
Nominācijas „Gada atzinība sportā” ieguvēji no 2008. līdz 2020.gadam 

 

2020.gads 

 

Nominācijā „Cerība sportā” 

Darja Sopova – Sporta skolas “Spars” vieglatlētikas nodaļas audzēkne. Baltijas U-20 

čempionātā izcīnīta 2.vieta augstlēkšanā un 3.vieta trīssoļlēkšanā. Latvijas U-20 

čempionātā 1.vieta trīssoļlēkšanā 1.vieta augstlēkšanā un 2.vieta tāllēkšanā. Izpildīts 

Eiropas U-20 čempionāta normatīvs, Latvijas pieaugušo izlases dalībniece trīssoļlēkšanā. 

 

Nominācijā „Paraugs sportā”  

Anželika Šilberga – Sporta pedagogs ar vairāk nekā 30 gadu stāžu. Ventspils 2. 

pamatskolas sporta skolotāja, kas lieliski pārzina sporta metodiku, aktīvi rosina skolēnos 

interesi par sportu un olimpisko kustību, organizē pasākumus ar populāru sportistu 

iesaisti, kā arī brīvajā laikā pati ir aerobikas trenere. Katru gadu aktīvi iesaistās 

Olimpiskās dienas organizēšanā Ventspils pilsētā. Izglītības pārvaldes sporta skolotāju 

metodiskās apvienības vadītāja. 

 

Nominācijā „Gada seniors” 

Ginta Rassa – Ventspils veterānu sporta kluba dalībniece. Baltijas valstu čempione 

vieglatlētikā senioriem savā vecuma grupā 200m, 400m un 800m distancēs un Latvijas 

čempione vieglatlētikā senioriem savā vecuma grupā 400m un 800m distancēs. 

 

Nominācijā „Mūža ieguldījums sportā” 

Rūta Šauberga – Airēšanas treneres darba stāžs ir garāks nekā pusgadsimts. No tiem  

sporta skolā  “Spars” aizvadīti teju 20 gadi, kuros sevi ir pierādījusi kā talantīgu, zinošu, 

prasīgu, radošu pedagogu ar ļoti augstu atbildības sajūtu. Treneres darbības laikā sportisti 

piedalījušies gan pasaules junioru čempionātā, gan pasaules kausa sacensībās. Treneres 

audzēkņi ar panākumiem startējuši Latvijas pieaugušo un Latvijas jaunatnes olimpiādēs, 

audzēkņi iekļauti Latvijas jaunatnes izlases sastāvā. Vada smaiļošanas klubu “Uz viļņa”. 

 

Nominācijā „Labākais treneris” 

Juris Petrovičs/Andris Kronbergs – Sporta skolas “Spars” vieglatlētikas nodaļas treneri. 

Treneru vadībā  Rūta Kate Lasmane izpildīja normatīvu Eiropas U-23 čempionātam 

vieglatlētikā trīssoļlēkšanā, kā arī izcīnīja pirmās vietas trīssoļlēkšanā un tāllēkšanā 

Latvijas čempionātā. Treneru audzēkne Darja Sopova izpildīja normatīvu pasaules U-20 

čempionātam vieglatlētikā trīssoļlēkšanā, savukārt, Luīze Dārta Sietiņa izpildīja Eiropas 

U-23 čempionāta normatīvu 110m/barjerskriešanā  

 

Nominācijā „Labākā sporta komanda” 

Motoklubs “Rodeo” – Latvijas klubu vērtējumā 12.reizi kļuva par čempioniem.  Kluba 

sportists Toms Macuks kļuva par Eiropas vicečempionu EMX Open klasē un Latvijas 

čempionu prestižajā MX1 klasē. 

 

Nominācijā “Ventspilnieku simpātija sportā” 

Madara Frēliha – Garo distanču skrējēja, godalgotu vietu ieguvēja 5 km, 10 km un 

42,195 km distancēs, sertificēta vieglatlētikas un fitnesa trenere, un trīs bērnu mamma. 

Ikdienā vada nodarbības vispārējā fiziskā sagatavotībā un Jaunrades namā vada interešu 

izglītības pulciņu “Fitnesa skoliņa”, kurā bērni apgūst kustību prieku un apgūt veselīga 

dzīvesveida pamatus! 

 

Nominācijā „Labākais sportists” 

Kārlis Pauls Lasmanis – Pasaules tūres kopvērtējuma 3x3 basketbolā  uzvarētājs. 

Pasaules tūres posmu uzvarētājs Saūda Arābijā un Ungārijā. Pasaules 3x3 reitingā ieņem 

5.vietu. Gatavojas 2021.gada Tokijas Olimpiskām spēlēm. 

 



Nominācijā „Labākā sportiste” 

Rūta Kate Lasmane – Latvijas čempionātā vieglatlētikā  pieaugušajiem 1.vieta 

trīssoļlēkšanā, ar rezultātu 13.82m un par 25 centimetriem uzlabots personiskais rekords. 

Valsts Prezidenta balvas sacensībās trīssoļlēkšanā izcīnīja 1.vietu, bet tāllēkšanā 3.vietu. 

Izpildīts normatīvs Eiropas U-23 čempionātam trīssoļlēkšanā.  

 
2019.gads 

 
Nominācijā „Cerība sportā”  

Daniela Ivanova – Sporta skolas “Spars” svarcelšanas nodaļas sportiste. Eiropas U-17 

čempionātā svarcelšanā ar jaunu personisko rekordu izcīnīja zelta medaļu, bet Eiropas  

junioru čempionātā 8.vietu. Latvijas Jaunatnes olimpiādes uzvarētāja svarcelšanā 

jaunietēm. 

