
Pludmales volejbols zem Olimpiādes zīmes 
 
 

Jau 1994.gadā tiek paziņota atlases kārtība Atlantas Olimpisko spēļu pludmales 
volejbola turnīram: kā kritērijs atlasei Olimpiskajām spēlēm kalpo piedalīšanās vismaz 
18 pasaules kausa izcīņas posmos, sākot ar 1995.gada sezonas sākumu.  
 
 Latvijas pludmales volejbolisti Ainārs Vanags un Aivis Eida tiek iekļauti 
Olimpiskajā vienībā uz gatavošanos Atlantas olimpiskajām spēlēm, tiek piešķirta 
stipendija, abi sportisti vēršas ar aicinājumu Latvijas Volejbola federācijas 
prezidentam Mārim Pēkalim pēc atbalsta pludmales volejbolistu atbalstam, tomēr 
naudas līdzekļi netiek atrasti un uz 12 gadiem sapnis par spēlēšanu Olimpiādē vēl 
jāatliek.  Vienlaikus Igaunijas Volejbola federācija atrod veidu, kādā atbalstīt savus 
sportistus un Āvo Kēls kopā ar Kaido Krēnu 1996.gadā debitēja Atlantas Olimpiskajās 
spēlēs. Igauņi Atlantā izcīna 17.vietu.  
 
A.Vanags: “Mums bija viena sezonā jāizbraukā pasaules kausu posmi, lai kvalificētos 
olimpiskajām spēlēm. Olimpiskās spēles likās reāli aizsniedzamas. Visos turniros 
bijām augstākās vietās par mūsu igauņu draugiem Kēlu un Krenu, arī savstarpējās 
spēlēs uzvarējām, bet Pēkaļa kungs man personīgi pateica, ka naudas nav un 
pludmales volejbols nav nekāds sporta veids, lai tajā ieguldītu līdzekļus”. 
 
 

Cerot vēl uz iespēju ielēkt promejošā Atlantas “vilcienā”, 1995.gada vasaras 
sākumā diezgan stihiski tika veidota Latvijas izlases pludmales volejbolā, kurā spēlēja 
tobrīd spēcīgākie spēlētāji Jānis Grīnbergs / Normunds Linkevičs un Ainārs Vanags / 
Jurijs Gendels, tomēr naudas trūkuma dēļ regulāras starptautisku spēļu pieredze netiek 
gūta un Latvijas spēlētājiem sapnis par Olimpiādi ir izsapņots.  
 

90.gadu vidū no aktīvās pludmales volejbola skatuves noiet Ainārs Vanags, 
lielāku uzsvaru spēlēšanai zālei liek Aivis Eida un Uģis Krastiņš. Sevi pludmales 
volejbola laukumos sāk apliecināt Grīnbergs / Linkevičs, Gatis Linde / Tarass 
Tabačuks,  Ilgvars Ozoliņš, Andris Krūmiņš un Jurijs Gendels.  

 
 
Vienlaikus Latvijas pozīcijas Eiropas pludmales volejbolā tiek novērtētas -  

1995.gada rudenī Grieķijā norisinājās Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) 
Ģenerālā asambleja, kuras laikā CEV valdē tika ievēlēts Māris Pēkalis, bet Latvijas 
Smilšu volejbola asociācijas vadītājs Edgars Kaugurs nokļūst Pludmales volejbola 
komisijas sastāvā.  

  
M.Pēkalis: “Pirmkārt, varēšu piedalīties svarīgu jautājumu risināšanā, kas 
neapšaubāmi skars arī Latvijas volejbolu. Līdz šim valdē visu jautājumu apspriešana 
risinājās diezgan konservatīvā stilā. Tāpat kā kādreizējos padomju lakos, kad 
jautājums atrisināts jau aizkulisēs un notiek tikai formāla apspriešana un 
apstiprināšana.”“Tas ir liels panākums, ka Eiropas konfederācijā ir iekļuvis arī Edgars, 



jo viņu jau daudzviet pazīst, zina viņa aktivitātes pludmales volejbolā.” (laikraksts 
“Sports”).  

