Fizisko aktivitāšu iespējas Valmieras pilsētas pašvaldībā
Atrašanās vieta
Vidzemes Olimpiskais
centrs

Rīgas iela 91, Valmiera

Kontaktinformācija
64233401, info@voc.lv,

Papildus informācija
(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
www.voc.lv

Jāņa Daliņa stadions

Jāņa Daliņa iela 2,
Valmiera

26173457, janis.blums@voc.lv,

Futbola laukums /100×60m/ tribīnes 1200 vietām,
Vieglatlētikas sektors/6 celiņi aplī, 8 taisnē, spurtana
segums, 2 volejbola laukumi/spurtans/, 1 tenisa
laukums/spurtans/, 2 basketbola laukumi
/spurtans/, vieglatlētikas manēža/75m×6m,
spurtans/, trenažieru sektors/ 5m×14m/, ziemā brīvdabas slēpošanas trases
www.voc.lv

Valmieras Bērnu sporta
skolas peldbaseins

Zvaigžņu iela 4,
Valmiera

64235691, vbss@inbox.lv,

Slēgts 25m peldbaseins (4 celiņi)
www.vbss.valmiera.lv

Valmieras Futbola kluba
futbola stadions

Sporta iela 2, Valmiera

info@valmierasfk.lv,

Futbola laukus (zālāja segums, 100x60m), futbola
laukums (sintētiskā seguma, 80x40m), futbola
laukums (zālāja segums, 80x40m)
www.valmierasfk.lv

Airēšanas trase "Krāces"

Kāpu iela 15, Valmiera

64235691, vbss@inbox.lv,

Airēšanas slaloma trase, laivu ēlings, mini futbola
laukums (0x25m), peldvieta
www.vbss.valmiera.lv

Valmieras Pārgaujas
sākumskolas sporta bāze

Meža iela 12A, Valmiera

64235490,
vps@valmiera.edu.lv,

Universālā sporta spēļu zāle (44x26m)
http://vpp.edu.lv/

Valmieras 5.vidusskolas
sporta bāze

Raiņa iela 3, Valmiera

64222443,
v5vadm@valmiera.edu.lv,

Sporta spēļu zāle (36x20m, 280 skatītāju vietas, 100
stāvvietas), trenažieru zāle (8x20m), brīvdabas
sporta laukumi: mini futbola laukums, vieglatlētikas
sektori, basketbola laukums.
http://v5v.id.lv/

Valmieras Pārgaujas
ģimnāzijas sporta bāze

Zvaigžņu iela 4,
Valmiera

64235793,
vpg@valmiera.edu.lv,

Sporta spēļu zāle (36x18m), brīvdabas sporta
laukumi: futbola laukums (70x40m, mākslīgais
segums), vieglatlētikas sektors (asfalta segums),
pludmales volejbola laukums
http://vpg.edu.lv/

Valmieras Viestura
vidusskolas sporta bāze

Viestura aleja 3,
Valmiera

64222436,
vvv@valmiera.edu.lv,

Sporta spēļu zāle (36x16m), trenažieru zāle (6x10m),
brīvdabas sporta laukumi: futbola laukums
(90x50m), vieglatlētikas skrejceļš (izdedži)

http://viesturi.edu.lv
Valmieras 2.vidusskolas
sporta bāze

Raiņa iela 11, Valmiera

64281559,
v2v@valmiera.edu.lv,

Sporta spēļu zāle (36x18m), mazā VFS zāle (25x7m),
brīvdabas sporta laukumi: mini futbola laukums,
vieglatlētikas sektori, brīvdabas volejbola laukums
http://v2v.edu.lv

Valmieras Valsts
ģimnāzijas sporta bāze

Leona Paegles iela 40,
Valmiera

64222459,
VFS zāle (18x9m), brīvdabas sporta laukumi:
vvg.kanceleja@valmiera.edu.lv, vieglatlētikas sektori, volejbola laukums, basketbola
laukums, futbola laukums (70x40m)
http://vvg.edu.lv/

Valmieras Vājdzirdīgo
bērnu
internātpamatskolasattīstības centra sporta
bāze
Valmieras sākumskolas
sporta bāze

Leona Paegles iela 5/7,
Valmiera

64207380,
vvbis_ac.kanc@valmiera.edu.lv

Leona Paegles iela 40A,
Valmiera

64224737, vs@valmiera.edu.lv, Sporta spēļu zāle (34x19)
www.vss.edu.lv

Pludmales volejbola bāze Jāņa Daliņa iela 6,
Daliņu pludmalē
Valmiera

64233401, info@voc.lv,

Valmieras pilsētas
skeitparks

64232192, vinda@valmiera.lv,

Rīgas iela 43, Valmiera

VFS zāle (14x8m), brīvdabas basketbola laukums

4-5 pludmales volejbola laukumi
www.voc.lv
Skeitparks (60x30m)
http://vinda.valmiera.lv

Vidzemes slimnīcas
sporta bāze

Jumaras iela 195,
Valmiera

64202600, hosp@valm.lv,

Sporta spēļu zāle (32x24m), 2 tenisa korti (tenisita
segums)
www.vidzemesslimnica.lv

Jāņa Daliņa stadiona apkārtnē atrodas marķētas trases - skriešanai, nūjošanai, riteņbraukšnai un slēpošanai (vairāk informācijas http://voc.lv/skriesanas-trases).
Publiskie bērnu rotaļu un atpūtas laukumi (Rīgas ielā 43, Meža ielā 12A, Raiņa ielā 3)

