
 
Pludmales volejbola pirmsākums gadi  

vēl pirms neatkarības atgūšanas. 
 
 

Padomju Savienības pēdējos gados līdz ar perestroiku ienāk arī tobrīd ASV ļoti 
populārais pludmales volejbols. PSRS čempionāta komandas vasaras sezonā treniņprocesā 
kā sagatavošanās posmu klasiskā volejbola sezonai izmanto arī piedalīšanos pludmales 
volejbola sacensībās.  

 
Paralēli Vecāķos un citās pierīgas pludmalēs veidojas pludmales volejbola 

entuziastu grupiņas, kas spēlē dažādos formātos – 2:2, 3:3, 4:4 un arī 6:6.  
 

Jau 80.gadu beigās tiek organizēti pirmie PSRS čempionāti pludmales volejbolā, 
kuros piedalās gan “Radiotehniķa” spēlētāji, gan arī spēlētāji, kas savu meistarību 
kaldināja Vecāķu, Bulduru un citās Latvijas pludmalēs. Organizējot PSRS čempionātus un 
citas sacensības, tobrīd vēl nebija skaidrs, kāds būs vienīgais un oficiālais formāts 
pludmales volejbola formāts, t.i, cik daudz spēlētāju spēlēs laukumā. Paralēli norisinās 
PSRS čempionāti ar Latvijas spēlētāju piedalīšanos gan 2:2, gan arī 4:4 formātos.   
 
1988.gadā Bulduros norisinās pirmais oficiālais pludmales volejbola turnīrs, kuru organizē 
Latvijas Valsts universitātes Sporta klubs un tajā tiek izcīnītas žurnāla “Zvaigne” 
dāvinātais kauss. Šajā turnīrā piedalās tikai vīriešu komandas un uzvar Genādijs Samoilovs 
un Sergejs Siļutins.  
 
 
1989.gadā PSRS čempionātā Piritā uzvar Valts Mihelsons kopā ar Viktoru Artamonovu. 
Trenera Valda Larionova sākotnējā doma bija, ka visiem “Radiotehniķa” spēlētājiem 
jāspēlē PSRS čempionātā pludmales volejbolā. Uz turnīru tika gatavoti divi pāri: 
Artamonovs/Rjabovs un Mihelsons/Vanags, tomēr Rjabovs veselības problēmu dēļ 
nevarēja piedalīties un V.Larionovs vienpersoniski pieņem lēmumu pārformēt komandas, 
saliekot kopā Artamonovu ar Mihelsonu. Vanags paliek bez partnera, bet pirms turnīra 
Piritā satiek Genādiju Samoilovu, ar kuru kopā izveido komandu un izcīna PSRS 
čempionātā 8.vietu. 
 
Kā galvenie konkurenti mūsu spēlētājiem visos turnīros bija igauņi Tallinas “Kalev” 
spēlētāji Avo Kēls (šobrīd Latvijas vīriešu izlases galvenais treneris) /  Kaido Krēns, kā arī 
citi igauņi Tikass / Nīnimegi.  
 
Šajā gadā pasaules čempionātā Itālijas pilsētiņa Jesi kā pirmie debitē Valts Mihelsons 
kopā ar Viktoru Artamonovu. Mūsu spēlē’taji kā vienīgie PSRS pārstāvji ierindojas 
12.vietā. Turnīrā piedalījās tādas volejbola leģendas kā Sindžins Smits, Kerčs Kiralī, 
Rendijs Stokloss, Andrea Anastasi.  Uzvaru izcīna Smits ar Stoklosu.  
 
Valts Mihelsons: “Starptautiskā Volejbola federācija pēc Barselonas Olimpiādes bija 
pieņēmusi lēmumu, ka pludmales volejbols būs Olimpisko spēļu programmā, bet vēl 
nevarēja izlemt, vai spēlēs 2:2 vai 4:4 formātā. Tieši 1989.gada Pasaules čempionātā laikā 



oficiāļi pieņēma lēmumu priekšroku dot spēlei 2:2, jo 4:4 spēles laikā no spēlētāju aktīvās 
spēles sacēlās tādi smilšu virpuļi, ka bija grūti sekot līdzi pašai spēlei.” 
 