1996.gada sākumā, pateicoties aktīvai E.Kaugura darbībai Eiropas Volejbola 
konfederācijas (CEV) pludmales volejbola komisijā, Latvija iegūst tiesības rīkot 
Eiropas junioru čempionātu pludmales volejbolā. Pie sacensību rīkošanas aktīvi ķeras 
klāt LVF ģenerālsekretārs Valdis Jankovskis kopā ar Ināru Brokāni, zēnu komandu 
komplektāciju uztic Aigaram Birzulim, meitenēm uzsvars tiek likts uz Rīgas Volejbola 
skolas un Murjāņu Sporta ģimnāzijas audzēknēm.  

Tā kā šis ir pirmais junioru turnīrs, līdz pēdējam brīdim nav zināms, kāda 
vecuma meiteņu komandas startēs: sākotnējā informācija liecina,  ka arī meitenēm 
varēs startēt 1977.gadā dzimušās spēlētājas, tādējādi varētu piedalīties Inguna Minusa, 
tomēr CEV izlemj pielaist pie sacensībām gadu jaunākas meitenes (1978.gadā 
dzimušās).  
 

Debija Eiropas junioru čempionātā padodas lieliska – zelta medaļas izcīna 
Austris Štāls kopā ar Armīnu Vensbergu, finālā ar 12:6 un 12:4 pārspējot 
portugāļus Silvu un Alvešu. Bronzas medaļas iegūst Klāvs Zaļkalns un Aldis 
Jaundžeikars. Augstajā 5.-6.vietā Mārtiņš Jansons / Agris Leitis.  

Dāmu finālā uzvarēja mūsu kaimiņietes Kadrī Krūsa un Evelī Vumba.  Mūsu 
vienas no cerībām – Isakova / Pūliņa netiek galā ar satraukumu un ieridoja vien dalītā 
13.-16.vietā. Labākās mūsu dāmas – Besere / Rukavišņikova ierindas dalītā 7.-8.vietā.  
Visi mūsu meiteņu pāri pēc čempionāta atzīst, ka tieši lielais uztraukums un lielā 
skatītāju interese liegusi sasniegt labākus rezultātus.   
 
  
1.Eiropas junioru čempionāts 
Augusts, Jūrmala (Dubulti) 
Puiši (1977.) 
1.Armīns Vensbergs / Austris Štāls 
3.Aldis Jaunžeikars / Klāvs Zaļkalns 
6.Mārtiņš Jansons/Agris Leitis 
 
Meitenes (1978.).  
8.Baiba Besere/Ingrīda Rukavišņikova 
9./12. Ulrika Rupā/Zanda Bautre 
13./16. Inga Pūliņa / Marina Isakova.  
 
Bilde no Eiropas čempionāta goda pjedestāla:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Labi padarītais darbs Dubultos ļauj tābrīža LVF ģenerālsekretāram Valdim 

Jankovskim kā tiesnesim pārstāvēt Latviju Eiropas čempionāta finālturnīrā Peskarā. 
Pēc emocionālā pacēluma junioru čempionātā mūsu pārstāvji (V.Jankovskis un 
E.Kaugurs) ir pat nedaudz vīlušies par Eiropas lielākā pludmales volejbola foruma 
norisi:  
 
V.Jankovskis: “Mēs nospriedām, ka itāliešu komentētāji tomēr netiek līdzi mūsu 
Aigaram Birzulim, kurš vēl nesenajos kontinenta juniora čempionāta mačoss Majoros 
ar savas balss palīdzību spēja “uzkurināt” publikas emocijas līdz baltkvēlei”.  

Interesanti, ka lielākā daļā no Jūrmalas turnīra varoņiem (A.Štāls, 
A.Jaundžeikars, A.Vensbergs, K.Zaļkalns, A.Leitis, treneris A.Birzulis) pēc gada 
sasniedza arī augstāko sasniegumu Latvijas klasiskajā volejbolā – izcīna 8.vietu 
Pasaules junioru čempionātā Bahreinā.  

 
 
Vēl pirms Eiropas junioru čempionāta Siguldā norisinās pirmais nopietnais 

turnīrs – Baltijas kausa izcīņas sacensības, pie kura rīkošanas ķērās klāt bijušais 
kalnu slēpotājs un pludmales volejbola entuziasts Daigars Doršs. Starptautiskas 
pieskaņas šim pasākuma gan nav, tomēr tajā tiek sadalītas Latvijas čempionāta 
medaļas. Vīru konkurencē trešo gadu pēc kārtas uzvar Jānis Grīnbergs kopā ar 
Normundu Linkeviču, finālā sīvā cīņā ar 12:11 un 12:10 pārspējot Andri Krūmiņu un 
Juriju Gendelu. Dāmu konkurencē uzvar Minusa / Ribaka, pārspējot Vīķeli  / 
Maldovu.  

