
 
Pielikums Nr.4 

 
AR LSVS “GODA ZĪME” APBALVOTO SARAKSTS 

 
Apbalvo ar  valdes lēmumu Nr.17/6, 2022.gadā 8.novembrī 

 
                                       

Nr.p.k. Vārds, Uzvārds Par kādiem sasniegumiem. 
640. Vilmu Lojāni Par profesionālu meistarību un ilggadību 

vieglatlētikā un peldēšanā. 
641. Maiju Kulakovu Par augstu profesionalitāti un daudzpusību, plašu, 

mērķtiesīgu redzējumu un radošu 
ieguldījumu,veicinot Līvānu novada sporta 
attīstību, izaugsmi un atpazīstamību. 

642.  Elzu Rūsiņu Par profesionālo meistarību vieglatlētikā un 
brīvprātīgajā darbā. 

  643. Aivaru Bondaru Par dalību 245km Ultra skrējienā Spartathlon 
2022,kas notika no 30.09 līdz 1.oktobrim Atēnās 
Grieķijā. Skrējiens notika no Atēnām līdz Spartai 
245 km garumā. Aivars Bondars šajā skrējienā 
pārstāvēja Latvijas un Jēkabpils novada godu. 
Jāpiemin, ka uz šo skrējienu notiek atlase starp 
pasaules izturīgākajiem skrējējiem. Sportists 
godam veica 245 km un iekļāvās noteikto stundu 
limitā, saņemot par to goda medaļu, lauru 
vainagu. Šādam pasākumam ir jāgatavojas 
vairākus gadus un tam nepieciešams liels 
gribasspēks, mērķtiecība, izturība un neatlaidība. 

644. Anatoliju Macuku Par dalību triatlonā (3,86 km peldēšana;180,25km 
velo;42,2km skriešana) IRONMAN (Dzelzs vīrs) 
pasaules čempionātā 06.-08.10.2022.g. Havajās. 
Šajās unikālajās sacensībās Anatolijs pārstāvēja 
Latvijas un Jēkabpils novada godu. Jāpiemin, ka 
uz šo pasākumu notiek atlase starp pasaules 
izturīgākajiem triatlonistiem. 

645. Gunti Zālīti Par lielu ieguldījumu vecmeistaru -vieglatlētu 
asociācijas vadīšanu, aktīvu līdzdalību RSVK 
komandas startos LSVS spēlēs un dzīves 55. gadu 
jubilejā. 

646. Guntu Pulmani Sakara ar 70.gadu jubileju, par ilggadīgu 
sadarbību ar basketbola sporta veterāniem 
komandā” ZELTENES.” 

647. Teiksmu Reigāsi Sakara ar 60.gadu jubileju, par ilggadīgu 
sadarbību ar basketbola sporta veterāniem 
komandā “ZELTENES” 

648. Viju Rožlapu Sakarā ar 80.gadu jubileju, par ilggadīgu 
sadarbību ar Rīgas šaha sporta veterāniem, 
atbalstu RSVK klubam, dalību Pasaules un 
Eiropas čempionātos šahā iegūstot godalgotās 



vietas un veiksmīgu darba vadītāju šaha skolā, 
audzinot jaunos šahistus. 

649. Benitu Vīksnu Sakara ar 80. gadu jubileju, ilggadīgu sadarbību 
novusa veterānu kustībā, RSVK kluba atbalstu, 
dalību un godalgoto vietu izcīņu Pasaules kausa 
posmos novusa sacensībās un LSVS sacensībās. 

650. Olgu Kartuzovu Sakarā ar 60 gadu jubileju, ilggadīgu sadarbību 
galda tenisa veterānu kustībā, dalību un godalgoto 
vietu iegūšana LSVS sacensībās, kā arī jauniešu 
trenera darbu galda tenisa sportā. 

651. Zinaīdu Grīnbergu Sakarā ar 60 gadu jubileju, ilggadīgu sadarbību 
vieglatlētikas veterānu kustībā, RSVK kluba 
atbalstu ,dalību LSVS sacensībās, kā arī dažādos 
skriešanas čempionātos. 

652. Maiju Kubliņu Sakarā ar ilggadīgu sadarbību basketbolā sporta 
komandā “ZELTENES”, piedaloties Pasaules un 
Eiropas čempionātos ,bieži gūstot panākumus. 

