
Ventspilnieku panākumi sportā 2009. gadā 

Janvāris 

• Turīnā notikušā Eiropas šorttreka čempionāta absolūtajā vērtējumā Haralds 
Silovs izcīnīja 2. vietu. Superfinālā 3000 metru distancē, kurā startēja astoĦi 
labākie čempionāta dalībnieki, Silovs finišēja trešais, 1500 metru distancē Silovs 
izcīnīja zelta medaĜu, 500 m distancē bija ceturtais, bet neiekĜuva 1000 metru 
distances pusfinālā.  

Februāris 

• 7. februārī, ĒrgĜos notika Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde, kuru organizēja 
Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar ĒrgĜu pagasta domi un Izglītības un 
zinātnes ministriju. Ventspilnieki atgriezās mājās ar  1 zelta, 3 sudraba un 4 
bronzas godalgām. 

Marts 

• Itālijas pilsētā Ankonā no 25.marta līdz 29.martam  notika VII Eiropas veterānu 

čempionāts vieglatlētikā telpās. Šajās nozīmīgajās sacensībās atzīstamus 
rezultātus sasniedza mūsu pilsētas sportisti Austra Reinberga (W80 grupā) kĜuva 
par divkārtēju Eiropas čempioni, uzvarot 60 m skrējienā  un lodes grūšanā, bet 
diska mešanā  izcīnot 3.vietu. Valdis Cela (M60 grupā) uzvarēja pieccīĦā, 
augstlēkšanā izcīnīja sudraba medaĜu, trīssoĜlēkšanā 3.vietu, bet tāllēkšanā 5.vietu. 
Dace Brakanska (W50 grupā) trīssoĜlēkšanā ierindojās 4.vietā, bet augstlēkšanā 
5.vietā. 

• Eiropas Savienības čempionātā svarcelšanā, kurš norisinājās š.g. martā Polijā, 
trenera Eduarda Andruškēviča vadībā panākumus guva Ventspils sportisti. Vitālijs 
Kovtuns - Eiropas Savienības čempionātā 1. vieta svara kategorijā līdz 85 kg. 
Raušanā 148 kg, grūšanā 180 kg un kopsummā 328 kg. IĜja MeĦšikovs - Eiropas 
Savienības čempionātā 2. vieta, startējot svara kategorijā virs 105 kg. Raušanā 161 
kg - 2. vieta un grūšanā 200 kg - 1. vieta. Kopsummā 361 kg - jauns Latvijas 
rekords. Toms Tomčiks - Eiropas Savienības čempionātā 3. vieta, svara kategorijā 
līdz 77 kg. Raušanā 122 kg, grūšanā 155 kg un kopsummā 277 kg. Artūrs Plēsnieks 
- svara kategorijā līdz 105 kg uzstādīja jaunus Latvijas rekordus U –17 grupā 
raušanā un grūšanā. Raušanā 155 kg un grūšanā 197 kg (1. vieta čempionātā 
grūšanā). Kopsummā sasniedzot 352 kg un čempionātā izcīnot 3. vietu. 

• Pasaules čempionātā šorttrekā, kas norisinājās šī gada martā Vīnē, Haralds 
Silovs ierindojās 11.vietā 1500 m un 14.vietā 1000 m distancē.   

 

Aprīlis 

• 4. un 5.aprīlī  Ventspilī norisinājās Latvijas atklātais čempionāts šorttrekā un 
Latvijas čempiona titulu vīriešu konkurencē atkārtoti izcīnīja Eiropas vicečempions 
absolūtajā vērtējumā Haralds Silovs, otrajā vietā atstājot Jēkabu Saulīti un trešajā 



Jāni Piusu. H.Silovs uzvarēja visās distancēs - 500 m, 1000 m, 1500 m. Sacensībās 
piedalījās dalībnieki no Lietuvas, Polijas, Slovākijas un Latvijas.  

• Mūsu olimpiskais čempions šėēpmešanā Dainis Kūla 28.aprīlī atzīmē apaĜo 50 
gadu jubileju. 

• Par Latvijas čempioniem novusā kĜuvuši Velga Nestore un Guntars Brālītis 
individuālajā vērtējumā. Jana Kesenfelde un Guntars Brālītis izcīnīja uzvaru 
jauktajās dubultspēlēs, Velga Nestore un Ieva Dišlere uzvarēja sieviešu 
dubulstpelēs, bet Aivars Čaklis un Dainārs Plūme kĜuva par čempioniem 
dubultspēlēs vīriešiem.  

