
Nosaukums Adrese Kontaktinformācija Īpašas atzīmes Objekti 

Vidzemes Olimpiskais 
centrs 

 

Rīgas iela 91, 
Valmiera 

Tel. 64233401  
e-pasts: info@voc.lv   
www.voc.lv  

Nacionālā 
sporta bāze 

 1. Ledus halle (500 skatītāju vietas);  
2. Sporta spēļu zāle (68×44m, 
pārvietojamas tribīnes 1200 vietas);   
3. Trenažieru zāle (trenažieri 7.5m×16m 
un aerobikas zāle 6×10m);  
4.Futbola stadions (100x64m, 1108 
skatītāju vietas). 

Valmieras peldbaseins Rīgas iela 91, 
Valmiera 

Tel. +371 27040012 
e-pasts: info@valmieraspeldbaseins.lv 
https://www.valmieraspeldbaseins.lv/ 

Pilsētas 
nozīmes sporta 
bāze 

Starptautiskās Peldēšanas 
federācijas (FINA) 
sertifikāts 

1. Slēgts 25m peldbaseins (8 celiņi) 
2. Divi peldēt apmācības peldbaseini 

(10x15m) 
3. Sporta veselības centrs (sporta 

diagnostika un rehabilitācija) 
4. Multifunkcionāla zāle (200m2) 
5. Atpūtas zona (pirtis, vannas) 

Māra Štromberga BMX 
trase “Valmiera” 

Čempionu 
iela 3, 
Valmiera 

Tel. +371 29479071 
e-pasts: info@voc.lv  
sandis.karklins@voc.lv  
https://bmxvalmiera.lv/ 

Pilsētas 
nozīmes sporta 
bāze 

Atbilstošs Starptautiskās 
Riteņbraukšanas 
savienības (UCI) prasībām 

1. BMX riteņbraukšanas trase (5m un 
8m starta kalns) 
2. Trenažieru zāle (10x8,5m) 

Jāņa Daliņa stadions Jāņa Daliņa 
iela 2, 
Valmiera 

  Nacionālā 
sporta bāze 

Atbilstošs Starptautiskās 
vieglatlētikas federāciju 
asociācijas (World 
Athletics) II kategorijas 
būves prasībām 

No 2018.gada līdz 2020.gadam tiek 
īstenots projekts “Vieglatlētikas 
manēžas un stadiona izbūve Jāņa 
Daliņa ielā 2, Valmierā”.  

Pludmales volejbola 
bāze Daliņu pludmalē 

Jāņa Daliņa 
iela 6, 
Valmiera 

Tel. 64233401 
e-pasts: info@voc.lv   
www.voc.lv  

Pilsētas 
nozīmes sporta 
bāze 

 1.  4 pludmales volejbola laukumi 
2.  2 pludmales tenisa laukumi 
 

Sajūtu Parks  Jāņa Daliņa 
iela 2, 
Valmiera 

Tel. 29802999  
e-pasts: sajutuparks@voc.lv  
https://www.sajutuparks.lv/  

Aktīvās atpūtas 
infrastruktūra 

 1.Sajūtu parks (Baskāju taka, Taka 
kokos). 

Valmieras futbola 
kluba stadions 

Sporta iela 2, 
Valmiera 

Tel. 26389887 
e-pasts: uldispucitis@gmail.com   
http://www.vgvia.lv/futbols/  

Pilsētas 
nozīmes sporta 
bāze 

 1. Futbola laukums (100x60m, zālāja 
segums); 
2. Futbola laukums (60x40m, sintētiskā 
seguma); 
3. Futbola laukums (60x40m, zālāja 
segums); 
4. Mini-pich laukums ar bortiem 
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(40x20m, sintētiskā seguma). 

Airēšanas trase 
"Krāces" 

Kāpu iela 15, 
Valmiera 

Tel. 26184344 
e-pasts: vbss@valmiera.lv 
www.vbss.valmiera.lv  

Pilsētas 
nozīmes sporta 
bāze 

 1. Airēšanas slaloma trase; 
2. Laivu ēlings; 
3. Mini futbola laukums (10x25m); 
4. Peldvieta. 

Valmieras Pārgaujas 
sākumskolas Sporta 
Halle 

Meža iela 
12A, 
Valmiera 

Tel. 64235490 
e-pasts: vps@valmiera.edu.lv  
http://vps.edu.lv  

Izglītības 
iestādes sporta 
bāze 

 1. Universālā sporta spēļu zāle 
(51,3x30m). 
 

Valmieras 5. 
vidusskolas sporta bāze 

Raiņa iela 3, 
Valmiera 

Tel. 64222443  
e-pasts: v5vadm@valmiera.edu.lv  
http://v5v.edu.lv/  

Izglītības 
iestādes sporta 
bāze 

 1. Sporta spēļu zāle (36x20m, 280 
skatītāju vietas, 100 stāvvietas); 
2. Trenažieru zāle (8x20m); 
3. Brīvdabas sporta laukumi: mini 
futbola laukums, vieglatlētikas sektori, 
basketbola laukums. 

Valmieras Pārgaujas 
Valsts ģimnāzijas 
sporta bāze 

Zvaigžņu iela 
4, Valmiera 

Tel. 64235793  
e-pasts: vpg@valmiera.edu.lv  
http://vpg.edu.lv/  

Izglītības 
iestādes sporta 
bāze 

 1. Sporta spēļu zāle (30x14m); 
2. Futbola laukums (83x43m, mākslīgais 
segums); 
3. Vieglatlētikas sektors (asfalta 
segums); 
4. Pludmales volejbola laukums. 

