58,91m. Ruslans Smolonskis izcīnīja bronzas 

medaļu 10000m soļošanā (42:40,2) 

10. Piedzīvojumu parka BMX trasē notika SMScredit.lv Latvijas čempionāta 

posms BMX, kurš vienlaikus bija arī Latvijas čempionāts BMX. Sacensībās 

24 vecuma un meistarības grupās startēja rekordliels dalībnieku skaits kopumā 

362. 

11. Ventspils pilsētas dome nolēma piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Basketbola 

klubs “Ventspils”” komandas dalībai 2020./2021.gada sezonā Latvijas 

Basketbola līgā, Latvijas-Igaunijas basketbola līgā un “Prezidenta kausa” 

sacensībās. Līdzfinansējums biedrībai “Basketbola klubs “Ventspils” piešķirts 

turpat EUR 163 000 apmērā. Dome šādu lēmumu pieņēma, ņemot vērā 

apstākļus, ka Basketbola klubs “Ventspils” piedzīvojis ievērojamu sezonas 



budžeta samazinājumu, jo no Ventspils Brīvostas pārvaldes netiek saņemti 

iepriekš plānotie līdzekļi  EUR 237 500 apmērā, kas būtiski ietekmē jaunās 

sezonas uzsākšanu. 

12. Ventspils Jaunrades nama lielajā zālē notika sporta skolas “Spars” absolventu 

izlaidums, kurā piedalījās 81 audzēknis basketbolā, vieglatlētikā, smaiļošanā 

un kanoe airēšanā, šorttrekā un sporta vingrošanā 14 treneru vadībā. 

13. Upesciema stadionā notika Latvijas čempionāts petankā jauktajās 

dubultspēlēs, kurā sudraba medaļas izcīnīja Ventspils petanka spēlētāji Inga 

Apmane un Juris Keišs.  

14. Igaunijas pilsētā Viljandē notika Baltijas valstu čempionāts vieglatlētikā 

senioriem, kurā startēja 75 Latvijas sportisti un viņu vidū bija 8 ventspilnieki. 

Mūsu sportisti izcīnīja 13 zelta, 3 sudraba un 2 bronzas medaļas. 

15. Ventspils pilsētas dome nolēma Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes 

pakļautībā esošajai profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei Ventspils 

Sporta skola “Spars” piešķirt finansējumu teju 21 000 EUR apmērā, kas 

paredzēts dalībai Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijā 2020./2021. gada sezonā. 

Ventspils pilsētu šajā līgā pārstāvēs Sporta skolas “Spars” izveidotā komanda 

“Ventspils Augstskola/Spars”. 

16. Olimpiskā centrā ''Ventspils'' notika Latvijas atklātā čempionāta otrais posms 

virves vilkšanā, kurā dalībnieki sacentās trīs svaru klasēs, kurās piedalījās 46 

sportisti no Latvijas un Igaunijas. 

17. Uz sporta nama ''Centrs'' klinšu kāpšanas sienas notika starptautiskas 

sacensības klinšu kāpšanas sportā ''Ventspils Open 2020'',  

18. Talsos notika Latvijas Pašvaldību sporta veterānu - senioru savienības 

57.sporta spēles minifutbolā. Septiņu komandu konkurencē 50+ vecuma grupā 

par uzvarētājiem kļuva Ventspils komanda, kura finālspēlē ar rezultātu 2:0 

uzvarēja Carnikavas komandu. 

19. Raido Blumbergs izcīna 2.vietu Latvijas čempionātā petankā vienspēlēs.  

20. Rīgā Rukki pludmales centra laukumos notika Latvija jaunatnes finālposms U-

18 vecuma grupā pludmales volejbolā, kurā 3.vietu izcīnīja Ventspils 

pludmales volejbola kluba “Bloks” spēlētājas Anija Ozoliņa un Beāte 

Liepājniece. 