Maijs 

• Basketbola klubs „Ventspils” kĜūst par astoĦkārtējiem Latvijas čempioniem.  
 

Jūnijs 

• Norisinājās Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kur  Ventspils pilsētu pārstāvēja 104 
sportisti no sporta skolas „Spars” un sporta klubiem, kuri startēja 12 sporta veidos 
un izcīnīja 25 medaĜas, tajā skaitā 8 zelta, 6 sudraba un 11 bronzas.  

• 27. un 28. jūnijā norisinājās Latvijas pašvaldību sporta veterānu (senioru) 46. 

sporta spēĜu finālsacensības, kur  Ventspils senioru vieglatlētu komanda 
kopvērtējumā starp 30 komandām izcīnīja 1. vietu. Kopumā izcīnot 25 medaĜas, 
t.sk. 18 zelta, 3 sudraba un 4 bronzas medaĜas, bet minifutbolā 6 komandu 
konkurencē vecuma grupā V-40+ Ventspils komanda izcīnīja 3. vietu. Spēlēs 
Ventspils pilsētu pārstāvēja 15 vieglatlēti un minifutbola komanda 8 sportistu 
sastāvā.  

 
Jūlijs 

• 19. jūlijā, Lietuvas pilsētā KauĦā norisinājās Eiropas čempionāts vieglatlētikā U-
23 vecuma grupā kur kopumā startēja arī septiĦi Olimpiskā centra "Ventspils" 
atbalstītie sportisti. Vislabākos panākumus šėēpa mešanā guva Madara Palameika, 
kura izcīnīja 1. vietu ar  jaunu Latvijas rekordu 64,51 m.  

• Futbola klubs „Ventspils” pateicoties pārvarētajai UEFA Čempionu Līgas II un 
III kvalifikācijas kārtai, iekĜuva UEFA Čempionu Līgas Play-Off kārtā. 

 

Augusts 

• No  28. jūlija līdz 2. augustam Zviedrijas pilsētā Landskronā notika Eiropas 

čempionāts svarcelšanā U-20 grupā. Sacensībās piedalījās sportisti no 30 valstīm. 
Svara kategorijā līdz 105 kg Artūrs Plēsnieks izcīnīja 2. vietu. Raušanā – 166 kg, 
grūšanā – 205 kg, kopsummā - 371 kg.   

• Pasaules vieglatlētikas čempionātā veterāniem, kurš šogad no 28.jūlija līdz 
8.augustam  norisinājās Somijas pilsētā Lahti, panākumus guva: Austra Reinberga, 
kura savā vecuma grupā izcīnīja 1.vietu 100 m skrējienā, 3.vietu lodes grūšanā un 



4.vietu diska mešanā. Dainis Kūla izcīnīja sudraba medaĜu šėēpa mešanā vecuma 
grupā V50, raidot šėēpu 61,64 metru tālu. Valdis Cela (V60) desmitcīĦā ar 7261 
punktu izcīnīja bronzas medaĜu. 

• 31. jūlijā un 1. augustā Ventspilī norisinājās 88. Latvijas čempionāts 

vieglatlētikā, kurās startēja 273 sportisti no visas valsts. Sacensības notika 20 
disciplīnās sieviešu un vīriešu konkurencē.   Ventspilnieki Latvijas čempionātā 
kopumā izcīnīja 15 medaĜas. Īpaši veiksmīgs šis čempionāts izrādījās šėēpmetējam 
Ansim Brūnam, kurš šėēpu raidīja 78,82 m tālu un par  vairāk kā 3  cm labojot 
savu iepriekšējo labāko rezultātu. 

• 1. augustā, Ventspils pilsētas Lielajā laukumā pirmo reizi notika  ielu futbola 
turnīra sacensības.  

• 1. un 2. augustā Sporta namā „Centrs” norisinājās VI Starptautiskais turnīrs 
svarbumbu celšanā "Ventspils Atlants". Sacensībās startēja 90 sportisti no 14 
valstīm 
Klasiskajā svarbumbu celšanas disciplīnā labus rezultātus uzrādīja un godalgas 
saĦēma sportisti no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas, 
Slovākijas, Francijas, Amerikas, Norvēăijas, Latvijas. Svarbumbu celšanas kluba 
„Ventspils Atlants" biedri ieguva kopumā ieguva 5 zelta, 2 sudraba un 3 bronzas 
godalgas.  