 

Nominācijā „Paraugs sportā”   

Aigars Matisons – Sporta skolas „Spars” vieglatlētikas nodaļas treneris un Aigara 

Matisona skriešanas kluba vadītājs. Aktīvi startē valsts un Eiropas līmeņa sacensībās savā 

vecuma grupā, 2019.gadā startējis Ņujorkas, Berlīnes un Bostonas maratonos. Motivē 

jauniešus veselīgam dzīvesveidam, aktīvi iesaistās pilsētas sporta pasākumu organizēšanā, 

organizē sporta labdarības pasākumus.   

 

Nominācijā „Gada seniors”  

Valdis Cela – Ventspils veterānu sporta kluba dalībnieks. Eiropas čempionātā 

vieglatlētikā senioriem izcīnīja zelta medaļas kārtslēkšanā un tāllēkšanā, sudraba medaļas 

augstlēkšanā un trīssoļlēkšanā, kā arī bronzas medaļas 300m un 80m barjerskriešanā. 

Kļuva par trīskārtēju pasaules čempionu senioriem telpās pieccīņā, kārtslēkšanā un 

trīssoļlēkšanā, kā arī ieguva sudraba medaļu tāllēkšanā. 

 

Nominācijā „Mūža ieguldījums sportā”  

Mārīte Strūģe – Ilggadēja Sporta skolas „Spars” direktora vietniece mācību darbā, šobrīd 

sporta metodiķe, kura vienmēr strādājusi sportam un mācījusi to darīt citiem. Ar savu 

darbu motivējusi skolēnus sportot, veidot pozitīvu attieksmi pret sportu un veselīgu 

dzīvesveidu. Ventspils Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja, lielu darbu velta 

senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām veselības nostiprināšanā, katru gadu 

organizē sporta svētkus šiem cilvēkiem. 

 

Nominācijā „Labākais treneris”  

Eduards Andruškēvičs/Viktors Ščerbatihs – Svarcēlāju Rebekas Kohas, Ritvara 

Suhareva, Artūra Plēsnieka, Vadima Koževņikova, Danielas Ivanovas, Armanda 

Mežinska treneris. Treneru audzēkņi izcīnījuši 2019.gadā godalgotas vietas Eiropas 

čempionātā pieaugušajiem, kā arī pasaules un Eiropas Jaunatnes čempionātos.  

 

Nominācijā „Labākā sporta komanda”  

Basketbola klubs „Ventspils” – Kļuva par pirmajiem Latvijas - Igaunijas basketbola 

līgas čempioniem, finālā ar 102:80 uzvarot VEF Rīga komandu. Latvijas Basketbola līgas 

turnīrā BK Ventspils komanda ierindojas 2.vietā.  

 

Nominācijā “Ventspilnieku simpātija sportā”  

Andris Valerts – Ventspils Maratona kluba vadītājs. Aktīvi piedalās daudzpusīgu sporta 

pasākumu organizēšanā Ventspils pilsētā. 

 

Nominācijā „Labākais sportists”  

Kārlis Pauls Lasmanis – Latvijas 3x3 basketbola izlases sastāvā pasaules kausa 2.vietas 

ieguvējs. 2019.gadā izcīnīja trīs uzvaras sacensību seriāla “World Tour” posmos Dohā, 

Prāgā un Džidā. Sezonas laikā bija sasniedzis pirmo vietu FIBA 3x3 individuālajā ranga 

tabulā.  



 

Nominācijā „Labākā sportiste” Rebeka Koha – Eiropas pieaugušo un Eiropas U-23 

čempionāta svarcelšanā uzvarētāja. Pasaules čempionātā svarcelšanā izcīnīja 8.vietu, 

pasaules reitingā 6.vietā. 

 

2018.gads 

  

Nominācijā „Cerība sportā” 

Rūta Kate Lasmane  

Pasaules U20 čempionātā trīssoļlēkšanā izcīnīja 5.vietu ar rezultātu 13,54m. Sasniedza 

divus Latvijas junioru rekordus. Latvijas U20 čempionāta uzvarētāja trīssoļlēkšanā. 

 

Nominācijā „Paraugs sportā”  

Ilmārs Vensbergs 

Volejbola kluba „Ventspils” treneris, ilggadējs volejbola sacensību organizators un 

veterānu volejbola aktīvists. Cilvēks, kurš  savu spēku un zināšanas veltījis volejbolam 

vairāk kā 40 gadus, gan kā izcils volejbola spēlētājs, gan kā treneris un tētis, kurš arī 

savus bērnus ir ievirzījis sportā. 

 

Nominācijā „Gada seniors” 

Valdis Cela 

Ventspils veterānu sporta kluba dalībnieks. Latvijas un Eiropas labākais seniors 

vieglatlētikā 2018. gadā.  Eiropas čempionātā vieglatlētikā telpās senioriem izcīnīja četras 

zelta medaļas, ar jaunu pasaules rekordu izcīnīja uzvaru pieccīņā (4575) un atkārtoja 

Eiropas rekordu kārtslēkšanā (3,20 m). Tāpat Valdim zelta medaļas augstlēkšanā (1,53m) 

un trīssoļlēkšanā (10,36m). Pasaules čempionātā vieglatlētikā senioriem izcīnīja zelta 

medaļas 80 metru barjerskriešanā (13,81 sek.), trīssoļlēkšanā  (10,35m) un tāllēkšanā 

(4,98m), kā arī sudraba medaļas kārtslēkšanā  (3 m) un augstlēkšanā  (1,51m). 

 

Nominācijā „Mūža ieguldījums sportā” 

Māris Grīva 

Viena no leģendārākajām Latvijas sporta personībām. Darba mūžu veltījis sportam. Māris 

Grīva ir 1980.gada olimpiskā čempiona šķēpa mešanā Daiņa Kūlas treneris  un kādreizējā 

Latvijas rekordista, trīs olimpisko spēļu (2000.,2004. un 2008.) dalībnieka šķēpmetēja 

Ērika Raga treneris, kā arī 2012.gada Londonas Olimpisko spēļu dalībnieces tāllēkšanā 

Laumas Grīvas treneris. Māris Grīva šobrīd turpina darbu ar talantīgākajiem 

vieglatlētiem. 