21. Ventspils Zilā karoga pludmalē notika Latvijas Pludmales frisbija čempionāts, 

kurā sudraba medaļas izcīnīja Ventspils Frisbija kluba komanda.  

 

Septembris 

 

1. Rēzeknē notika starptautiskas sacensības kikboksā ''Silver Griffin Cup 2020'', 

kurās piedalījās 161 dalībnieks no 16 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas klubiem. 

Ventspils sporta kluba ''Favorīts'' sportisti Rēzeknē izcīnīja 13 medaļas - četras 

zelta, sešas sudraba un trīs bronzas. 

2. Sporta kompleksa “Pārventa” futbola laukumā notika Starptautisks bērnu 

futbola turnīrs "Rudens 2020" U-8 (2012.g.dzim.) un U-9 (2011.g.dzim.) 

vecuma grupās zēniem. Sacensībās piedalījās 14 komandas no Rīgas, Liepājas, 

Jūrmalas, Ogres, Nīcas un Ventspils. 

3. Preiļos aizvadīts VI Latvijas čempionātā vieglatlētikā vecmeistariem, kurā 

piedalījās 220 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. No Ventspils uz Preiļiem 

devās astoņi vieglatlēti un izcīnīja 12 zelta, 4 sudraba un 4 bronzas medaļas. 

4. Loka šaušanas laukumā notika sacensības loka šaušanā ''Kurzemes bulta IX''. 

Sacensībās piedalījās 34 loka šāvēji no Lietuvas un Latvijas sporta klubiem. 

Ventspils loka šaušanas klubu ''Odisejs'' sacensībās pārstāvēja 11 sportisti. 



5. Pie Būšnieku ezera laivu bāzes tika dots starts tradicionālajam skrējienam un 

nūjošanai apkārt Būšnieku ezeram. Pasākuma notika jau 40.reizi un tajā 

piedalījās 81 dalībnieks, kuriem bija jāveic viens aplis apkārt ezeram, kura 

garums bija 8,1km. Vīriešiem distanci visātrāk veica Raivo Saulgriezis kurš 

ezeram apkārt apskrēja 28 minūtēs un 16 sekundēs, bet sievietēm Madara 

Frēliha 33,38 

6. Eiropas Sporta nedēļas ietvaros Ventspils Ūdens piedzīvojumu parkā notika 

Nakts peldējums, kurā piedalījās 114 personas, no kurām 22 bija profesionāli 

peldētāji, 28 sportisti, 32 amatieri un 32 dalībnieki startēja ģimeņu grupā. 

Kopā dalībnieki pieveica vairāk kā 67 kilometru distanci, precīzi nopeldot 67 

650 metrus. 

7. Saldū notika noslēdzošais Latvijas čempionāta virves vilkšanā 4.kārtas posms, 

kurā Ventspils virves vilkšanas klubs ''Velkonis'' izcīnīja 1. vietu svaru klasēs - 

līdz 360kg, 2. vietu līdz 430kg un 3. vietu līdz 720kg. 

8. Sporta kompleksa “Pārventa” futbola laukumā notika bērnu futbola turnīrs 

"Rudens 2020" U-11 (2009.g.dzim.) vecuma grupā zēniem, kurā piedalījās 12 

komandas. 

9. Aizvadīta Olimpiskā diena un Ventspilī pasākumā iesaistījās 10 pirmsskolas 

iestāžu bērni, 9 vispārizglītojošo skolu un Ventspils Tehnikuma audzēkņi. 

Kopumā aptuveni 5000 dalībnieki. 

10. Ventspils Zilā karoga pludmalē iepretim glābšanas stacijai norisinājās 

tradicionālās akmens mešanas sacensības, kuras šogad notika jau 25.reizi. 

Sacensībās piedalījās 39 dalībnieki. Vīriešiem par uzvarētāju kļuva Jānis 

Svens Grīva ar 120 tālu metienu, bet sievietēm uzvarēja Gundega Grīva 83 

metri. 