 
1989.gadā Vecāķos tiek aizvadīts pirmais Latvijas čempionāts jauniešu komandām, ko 
organizēja ilggadējais turnīru organizators Kārlis Zariņš. Vecākās grupa spēlēja jau 
pieaugušajiem tradicionālo 2:2 volejbolu, bet jaunāko grupu dalībnieki aizvadīja cīņas 3:3.   
  
1990.gads PSRS čempionāts norisinās Anapā un tajā 2.vietu izcīnīja Genādijs Samoilovs 
kopā ar Viktoru Artamonovu, kas finālā piekāpās Maskavas CSKA sportistiem 
(Prokopjevs / Dajanovs). 4.vietā ierindojas Ainārs Vanags kopā ar tobrīd vēl jauno Aivi 
Eidu. Kā papildus stimuls dalībniekiem - iespēja pirmo trīs vietu ieguvējiem 1991.gadā 
doties uz Pasaules kausa izcīņas posmu Itālijā (faktiski neoficiālu pasaules čempionātu. 
Pirmais oficiālais pasaules čempionāts tikai aizvadīts 1997.gadā).   
 
 

Pludmales volejbols tobrīd ASV piedzīvo strauji augošu popularitāti un kā pirmie 
Padomju Savienības pārstāvji Valts Mihelsons un Raimonds Vilde dodas pāri okeānam 
1990.un 1991.gadā, lai piedalītos pēc ranga otrajā spēcīgākajā līgā (Eastern Volleyball 
Associon Tour). Debijas turnīrā Floridā “Cocoa Beach” mūsējiem 7.vieta. Vēl vairākos 
turnīros izdevās pakāpties arī tuvu goda pjedestālam.  
 
V.Mihelsons:  “Tobrīd pludmales volejbola tūres censtās pievilināt pie sevis klasiskā 
volejbola zvaignes. Arī mūs uzrunāja viena no ASV pludmales volejbola tūrēm, aicinot pie 
sevis uzspēlēt. Vēl bez mums šajā līgā tikai citā sezonā spēlēja arī igauņi Āvo Kēls un 
Kaido Krēns.” 
 

Uzaicinājumu spēlēt ASV pludmales volejbola turnīros saņem arī Viktors 
Artamonovs un Ainārs Vanags, tomēr tobrīd A.Vanags ir uzsācis sadarbību ar Aivi Eidu 
un no šī piedāvājuma atsakās.  
 
A.Vanags: “Mani tobrīd aicināja spēlēt uz Spāniju arī Ilmārs Naglis, kuru ļoti cienu kā 
volejbolistu – vienā no pirmajiem Olimpiskās dienas turnīriem Vecāķos Ilmārs apzināti 
zaudēja mums spēli, jo redzēja, ka esmu diezgan nopietni savainots. Piedāvājums no 
Ilmāra atnāca arī nedaudz par vēlu, savukārt uz ASV turneju mani aicināja Artamonovs, 
bet – tā kā biju uzsācis sadarbību ar Aivi, atteicos no šiem piedāvājumiem.” 
 
 
 
1990.gadā Vecāķos Olimpiskās nedēļas laikā norisinās plašs pludmales volejbola turnīrs, 
kurā piedalās 45 (!) vīriešu pāri un uzvaru tajā izcīna Ilmārs Naglis kopā ar Genādiju 
Samoilovu, finālā pārspējot Vanagu un Eidu.  
 
