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Janvāris 

Slēpošanas kalnā ,,Lemberga Hūte’’ tiek atklāta distanču slēpošanas trase. Tās garums 
1,5 km un tā sākas pie servisa ēkas un vijas apkārt visai Piedzīvojumu parka 
teritorijai. Trase var tikt izmantota ne tikai diennakts gaišajā laikā, bet arī tumšajā, jo 
gar trases malām ir izvietotas apgaismes spuldzes. Turpinās Latvijas basketbola līga 
čempionāts, Latvijas 1. līgas čempionāts volejbolā, Latvijas telpu futbola čempionāts,  
kur piedalās komandas no Ventspils. Tiek aizvadīti Ventspils pilsētas čempionāti 
hokejā, basketbolā, telpu futbolā, kērlingā.  
 

Februāris 

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lemberga kungs novēlēja panākumus 
Haraldam Silovam un MārtiĦam Rubenim Olimpiskajās spēlēs Vankūverā. Vankūverā 
norisinājās XXI ziemas olimpiskās spēles, un Vistleras trasē kamaniĦu sportā 11. 
vietu izcīnīja mūsu sportists MārtiĦs Rubenis. Unikālu ierakstu Olimpisko spēĜu 
vēstures grāmatā ierakstīja Ventspils Augtskolas students Haralds Silovs, kurš 
Vankūverā startēja divos sporta veidos – šorttrekā un ātrslidošanā. Šāds sportista 
panākums izraisīja pastiprinātu ārvalstu mēdiju uzmanību. Haralds 5000 m 
ātrslidošanā izcīnīja 20. vietu. Šorttrekā viĦam 500 m 12. vieta, 1000 m 12. vieta un 
1500 m 10. vieta. Slēpošanas kalnā „Lemberga Hūte” tiek aizvadītas ikgadējās 
sacensības snovbordā un slēpošanā „Lemberga kauss 2010”, kur kopumā piedalījās 52 
dalībnieki.    
 

Marts 

Norisinājās Latvijas II ziemas olimpiāde, kur kamaniĦu sportā 2. vietu izcīnīja 
MārtiĦš Rubenis. Haralds Silovs šorttrekā ieguva trīs zelta medaĜas uzvarot 500 m, 
1000 m un 1500 m distancēs. Jānis Piuss ieguva divas sudraba un vienu bronzas 
godalgu un  Roberto Puėītim viena sudraba un divas bronzas medaĜas. Šorttrekā 
sievietēm visas trīs zelta godalgas izcīnīja Evita Krievāne attiecīgi uzvarot 500m, 
1000 m un 1500 m. Anželika Zavadecka šajās pašās disciplīnās izcīnīja trīs sudraba 
medaĜas. Mūsu pilsētas komanda 45 pašvaldību konkurencē izcīnīja 3. vietu. Kanādā 
norisinājās Pasaules čempionāts vieglatlētikā veterāniem telpās. Valdis Cela izcīnīja 
divas zelta medaĜas tāllēkšanā un trīssoĜlēkšanā un divas otrās vietas pieccīĦā un 
kārtslēkšanā. Dace Brakanska ieguva divas bronzas medaĜas augstlēkšanā un 
trīssoĜlēkšanā. Noslēdzas Latvijas telpu futbola čempionāts, kur mūsu komanda FK 
„VTO” izcīnīja 4. vietu deviĦu komandu konkurencē. Norisinās ikgadējās 
starptautiskās orientēšanās sacensības „Kurzemes pavasaris 2010”,  
 
Aprīlis 

Sveic sportistus par panākumiem Latvijas II ziemas olimpiādē. Volejbola klubs 
,,Ventspils’’ pirmo gadu startējot Latvijas čempionāta 1. līgā ieguva 3. vietu. 
Basketbola klubs ,,Ventspils’’ izcīnīja 3. vietu Baltijas Basketbola līgas 
finālčetriniekā. Basketbola klubs ,,Ventspils’’ iecēla Armandu KrauliĦu par kluba 
Goda treneri. Noslēdzas Olimpiskā centra „Ventspils” hokeja čempionāts, kurā startē 
6 komandas un par uzvarētājiem kĜūst „Kurekss” komanda 
 
 

Maijs 



Norisinās bērnu hokeja turnīrs „Ventspils pilsētas kauss – 2010”, kur kopumā 
piedalījās 7 komandas. Vasilijs GiĦko Lietuvas pilsētā ŠauĜos kĜuva par Eiropas 
čempionu svaru bumbu celšanas sportā . Basketbola klubs ,,Ventspils’’ izcīnīja 3. 
vietu Latvijas Basketbola līgas čempionātā.Noslēdzies OC „Ventspils” basketbola 
turnīrs, kur par čempioniem kĜuva komanda „Baltijas Ekspresis”. „Nāc un sporto!” 
pasākumi ReĦėa dārzā. 
 

Jūnijā 

Pirmoreiz notika Ventspils Piedzīvojumu parka pusmaratons. Kopumā startēja 1250 
dalībnieku, starp kuriem bija arī mūsu leăendārā maratoniste JeĜena Prokopčuka. 
Trenera Eduarda Andruškēviča audzēknis Artūrs Plēsnieks svara kategorijā līdz 105 
kg Bulgārijas pilsētā Sofijā izcīnīja 1. vietu pasaules čempionātā svarcelšanā 
junioriem.Norisinās „Ghetto Basket” ielu basketbola turnīri. Notiek ikgadējās 
starptautiskās vieglatlētikas sacensības „Ventspils šėēpi 2010”, kur kopumā piedalījās 
vairāk nekā 100 dalībnieki. Ventspilī piestāj „Baltijas OPEN regata 2010” jahtas. 
Ventspils skeitparkā sadala kausus ekstrēmo sacensību „VEST Jam 2010” ietvaros.  
Notiek ikgadējais starptautiskais „Baltic Stars – 2010” turnīrs sporta vingrošanā.  
 