 

Nominācijā „Labākais treneris” 

Eduards Andruškēvičs/Viktors Ščerbatihs 

Svarcēlāju Rebekas Kohas, Ritvara Suhareva, Artūra Plēsnieka, Vadima Koževņikova un 

Danielas Ivanovas treneri, kuru audzēkņi 2018.gadā izcīnījuši godalgotas vietas Eiropas 

čempionātā pieaugušajiem, kā arī pasaules un Eiropas junioru un jauniešu čempionātos.  

 

Nominācijā „Labākā sporta komanda” 

Basketbola klubs „Ventspils” 

Desmito reizi kļuva par Latvijas čempioniem finālsērijā ar 4:2 pārspējot VEF Rīga 

komandu. Startē FIBA čempionu līgas turnīrā. 

 

Nominācijā “Ventspilnieku simpātija sportā” 

Hokeja klubs “Venta 2002” 

Otro gadu pēc kārtas kļuva par Latvijas hokeja 1.līgas čempioniem. 

 

 

 

 



Nominācijā „Labākais sportists” 

Kārlis Pauls Lasmanis 

Latvijas ielu basketbolā 3x3 izlases sastāvā Eiropas kausa izcīņā  Rumānijas galvaspilsētā 

Bukarestē izcīnījis 2.vietu un Pasaules tūres finālturnīrā Pekinā, startējot vienā komandā 

ar Nauri Miezi, Agni Čavaru un Edgaru Krūmiņu, izcīnīja 2.vietu. 

 

Nominācijā „Labākā sportiste” 

Rebeka Koha 

Eiropas pieaugušo čempionātā svarcelšanā 1.vieta summā (220kg). Pasaules pieaugušo 

čempionātā 3.vieta summā (227kg). Pasaules junioru čempionātā 1.vieta summā (219kg). 

Eiropas junioru čempionātā 1.vieta summā (220kg). 

 

2017.gads 

 

Nominācija „Cerība sportā” Vladlens Jarockis 

2017.gada Eiropas kadetu čempionāta džudo bronzas medaļnieks, Eiropas Jaunatnes 

Olimpiādes 9.vietas ieguvējs džudo svara kategorijā virs 90 kg. Latvijas kadetu čempions 

džudo. 

 

Nominācija „Paraugs sportā” Igors Likovs 

Ventspils tekvondo un kikboksa kluba Favorīts vadītājs un treneris. Ieguldījis lielu darbu 

jauno sportistu audzināšanā, regulāri gūst panākumus Latvijas mēroga un starptautiskās 

sacensībās. Aktīvi iesaistās sacensību organizēšanā. Ir pieckārtējs Latvijas čempions, 

uzvarējis pasaules un Eiropas čempionātā, kā arī pasaules militārajās sporta spēlēs 

kikboksā un bijis Latvijas vicečempions tekvondo. 

 

Nominācijā „Gada seniors” Dainis Kūla 

2017.gadā pirmo reizi kļuva par pasaules čempionu šķēpa mešanā senioriem, uzvarot ar 

56,26 m tālu metienu. Eiropas senioru čempionātā šķēpa mešanā izcīnīja trešo vietu. 

 

Nominācijā „Mūža ieguldījums sportā” Astra Hermansone 

Ilggadēja Ventspils 1.pamatskolas skolotāja, par sporta skolotāju šajā skolā sākusi strādāt 

1962.gadā. Visus 46 darba gadus bijusi uzticīga savai pirmajai darba vietai, kā arī 

strādājusi Ventspils sporta skolā par basketbola treneri.  A.Hermansones vadībā skolas 

komandas ir sasniegušas augstus rezultātus gan pilsētas, gan republikas līmeņa 

sacensībās. Skolotāja ir minibasketbola tradīciju aizsācēja pamatskolā. 

 

Nominācijā „Labākais treneris” Eduards Andruškēvičs/Viktors Ščerbatihs 

Rebekas Kohas, Ritvara Suhareva un Artūra Plēsnieka treneri. 2017.gadā viņu audzēkne 

Rebeka Koha kļuva par pasaules čempionāta bronzas medaļas ieguvēju, Eiropas 

vicečempioni, kā arī pasaules un Eiropas junioru čempioni. Artūrs Plēsnieks 2017.gada 

pasaules čempionātā svarcelšanā izcīnījis sudraba medaļu. Ritvars Suharevs kļuvis par 

Eiropas junioru čempionu.  

 

Nominācijā „Labākā sporta komanda” Basketbola klubs „Ventspils” 

2017.gadā Latvijas basketbola līgas 2.vietas ieguvēji. FIBA Čempionu līgā iekļuva 

izslēgšanas turnīra 1.kārtā 

 

Nominācijā „Labākā sportiste” Rebeka Koha (svarcelšana) 

2017.gada sezonā pirmo reizi ieguva bronzas medaļu pasaules čempionātā, otro vietu 

Eiropas čempionātā svarcelšanā pieaugušajiem un uzvarēja pasaules un Eiropas junioru 

čempionātos. 

 

 

 

 



 

Nominācijā „Labākais sportists” Ritvars Suharevs (svarcelšana) 

2017.gadā Eiropas čempionātā pieaugušajiem svara kategorijā līdz 77 kg  izcīnīja astoto 

vietu, uzvarēja Eiropas junioru čempionātā un bija ceturtais pasaules junioru čempionātā 

 

Ventspilnieku simpātija sportā Raimonds Martinovskis (kikbokss) 

2017.gadā kļuvis par Eiropas čempionāta un pasaules kausa 2.vietas ieguvēju K-1 

disciplīnā svara kategorijā līdz 81 kilogramam.   