 
 

Lai arī 1990.gadā PSRS čempionātā 2.vietu izcīnīja Genādijs Samoilovs kopā ar 
Viktoru Artamonovu, treneris Valdis Larionovs pieņem lēmumu uz neoficiālo 1991.gada 
pasaules čempionātu Itālijā sūtīt Aināru Vanagu un Viktors Artamonovu. Čempionāts 



norisinās Katolikas pilsētiņā (netālu no Rimini) - Viktors Artamonovs un Ainārs Vanags 
apakšgrupā uzvar itāļu komandu, bet izšķirošajā cīņā piekāpjas spāņiem. Par pasaules 
čempioniem atkārtoti kļūst amerikāņi Rendijs Stokloss un Sindžins Smits.  
 
A.Vanags:  “Skatoties no šodienas skatu punkta, es noteikti atteiktos no spēlēšanas, jo 
vietu šajā turnīrā bija izcīnījis Genādijs Samoilovs. Visu cieņu Genādijam Samoilovam, ar 
kuru vēl esam dažas reizes kopā Latvijas čempionātos vienā pārī spēlējuši un attiecības 
patiesībā ir ļoti labas. Viņš ir reāls vecis un tika tam pāri [nobīdīšanu malā pirms Pasaules 
čempionāta], bet man savukārt tādas vainas apziņas “nogulsnītes” ir palikušas.” 
 

Piedalīšanās - lai ari neoficiālā Pasaules čempionātā - ir būtisks volejbola dzīves 
notikums - Latvijas pārstāvji bija vienīgie no Austrumeiropas, jo tobrīd pludmales 
volejbolā dominēja ASV, Brazīlijas un Itālijas pārstāvji. Ceļazīmi uz šo turnīru mūsu 
sportisti izcīnīja vēl būdami PSRS pārstāvji, bet uz čempionātu devās neskaidrā valstiskā 
statusā, bet tas nemazina mūsu spēlētāju panākumu.  
 
 
 

Paralēli ierastajam 2:2 pludmales volejbolam 1991.gadā Maskavā norisinās arī 
PSRS čempionāts 4: 4 formātā. Tajā piedalās faktiski visas PSRS zāles čempionāta 
komandas. Mūsu “Radiotehniķa” vīri (Rjabovs, Artamonovs, Vanags, Mihelsons) finālā 
piekāpjas tikai CSKA volejbolistiem. Uzvarētājkomanda iegūst tiesības braukt uz  ASV, 
bet otrās vietas ieguvējiem -  naudas prēmija 20 000 rubļi.  
 
 
Pludmales volejbols bija ieguvis ļoti lielu popularitāti: 1991.gads Vecāķos norisinājās arī 
pirmais Latvijas čempionāts, kurā 36 komandu konkurencē uzvarēja Aivis Eida kopā ar 
Aināru Vanagu. 2.vieta - Artamonovs / Samoilovs. Latvijas jaunatne čempionātā piedalījās 
gandrīz 50 puišu komandu un 33 meiteņu komandas.  
 
1992.gadā joprojām norisinās PSRS čempionāts 4:4 volejbolā -  mūsu sportisti (Eida, 
Pļavinskis, Vanags, Artamonovs) atkal ierindojas 2.vietā, finālā atkārtoti piekāpjoties 
ACSK sportistiem.    
 
 
Laika perioda raksturojums – lielāko daļu no aktīvajiem pludmales volejbolistiem 
veidoja klasiskā volejbola komandu spēlētāji (faktiski – tobrīd gandrīz visi “Radiotehniķa 
spēlētāji). Kā izņēmums bija Genādijs Samoilovs, kas spēja izrādīt pretestību zāles 
volejbolā rūditajiem pretiniekiem.   
 
Starptautiskajā arēnā joprojām nebija centralizētas sacensību sistēmas - Amerikas 
Pludmales volejbola (AVP) tūre darbojās autonomi un pie finansiāli ienesīgākajem 
turnīriem citu valstu pārstāvji netika klāt. Pirmajiem Latvijas spēlētājiem Valtam 
Mihelsonam / Raimondam Vildem, kas saņēma uzaicinājumu piedalīties pēc ranga otrajā 
pēc spēka Ziemeļamerikas pludmales volejbola tūrē, finansiālie noteikumi nebija tik 
vilinoši, kā klasiskā volejbola laukumos.  
 