Jūlijā 

Tiek atklāts Minipitch mazizmēra futbola laukums 20x40m. Notiek Latvijas 
ūdensmotociklu čempionāta posms. Jau 13. reizi tiek aizvadīta „Ventbunkers Lielā 
balva” motokrosā. No 15.-24. jūlijam Ungārijā norisinājās 17. Eiropas čempionāts 
vieglatlētikā veterāniem. Ventspilnieki izcīnīja 8 medaĜas: Austra Reinberga ( zelts – 
100 m un 200m, sudrabs – lodes grūšanā), Valdis Cela (zelts – desmitcīĦā, sudrabs – 
tāllēkšanā, bronza – kārtslēkšanā), Uăis Lasmanis (zelts – augstlēkšanā), Aigars 
Matisons (bronza – 3000 m/kavēkĜu skrējienā).  
Ventspils pludmalē notiek ikgadējais kaitbordistu festivāls „Samsung Wave Kite 
Party 2010”. Norisinās VII starptautiskais svarbumbu celšanas turnīrs „Ventspils 
ATLANTS”. Aprit 30 gadi kopš Dainis Kūla izcīnīja Maskavas Olimpisko spēĜu zelta 
medaĜu. 
 

Augusts  

Sporta skolas „Spars” audzēkĦi Dāvis Čoders un Kārlis Apsītis Latvijas U-18 
basketbola izlases sastāvā Lietuvā notiekošajā Eiropas čempionātā izcīnīja 3. vietu. 
Pilsētas svētku ietvaros tiek aizvadīts Latvijas spēkavīru čempionāta viens no diviem 
finālposmiem, kur kopvērtējumā otro vietu izcīna ventspilnieks Mareks Leitis. 
Ventspils skeitparkā norisinās „Ventspils vasaras X-spēles 2010 – Lemberga balvas 
izcīĦa.” Piedzīvojumu parkā tiek noskaidroti titula „Kalnu nobrauciena karalis” 
īpašnieki. Notiek Piedzīvojumu parka velobrauciens un sacensības triatlonā. BMX 
trasē norisinās starptautiskas sacensības. Ventspils pludmalē notiek Latvijas 
čempionāts un Baltijas Jūras kausa izcīĦa triatlona sprinta distancē. Ventspils 
airēšanās bāzē „DampeĜi” tiek svinēta airēšanas 80 gadu jubileja Ventspilī. Polija 
pilsētā Vžesnijā par Eiropas spēkavīru čempionāta bronzas medaĜas ieguvēju kĜūst 
ventspilnieks Mareks Leitis. Notiek Latvijas nūjošanas 1. festivāls Ventspilī. Berlīnē 
notiek Eiropas čempionāts vieglatlētikā, no Ventspils atbalstītajiem sportistiem 
piedalās Ēriks Rags, Sinta OzoliĦa-Kovala, Madara Palameika, Arnis Rumbenieks un 
Atis Vaisjūns. Ikgadējais starptautiskais jaunatnes basketbola turnīrs „Jūras kauss”. 
Aprit 30 gadi kopš Dainis Kūla Maskavā izcīnīja Olimpisko zelta medaĜu. 
 



Septembris 

Olimpiskajā centrā „Ventspils” un vēl 6 Olimpiskajos centros visā Latvijā notiek 
„Latvijas Olimpiskā diena 2010 – Rekordu dienu.” Norisinās ikgadējās Olimpiskā 
čempiona DaiĦa Kūlas sacensības šėēpa mešanā.   
Ventspilī notiek starptautiskais kērlinga turnīrs „Ventspils kauss 2010.” Jau 15. reizi 
Ventspils pludmalē tiek aizvadītas sacensības akmens mešanā.  
 
Oktobris 

Ventspilī notiek Eiropas kausa atlases posms un Latvijas čempionāts šorttrekā. 
Lāčplēša ielā 5/7 tiek atklāts jaunizveidotais iekštelpu skeitparks. Notiek starptautisks 
taekvando turnīrs bērniem un jauniešiem. Ventspils Ūdens Piedzīvojumu parka lielajā 
peldbaseinā tiek aizvadīts ikgadējais Kurzemes čempionāts peldēšanā.  
 

Novembris 

Notiek daiĜslidošanas sacensības „Ventspils pērle 2010.” Ventspils maratona klubs 
organizē rudens skrējienu. Edmunds Andrups kĜūst par Pasaules čempionu svara 
stieĦa spiešanā guĜus. „Nāc un sporto!” ietvaros dažādu sporta veidu sacensības un 
apmācība. (florbols, frīsbijs, slidošana, peldēšana). Notiek starptautiskas sacensības 
sporta vingrošanā „Kurzemes grācija – 2010”. FK „Ventspils” futbolisti izcīna otro 
vietu Latvijas futbola līgas čempionātā.  
 

Decembris 

Notiek tradicionālās „Ziemassvētku kauss” izcīĦas sacensības vieglatlētikā telpās. 
Vecgada skrējiens 
 