 

Un treneris Sergejs Deņisovs 

Pasaules un Eiropas sacensību medaļnieku Raimonda Martinovska un Aleksa Ļeonova 

treneris un kluba Ventspils Kikboksa leģions vadītājs. 

 

2016.gads 

 

Nominācija “Labākā sportiste” - Rebeka Koha (svarcelšana) 

Riodežaneiro Olimpiskās spēlēs svara kategorijā līdz 53kg 4.vieta Raušanā sasniegti 

90kg, bet grūšanā 107kg, kas summā deva 197kg. Eiropas pieaugušo čempionāta bronzas 

medaļas ieguvēja svara kategorijā līdz 53kg. Raušanā 90kg, grūšanā 108kg, bet summā 

198kg. Kļuva par divkārtēju Eiropas U-20 čempioni.  

 

Nominācija “Labākais sportists” - Artūrs Plēsnieks (svarcelšana) 

Riodežaneiro Olimpiskajās spēlēs svarcelšanā svara kategorijā līdz 105kg ieguva 8.vietu. 

Raušanā Artūrs sasniedza jaunu personisko rekordu 181kg, bet grūšanā 218kg, kas 

summā deva 399kg. 2016.gada Eiropas čempions svarcelšanā svara kategorijā līdz 105kg 

Raušanā 177kg, grūšanā 226kg, bet summā 403kg. 

 

Nominācija “Labākais treneris” – Eduards Andruškēvičs 

Riodežaneiro Olimpisko spēļu dalībnieku Rebekas Kohas un Artūrs Plēsnieka treneris. 

Trenera audzēkņi (R.Koha, A.Plēsnieks, R.Suharevs) izcīnījuši godalgotas vietas Eiropas 

čempionātā pieaugušajiem, kā arī Eiropas Jaunatnes čempionātos. Trenera vadībā 

Ventspils svarcēlāji izcīnīja 6 zelta medaļas Latvijas 4.vasaras Olimpiādē.  

 

Nominācija “Cerība sportā”- Luīze Šepte (basketbols) 

2016.gada pasaules U-17 čempionātā (vidēji spēlē guva 12,4 punktus) ieguva 10.vietu. Ir 

Latvijas U-18 izlase dalībniece, kas 2016.gadā ieguva 4.vietu Eiropas čempionātā un bija 

viena no izlases līderēm (vidēji spēlē 9,7 punkti). BK Ventspils sieviešu komandas un 

TTT juniores spēlētāja (trenējas kopā ar Eiropas kausa izcīņas komandu TTT Rīga). 

Latvijas pieaugušo izlases kandidāte un šogad debitējusi Latvijas pieaugušo sieviešu 

izlasē spēlē pret Jaunzēlandi.  

 

Nominācija “Paraugs sportā” – Valdis Cela 

Ventspils veterānu sporta kluba dalībnieks. Aktīvi piedalās pilsētas un valsts mēroga 

sporta pasākumos veterāniem, daudzkārtējs godalgoto vietu ieguvējs Eiropas un Pasaules 

čempionātos un starptautiskās sacensībās vieglatlētikā veterāniem. Ar savu piemēru 

motivē jauniešus nodarboties ar sportu un nekad neatsaka palīdzību saviem kolēģiem. 

Galda tenisa entuziasts. 2016.gada Pasaules čempions vieglatlētikā senioriem kārtslēkšanā 

un desmitcīņā.  

 

Nominācija “Gada labākā komanda sportā” - Basketbola klubs „Ventspils” 

2016.gadā kļuva par Latvijas Basketbola līgas 3.vietas ieguvējiem.  FIBA Eiropas kausa 

izcīņā iekļuva TOP 16 labāko komandu skaitā.  

 

 

 

 



Nominācija “Gada sporta seniors” - Dace Brakanska 

Ventspils veterānu sporta kluba dalībniece. Eiropas čempionātā vieglatlētikā telpās 3.vieta 

trīssoļlēkšanā. Pasaules čempionātā senioriem 3.vieta trīssoļlēkšanā. Latvijas sporta 

senioru čempionātā vieglatlētikā 1 zelta un 1 sudraba medaļa. 

 

Nominācija “Mūža ieguldījums sportā”  - Anete Riekstiņa 

Ventspils 4.vidusskolas sporta skolotāja (darba stāžs 35 gadi). Skolotājai piemīt laba 

sociālā kompetence – ar savu profesionālo rīcību, atrod kompromisu, lai sasniegtu 

optimālu rezultātu darbā ar skolēniem un vecākiem. A.Riekstiņas vadībā pilsētas un 

republikas līmeņa sacensībās komandas sasniedz augstus rezultātus. Skolotāja ir viena no 

Ventspils Frisbija kluba dibināšanas iniciatorēm, ir aktīva šī sporta veida popularizētāja. 

 

2015.gads 
 

Nominācija „Paraugs sportā” - Māris Bože Četrkārtējs Pasaules un divkārtējs Eiropas 

čempions virves vilkšanā. 35-kārtējs Latvijas čempions virves vilkšanā. 25 gadu vecumā 

virves vilkšanas kluba „Velkonis” sastāvā kļuva par jaunāko Pasaules čempionu. Pašlaik 

aktīvs Kalnu riteņbraukšanas komandas „Velkonis” braucējs un organizators. Komanda ar 

labiem panākumiem startē SEB kalnu riteņbraukšanas maratonā. Savā profesionālajā 

darbā aktīvi iesaistās sporta infrastruktūras jautājumu pilnveidošanā. 