Sacensību organizācijā vadošā loma bija Vecāķu pludmales volejbola entuziastam Kārlim 
Zariņam, kas kopā ar Kārli Raudiņu un Jāni Bomiņu organizēja dažāda līmeņa sacensības.  
  
90.gadu sākumā sportisko rezultātu priekšplānā izvirzījās tehniskākie no “Radiotehniķa” 
spēlētājiem – Ainārs Vanags, Aivis Eida, Ilmārs Naglis, Viktors Artamonovs, Valts 
Mihelsons, Uģis Krastiņš, kas turpmākajos gados arī veidoja Latvijas pludmales volejbola 
vadošos pārus.  
  
Sievietēm sacensību aprite nebija tik aktīva, “Auroras” spēlētājas lielāku uzvaru lika uz 
spēlēšanu klasiskajā volejbolā.  
 
 
 

Pludmales volejbols – pirmajos gados pēc neatkarības atgūšanas 
 

 
1992.gada Latvijas čempionāts pludmales volejbolā finālā savu pārākumu apliecina 
Ainārs Vanags kopā ar Aivi Eidu, finālā pārspējot V.Artamonovu / J.Gendelu 12:7, 12:3. 
Spēlē par 3.vietu G.Samoilovs / I.Naglis – V.Mihelsons/A.Ozoliņš 14:13. 12:5 
 
1993.gada augustā arī pirmajā Eiropas čempionātā Spānijas pilsētā Almerijā, kur Vanags 
/ Eida vairāk kā 10 000 klātbūtnē cīnās par iekļūšanu ½ finālā pret mājiniekiem spāņiem 
Manuelu Bernguelu un Havjeru Justi, bet viens liktenīgais sitiens autā liedz mūsējiem 
pacīnīties par medaļām. Debijas sacensībās Vanagam / Eidam izcīnīta 7.vieta.  
 
A.Vanags: “Vēl šodien atceros to liktenīgo sitienu trīs metros, bet 10 cm autā… Jebkurā 
gadījumā pirmie gadi pēc neatkārības atgūšanas bija ļoti interesanti, jo cauri visai Eiropai 
nācās doties ar automašīnu, arī uz Eiropas čempionātu Spānijā devāmies bez Spānijas 
vīzas.” 
 
Līdz ar panākumu 1993.gada Eiropas čempionātā A.Vanags un A.Eida tiek iekļauti Sporta 
pārvaldes atbalstāmo sportistu sarakstā (līdzvērtīgi esošajam LOV statusam, bet tobrīd ar 
ļoti niecīgu finansiālu palīdzību).  
 
A.Eida: “Deviņdesmito gadu sakumā sākās visu spēlētāju braukāšana pa pasauli, robežas 
bija vaļā. 1992.gadā noslēdzu savu pirmo profesionālo kontraktu Itālijā zāles volejbolā, 
tādēļ visos tālākajos gados spēlēšana pludmalē bija pakārtota zāles volejbolam. Tāpat 
pārinieku izvēle sanāca vairāk pakārtojoties situācijai - A. Vanags spēlēja Holandē, vēlāk 
Vācijā, tur pat spēlēja arī V.Artomonovs. Nedaudz vēlāk mēs ar U.Krastiņu spēlējam kopā 
“Vildogā-Venstpils Naftā”, kas nozīmēja – kopēju grafiku un sava veida loģisku partnera 
izvēli. Varbūt no malas tas viss izskatījās haotiski, bet tam visam apakšā bija gan karjeras, 
gan izmaksu loģika.” 
 
1993.gada jūlijā Saulkrastos norisinās KOLOR firmas lielās balvas izcīņas pludmales 
volejbolā, kas ir kā aizsākums ilgstošajai “Saulkrastu kokteiļa” turnīru tradīcijai.  
 



Tā kā 1993.gada nogalē traumu guva Ainārs Vanags, Aivis Eida izvēlēlas par savu partneri 
Uģi Krastiņu, ar kuru 1994.gada februārī Pasaules čempionātā pludmales volejbolā 
Brazīlijā izdodas izcīnīt 13.vietu.  
 
