


Projektu atbalsta

2020



UZZIŅAI

Lielākie pašvaldības 
atbalstītie projekti 
2020. gadā:
n Starptautisks tenisa turnīrs sievietēm
 "Liepāja Open";
n Latvijas atklātais 
 ziemas peldēšanas čempionāts;
n Pasaules florbola čempionāta
 kvalifikācijas turnīrs;
n Spēka un izturības sacensības
 "Liepāja Throwdown 2020";
n Bērnu futbola turnīrs 
 "Dobrecova kauss 2020";
n Liepājas rallijs;
n "Drosmes skrējiens";
n Enduro motokrosa sacensības.

– Projekta unikalitāti;
– Projekta ilgtspējību;
– Projekta norises ilgumu;
– Projekta biežumu;
– Rīkošanas tiesības;
– Projekta rīkotāju;
– Mērķauditoriju;

– Dalības maksu;
– Dalībnieku skaitu;
– Ārvalstu 
 dalībnieku skaitu;
– Skatītājus, to skaitu;
– Liepājas publicitāti;
– Rīkotāju līdzfinansējumu.

KRITĒRIJI

Pašvaldības finansējuma  
pretendentus vērtējot, ņem vērā:



Latvijas atklātais ziemas 
peldēšanas čempionāts

Spēka un izturības sacensības “Liepāja Throwdown 2020”

Bērnu futbola turnīrs 
“Dobrecova kauss 2020”

"Drosmes skrējiens"

Enduro motokrosa sacensības

Eiropas rallija čempionāta Liepājas posms





▶ Agnese Kuplēna



VIZĪTKARTE

Omārs Sermolis
n Airēšanas treneris.
n Dzimis 1951. gada 5. augustā.
n Precējies, 3 meitas, 7 mazmeitas.
n Sieva – mīļotā meitene 
 no skolas sola.
n Vaļasprieks – grāmatu lasīšana,
 iecienītākais žanrs –  
 kriminālromāni.



Tenisiste 
PATRĪCIJA ŠPAKA

Tenisiste 
ELZA TOMASE

Slaloma airētājs 
IVO KURVINS

Motobraucējs 
ULDIS FREIBERGS

Slaloma airētāja 
ELĪZA ŠĒFERE

Vieglatlēts 
IĻJA PETRUŠENKO

▶ Anda Pūce



▶ Pauls Kaufmanis



▶ Daiga Lutere



Liepājas Kompleksās sporta 
skolas cīkstoņi aizvada kārtējo 
vispārējās fiziskās sagatavotības 
treniņu stadionā "Daugava". 

▶ Miks Kuncītis



▶ Liene Andersone



▶ Linda Kilevica



TURNĪRS

Lai pārvērstu Liepāju  
par futbola galvaspilsētu
Viena no tradīcijām, ar kurām 
liepājnieki pamatoti lepojas, ir 
Dobrecova kausa izcīņa, kas notiek 
dažāda vecuma grupām vasaras 
garumā. Turnīra rīkotājs Ingus Lukovičs 
ar domubiedru komandu sekmīgi to 
aizvadīja arī pērn, kad ierobežojumu 
dēļ daudzas sacensības nācās atcelt. 
No neliela turnīriņa savos pirmsākumos 
gadsimta pirmajā desmitgadē tas 
izaudzis līdz vērienīgam festivālam 
ar aptuveni 200 komandu līdzdalību. 
Dobrecova kauss ir ieguvums arī 
Liepājas jaunajiem futbolistiem, kuriem 
ir iespēja samērot savus spēkus ar citu 
pilsētu un valstu jauniešiem, un šāda 
spēku samērošana ir būtisks izaugsmes 
priekšnoteikums. Ieguvēja ir arī Liepāja, 
popularizējot sevi kā vasaras ceļojumu 
galamērķi un pelnot no spēlētāju, 
treneru, komandu personāla un vecāku 
uzturēšanās pilsētā. I. Lukovičs cer, ka 
turnīrs arī otrajā desmitgadē, kas nupat 
aizsākusies, augs gan kvalitatīvi, gan 
kvantitatīvi, pārvēršot Liepāju uz dažām 
dienām par īstu futbola galvaspilsētu.

▶ Andris Sudmalis



▶ Andris Sudmalis

▶ Jānis Mandeiks



▶ Ints Grasis



UZZIŅAI

▶ Mārtiņš Kirma



▶ Ilze Ozoliņa



▶ Ilze Ozoliņa



Autosportists 
MĀRTIŅŠ 
SESKS atzīst, ka 
viņam brīvāks 
laiks ir tikai 
ziemas periodā, 
taču tas tāpat 
paiet, pilnībā 
koncentrējoties 
uz tehniskām 
lietām. "Sporta 
auto nomaina 
bezceļu džips vai 
motocikls, bet 
tehnika paliek. 
Savukārt, ja 
vasarā izdodas 
atrast kādu brīvu 
brīdi, tad volejbols 
ir diezgan bieža 
nodarbe," atklāj 
Mārtiņš.

▶ Sintija Salna



UZZIŅAI

Lielos pasākumos  
kovidlaikā Liepājā

STIPRĀS PUSES
n Daudzveidīgas sporta bāzes.
n Ieinteresēti, precīzi, radoši sporta 
bāzu saimnieki un sacensību 
organizatori.
n Daudzveidīgas viesnīcas, elastīgi 
domājoši saimnieki.
n Sadarbība starp rīkotājiem, sporta 
bāzu saimniekiem, viesmīlības biznesu.

VĀJĀS PUSES
n Covid-19 izplatības un ierobežošanas 
pasākumu neparedzamība.
n Lai izpildītu epidemioloģiskās 
prasības, nepieciešams vairāk līdzekļu, 
laika, cilvēkresursu, rodas lieks stress.

 40. lpp.



▶ Nora Driķe

 39. lpp.
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