653. Ainu Balodi Sakarā ar ilggadīgu sadarbību basketbola sporta 
komandā “ZELTENES” ,piedaloties Pasaules un 
Eiropas čempionātos, bieži gūstot panākumus. 

  654. Daigu Jansoni Sakarā ar ilggadīgu sadarbību basketbola sporta 
komandā “ZELTENES”, piedaloties Pasaules un 
Eiropas čempionātos, bieži gūstot panākumus. 

655. Laimoni Kūliņu Sakarā ar 80.gadu jubileju., kā arī par ilggadīgu 
piedalīšanos un godalgoto vietu iegūšanu dažādās 
vieglatlētikas disciplīnās (,kopš 1986).,LSVS 
sporta spēlēs .kā arī par aktīvu līdzdalību Eiropas 
un Latvijas vieglatlētikas sacensībās .Jelgavas 
novada sporta aktīvists. 

656. Albertu Tropu Sakarā ar 75.gadu jubileju, kā arī par ilggadīgu 
dalību Ikšķiles un Ogres novada vieglatlētikas 
komandas sastāvā, startējot LSVS sporta spēlēs, 
gūstot godalgotās vietas lodes grūšanā, diska un 
vesera mešanā. Bez tam aktīvi piedaloties 
Latvijas, Pasaules un Eiropas ,un citās 
starptautiskās sacensībās. 

657. Juri Barausu Sakarā ar 70.gadu jubileju , kā arī par ilggadīgu 
dalību Ventspils vieglatlētikas komandas sastāvā 

piedaloties LSVS spēlēs dažādās disciplīnās 
gūstot panākumus. Tāpat piedaloties dažādās 

vieglatlētikas pašmāju sacensībās un starptautiskā. 
658. Imantu Ločmeli Sakarā ar 70.gadu jubileju kā arī par ilggadīgu 

dalību LSVS spēlēs gūstot godalgotās vietas, 
Aktīva dalība arī citās vieglatlētikas sacensībās 
Latvijā, Baltijas un starptautiskās sacensībās. 

659. Brigitu de Koppet Sakarā ar bijušo 75.gadu jubileju, ilggadīgu 
sadarbību vieglatlētikas veterānu kustību ,un 
RSVK kluba atbalstu, aktīvu dalību LSVS 
sacensībās, kā arī dažādos vieglatlētikas 
čempionātos un skrējienos. 



   
660. Normundu Reipsu Bijušais Latvijas handbola izlases un komandas 

“Celtnieks” vārtsargs. Pārstāvot Rīgas Politehnisko 
institūtu un Bauskas SKF vienību kļuvis par vairākkārtēju 
Latvijas meistarsacīkšu uzvarētāju. Aktīvs handbola 
veterānu koordinators un sacensību organizators. LSVS 
rokasbumbu sacensību laureāts un galvenais tiesnesis. 
Sava sporta veida fanāts! Šogad atzīmēja savu 60. dzīves 
jubileju. 
 

661. Tālivaldi Rūmīti Bauskas novada dambretes izlases ilggadīgs dalībnieks. 
Vairākkārtējs Latvijas 64 lauciņu  dambretes čempionātu 
uzvarētājs. LSVS un Latvijas veterānu čempionātu 
čempions individuālajā un komandu vērtējumā. Viens no 
spēcīgākajiem dambretes teorētiķiem mūsu valstī. Šogad 
nosvinējis savu 70. dzimšanas dienu! 
 

662. Mihailu Jēpiševu Ilggadīgs Bauskas novada cīņas sporta izlases dalībnieks. 
Latvijas veterānu sporta spēļu čempions. Brīvās cīņas un 
grieķu romiešu cīņas tradīciju uzturētājs. Sporta 
meistarkandidāts. Bauskas novada cīņas sporta veterānu 
koordinators. Mihails vienmēr tur rūpi par sava novada 
veterāniem un uztur kontaktus gan ar Latvijas cīņas sporta 
veterāniem, gan cīņu biedriem aiz mūsu valsts robežām. 
Šajā gadā svinēja savu 70.dzimšanas dienu. 
 