1994.gadā sezonas sākumā izveidojas divi pāri, kas gatavojas pārstāvēt Latviju Eiropas 
čempionātā posmos – Holandē, kur savas profesionālās gaitas aizvada Ainārs Vanags. 
Gatavošanos pludmales volejbola sezonai uzsāk A.Vanags kopā ar V.Artamonovu un 
A.Eida kopā ar U.Krastiņu.  
 
Eiropas čempionāta posmos labāk veicas A.Eidam ar U.Krastiņu, kas kopvērtējumā 
ierindojas 9.-10.vietā, bet atsevišķos posmos spēj pat pakāpties līdz 4.vietai.  
 
1994.gada jūlijā pasaules kausa izcīņas posmā Marseļā piedalās Ainārs Vanags kopā ar 
Viktoru Artamonovu izcīna 13.vietu.  
 
 
1994.gadā un 1995.gadā Eiropā (līdzīgi kā ASV) darbojās profesionālā pludmales 
volejbola līga - GAPS, kurā piedalās galvenokārt itāļu spēlētāji, kā arī virkne pieaicināto 
spēlētāju (arī Ainārs Vanags). Tieši 1995.gadā Ainārs Vanags pāri ar itāļu spēlētāju 
Rikardo Markiori (Riccardo Marchiori) izcīna uzvaru GAPS līgas kopvērtējumā. GAPS 
līga nodrošina spēlētājiem labus finansiālos nosacījumus, kā arī ir iespēja piesaistīt 
individuālos sponsorus (vadošo spēlētāju atalgojums sasniedz 50 000 vācu markas vasaras 
sezonas laikā). 
  
Vienlaikus Starptautiskā Volejbola federācija (FIVB) vēlas visas vadošās sacensības 
iekļaut savā sacensību kalendārā, paturot kontroli  arī par sponsoru piesaisti. Pēc FIVB 
spiediena, nosakot stingras prasības komercturnīru rīkošanai un licenču maksas ārzemju 
spēlētājiem komerclīgās, GAPS līga pārstāj eksistēt.  
 
Līdz ar pludmales volejbola popularitātes pieaugumu, Latvijā 1994.gadā tika nodibināta 
Latvijas Smilšu volejbola asociācija (LSVA), kuras veidošanas viens no iniciatoriem ir 
Ainārs Vanags, bet vadību uzņemas Edgars Kaugurs un izpilddirektors  Mārtiņš 
Kitenbergs. Pirmo reizi tiek licencēti spēlētāji, tiek veidots spēletāju reitings. 
 
 
1994.gada Latvijas čempionāts pludmales volejbolā vīriešiem notiek Mežaparkā, kur 
finālā tobrīd vēl jaunie Jānis Grīnbergs un Normunds Linkēvičs  pārspēj tikpat jaunos, 
tomēr klasiskajā volejbolā jau pietiekošu pieredzi guvušos Uģis Krastiņu un Aiviu Eidu ar 
2:1 (12:5, 10:12, 15:13).  
3.vieta: Tarass Tabačuks / Gatis Linde 
4.vieta: Valts Mihelsons / Ivars Pokšāns 
 
Dāmu konkurencē Latvijas čempionātā dominē klasiskā volejbola izlases spēlētājas 
Žanete Strazdiņa / Anita Rosijska, kas finālā pārspēj Andromedu Vīķeli /Janu Andersoni.  
 
 
 
 
 



 
1995.gadā LSVA organizē jau 5 dažādus Lielās balvas izcīņas posmus, kuru 
kopvērtējumā uzvaru izcīna Jānis Grīnbergs, dalītā 2.-3.vietā Gatis Linde un Tarass 
Tabačuks, 4.vietā – Normunds Linkevičs.  
 