 

Nominācija „Gada seniors”- Uģis Lasmanis Ventspils veterānu sporta kluba dalībnieks, 

kurš 2015.gadā ar lieliskiem panākumiem startējis Pasaules čempionātā vieglatlētikā 

senioriem un savā vecuma grupā izcīnījis 1.vietu augstlēkšanā (1,92m) . Eiropas 

čempionātā vieglatlētikā telpās senioriem ar rezultātu 1,87m izcīnīta 1.vieta augstlēkšanā. 

 

Nominācijā „Cerība sportā” - Roberts Zvejnieks Pasaules junioru čempionātā šorttrekā 

izcīnīja 19.vietu, Eiropas pieaugušo čempionātā šorttrekā izcīnīja 25.vietu. Eiropas kausa 

finālsacensībās šorttrekā izcīnīta 1.vieta junioru B grupā. Latvijas Ziemas Olimpiādē 

ieguva 3 zelta medaļas 500m, 1000m un 1500m distancēs. 

 

Nominācijā „Mūža iegudījums sportā” - Ilmārs Seilis Sporta skolas „Spars” direktors 

no 2001. - 2012.gadam. Ilggadējs sporta skolas „Spars” sporta vingrošanas nodaļas 

treneris. Daudzi trenera Ilmāra Seiļa audzēkņi guvuši panākumus Latvijas un starptautiska 

līmeņa sacensībās. 

 

Nominācijā „Labākais treneris” - Eduards Andruškēvičs Artūra Plēsnieka, Rebekas 

Kohas un Ritvara Suhareva treneris. Viņa sportisti šosezon guvuši godalgotas vietas 

starptautiskās sacensībās un čempionātos. Rebeka Koha kļuvusi par Eiropas U-17 

čempioni, Pasaules U-17 vicečempioni, Eiropas U-20 čempioni, Pasaules U-20 

čempionātā iegūta 6.vieta, Pasaules čempionātā iegūta 10.vieta, Latvijas Jaunatnes 

Olimpiādes čempione. Ritvars Suharevs Eiropas U-17 čempions, Pasaules U-17 

vicečempions, Eiropas U-20 vicečempions, Pasaules U-20 čempionātā iegūta 9.vieta, 

Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādes čempions. Artūrs Plēsnieks Pasaules čempionātā 

svarcelšanā iegūta 3.vieta, Eiropas U-23 čempionātā iegūta 1.vieta un Eiropas pieaugušo 

čempionātā iegūta 8.vieta, bet Ulvis Bērzons ieguvis 10.vietu Eiropas čempionātā. 

 

Nominācijā „Labākā sporta komanda” - Basketbola klubs „Ventspils” Deviņkārtēji 

Latvijas čempioni. 2015.gadā kļuvuši par Baltijas Basketbola līgas (BBL) 

vicečempioniem, arī Latvijas čempionātā 2015. gadā kļuvuši par Latvijas vicečempioniem 

finālsērijā piekāpjoties VEF Rīga. Komanda startējusi arī ULEB Eirokausa turnīrā. 

 

Speciālbalva „Gada saliedētākā komanda” - Motoklubs „Rodeo” Jau devīto reizi 

kļuvuši par Latvijas klubu čempionāta uzvarētājiem, Monster Energy Superkauss 

motoseriāla kopvērtējumā ieguvuši 3.vietu. 

 



 

Nominācijā „Labākā sportiste” - Sinta Ozoliņa Pasaules čempionātā vieglatlētikā 

šķēpmešanā ar rezultātu 62,81m izcīnīta 7.vieta, Prezidenta balvas izcīņā ar rezultātu 

61,70m iegūta 1.vieta un izpildīts Riodežaneiro Olimpisko spēļu normatīvs. 

 

Nominācijā „Labākais sportists” - Artūrs Plēsnieks Svarcelšanā Pasaules čempionātā 

3.vieta (raušanā 179kg + grūšanā 226kg = 405kg). Eiropas U-23 čempionātā 1.vieta 

(raušanā 176kg + grūšanā 220kg=396kg) un Eiropas pieaugušo čempionātā 8.vieta 

(raušanā 173kg + grūšanā 221kg=394kg). 

2014.gads 

Nominācijā „Paraugs sportā” – Eduards Trusevičs Ventspils svarbumbu kluba 

vadītājs. Daudzu godalgoto vietu ieguvējs Eiropas un Pasaules čempionātos veterāniem 

svarbumbu celšanā. 2014.gadā Pasaules meistaru Vispasaules olimpiādē sasniedza jaunu 

Ginesa rekords 30 minūšu laikā, paceļot 16kg svaru bumbu 872 reizes. Arī 2013.gadā 

E.Trusevičs 1 stundas laikā uzstādīja jaunu Ginesa rekordu paceļot 16kg svarbumbu 1487 

reizes. 

Nominācijā „Gada sporta seniors” – Valdis Cela Ventspils veterānu sporta kluba 

dalībnieks, kurš 2014.gadā ar lieliskiem panākumiem startējis pasaules līmeņa sacensībās 

- Pasaules čempionātā veterāniem ieguva 1.vietu pieccīņā un 3.vietu augstlēkšanā, bet 

Eiropas čempionātā veterāniem izcīnīja 1.vietu desmitcīņā, 2.vietu kārtslēkšanā un 2.vietu 

augstlēkšanā. 

Nominācijā „Cerība sportā” – Dāvis Iļjins Pasaules Olimpiskās cerības sacensībās 

kanoe airēšanā vieniniekos 200m distancē ieguva 2.vietu, bet 500m distancē 3.vietu. 

Eiropas junioru čempionātā kanoe vieniniekos 1000m distancē ieguva 14.vietu. 

Nominācijā „Mūža ieguldījums sportā” – Juris Neimanis Ventspils pilsētas šaha klubu 

vada jau 44 gadus. Lielu darbu ieguldījis jauno šahistu apmācībā. Ar lielu entuziasmu 

organizē gan nodarbības šahā, gan sacensības. Ir bijis 22 reizes Ventspils čempions šahā 

un divkārtējs Kurzemes čempions. 