Latvijas čempionāta kopvērtējumā, ņemot vērā vairākas sacensības, uzvaru 
izcīna Grīnbergs / Linkevičs, atstājot aiz sevis Eidu / Krastiņu, trešajā vietā – Linde / 
Tabačuks. Neskatoties uz to, ka Eida / Krastiņš lielāku uzsvaru liek uz klasisko 
volejbolu, vasaras sezonā turpina startēt arī Eiropas čempionāta posmos, aizsniedzot 
līdz augstām vietām atsevišķos Eiropas čempionāta posmos (9.vieta 1.posmā, 7.vieta 
2.posmā).  

 
 

Pēcolimpiskais – 1997.gads  - pludmales volejbolā iesākas klusāk, salīdzinot ar 
emocionālo 1996.gada noslēgumu (Eiropas junioru čempionātu): notiek vairākas 
spēlētāju pāru rotācijas – šķīras Grīnberga / Linkeviča ceļi – Grīnbergs turpina spēlēt 
ar Juriju Gendelu, bet par Linkeviča pārinieku kļūst Andris Krūmiņš. Izveidojās brāļu -  
Ringolda un Austra Štālu -  pāris,  tomēr pagaidām nekas neliecina, ka kāds Latvijas 
pāris varētu nopietni konkurēt Eiropas mērogā.  
 

Vietējā mēroga turnīru skaits samazinās: kā nemainīga vērtība ir “Saulkrastu 
kokteilis”. Pludmales volejbols pirmo reizi ienāk pilsētā – 1997.gada jūlijā, pateicoties 
Arnim Veisbārdim un “Varner Baltija” kā ģenerālsponsoram, pie tirdzniecības centra 
“Dole” norisinās turnīrs ar Baltija spēcīgāko pāru dalību. Finālā igauņu brāļi Kristians 
un Karels Kaisi pārspēj mūsu brāļos Štālus, iegūstot 310 dolārus no vairāk kā 1000 
latu lielā balvu fonda. Brāļi Štāli par 2.vietu iegūst organizatoru apmaksātu braucienu 
uz Pasaules kausa izcīņas posmu.  

 



 
 Latvijas pārstāvji kuplā skaitā  dodas uz Pasaules kausa izcīņas posmu Berlīnē, 
tomēr tālāk par kvalifikācijas sacensībām neizdodas tikt ne Krūmiņam / Linkevičam, 
ne brāļiem Štāliem.  

 
 

Junioru vecumā cerībām uz 1996.gada panākuma atkārtošanos šajā gadā nav 
lemts piepildīties – Eiropas junioru čempionātā Zagrebā Armīns Vensbergs  / Klāvs 
Zaļkalns ierindojas dalītā 9.-12.vietā, meiteņu konkurencē Dubultu turnīra 
neveiksminieces Pūliņa / Isakova spēj pakāpties uz 5.vietu.  

 
 
1997.gads, Pludmales volejbols 
Eiropas junioru čempionāts Zagrebā 
Inga Pūliņa / Marina Isakova 5.vieta 
Armīns Vensbergs/ Klāvs Zaļkalns 9.vieta 
 
 

1998.gadā pasaules kausa izcīņas posmos piedalās Ringolds un Austris Štāli, kā 
arī Andris Krūmiņš kopā ar Normundu Linkeviču, tomēr tālāk par kvalifikācijas 
2.kārtu nevienam no mūsu pāriem neizdodas tikt.  

 
 Augsta līmeņa sacensību rīkošanā Latvijā notiek izmaiņas – vēl vairāk 
samazinās LSVA un E.Kaugura aktivitāte turnīru rīkošanā. Kā ierasts notiek  
“Saulkrastu kokteilis”, aktivizējas volejbola kluba “Cēsis” rīkotie turnīri. Sevi piesaka 
sporta centrs “Anniņmuiža”, kur kā galvenais organizators ir Vladislavs Bautris, 
kuram palīdz tiesnesis un treneris Jānis Bomiņš.  
 