Valmieras Viestura 
vidusskolas sporta bāze 

Viestura 
aleja 3, 
Valmiera 

Tel. 64222436 
e-pasts: vvv@valmiera.edu.lv 
http://viesturi.edu.lv/  

Izglītības 
iestādes sporta 
bāze 

 1. Sporta spēļu zāle (25x13m); 
2. Vingrošanas zāle (6x25m); 
3. Brīvdabas sporta laukumi: futbola 
laukums (90x50m), vieglatlētikas 
skrejceļš (izdedži). 

Valmieras 
2.vidusskolas sporta 
bāze 

Raiņa iela 11, 
Valmiera 

Tel. 64281559  
e-pasts: v2v@valmiera.edu.lv  
http://v2v.edu.lv  

Izglītības 
iestādes sporta 
bāze 

 1. Sporta spēļu zāle (36x18m); 
2. Mazā VFS zāle (25x7m); 
3. Brīvdabas sporta laukumi: mini 
futbola laukums, vieglatlētikas sektori, 
brīvdabas volejbola laukums. 

Valmieras Valsts 
ģimnāzijas sporta bāze 

Leona 
Paegles iela 
40, Valmiera 

Tel. 64222459  
e-pasts: 
vvg.kanceleja@valmiera.edu.lv  
http://vvg.edu.lv/  

Izglītības 
iestādes sporta 
bāze 

 1. Sporta spēļu zāle (14x29m);  
2. Brīvdabas sporta laukumi: 
vieglatlētikas sektori, volejbola laukums, 
futbola laukums. 

Valmieras sākumskolas 
sporta bāze 

Leona 
Paegles iela 
40A, 

Tel. 64224737 
e-pasts: vs@valmiera.edu.lv  
http://www.vss.edu.lv/  

Izglītības 
iestādes sporta 
bāze 

 1.Sporta spēļu zāle (34x19). 
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Valmiera 

Valmieras pilsētas 
skeitparks 

Rīgas iela 43, 
Valmiera 

Tel. 64232192 
e-pasts: vinda@valmiera.lv  
http://vinda.valmiera.lv  

Pilsētas 
nozīmes sporta 
bāze 

 1.  Skeitparks (60x30m). 

Vidzemes slimnīcas 
sporta bāze 

Jumaras iela 
195, 
Valmiera 

Tel. 64202539  
e-pasts: birojs@vidzemesslimnica.lv  
www.vidzemesslimnica.lv  

Pilsētas 
nozīmes sporta 
bāze 

 1. Sporta spēļu zāle (32x24m); 
2. Divi tenisa korti (tenisita segums). 

Biedrības "Spēka 
Pasaule" Valmieras 
smagatlētikas sporta 
klubs (SP - Valmiera) 

Raiņa iela 3, 
Valmiera 

Tel. 26536984 
e-pasts: andrejs@sp.lv 
 www.sp.lv  

Pilsētas 
nozīmes sporta 
bāze 

 1. Smagatlētikas zāle un fitnesa zāle 
(200 m2) nodarbībām spēka trīscīņā, 
svarcelšanā, kultūrismā, spēkavīru 
sportā, roku cīņā un citos spēka sporta 
veidos. 

Valmieras tehnikuma 
sporta bāze 

Vadu iela 3, 
Valmiera 

Tel. 64232155  
e-pasts: skola@valmierastehnikums.lv  
www.valmierastehnikums.lv  

Izglītības 
iestādes sporta 
bāze 

 1. Divas sporta spēļu zāles (182 m2 un 
179 m2) 

Sporta klubs „Lauvas 
Sirds” 

Tērbatas iela 
1, Valmiera 

Tel. 25885265 
https://www.facebook.com/Lauvas-
sirds-klubs-311641299017767/  

Pilsētas 
nozīmes sporta 
bāze 

 1. Divas smagatlētikas zāles (Kopējā 
platība 38,4 m2);  
2. Divas vingrošanas zāles (Kopējā 
platība 63 m2) 

Sporta klubs 
“TuffStuff” 

Stacijas iela 
2, Valmiera 

Tel. 26469832 
e-pasts: tuffstuff2@inbox.lv  
http://tuffstuff.lv/  

Pilsētas 
nozīmes sporta 
bāze 

 1.Smagatlētikas un fitnesa zona 
(Kopējā platība 300m2); 
2.Crossfit zona (Kopējā platība 100m2). 

Sporta klubs “Valmiera 
Fitness” 

Rīgas iela 32, 
Valmiera 

Tel. 26370976 
e-pasts: valmierafitness@gmail.com  
https://www.valmierafitness.lv/ 

Pilsētas 
nozīmes sporta 
bāze 

 1. Smagatlētikas un fitnesa zāle (Kopējā 
platība 300 m2) 

Iekštelpu stieņu parks Raiņa iela 3, 
Valmiera 

Tel. 64222443  
e-pasts: v5vadm@valmiera.edu.lv  
http://v5v.edu.lv/  

Pilsētas 
nozīmes sporta 
bāze 

 1. Ielu vingrošanas zāle (Kopējā platība 
86,22 m2) 

  Publiskie bērnu rotaļu un atpūtas laukumi (Rīgas ielā 43, Meža ielā 12A, Raiņa ielā 3, Smilšu un Semināru ielu krustojumā, Parkā pie „Valmiermuižas alus” darītavas). 
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