Nominācijā „Labākais treneris” – Sandis Prūsis Latvijas bobsleja izlases treneris, kura 

vadībā bobsleja četrinieka pilots Oskars Melbārdis ar stūmējiem Daumantu Dreiškenu, 

Arvi Vilkasti un Jāni Strengu Soču Ziemas Olimpiskajās spēlēs ieguva sudraba medaļu. 

Nominācijā „Gada labākā komanda sportā” – Futbola klubs „Ventspils” 2014.gadā 

sesto reizi kļuva par Latvijas čempioniem futbolā, pirms tam uzvarējis čempionātos 

2006., 2007., 2008., 2011. un 2013.gados. 2014. gadā klubs iekļuvis UEFA Čempionu 

līgas kvalifikācijas turnīra otrajā kārtā. 

Nominācijā „Labākā sportiste” – Rebeka Koha Sporta skolas „Spars” svarcelšanas 

nodaļas audzēkne, kura 2014.gadā kļuva par Eiropas U-17 čempioni, pasaules jaunatnes 

olimpiādē ieguva 3.vietu, Eiropas U-20 čempionātā izcīnīja 2.vietu un pasaules junioru 

čempionātā ieguva 4.vietu. Eiropas čempionātā pieaugušo konkurencē 23.vieta. Šogad 

Latvijas rekords labots 13 reizes 

Nominācijā „Labākais sportists” – Mārtiņš Rubenis Ziemas Olimpiskajā spēlēs Sočos 

Latvijas kamaniņbraucēju izlases stafetē kopā ar Elīzu Tīrumu un brāļiem Andri un Juri 

Šiciem izcīnīja bronzas medaļu, bet kamaniņu vieniniekos ieguva 10.vietu. 

 



2013. gads 

 

Nominācijā „Labākais sportists” - Artūrs Plēsnieks - 2013. gada Eiropas 

čempionātā svarcelšanā pieaugušajiem 3.vieta, Eiropas U-23 čempionātā 1.vieta, 

Pasaules čempionātā svarcelšanā pieaugušajiem 5.vieta svara kategorijā līdz 105 kg. 

Nominācijā „Labākā sportiste” - Rebeka Koha - Eiropas U-15 čempionātā 

svarcelšanā 1.vieta, Eiropas U-20 čempionātā svarcelšanā 3.vieta, 1.vieta Latvijas 

Jaunatnes vasaras Olimpiādē svarcelšanā. 

 

Nominācijā „Labākais treneris” - Eduards Andruškēvičs - Sporta skolas „Spars” 

treneris. Trenera audzēkņi Artūrs Plēsnieks 2013. gada Eiropas čempionātā 

svarcelšanā pieaugušajiem izcīnīja 3.vietu, Eiropas čempionātā U-23 1.vietu, 

Pasaules čempionātā svarcelšanā pieaugušajiem 5.vietu kategorijā līdz 105 kg. 

Rebeka Koha Eiropas čempionātā U-15 svarcelšanā izcīnīja 1.vietu, Eiropas 

čempionātā U-20 svarcelšanā 3.vietu, 1.vietu Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē 

svarcelšanā. Ritvars Suharevs izcīnīja 1.vietu Eiropas čempionātā U-15 svarcelšanā. 

 

Nominācijā „Paraugs sportā” - Ainārs Zablovskis - 20 gadus vada virves vilkšanas 

klubu „Velkonis”. Šo aizvadīto gadu ir izcīnīti četri pasaules, divi Eiropas un 

piecdesmit Latvijas čempiona tituli. Aizvadīto gadu laikā virves vilkšanas klubs 

"Velkonis" ir kļuvis arī par vienu no stabilākajiem un panākumiem bagātākajiem 

klubiem Ventspilī. Šogad Eiropas čempionātā virves vilkšanā klubs izcīnīja 3.vietu. 

 

Nominācijā „Cerība sportā” - Rihards Trams - Par izcīnītām 4 zelta un vienu 

sudraba medaļu Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē sporta vingrošanā. 

 

Nominācijā „Entuziasts sportā” - Austra Reinberga - Ventspils veterānu sporta 

kluba dalībniece, kura ar lieliskiem panākumiem startējusi pasaules un Eiropas 

čempionātos vieglatlētikā veterāniem, kuros ieguvusi daudzas medaļas. Vairāku 

pasaules un Eiropas čempionātu rekordu īpašniece savā vecuma grupā. 

2013. gadā 85+ vecuma grupā Pasaules meistaru-senioru spēlēs vieglatlētikā ieguvusi 

1.vietu 100m (20,74 sek.), 1.vietu 200m (46,24sek.), 1.vietu lodes grūšanā ( 6,99), 

2.vietu diska mešanā - 13,01m, šī gada Eiropas čempionātā vieglatlētikā veterāniem 

telpās izcīnīja 1.vietu 60m (12,69sek.) un 1.vietu lodes grūšanā – 6,79m 

 

Nominācijā „Mūža ieguldījums sportā” - Benita Lučina - Sporta skolā „Spars” 

strādāja no 1963. līdz 2013. gadam. Vadījusi BK „Ventspils” sieviešu komandu. 

Bijusi arī LR jaunatnes izlašu trenere. Sagatavojusi Latvijas izlases dalībnieces – Inu 

Leju, Ievu Kūlīti, Kristīni Silarāju, Ingu Mucenieci. Latvijas Jaunatnes basketbola 

līgas finālsacensībās B.Lučinas vadītās meiteņu komandas regulāri izcīnīja godalgotās 

vietas. 