11. Iespaidīgs sezonas noslēgums sanācis motoklubam Rodeo, kas teicami veica 

Latvijas čempionāta pēdējo posmu Dobelē, tā nodrošinot savu 12.titulu 

komandu vērtējumā un vietu uz pjedestāla arī solo klasēs. 

 

Oktobris 

 

1. Sporta hallē ''Pārventa'' notika ikgadējais volejbola turnīrs ''Ventspils kauss 

2020'', kurā uzvarēja VK Ventspils komanda, otrajā vietā OC Limbaži/MSĢ, 

bet trešie SK Talsi.  

2. Sporta nama ''Centrs'' sporta zālē ir pabeigta jaunas grīdas sistēmas izbūve un 

seguma ieklāšana. Sporta grīdas sistēmas izbūve realizēta, pateicoties 

Ventspils pašvaldības finansējumam 37 403 EUR apmērā. 

3. Ledus hallē notika Ventspils pilsētas 18.atklātā čempionāta kērlingā, kurā par 

uzvarētājiem kļuva Ostas celtnieka komanda (Andris Janbergs, Renāts Vieško, 

Jānis Birznieks, Jānis Ondrups, Uldis Sakne, Andris Padrevics). 

4. Rīgā notika Baltijas un Latvijas čempionāts pankrationā, kurā par čempionu 

pieaugušo vecuma grupā līdz 90 kg kļuva ''Ventspils Kikboksa Leģions'' 

sportists Raimonds Martinovskis.  

5. Rīgā notika ''Latvijas Republikas čempionāts 2020'' boksā  junioru un 

pieaugušo grupās. Ventspils boksa klubu trenera Sergeja Fetiškina vadībā 

pārstāvēja četri sportisti, kuri izcīnīja divas zelta un divas bronzas medaļas. 

6. Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka atlētikas zālei ar pašvaldības finansiālu 

atbalstu  6048,79 EUR apmērā ir iegādāti un uzstādīti četri jauni trenažieri: 

Assault Air Runner skrejceliņš, Assault Airbike velotrenažieris, muguras 

atliekšanas sols un trenažieris kāju muskuļu trenēšanai Sissy squat black. 



7. Ventspils olimpiskās vienības soļotājs Arnis Rumbenieks izcīnīja piekto vietu 

sacensībās Ukrainā, turklāt arī par vairāk nekā pusotru minūti laboja savu 

personīgo rekordu 50km distancē, finišu sasniedzot pēc trim stundām, 55 

minūtēm un 27 sekundēm. 

8. Airēšanas bāzē "Dampeļi" notika Sporta skolas “Spars” sezonas noslēguma 

sacensības smaiļošanā un kanoe airēšanā, kurās piedalījās 66 dalībnieki no 

Jelgavas, Brocēniem, Salacgrīvas un Ventspils. 

9. Olimpiskā centra "Ventspils" vingrošanas zālē aizvadītas sporta vingrošanas 

sacensības “Kurzemes grācija un Kurzemes talants”, kurās piedalījās 113 

sportisti no Rīgas, Liepāja, Valmieras un Ventspils. 

10. Ogrē notika Latvijas telpu frisbija čempionāts jauktajā grupā, kurā pirmo vietu 

izcīnīja Ventspils frisbija kluba sportisti. 

11. Rīgā notika taekvondo turnīrs “Pirmais solis 2020”, sacensībās piedalījās 56 

dalībnieki no Latvijas sporta klubiem. Ventspils sporta klubu “Favorīts” 

trenera Igora Likova vadībā pārstāvēja 11 jaunie sportisti, kuri kopā izcīnīja 11 

medaļas, t.sk. 7 zelta un 4 sudraba. 

12. Itālijas pilsētā Milānā savu 15 cīņu profesionālā boksā aizvadīja Ventspils 

olimpiskās vienības bokseris Nikolajs Grišuņins, kurš piedzīvoja zaudējumu 

pēc punktiem, piekāpjoties Itālijas bokserim Fabio Turči. 