 
 

  

663. Viktoru Folkmani Ilggadīgs Bauskas novada veterānu vieglatlētikas izlases 
vadītājs. Latvijas veterānu sporta spēļu un Latvijas 
veterānu čempionāta laureāts. Aktīvs jaunās paaudzes 
audzinātājs, lielisks motivātors sporta aktivitātēm visos 
vecumos. Izveidojis vidējo un garo distanču skrējēju 
komandu “Folkmaņi”, kurā, ar lielu aizrautību, 
sportiskajās aktivitātēs iesaista arvien jaunus 
sportotgribētājus dažādās vecuma grupās. Lielisks 
piemērs, kā pārvarot smagu fizisku saslimšanu, ar sporta 
aktivitāšu un gribasspēka palīdzību, atgriezties dzīvē. Šajā 
gadā nosvinēja savu 65.jubileju. 
 

664. Leonu Undzenko Ilggadīgs Bauskas novada vieglatlētikas, dambretes, cīņas 
sporta tradīciju uzturētājs. Latvijas veterānu sporta spēļu 
un Latvijas veterānu čempionātu laureāts. Piedalījies 
starptautiskās sacensībās. Ar lielu atsaucību allaž iesaistās 
gan veterānu sporta pasākumos, gan novada un republikas 
riteņbraukšanas, dambretes un vieglatlētikas sacensībās. 
Sava novada patriots! Šogad svinēja savu 75.dzimšanas 
dienu. 
 

665. Aldi Pavilonu Bauskas novada novusa tradīciju uzturētājs, bijis Latvijas 
veterānu sporta spēļu laureāts, ilggadīgs Bauskas novada 
novusa izlases atbildīgais treneris. Latvijas čempionātu un 
novada sacensību organizators. Jaunās novusistu paaudzes 
audzinātājs. Bauskas novada novusa “sirds un dvēsele”. 
Šogad atzīmēs savu 70 gadu jubileju. 
 

 
 
 

  



666. Guntaru Purviņu Tituliem un uzvarām bagātākais Latvijas 64 lauciņu 
dambretes spēlētājs. Sporta meistars. Nacionālais 
Lielmeistars. Daudzkārtējs Latvijas čempions, 
Starptautisko sacensību laureāts. LSVS, Latvijas un 12 
kārtējs Rīgas pilsētas čempionāta uzvarētājs. Izcils 
dambretes teorētiķis. Aktīvi iesaistās jaunās paaudzes 
dambretistu sagatavošanā. Šogad svinēja savu 60. 
dzimšanas dienu. 
 

667. Antonu Arnicānu Par ilggadēju piedalīšanos svaru bumbu celšanas 
sacensībās kā Latvijas tā arī starptautiskajās. Trīs Ginesa 
rekordi svaru bumbu celšanā. 

668. Alekseju Koziņecsu Par ilggadīgu un aktīvu dalību un sasniegumiem veterānu 
sportā un popularizējot Valmieras pilsētas un novada 
vārdu Latvijā un Baltijā, kā arī sasniedzot 80. dzīves 
jubileju. 
 

669. Rimantsa Velmunskisa Par ilggadīgu ieguldījumu Bauskas pilsētas stadiona 
attīstībā, par novada sporta infrastruktūras pilnveidošanu, 
par atbalstu novada, valsts un starptautiska mēroga sporta 
pasākumu sarīkošanā dažāda vecuma sportistiem un 
sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju. 
 

670. Ainu Slucku Par ieguldījumu Bauskas novada invalīdu sporta attīstībā 
un popularizēšanā, par uzrādītajiem rezultātiem invalīdu 
sporta sacensībās novadā, Latvijā un pārrobežu aktivitātēs 
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un sakarā ar 
nozīmīgu dzīves jubileju. 

671. Līgu Beržuka Mūža ieguldījums, 80 gadu jubileja, - par aktīvu dalību 
veterānu-senioru sacensībās, veselīga dzīvesveida 
popularizēšanā. 
 

672. Ritvaru Kalniņu Eiropas čempionātā valmierietis diennakts skrējiena veica 
250,065 km un laboja kopš 2013. gada Jānim Actiņam 
piederošo Latvijas rekordu (243,991). Neticams 
gribasspēks, mērķtiecība un izturība piemīt Ritvaram, ar 
ko lepojamies un apbrīnojam. 

673. Juriju Novikovu  Par izciliem sasniegumiem sportā , par airēšanas 
popularizēšanu  un dzīves jubilejā 

674. Jurisa Griķi Par izciliem sasniegumiem sportā , par airēšanas 
popularizēšanu  un dzīves jubilejā  

675. Līgu Bejakovu Par izciliem sasniegumiem sportā , par airēšanas 
popularizēšanu  un dzīves jubilejā  

 