Raksturojot tābrīža situāciju pludmales volejbolā V.Bautris laikrakstā “Sports” 
norāda, ka “trūkst vienota koordinācijas centra šajā sporta veidā Baltijā. Manu interesi 
par sporta veidu vairo tas, kas šeit spēlē mana meita Zanda.” 
 Sieviešu komandām 1998.gada sezonā veidojas pietiekoši nopietna savstarpēja 
konkurence – jau iepriekšējās sezonas sevi ir apliecinājušas Pūliņa / Isakova, tāpat 
aktīvi sacensībās piedalās Minusa / Ribaka, Vīķele / Andresone. Liela loma ir trenera 
Ilmāra Pūliņa aktivitātei.  

 
Tieši Murjāņu Sporta ģimnāzijas trenera Ilmāra Pūliņa paveiktais darbs 

vainagojās ar Zandas un Inga izcīnīto 2.vietu Eiropas junioru čempionātā. Pēc Zandas 
Bautres un Ingas Vētras panākumiem pirmo reizi skaļāk sāk runāt par Latvijas 
izredzēm kvalificēties Sidnejas Olimpiskajām spēlēm.  Ar zēniem junioriem turpina 
strādā Aigars Birzulis, kas gatavo Edgaru Sebežu / Klāvu Zaļkalnu. Viņiem dalīta 5.-
6.vieta.  
 

Diemžēl nestabilā LVF situācija 90.gadu beigās, kā arī tobrīd skeptiskā klasiskā 
volejbola pārstāvju attieksme pret pludmales volejbolu neļauj mērķtiecīgi ieguldīt 
naudas līdzekļus meitenēs, kas tobrīd ir vienas no spēcīgākajām un talantīgākajām 



Eiropā. Meitenes saņem no valsts naudas balvas par augstiem sasniegumiem, tomēr ar 
to ir nepietiekami, lai ielauztos pasaules pludmales volejbola apritē.  
 
Eiropas junioru čempionāts 
Inga Vētra/Zanda Bautre  2.vieta 
Klāvs Zaļkalns / Edgars Sebežs  6.vieta 
 

No šodienas skatu punkta raugoties Z.Bautre atzīst: “Ja pavisam godīgi, tad 
tagad ir baigās mieles: ja tad būtu bijis tāds valsts atbalsts kā ir tagad LOV sastāva 
dalībniekiem, mēs turpinātu spēlēt kopā un turpinātu sapņot olimpisko sapni. Diemžēl, 
viss apstājās tā arī īsti nesācies – es 2000.gadā aizbraucu mācīties un spēlēt uz ASV, 
savuklārt Inga devās pavisam drīz drīz uz Šveici.” 
 

Latvijas čempionātā vīru komandām atbilstoši rangam uzvar Linkevičs / 
Krūmiņš, aiz sevis atstājot brāļus Štālus. Bronzas medaļas – Edgaram Sebežam / 
Klāvam Zaļkalnam. 
 
 
 
 

1999.gadā sākoties jaunajai pludmales volejbola sezonai, noskaidrojās, ka 
būtiskus finanšu līdzekļus dalībai Pasaules kausa izcīņas posmos ir sameklējuši brāļi 
Ringolds un Austris Štāli. Pirmsolimpiskais cikls ir sācies, tomēr sapnis par dalību 
Sidnejā tiek izsapņots pietiekoši ātri – nevienā no Pasaules kausa izcīņas posmiem 
mūsējie netiek ārā no kvalifikācijas.  

Savukārt jaunizveidotais pāris - Andris Krūmiņš  / Jānis Grīnbergs -  Berlīnē 
pasaules kausa izcīņas posmā to iespēj, pirmo reizi iekļūstot pamatturnīrā.  
 

Joprojām augļus nes Ilmāra Pūliņa darbs ar meitenēm - 1999.gadā norisinās 
pirmais Eiropas U-23 junioru čempionāts, kurā lieliski startē Inguna Minusa un 
Inga Pūliņa – mūsu meitenēm zelts. Junioru vecumā (līdz 18 gadu vecumam) 
atkārtoti otro vietu izcīna Inga Vētra, šoreiz pārī ar Inese Jursoni. Jauniešu konkurencē 
Ģirts Salmiņš pārī ar Ruslanu Sorokinu iegūst dalītu 5.-6.vietu, brāļiem  - Kristiānam 
un Tomasam Marniciem – 10.vieta.   
 