 

Novembris 

 

1. Motobraucējs Toms Macuks kļūst par Eiropas vicečempionu EMX Open 

klasē. 

2. Kataras galvaspilsētā Dohā aizvadīts Pasaules tūres posms 3x3 basketbolā, 

kurā “Riga” komanda finālspēlē sensacionāli atspēlējās un izrāva uzvaru pār 

Serbijas komandu "Liman". Izšķirošo metienu realizēja Ventspils Olimpiskās 

vienības sportists Kārlis Lasmanis. 

3. Sporta nama “Centrs” svarcelšanas zālē ir atjaunoti deviņi svarcelšanas 

paaugstinājumi, kas laika gaitā bija jau nolietojušies. Paaugstinājumiem ir 

nomainītas finiera plāksnes un uzliktas jaunas, amortizējošas gumijas loksnes 

ar augstu triecienizturību. Paaugstinājumu atjaunošana izmaksāja 7810,28 

EUR, un tika realizēta par pašvaldības piešķirtu finansējumu. 

 

Decembris 

 

1. Sanktpēterburgā (Krievijā) notika pasaules čempionāts svarbumbu celšanā, 

kurā Ventspils pilsētu Latvijas izlases komandas sastāvā startēja svarbumbu 

celšanas kluba “Ventspils Atlants” sportists Vasilijs Giņko, kurš individuālajā 

disciplīnā vecuma grupā 45-49 gadiem svara kategorijā virs 85 kilogramiem 

garajā ciklā izcīnīja sudraba medaļu. Komandu sacensībās Latvijas izlases 

sastāvā mūsu sportists izcīnīja trešo vietu. 

2. Ventspils Olimpiskās vienības svarcēlājs Artūrs Plēsnieks pēc sāncenšu 

diskvalifikācijām par dopinga lietošanu Londonas Olimpiskās spēlēs ieguvis 

piekto vietu svara kategorijā līdz 105 kilogramiem, ziņo Starptautiskā 

Olimpiskā komiteja (SOK). 

3. Pasaules tūres 3x3 basketbola finālposmā Latvijas 3x3 basketbola komanda 

"Riga", kuras sastāvā spēlē Ventspils Olimpiskās vienības sportists Kārlis 

Lasmanais, kopā ar Agni Čavaru, Nauri Miezi un Edgaru Krūmiņu ļoti 

saspringtā mačā izcīnīja uzvaru ar 21:20 pret Slovēnijas Liman, pateicoties 

Naura Mieža iemestajam tālmetienam pēdējās sekundēs.  



4. Latvijas Olimpikās vienības sastāvā iekļauti 10 sportisti LOV “A sastāvs” 

Svarcelšana – Ritvars Suharevs; 3x3 basketbola spēlētājs – Kārlis Pauls 

Lasmanis; Vieglatlētika – Laura Ikauniece. LOV “B sastāvs” 3x3 basketbola 

spēlētājs – Roberts Pāže; Svarcelšana – Artūrs Plēsnieks; Vieglatlētika – Rūta 

Kate Lasmane, Madara Palameika, Rolands Štrobinders, Ruslans Smolonskis. 

Jaunatnes sastāvs Svarcelšana – Armands Mežinskis. 

5. Sporta pārvalde no 22.decembra līdz 31.decembrim aicināja ikvienu  izskriet 

vai izsoļot un iepazīt pilsētas svētku egles, veicot lielo maršrutu  7km un 7 

egles vai mazo maršrutu 4km un 5 egles un piedalītos balvu izlozē. Lai 

piedalītos izlozē dalībnieki tika aicināti iesūtīt attēlu no sporta aplikāciju 

lietotnes un fotoattēlus no Ventspils krāšņajām eglēm. Cilvēki bija ļoti aktīvi 

un pasākumā piedalījās 198 dalībnieki, kuri kopumā veica 1500 km. 

 