 

Īpaša balva tika pasniegta Eduardam Trusevičam par uzstādīto Ginesa 

rekordu, kuru sportists uzstādīja vienā no svarbumbu celšanas grūtākajām 

disciplīnām – maratonā. Tajā E.Trusēvičs ar vienu roku bez pārtraukuma 16 kg smago 

svaru bumbu spēja pacelt 1478 reizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2012. gads 

 

Nominācijā „Entuziasts sportā” apbalvojumu saņēma - Vasilijs Giņko - 

Svarbumbu celšanas kluba „Ventspils Atlants” vadītājs, aktīvi vada jauniešu 

apmācību svarbumbu celšanā, organizē valsts un starptautiska līmeņa sacensības, ik 

gadu pats un kluba sportisti izcīna godalgotas vietas pasaules un Eiropas čempionātā 

svarbumbu celšanā. 

 

Nominācijā „Entuziasts sportā” apbalvojumu saņēma - Valdis Cela - Aktīvi 

piedalās pilsētas un valsts mēroga sporta pasākumos veterāniem, daudzkārtējs 

godalgotu vietu ieguvējs Eiropas un Pasaules čempionātos un starptautiskās 

sacensībās vieglatlētikā veterāniem. 2012. gada Eiropas čempionātā desmitcīņā savā 

vecuma grupā ieguva 2.vietu. Ar savu piemēru motivē jauniešus nodarboties ar 

sportu. Galda tenisa entuziasts 

 

Nominācijā „Paraugs sportā” apbalvojumu saņēma - Arvis Sanders - Ar 

motosportu nodarbojas jau no 16 gadu vecuma. Motokluba „Rodeo” dibinātājs un 

valdes priekšsēdētājs. Galvenais darbs tiek ieguldīts jauniešos, kur katru gadu tiek 

uzņemti un trenēti jaunie motobraucēji, tāpat A.Sanders nodarbojas ar sacensību 

organizēšanu un ir to direktors. Rodeo 2012. gada sezonā klubu ieskaitē jau 8.reizi 

kļuva par Latvijas čempioniem motokrosā. 

 

Nominācijā „Mūža ieguldījums sportā” apbalvojumu saņēma - Dzintra 

Rutkovska - Bijusi Ventspils sieviešu basketbola komandas spēlētāja. Sporta nozarē 

strādājusi vairāk nekā 40 gadus, kur regulāri bijusi sporta darba organizatore, vienmēr 

atsaucīga, precīza darbā. Šobrīd vēl aizvien ļoti aktīvi iesaistās sacensību tiesāšanā. 

Nominācijā „Cerība sportā” apbalvojumu saņēma - Rebeka Koha - Eiropas 

jaunatnes čempionātā ieguva 3.vietu vietu, bet Pasaules jauniešu čempionātā 

svarcelšanā palika 4.vietā. Šosezon ar labiem panākumiem startējusi sacensībās 

Polijā, Lietuvā un Latvijā. 

 

Nominācijā „Labākais treneris” apbalvojumu saņēma - Eduards Andruškēvičs - 

Londonas Olimpisko spēļu 7.vietas ieguvēja svarcelšanā Artūra Plēsnieka treneris. 

Artūrs 2012. gadā izcīnījis 2.vietu Pasaules junioru čempionātā, 5.vieta Eiropas 

pieaugušo čempionātā un 1.vietu Latvijas III Olimpiādē. Šobrīd labākais svarcelšanas 

treneris Latvijā. Dažāda līmeņa sacensībās startējuši viņa audzēkņi - Iļja Menšikovs, 

Ulvis Bērzons, Rebeka Koha, Ritvars Suharevs u.c. 

 

Nominācijā „Labākā sportiste” apbalvojumu saņēma - Madara Palameika - 

Olimpiskajās spēlēs Londonā ieguva 8.vietu (60,73m) un Eiropas čempionātā šķēpa 

mešanā ieguva 8.vietu (56,82m). Sportistes personīgais rekords 64,51m. Sportiste jau 

tradicionāli piedalās Dimanta līgas sacensībās vieglatlētikā, kur tiek uzaicināti tikai 

paši labākie sportisti katrā disciplīnā. Guvusi godalgotas vietas dažāda līmeņa 

sacensības Eiropā un Pasaulē. 

 

Nominācijā „Labākais sportists” apbalvojumu saņēma - Artūrs Plēsnieks - 

Debija Londonas Olimpiskajās spēlēs svarcelšanā svara kategorijā līdz 105kg 

kopsummā paceļot 390kg ieguva 7.vietu. 2.vieta Pasaules junioru čempionātā un 

5.vieta Eiropas pieaugušo čempionātā 

 

 

 

 

 

 



2011. gads 

 

Nominācijā „Entuziasts sportā” apbalvojumu saņēma – Aleksandrs Kohans – Aktīvs 

futbola darba organizators un Jauniešu futbola kluba „ Ventspils Olimpiskā cerība” 

direktors. Jauniešu komandas šajā sezonā, Latvijas jaunatnes futbola čempionātā 

izcīnījušas čempionu titulus U-15 un U-18 vecuma grupās. 

Aigars Matisons Vieglatlētikas treneris un aktīvs sportists skriešanas garajās 

distancēs. Turpina startēt Eiropas un valsts līmeņa sacensībās savā vecuma grupā. Ar 

savu piemēru motivē jauniešus nodarboties ar veselīgu dzīvesveidu, aktīvi iesaistās 

pilsētas sporta pasākumu organizēšanā. 

 

Nominācijā „Paraugs sportā” apbalvojumu saņēma - Ēriks Rags - Trīs olimpisko 

spēļu dalībnieks, augstākais sasniegums ir 7.vieta Atēnu Olimpiskajās spēlēs 2004. 

gadā. Astoņu Pasaules čempionāta dalībnieks, Latvijas rekordists šķēpa mešanā, 

daudzu starptautisko sacensību uzvarētājs. Turpina aktīvas sportista gaitas. 