 Pēc meiteņu pāru sekmīgajiem startiem Eiropas junioru čempionātos tiek 
piešķirtas arī pie nopietnām naudas balvām – Vētra / Jursone tiek pie 2000 latiem, bet 
Pūliņa / Minusa – pie 1500 latiem.  
 
Bilde no Eiropas U-23 junioru čempionāta goda pjedestāla:  
 
 
 
 
 
 



 
 
 Latvijas sacensību kalendārā parādās vēl viens jauns punkts - pateicoties Arnim 
Veisbārdim, Baltijas kausa izcīņas posms tiek organizēts pie lielveikala „Mols”.  
 

Pavisam necili augusta beigās Jūrmalā norisinās Latvija čempionāts, tajā 
nepiedalās savstarpējo strīdu un tālo pārbraucienu nogurdinātie brāļi Štāli. 
Likumsakarīgu uzvaru izcīna Krūmiņš / Grīnbergs, bet negaidīti pie sudraba medaļām 
tiek jaunie Kaspars Timermanis un Mārtiņš Jansons. Par “smilšu lauvu” kļūst Andris 
Krūmiņš.  
 
Latvijas čempionāts 
1.Andris Krūmiņš / Jānis Grīnbergs 
2.Kaspars Timermanis/ Mārtiņš Jansons 
3.Klāvs Zaļkalns/Edgars Sebežs 

 
 
1999.gada sezonas noslēgumā par saviem ambiciozajiem plāniem laikrakstam 

“Sports” stāsta LSVA prezidents Edgars Kaugurs:  
 
“Varbūt oktobra biegās notiks smilšu volejbola turnīrs zālē (Sporta manēžā). Tajā 
iecerēts sasniegt kādu Ginesa rekordu  - vai nu ilgspēlēšanā vai kā citādi. Drīz būs 
zināms Eiropas čempionata pieaugušajiem nolikums, un neesam atmutuši cerības 
vienu posmu rīkot pie mums. Mēģināsim, lai vairāki mūsu pāri varētu izbraukāt 
ārzemes, kā to šosezon paveica brāļi Štāli. Centīsimies tikt uz Ameriku, Paredzēts, ka 
16.martā vajadzētu būt jau tur.” 
 

Izskanas arī plāni par apjumtas pludmales volejbola halles izveidi (kā iespējamā 
vieta kuluāros tiek minēta “Daugavas” sporta nama baseins):  
E.Kaugurs: “Tādas idejas klīdušas vairākkārt. Bet smišu volejbols vēl nav tik populārs, 
tāpēc doma par “Daugavas” sporta namu ir murgs. To nevaram atļauties, bet noīrēt 
kādu angāru – to gan varētu mēģināt (divi jau ir noskatīti). Tomēr vienam pašam 
bīčvolejbolam to grūti pavilkt. Zinot, ka ir arī pludmales handbols un futbols, tas ir 
nākotnes jautājums.”  
 

Vēl gadsimtu mijā pludmales volejbola saimniecība darbojās pilnīgi autonomi 
no LVF. Tobrīd visu vecumu pludmales volejbola finansējums gulstās uz pašu 
spēlētāju, viņu vecāku un personiski piesaistīto sponsoru pleciem.  
 
 

 
2000.gadā savu darbību pārtrauc LSVA. Turnīru rīkošana netiek nekādā veidā 

koordinēta, parādās jaunas sacensību vietas – amatieru līmeņa turnīri tiek rīkoti 
reģionos, joprojām skatītāju interesi nezaudē Andra Vanaga un Guntara Zonberga 
organizētais “Saulkrastu kokteilis”, kurā kārtējo reizi uzvar Grīnbergs / Krūmiņš. 

 



Kā jauna vieta parādās turnīrs pie lielveikals “Berģi” (sacensību organizatori 
Kaspars Timermanis,  Inese Mauriņa), kur pēc spēļu ilgāka pārtraukuma pie nopietna 
turnīra tiek arī dāmas. Regulāru spēļu praksi Latvijas līmeņa komandas iegūst 
reģionālajos turnīros.  
 