Sezonas noslēguma posmā Marienbādē uzvaru izcīna Jurijs Gendels kopā ar Genādiju 
Samoilovu, ka finālā pārspēj Grīnbergu / Linkeviču. Dāmu konkurencē uzvar Inguna 
Minusa / Dana Ribaka, nākamajās vietās Vīķele / Maldova, Siča / Marnica.  
 
Sezonas laikā tiek aizsākta arī tradīcija ar “Pludmales karaļa” turnīru rīkošanu. Kā pirmais 
karalis tiek kronēts Jurijs Gendels.   
 
Latvijā reģionos sāk attīstīties pludmales volejbols – kā vieni no pirmajiem aktīvu darbību 
uzsāk Cēsu sporta skolas treneri Janīna un Alvis Kalniņi, kas pie Cēsu Draudzīgā 
aicinājuma ģimnācijas izveido 4 pludmales volejbola laukumus, kuros rīkotajos turnīros 
izaug nākotnes spēlētāji, īpaši meiteņu konkurencē Cēsu turnīros (pirmos soļus sacensību 
apritē te spērušas Ilmāra Pūliņa audzēknes Inguna Minusa, Inga Pūliņa, Marina Isakova, 
nedaudz vēlāk aŗi Inese Jursone, Inga Vētra).  
 
 
Laika perioda raksturojums – pēc neatkarības iegūšanas lielākā daļa “Radiotehniķa” 
spēlētāju dodas leģionāro gaitās uz ārzemēm, vienlaikus vasaras sezonā turpinot spēlēt 
pludmales volejbola turnīros. 1993.gadā Latvijas pārstāvjiem A.Vanagam / 
V.Artamonovam ir iespēja piedalīties pirmajā Eiropas čempionātā pludmales volejbolā, 
kur mūsu spēlētājiem pavisam nedaudz pietrūkst, lai iekļūtu labāko komandu 4-niekā.  
 
Ainārs Vanags ir spēlētājs, kas faktiski vienīgais 90.gadu vidū apsver iespēju profesionāli 
nodarboties tikai ar ar pludmales volejbolu (pārējie spēlētāji joprojām apvieno spēlēšanu 
zālē ar spēlēšanu smiltīs), tomēr viņa profesionālajām gaitām pludmales volejbolā punktu 
pieliek FIVB stingrie noteikumi par ierobežojumiem ārvalstu spēlētājiem spēlēt 
profesionālās pludmales volejbola līgās. Stājas spēkā arī noteikumi, kas aizliedz oficiālajās 
starptautiskājās sacensībās spēlēt vienā pārī dažādu valstu spēlētājiem (kā tas ir tenisā).  
 
Tuvāk 90.gadu vidum Latvijas turnīros arī parādās spēlētāji, kas nav izgājuši cauri 
“Radiotehniķa” skolai  - sevi apliecina jaunie Jānis Grīnbergs, Normunds Linkevičs, Juris 
Gendels, Gatis Linde un Tarass Tabačuks. Pirmos soļus pludmales volejbolā sper arī 
Inguna Minusa. Dāmu konkurencē tiek aizvadīti pirmie oficiālie turnīri, kur sevi labi 
apliecina arī Latvijas sieviešu izlases līderes Žanete Strazdiņa un Anita Rosijska.  
 
Pirmajos komercturnīros ar finanšu piesaisti piepalīdz tobrīd vēl aktīvi spēlējošie Ainārs 
Vanags, Juris Mūrnieks. Iesākas Saulkrastu pludmales volejbola turnīru tradīcijas. 
Jauniešu vecumā joprojām lielākā aktivitāte noris Vecāķu pludmales volejbola laukumos.   
 
Kopējai Latvijas pludmales volejbola attīstībai nozīmīga ir pludmales volejbola laukumu 
izveidošanai reģionos – nozīmīga loma ir volejbola klubam “Cēsis” (Janīna un Alvis 
Kalniņi), kas pie Cēsu Draudzīgā aicinājuma valsts ģimnāzijas izveido 4 pludmales 
volejbola laukumus.  
 
 


