
2011. gads 
 

Janvāris 

1. Nīderlandes pilsētā Hērenvenā norisinājās Eiropas čempionāts šorttrekā, kur kopvērtējumā par 
Eiropas vicečempionu kĜuva Haralds Silovs. Atsevišėas distancēs viĦam 500 m 3. vieta, 1000 m 2. 
vieta, 1500 m 4. vieta, 3000 m 4. vieta. Jēkabs Saulītis izcīnīja 10. vietu 1500 m distancē, bet 
kopvērtējumā ieguva 22. vietu. 

2. Notiek starptautisks bērnu futbola turnīrs „„FK Ventspils” kauss 2011” un kopvērtējumā U-8 
(2003.g.dz.) un U-10 (2001.g.dz.) vecuma grupās Ventspils komandas izcīnīja 3. vietas.  

3.  Olimpiskā centra „Ventspils” vieglatlētikas manēžā pulcējās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
labākie loka šāvēji, lai piedalītos Baltijas valstu ziemas čempionātā loka šaušanā. 

4. Turpinās Latvijas basketbola līgas čempionāts, Latvijas 1. līgas čempionāts volejbolā, Latvijas 
telpu futbola čempionāts,  kurā piedalās Ventspils komandas.  

5. Tiek aizvadīti Ventspils pilsētas čempionāti hokejā, basketbolā un kērlingā.  
 

Februāris 

1. Danubia kausa fināla posmā šorttrekā kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja Jēkabs Saulītis pieaugušo, bet 
Roberto Puėītim 2. vieta junioru konkurencē. Atsevišėās distancēs Jēkabam 500 m 1. vieta, 1000 
m 2. vieta, 1500 m 1. vieta, bet Roberto 500 m 2. vieta, 1000 m 2. vieta, 1500 m 2. vieta.  

2. Pasaules kausa 9. posmā kamaniĦu sportā, kurš norisinājās Siguldā 3. vietu izcīnīja mūsu MārtiĦš 
Rubenis.  

3. Slēpošanas kalnā „Lemberga Hūte”, vairāk kā 60 dalībnieku, sacentās par snovborda un 
slēpošanas sacensību „Lemberga kauss 2011” balvām. 

4. Programmas „Nāc un sporto!” ietvaros slēpošanas kalnā „Lemberga Hūte” norisinās tautas 
slēpošanas pasākums, kurā piedalās 35 dalībnieki.  

5. Sezonu noslēdz Volejbola klubs „Ventspils”, kurš Latvijas volejbola čempionāta 1. līgā ieguva 
5.vietu. 

 

Marts 

1. Tiek noskaidroti uzvarētāji OC „Ventspils” kausa izcīĦā hokejā, un par tiem kĜūst Tornado 
hokejisti apsteidzot Rodeo un Kurekss komandas.  

2. Eiropas čempionātā vieglatlētikā telpās Francijā Lauma Grīva startēja tāllēkšanā un uzstādot jauno 
personisko rekordu – 6,53 m izcīnīja 11. vietu, bet Normunds Pūpols augstlēkšanā pārvarot 2,17 
m ieguva 21. vietu.  

3. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Lembergs, Livonijas ordeĦa pilī, tikās ar Ventspils 
augstas klases sportistiem. 

4. Portugālē norisinājās prestižais Lisabonas maratons, kurā ar jaunu Latvijas rekordu pusmaratonā 
finišējis mūsu skrējējs Valērijs Žolnerovičs. ViĦš distanci veica stundā, četrās minūtēs un 43 
sekundēs. Aleksandram Prokopčukam piederošo Latvijas rekordu, kurš tika sasniegts 1997. gadā 
Gēteborgā, Žolnerovičs laboja par 14 sekundēm.  

5. Eiropas čempionāts veterāniem telpās BeĜăijā 3 sudraba medaĜas izcīnīja Austra Reinberga, bet  
Dace Brakanska ieguva bronzas medaĜu trīssoĜlēkšanā. 
 

Aprīlis 

1. Pašvaldība par panākumiem Eiropas čempionātā šorttrekā sveic Haraldu Silovu, kurš kĜuva par 
Eiropas vicečempionu. Haralds ieguva 3.vietu 500m, 2.vietu 1000m, un divas 4.vietas 1500m un 
3000m distancēs. 