Raksturojot tābrīža Latvijas pludmales volejbola situāciju, Jānis Grīnbergs 
laikrakstam  “Sports” norāda, ka “ir pazudusi masveidība, mazāk turnīru tiek rīkoti. 
Kādreiz Vecāķu pludmalē tika organizētas ļoti daudz sacensības, bet tagad vairs tā 
nav, līdz ar to mazāk spēlētāju pievēršas pludmales volejbolam kā sporta veidam. Lai 
gan turnīrā pie lieveikala “Berģi” tautas klasē ļoti daudz pāru ar lielu entuziasmu, tā ka 
tas ir pareizais ceļs, pa kuru jāiet.”  

 
Eiropas čempionāta posmu apritē sevi cenšas pieteikt mūsu vīru pāris Jānis 

Grīnbergs / Andris Krūmiņš, kuriem Eiropas čempionāta 1.posmā Nīderlandē, Almerē 
izdodas ierindoties augstajā 4.vietā. Dāmā – Minusai / Pūliņa – 5.vieta šajā pašā 
turnīrā. 

 
 
Vienlaikus saglabājas liela Latvijas komandu pārstāvniecība junioru vecuma 

grupās – pateicoties iepriekšējo gadu junioru vecuma rezultātiem, Latvija ir augstās 
pozīcijās Eiropas reitingā un var pieteikt maksimālo komandu skaitu – divas. U-20 
vecuma grupā sevi piesaka brāļi Marnici, kā arī Dainis Bautris / Nils Dauburs – abiem 
pāriem dalīta 5.-6.vieta.  

 
Otro gadu pēc kārtas tiek aizvadīts arī U-23 junioru čempionāts, tieši pirms U-

23 junioru čempionāta komandas tiekas savā starpā pie lielveikala “Berģi”, sīvā cīņā ar 
2:1 uzvar gados jaunākās Vētra / Jursone. Eiropas U-23 junioru čempionātā goda 
pjedestāla abi mūsu meiteņu pāri – gan Minusa / Pūliņa, gan arī Jursone / Vētra, kurām 
attiecīgi 2.un 3.vieta šajā vecuma grupā. 

 
 
K.Marnics un T. Marnics U-20 Eiropas čempionāts  5.-6.vieta 
D.Bautris un N.Dauburs U-20 Eiropas čempionāts  5.-6.vieta 
I.Garklāva un R.Marņica U-20 Eiropas čempionāts  14.vieta 
M.Kaniņa un L.Upīte U-20 Eiropas čempionāts  15.vieta 
I.Minusa un I.Pūliņa U-23 Eiropas čempionāts  2.vieta 
I.Jursone un I.Vētra U-23 Eiropas čempionāts  3.vieta 
K.Timermanis un M.Jansons U-23 Eiropas čempionāts  7.-8.vieta 
E.Sebežs un K.Zaļkalns U-23 Eiropas čempionāts  14.vieta 
 
 

Eiropas pieaugušo čempionāta finālturnīrs norisinās Spānijā, Bilbao. Šo 
turnīru Krūmiņš / Grīnbergs aizvada veiksmīgi, izcīnot 9.vietu, bet pamatturnīrā 
pieveicot vāciešus Āmanu un Hageru, kas pēc nepilna mēneša Sidnejā izcīnīja bronzas 
medaļas Olimpiskajās spēlēs.   

 



Meitenes – Minusa / Pūliņa - pēc sekmīgā starta Eiropas U-23 junioru 
čempionātā dodas uz čempionātu, tomēr sajauc sacensību datumus, nokavē par 1 
dienu, līdz ar to dāmu debija Eiropas čempionātā vēl nenotiek.  
 

Pasaules kausa izcīņas posmos joprojām turpina cīnīties brāļi Štāli, tomēr 
pietuvoties pamatturnīram viņiem neizdodas. Savukārt Grīnbergs / Krūmiņš FIVB 
Challenges sērijas turnīrā Kijevā izcīna 2.vietu.  Arī meitenes izmēģina spēkus līdzīga 
ranga turnīrā - Challenger sērijas turnīrā Grieķijā Vētra / Jursone izcīna 9.vietu.  

 
   

Sezonas noslēguma turnīrs  - Latvijas čempionāts – septembra sākumā pie 
lieveikala “Mols” pulcē gandrīz visus spēcīgākos Latvijas pārus – tajā pārliecinošu 
uzvaru izcīna Krūmiņš / Grīnbergs, kas aiz sevis atstāj Sebežu / Zaļkalnu. Austris Štāls 
jau tobrīd ir devies gatavoties klasiskā volejbola sezonai Igaunijā, līdz ar to 
principiālais Krūmiņa / Grīnberga un brāļu Štālu duelis izpaliek.  