•  8. augustā Ventspils Ostas ielas promenādē pilsētas svētku ietvaros notika 
"Swedbank spēkavīru čempionāta" 5. posms. 

• 22.augustā Ventspilī norisinājās  Ventbunkera Lielā balva „Supermoto –2009”. 

• 23.augustā ventspilnieki piedalās Baltijas vienotības skrējienā „Sirdspuksti 
Baltijai”. 

• Ventspilī norisinājās „Jūras kauss 2009”, kurš norisinājās jau 7. gadu pēc kārtas. 
Kopumā turnīrā piedalījās 12 zēnu komandas un 15 meiteĦu komandas no Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas.  

• Ventspilī norisinājās Latvijas čempionāts un Baltijas kausa izcīĦa triatlona 
sprinta distancē. Triatlona sacensības Ventspilī ir unikālas ar to, ka ir vienīgās 
Baltijā, kurās peldēšana notiek jūrā. 

 
Septembris 

• 4. un 5. septembrī Lietuvas pilsētiĦā Trakai risinājās Baltijas valstu čempionāts 

smaiĜošanā un kanoe airēšanā. Sacensībās piedalījās Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Polijas un KaĜiĦingradas apgabala sportisti. Latvijas komandas sastāvā 
startēja seši Ventspils airētāji. Pieaugušo grupā ventspilniece Elīna Ēdole izcīnīja 
3.vietu K-1 500m un 1000m distancēs sievietēm. Junioru grupā kanoists Arvils 
Jurevics ieguva čempiona titulu C-1 1000m un 3.vietu C-1 500m distancē. 

• 5. septembrī Ventspils Piedzīvojumu parkā ikgadējo "X-spēĜu" ietvaros notika 

Lemberga kausa izcīĦas sacensības.  

• Eiropas jauniešu čempionātā svarcelšanā U-17, kurš norisinājās Izraēlā, 
teicamus panākumus trenera E.Andruškēviča vadībā sasniedza Artūrs Plēsnieks, 



Eiropas jauniešu čempionātā (U-17), izcīnot 1.vietu svara kategorijā virs 94 kg. 
Raušanā Plēsnieks pacēla 160 kilogramus, bet grūšanā 207 kilogramus, summā – 
367kg. 

• Piedzīvojumu parkā svinīgi atklāta jaunā velotaka. Velotaka, kas izveidota 
Piedzīvojumu parka meža zonā un sadalīta 3 dažādas grūtības posmos. Pirmais 
visvieglāk veicamais posms trasē iezīmēts zaĜā krāsā un tas ir 2 km garš, vidējās 
grūtības posms ir iezīmēts baltā krāsā un tas ir 3 km garš, savukārt pats 
sarežăītākais trases posms, kas vairāk piemērots velosportistiem, ir 4 km garš un 
iezīmēts sarkanā krāsā.  

Oktobris 

• Ventspilī tika organizēta Veselības diena.  

• 29.- 31. oktobrī Igaunijā, Tallinā norisinājās pasaules čempionāts svarbumbu 

sportā, kurā Latvijas izlases komanda ierindojās 3. vietā, piekāpjoties vienīgi 
Krievijas un Kazahstānas sportistu izlasēm. 

• No 30.oktobra līdz 1.novembrim Olimpiskā centrā „Ventspils” ledus hallē notika  
IIHF B grupas Eiropas kauss sievietēm hokejā.   

• 31. oktobrī Olimpiskā centra „Ventspils" peldbaseinā norisinājās 6. Kurzemes 

čempionāts peldēšanā vīriešiem un sievietēm. Sacensībās piedalījās 90 peldētāji 
no Liepājas, Jūrmalas un Ventspils.  

Novembris 

• 15.novembrī Ventspilī notika starptautiskās sporta deju izpildītāju sacensības, 
kā arī Latvijas Sporta Deju Federācijas Reitinga un Kausu grupu sacensības, kuru 
organizēja Latvijas Salsas Federācija sadarbībā ar Deju centrs „Nianse”, Latvijas 
sporta deju federāciju (LSDF), Ventspils pilsētas Domi un Ventspils Olimpisko 
centru. 

Decembris 

• 12.  decembrī Ventspils Kultūras centrā notika apbalvojuma "Ventspils Goda 

zīme sportā 2009" pasniegšana. 

• 26.decembrī atklāj rekonstruēto Ventspils peldbaseinu.  

• 31. decembrī tiek aizvadīts ikgadējais Vecgada skrējiens. 

 