2. Ventspilī norisinājās Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienības finālsacensības volejbolā un 
basketbolā, kurās piedalījās 38 veterānu komandas. Ventspilnieki volejbolā izcīnīja 2.vietu.  

3. Artūrs Plēsnieks Krievijas pilsētā KazaĦā notiekošajā Eiropas čempionātā svarcelšanā 
pieaugušajiem svara kategorijā līdz 105kg spēja izcīnīt 5. vietu. Raušanā viĦam pacelti 170 kg, bet 
grūšanā 210 kg, kas kopsummā viĦam deva 380 kg.  

4. Čehijā notiekošajā Eiropas jauniešu čempionātā sambo 2.vietu svara kategorijā līdz 87kg izcīnīja 
ventspilnieks Vjačeslavs RomaĦonoks.  

5. Sezonu noslēdz telpu futbola komanda, kura startējot Latvijas čempionātā, izcīnīja 5. vietu. 
 
Maijs  
1. Ventspilī norisinājās Baltijas valstu profesionālo izglītības iestāžu 19. sporta spēles. Lietuvas, 

Latvijas un Igaunijas komandas savā starpā sacentās basketbolā, volejbolā, galda tenisā, novusā, 
basketbola soda metienos un šautriĦu mešanā. Kopvērtējumā par uzvarētājiem kĜuva Latvijas 
komanda.  

2. Futbola klubs „Ventspils” 4 reizi kĜūst par Latvijas kausa futbolā ieguvējiem.  
3. Ventspilī norisinājās „BMX Grand Prix Latvija” 1. posms, kurās piedalījās 170 dalībnieki. 
4. Par sudraba medaĜas ieguvējiem kĜūst basketbola kluba „Ventspils” komanda, kas Latvijas 

čempionāta finālsērijas septītajā mačā piekāpās BK „VEF Rīga”. 
5. Notika velosezonas atklāšanas pasākums, kura ietvaros tika atklāti jaunizveidotie Ventspils 

veloceliĦi. 
6. Par Eiropas čempionu kaujas sambo svara kategorijā līdz 74kg kĜūst Artūrs ČerĦavskis.  

 
Jūnijs 

1. Olimpiskajā centra „Ventspils” norisinājās starptautiskas šėēpa mešanas sacensības „Ventspils 
šėēpi 2011”, kur piedalījās visi labākie pašmāju šėēpa metēji, kā arī viesi no ārzemēm. Par 
uzvarētāju kĜuva Vadims VasiĜevskis, kurš šėēpu spēja raidīt 85,33m tālumā. (Jāpadomā par 
video vai bildēm) 

2. Tāllēcēja Lauma Grīva ar jaunu personisko rekordu 6,86 m gūst uzvaru Valsts Prezidenta balvas 
izcīĦā, un šāds panākums dod iespēju mūsu sportistei startēt 2011. gada Pasaules čempionātā 
vieglatlētikā un 2012. gada Londonas Olimpiskajā spēlēs.  

3. Ventspilī jau otro gadu norisinās Piedzīvojumu parka pusmaratons, kur piedalījās 1100 dalībnieki.  
4. Ventspilī tiek iededzināta Latvijas Jaunatnes Olimpiādes lāpa, kas tālāk ar jahtu ceĜo uz sacensību 

norises vietu Jūrmalā. 
5. Lai vēlētu Ventspils komandai veiksmi un panākumus Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, Ventspils 

pilsētas domes vadība tikās ar Jaunatnes Olimpiādes sportistiem un treneriem. 
6. Jau otro vasaru, Ventspilī tiek spēlēts „Ghetto Basket” ielu basketbols, kur savu meistarību visas 

vasaras garumā var pierādīt jebkurš ventspilnieks.  
 

Jūlijs  

1. Skeitparkā un Piedzīvojumu parkā norisinājās ekstrēmo sporta veidu festivāls „Ventspils X-spēles 
2011”, kur par A. Lemberga balvām cīnījās 100 dalībnieku. 