Pēc ilgāka laika norisinās arī Latvijas čempionāts dāmām, tajā gan slimības dēļ 
nevar piedalīties Inga Vētra / Inese Jursone, tādēļ vieglu uzvaru izcīna Minusa / 
Pūliņa.   
 

Atskatoties uz Latvijas čempionāta noslēgumu laikraksts “Sports” retoriski 
vaicā – vai tiešām latviešiem nav vajadzīgs pludmales volejbols: “Diezgan īpatnēji bija 
vērot apbalvošanas ceremoniju – medaļas saņēma abu dzimumu uzvarētāji, bet balvas 
tika pasniegtas tikai meiteņu pāriem. Tās meitenes sagādāja pašas. Skumīgi, ka pat 
Latvijas čempionāta federācijas naudas makā neatradās līdzekļi, lai iegādātos kaut vai 
simboliskas balvas.” 
  
 
Latvijas čempionāts pludmales volejbolā 
 
1.Andris Krūmiņš/ Jānis Grīnbergs 
2.Klāvs Zaļkalns / Edgars Sebežs 
3. Jurijs Gendels / Rihards Vilmanis 
 
1.Inga Pūliņa/Ingūna Minusa 
2.Jana Hūna / Andromeda Vīķele 
3.Inese Garklāva / Irina Bindule 
 
 
 
Laika perioda raksturojums – pēc Atlantas olimpiādes sapņu izsapņošanas (faktiski 
tobrīd pludmales volejbola kā sporta veida neatzīšanas no LVF vadības puses) iestājas 
paaudžu maiņa Latvijas pludmales volejbolā. Bijušajiem “Radiotehniķa” spēlētājiem 
joprojām ir iespēja nopelnīt labus līgumus, spēlējot klasisko volejbolu, vienlaikus nav 
skaidrības par pludmales volejbola perspektīvām starptautiskajā mērogā. Latvijā 
notiek paaudžu maiņa - Aināra Vanaga, Aivja Eidas un Uģa Krastiņa vietā nāk 
Grīnbergs / Linkevičs, Andris Krūmiņš, Jurijs Gendels, nedaudz vēlāk arī brāļi 
Ringolds un Austris Štāli.  



 
 

Būtiski ietekmi pludmales volejbola attīstībai dod 1996.gada Eiropas junioru 
čempionāts, kas notiek Jūrmalā un kurā triumfē Latvijas puiši Armīns Vensbergs un 
Austris Štāls. Kā treneris sevi labi apliecina Aigars Birzulis gan ar “zelta” jauniešiem, 
gan arī bronzas medaļniekiem – Klāvu Zaļkalnu / Aldi Jaundžeikaru. Sacensību 
organizācijas ziņā Latvijas pārstāvji Edgars Kaugurs, Valdis Jankovskis un Ināra 
Brokāne izpelnās labas atsauksmes no CEV oficiālajām personām par pirmā Eiropas 
junioru čempionāta sarīkošanu.  
 

Vietējo sacensību organizācijā - pludmales volejbolam kā jaunam olimpiskajam 
sporta veidam – rodas vairāki jauni sacensbību organizatori (Siguldā Daigars Doršs, 
RĪgā pie tirdzniecības centriem “Dole”, “Mols” sacensību organizācijā iesaistās Arnis 
Veisbārdis, turpinās “Saulkrastu kokteiļa” tradīcija ar galveno organizatoru Andri 
Vanagu priekšgalā).  
 Tuvāk tūkstošgades mijai savu enerģiju zaudē Latvijas Smilšu volejbola 
asociācija ar tās vadītāju Edgaru Kauguru priekšgalā. Ambiciozie plāni par pludmales 
volejbola halles izveidošanu, spēlētāju braucieniem uz ASV paliek nerealizēti.  
 

Ja sākotnēji junioru vecumā dominē puiši, tad tuvāk tūkstošgades mijai labāki 
panākumi ir meitenēm, trenera Ilmāra Pūliņa audzēknēm Ingunai Minusai / Ingai 
Pūliņai, kā arī Zandai Bautrei, Ingai Vētrai un Inesei Jursonei.  
 
  
 
 


