
Pielikums Nr.3 
 

AR LSVS MEDAĻAS “SPORTA SLAVA” APBALVOTO 
SARAKSTS 

 
Ar III pakāpes bronza medaļu apbalvoti 

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

 
 

Nr.p.k. Vārds, Uzvārds Par kādiem sasniegumiem. 
 

246. 
 
Gintu Kraukli 

Par augstu profesionalitāti un daudzpusību, plašu, 
mērķtiesīgu redzējumu un radošu ieguldījumu, veicinot 
Līvānu novada sporta attīstību, izaugsmi un 
atpazīstamību, sporta tradīciju izkopšanu. 

 
247. 

 
Robertu Mālnieku 

Par augstu profesionalitāti un daudzpusību, plašu , 
mērķtiecīgu redzējumu un radošu ieguldījumu, 
veicinot Līvānu novada sporta riteņbraukšanas 
attīstību, izaugsmi un atpazīstamību, riteņbraukšanas 
tradīciju izkopšanu. 

   
 
 
 248. 

  
 
Anatoliju Belozerovu    

Sakarā ar 75. jubileju, ilggadīgu sadarbību 
riteņbraukšanas veterānu kustībā, ņemis dalību 
riteņbraukšanas sacensību tiesāšanā, RSVK kluba 
atbalstu. LSVS riteņbraukšanas sacensībās palīdzējis 
startēt veterāniem. Bijušais PSRS čempions 
riteņbraukšanas krosā 1967.g. Suhumi,1970.g.2.vietas 
ieguvējs 2 etapos daudzdienu braucienā pa šoseju 
283km posmos. Startējis gan šosejā, gan trekā. Šobrīd 
U23 riteņbraucēju treneris. 

   
 
 249. 

 
 
Helēnu Ringu 

 

Sakarā ar 75.gadu jubileju, ilggadīgu sadarbību 
vieglatlētikas veterānu kustībā, RSVK kluba atbalstu, 
dalību Pasaules un Eiropas čempionātos vieglatlētikā 
un LSVS sacensībās. 

 
  250. 

   
Ināru Rozēnu 

Sakarā ar 70. Gadu jubileju, ilggadīgu sadarbību 
vieglatlētikas veterānu kustībā, RVSK kluba atbalstu, 
dalību Pasaules un Eiropas čempionātos vieglatlētikā 
un LSVS sacensībās. 

 
251. 

  
Juri Kaļinku 

Sakarā ar bijušo 80.gadu jubileju, ilggadīgu atbalstu 
basketbola veterānu kustībā, piedaloties Latvijas, 
Pasaules un Eiropas sporta forumos gūstot panākumus. 

 
 

252. 

 
Līviju Mušu 

Sakarā ar 75.gadu jubileju, kā arī par ilggadīgu 
sadarbību vieglatlētikas veterānu kustības aktivizēšanu 



 

Jūrmalā., piedaloties LSVS sacensībās ,gūstot 
panakumus kā arī piedaloties dažādos skrējienos. 

 
  253. 

  
Lailu Ceiku 

Sakarā ar 70.gadu jubileju un ilggadīgu sadarbību 
vieglatlētikas veterānu kustībā Valmierā , piedaloties 
LSVS sacensībās , dažādos skrējienos , maratonos. 
Tāpat gūstot panākumus dažādās starptautiskās 
sacensībās Eiropā un Baltijā. 

  
254. 

 
Raiti Lērmi 

Sakarā ar 80.gadu jubileju ,un ilggadīgu sadarbību 
vieglatlētikas veterānu kustībā Valmierā, piedaloties 
LSVS sacensībās , Pasaules un Eiropas čempionātos 
,dažādās soļošanas sacensībās Latvijā un Baltijā gūstot 
atdzīstamus rezultātus.  

 
255. 

 
Normundu Ivzānu 

Par aktīvu sadarbību vieglatlētikas veterānu kustībā un 
izciliem sasniegumiem sporta soļošanā starptautiskā 
arēnā – Pasaules un Eiropas čempionātos, LSVS 
spēlēs, tā soļošanu popularizējot arī Latvijā. 

 
256. 

 
Zigfrīdu Baumani 

Sakarā ar 80.gadu jubileju, un ilggadīgu sadarbību 
vieglatlētikas veterānu kustībā, piedaloties LSVS 
sacensībās soļošanas disciplīnās ,kā arī dažādās 

soļošanas sacensībās Baltijā, Eiropā un pasaulē gūstot 
panākumus komandu soļojumos savā vecuma grupa. 

 
257. 

    
Tālivaldi Krūmiņu 

Par lielu ieguldījumu sporta veterānu dzīvē Latvijā, 
savā Tukuma novadā, Tumē, par lieliskām 

organizatora spējām sarīkot dažādas sacensības visām 
paaudzēm un aktīvu līdzdalību LSVS spēlēs 

vieglatlētikā. 