2. Ventspilnieks  Edmunds Andrups Čehijā notiekošajā Eiropas čempionātā svaru stieĦu spriešanā 
guĜus Master grupā svara kategorijā līdz 140kg bez ekipējuma divīzijā kĜuva par čempionu 
uzspiežot no krūtīm 215 kg smagu svaru stieni, bet dienu vēlāk ar ekipējuma divīzijā ieguva 
2.vietu. 



3. Ventspils pilsētas jaunie sportisti sasnieguši lieliskus rezultātus Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, 
kura norisinājās Jūrmalā. Ventspilnieki pašvaldību kopvērtējumā ieguva 2. vietu aiz Rīgas iegūstot 
19 zelta, 12 sudraba, kā arī 8 bronzas medaĜas.   

4. Nebijis notikums Ventspilī – „Trīs bumbu spēles”, kur jūlija mēnesī trīs sporta veidos: 
minifutbolā, strītbolā un volejbolā tika noskaidroti pirmie čempioni, par kuriem kĜuva komanda 
A-10.  

5. Pašā vasaras vidū, Ventspils pludmales sērfotāju zonā norisinājās Latvijas čempionāta posms 
ūdensmotocikliem. 

6. Trenera Eduarda Andruškēviča audzēknis Artūrs Plēsnieks Malaizijā notiekošajā Pasaules junioru 
čempionātā svarcelšanā svara kategorijā līdz 105kg kĜuva par Pasaules vicečempionu. Raušanā 
Artūram izdevās pacelt 173kg, bet grūšanā uzgrūst 210kg, kas viĦam kopsummā deva paceltus 
383kg.  

7. Māra Grīva Čehijā notiekošajā Eiropas U-23 čempionātā vieglatlētikā tāllēkšanas sacensībās 
ieguva 5.vietu, bet trīssoĜlēkšanā 9.vietu. 

8. ASV pilsētā Sakramento norisinājās Pasaules čempionāts vieglatlētikā veterāniem, kur Austra 
Reinberga ieguva sudraba medaĜu lodes grūšanā un divas bronzas godalgas 100 un 200 m 
skrējienos, bet Valdis Cela ieguva sudraba medaĜu desmitcīĦā.  

9. Piedzīvojumu parkā norisinājās „Ventbunkers Lielā balva” supermotokrosā, kuru apmeklēja 
vairāk nekā 5000 skatītāju, bet savu meistarību apliecināja Latvijas labākie motokrosisti, kā ar 
skaistumlēkšanas meistari. 

10. Ventspils pludmales sērfotāju zonā norisinājās ikgadējās kaitborda sacensības „Kite party 2011”, 
kur par galvenajām balvām sacentās 60 kaitbordistu no Baltijas valstīm un Krievijas.  

11. Olimpiskā centra „Ventspils” vieglatlētikas manēžā norisinājās svarbumbu celšanas sacensības 
„Ventspils Atlants.”  

12. Piedzīvojumu parkā notiks Eiropas klubu kausa izcīĦas petankā 1. kvalifikācijas kārtas „C” 
apakšgrupas spēles. Tajās piedalījās labākās 2010. gada klubu komandas no Monako (Club 
Bouliste „Monesgasque”), BeĜăijas (Joli-Bois), Ungārijas (Maguarszék İSE) un Latvijas 
(Ventspils kērlinga klubs). 

 
Augusts 

1. Ostas promenādē notika Latvijas spēkavīru čempionāta pirmais finālposms, kur ventspilnieks 
Mareks Leitis kopvērtējumā ieguva 3.vietu. 

2. Spītējot lietum Piedzīvojumu parkā uz starta stājās 352 dalībnieki, kuri piedalījās Latvijas 
nūjošanas 2. festivālā Ventspilī.  

3. Ventspils Zilā karoga pludmalē un pa pilsētas ielām norisinājās Latvijas atklātais čempionāts un 
Baltijas Jūras kausa izcīĦa triatlona sprinta distancē, kur kopumā piedalījās 120 dalībnieku.  

4. Olimpiskā centra „Ventspils” ledus hallē jau 10. reizi tika aizvadīts kērlinga turnīrs „Ventspils 
kauss 2011”, kur piedalījās komandas no Šveices, Lietuvas, Krievijas un Latvijas.  

