
Vidzemes Olimpiskais centrs 



SIA «Vidzemes Olimpiskais centrs» 
     Par uzņēmumu: 
 

Vidzemes Olimpiskais centrs ir viena no modernākajām 
daudzfunkcionālajām sporta bāzēm Latvijā, kurā ir pieejams ļoti plašs 
tehniskais nodrošinājums dažādiem sporta veidiem. Mēs esam 
pieejami gan iedzīvotājam, kuri izvēlas aktīvu dzīvesveidu, gan arī 
profesionālajām sporta veidu komandām un sportistiem. Vidzemes 
Olimpiskā centa kompleksā ietilpst universālā sporta zāle ar 
basketbola, florbola, volejbola, rokasbumbas un futzāla laukumiem un 
ledus halle, kā arī vieglatlētikas stadions, divi futbola stadioni, no 
kuriem viens ir ar mākslīgo segumu un apgaismojumu, un sporta 
rehabilitācijas centrs ar baseinu. Piedāvājam arī viesnīcas un hosteļa 
pakalpojumus. 



Universālā zāle 

• basketbola grīda;  

• modernākais florbola laukuma segums 
Baltijā; 

• futzālam piemērots segums; 

• tribīnes sacensībām ar 2000 skatītāju 
vietām; 

• Universālā zāle ir pielāgojama  arī 
koncertiem, izstādēm un citiem 
kultūras dzīves pasākumiem. 

 

Universālajā sporta zālē ir trīs atdalāmi 
sporta laukumi. Laukumiem pieejami dažādi 
specifiski grīdas segumi:  



Ledus halle 

 

 

Ledus hallē ir iespējams nodarboties ar dažādiem slidošanas 
sporta veidiem. Tajā ir tribīnes ar 700 skatītāju vietām. 
Papildus hokeja un daiļslidošanas nodarbībām ir pieejama 
publiskā slidošana, savukārt skolēniem tiek pasniegtas slidot 
apmācības stundas. Pēdējās trīs vasaras pirmssezonas 
treniņnometnes šeit aizvada Rīgas «Dinamo». 

 



Futbola stadions 

Pretī hallei atrodas moderns futbola 
laukums ar mākslīgās zāles segumu, 
apgaismojumu un 1250 sēdvietām 
tribīnēs zem jumta. Tas dod iespēju 
trenēties un aizvadīt sacensības arī agri 
pavasari un vēlu rudenī. 

 



SPortA rehabilitācijas centrs 

Sporta rehabilitācijas centrs atrodas 
vienā no gleznainākajām un 
skaistākajām vietām Gaujas krastos 
pie Jāņa Daliņa stadiona. Centrā ir 
pieejams ļoti plašs organismu attīrošu 
procedūru piedāvājums. Katram 
klientiem tiek nodrošināta individuāla 
pieeja un izstrādātas individuālas 
rehabilitācijas programmas. 
 
 
 
 
 



Jāņa Daliņa stadions 

Jāņa Daliņa stadions ir vieglatlētikas un futbola sporta 
bāze ar ļoti senām tradīcijām. Stadiona tribīnēs ir vietas 
1500 skatītājiem. Stadions nodrošina labus treniņu 
apstākļus, lai nodarbotos ar visām vieglatlētikas 
disciplīnām un dažādām sporta spēlēm futbola 
laukumā un četros sporta spēļu laukumos. Katru gadu 
šeit notiek Latvijas svarīgākās vieglatlētikas sacensības 
„Prezidenta balvas izcīņa”. 



Nakšņošana 
Vidzemes Olimpiskā centra sporta kompleksā ietilpst arī Viesnīca 
"Naktsmājas". 

 
• 40 komfortablos numuros varam uzņemt 119 viesus; 
• bezmaksas bezvadu internets visā viesnīca; 
• Divas zāles semināriem, konferencēm, svinībām līdz 100 vietām. 
 
Viesnīca ir ļoti ērta sportistiem, kas aizvada sacensības, treniņus vai 
nometni Vidzemes Olimpiskajā centra sporta kompleksā vai futbola 
stadionā.  

 
Jāņa Daliņa stadions piedāvā dzīvošana sportistu hostelī, kur var 
izmitināt 50 cilvēkus. 



Nometnes 

Vidzemes Olimpiskais centrs 
piedāvā izmantot uzņēmuma 
komplekso piedāvājumu, lai rīkotu 
nometnes profesionālām sporta 
komandām un sportistiem. 

 

Gan vasaras laikā, gan ziemas 
periodā tiek rīkotas bērnu un 
jauniešu aktīvās atpūtas nometnes 
«Piedzīvojumu virpulī», kuras vada 
vairāku Olimpisko spēļu dalībniece 
Jolanta Dukure. 



Skriešanas un nūjošanas trases 

Blakus stadionam un rehabilitācijas 
centram atrodas piecas labiekārtotas 
un marķētas skriešanas un nūjošanas 
trases. Tās ir dažāda garuma – sākot 
no 2,4 līdz 9 km. 

 



Ekskursijas 

Vidzemes Olimpiskais centrs piedāvā izglītojošas un 
interaktīvas ekskursijas, kurās aicina piedalīties kā skolēnus 
un uzņēmumu kolektīvus, tā arī citas interesentu grupas. 
Ekskursijas mērķis ir dot iespēju no iekšpuses ielūkotos centra 
ikdienas dabā, uzzinātu ēkas visdažādākās iespējas, kā arī 
pavadīt aizraujošu laiku kopā ar olimpiešiem.  



Atzinība Eiropas un Pasaules mērogā 

Vidzemes Olimpiskais centrs var lepoties, ka pie 
sevis ir uzņēmis 2011. gada U-19 Pasaules 
čempionātu basketbolā, 2009. gada Eiropas 
čempionātu basketbolā sievietēm, 2010. gada 
Eiropas florbola čempionvienību kausu, kā arī 
daudz citu nozīmīgu sacensību. Vidzemes 
Olimpisko centru par savu ikvasaras treniņu bāzi 
ir izvēlējies arī hokeja klubs Rīgas „Dinamo” un 
Latvijas vīriešu basketbola izlase. 



Sports Valmierā 

Vidzemes Olimpiskais centrs var 
lepoties ar savu neatkarīgu sporta 
mediju, kas aptver visu Valmieru 
un tās apkārtnes notikumus un 
aktualitātes. 
 

Mājas lapa:  

www.vocsports.lv 
 

Raidījums:  

Valmieras Sporta studija 

 

 

http://www.vocsports.lv/
http://www.valmierassportastudija.lv/


Vidzemes Olimpiskais centrs 

Kontakti: 
Rīgas iela 91, Valmiera 

+371 29234765 

www.voc.lv 

www.vocspa.lv 

www.vocsports.lv 

artis.jansons@voc.lv 
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