Septembris  
 

1. Motoklubs Rodeo kĜūst par Latvijas čempioniem motoklubu ieskaitē.  
2. Olimpiskā centra „Ventspils” teritorijā tiek atklāti rekonstruētie tenisa korti. 
3. Jau 31.reizi par Olimpiskā čempiona DaiĦa Kūlas kausu šėēpa mešanā sacentās labākie jaunie 

Latvijas šėēpmetēji.  
4. Korejā noslēdzas Pasaules čempionāts vieglatlētikā, kurā Madara Palameika aizmetot šėēpu 58,08 

metru tālumā, ieguva 11.vietu. No citiem mūsu sportistiem Sinta OzoliĦa-Kovala un Ēriks Rags 
ieĦēma attiecīgi 18. un 20.vietu šėēpa mešanas sacensībās, bet Laumai Grīvai 23.vieta tāllēkšanā 



5. Pirmo reizi tiek aizvadīts Olimpiskā centra „Ventspils” nakts turnīrs hokejā. 
6. Artūrs Plēsnieks Rumānijā kĜūst par Eiropas junioru čempionu svara kategorijā līdz 105kg.  
7. Olimpiskā centra „Ventspils” stadionā, citās bāzēs un vispārizglītojošās skolās notiek Olimpiskā 

diena, kur piedalās aptuveni 4500 bērnudārzu bērnu, skolēnu, skolotāju un citu interesentu.  
8. Olimpiskā centra „Ventspils” basketbola hallē ar svinīgu pasākumu tiek atzīmēta sporta skolas 

„Spars” 60.gadu jubileja. Pasākuma ietvaros tiek apbalvoti Latvijas Jaunatnes Olimpiādes medaĜu 
ieguvēji un viĦu treneri.  

9. Velosporta cienītājiem Piedzīvojumu parkā bija iespēja piedalīties TREK-PHILIPS velomaratonā 
veicot 26km vai 52km distances.  

 
Oktobris 

 
1. Trenera Vladimira Vlasjuka audzēknis Vjačeslavs RomaĦonoks Rīgā notiekošajā Pasaules U-18 

čempionātā sambo ieĦēma 2. vietu.  
2. Jubilejas 10. reizi pulcē starptautiskās daiĜslidošanas sacensības „Ventspils Pērle 2011”, kur 

kopumā piedalās 156 jaunie sportisti no Krievijas, Francijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. 
3. Rīgā norisinājās Pasaules U-18 čempionāts sambo un 2.vietu svara kategorijā līdz 87kg izcīnīja 

Vjačeslavs RomaĦonoks. 
4. Ventspilī norisinājās starptautiskais taekwondo turnīrs „Baltijas Olimpiskais kauss” 1.posms, kurā 

piedalās 150 dalībnieki no Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.  
5. Skriešana ar katru gadu Ventspilī kĜūst populārāka, un ReĦėa dārzā tiek aizvadīts jau septītais šī 

gada skrējiena posms tautas sporta programmas „Nāc un sporto!” ietvaros. Jāmaina video. Vajag 
kur vairāk redzami cilvēki.  

 
Novembris  

 

1. Svinīgi tiek atklāta renovētā Ventspils 6. vidusskolas sporta zāle. 
2. Pasaules čempionātā kaujas sambo 3.vietu izcīna Vladislavs ČerĦavskis, kurš startēja svara 

kategorijā līdz 82kg.  
3. Futbola klubs „Ventspils” futbolisti 4.reizi kĜūst par Latvijas čempioniem futbolā, kas nākošā 

sezonā dod iespēju startēt Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā.  
4. Pasaules čempionātā pauerliftingā WPC versijā, kurš notika Rīgā, ventspilnieki izcīnīja 4 zelta, 2 

sudraba un 2 bronzas godalgas.  
5. Olimpiskā centra „Ventspils” vieglatlētikas manēžā pulcējās Latvijas labākie loka šāvēji, lai 

piedalītos „Odizones kausā” loka šaušanā   
 

Decembris 

1. Notiek tradicionālās „Ziemassvētku kauss” izcīĦas sacensības vieglatlētikā telpās. 
2. Ventspils kērlinga klubs jau 10. gadu, īsi pirms Ziemassvētkiem, organizē kērlinga turnīru. 
3. Un sporta pasākumus tradicionāli kā katru gadu noslēdz Ventspils Vecgada skrējiens 31. decembrī 

 
 