 

Nominācijā „Cerība sportā” apbalvojumu saņēma - Vladislavs Romaņonoks – Sporta 

skolas „Spars” džudo nodaļas audzēknis, kurš trenējas džudo un sambo. Ir bijis 

Latvijas jauniešu izlases dalībnieks džudo. 2011. gadā Izcīnīja 2.vietu Pasaules U-18 

čempionātā sambo un 3.vietu Eiropas čempionātā jauniešiem sambo svara kategorijā 

līdz 87kg. 

 

Nominācijā „Mūža ieguldījums” apbalvojumu saņēma - Osvalds Bērziņš – Ilggadējs 

basketbola treneris, kurš darbam Ventspilī ar zēnu un vīriešu komandām veltījis 45 gadus. 

Bijis Latvijas jaunatnes izlases treneris, sagatavojis vairākus VEF 

meistarkomandas spēlētājus. 

 

Nominācijā „Labākais treneris” apbalvojumu saņēma - Eduards Andruškēvičs - 

Trenera vadībā izcilus panākumus guvis Artūrs Plēsnieks, kļūstot par Eiropas junioru 

čempionu un pasaules junioru vicečempionu svarcelšanā. Londonas Olimpiskajām 

spēlēm mērķtiecīgi gatavojas divi trenera audzēkņi – Viktors Ščerbatihs un Artūrs 

Plēsnieks. 

 

Nominācijā „Labākā sportiste” apbalvojumu saņēma - Lauma Grīva - Izpildījusi 

kvalifikācijas A normatīvu tāllēkšanā dalībai (6,86m) Londonas Olimpiskajās spēlēs. 

Panākumus guvusi Pasaules čempionātā un Pasaules Universiādē vieglatlētikā. 

 

Nominācijā „Labākais sportists” apbalvojumu saņēma - Artūrs Plēsnieks – Eiropas 

junioru čempions un pasaules junioru vicečempions svarcelšanā svara kategorijā līdz 105 

kg. Londonas Olimpisko spēļu kandidāts. Pasaules svarcelšanas reitingā svara kategorijā 

līdz 105kg ierindojas 13. vietā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2010. gads 

 

Nominācijā "Labākais sportists" apbalvojumu saņēma – Haralds Silovs – 

Vankūveras Olimpiskajās spēlēs startēja divos sporta veidos - ātrslidošanā un šorttrekā. 

5000 m ātrslidošanā izcīnīja 20. vietu. Šorttrekā 1500m-10.vieta, 500 m 12. vieta, 1000 m 

14.vieta. 

 

Nominācijā "Labākā sportiste" apbalvojumu saņēma – Lauma Grīva - Eiropas 

čempionātā Barselonā izcīnīja 15. vietu tāllēkšanā ar rezultātu 6,60 m. Eiropas 

komandu čempionātā tāllēkšanā 4 vietas ieguvēja. Starptautisku sacensību uzvarētāja 

un godalgoto vietu ieguvēja (Itālijā, Vācijā, Grieķijā, Francijā u.c.) 

 

Nominācijā „Labākais treneris” apbalvojumu saņēma – Māris Birzulis - Sporta 

skolas „Spars” un Latvijas šorttreka izlases galvenais treneris. Viens no Haralda 

Silova treneriem. Māra Birzuļa audzēkņi Jēkabs Saulītis, Jānis Piuss, Roberto Puķītis, 

Anželika Zavadevcka u.c. ar labiem panākumiem startējuši dažāda līmeņa sacensībās 

Eiropā un Pasaulē. 

 

Nominācijā "Cerība sportā" apbalvojumu saņēma – Roberto Puķītis - Eiropas kausa 

finālsacensībās šorttrekā jauniešiem 3. vietas ieguvējs, 3. vietas ieguvējs Latvijas 2. 

Ziemas Olimpiādē, 1.vietas ieguvējs Eiropas kausa 3.posma sacensībās Polijā, 

Latvijas junioru un jauniešu izlases dalībnieks. 

 

Nominācijā "Paraugs sportā" apbalvojumu saņēma – Uģis Lasmanis - Divu 

Olimpisko spēļu dalībnieks – 1992. gadā Barselonā Olimpiskajās spēlēs airēšanā 

(vieniniekā) – 9.vieta un 1996. gada Atlantā Olimpiskajās spēlēs airēšanā (divniekā) – 

9.vieta, vairākkārtējs PSRS un Latvijas čempions airēšanā. Eiropas čempionātā 

veterāniem 2010. gadā vieglatlētikā (augstlēkšanā) izcīnīja zelta medaļu. Aktīvi 

iesaistās ventspilnieku sporta dzīvē 

 

Nominācijā "Entuziasts sportā" apbalvojumu saņēma - Arvis Sanders – Motokluba 

„Rodeo” dibinātājs un direktors. Aktīvi piedalās motosporta attīstības sekmēšanā 

Ventspils pilsētā. 2010. gada Latvijas čempions motokrosā senioru klasē. 

 

Nominācijā "Mūža ieguldījums" apbalvojumu saņēma – Anatolijs Mudelis – Sporta 

skolotāja darbam veltījis 45 gadus, lielu darbu ieguldījis jauniešu audzināšanas darbā, 

spēlējis futbolu vietējā "Dinamo" komandā, strādājis par futbola komandas "Venta" 

treneri. Saņēmis vairākus Valsts apbalvojumus, tajā skaitā "Nopelniem bagātais fiziskās 

kultūras un sporta darbinieks." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2009. gads 

 

Nominācijā „Labākais sportists" apbalvojumu saņēma Haralds Silovs - 2009.gada 

Eiropas čempions 1500 metru distancē, bronzas medaļas ieguvējs 3000 metru distancē un 

kopvērtējumā Eiropas vicečempions šorttrekā. Latvijas čempions šorttrekā 500m, 1500m, 

3000m distancēs. Latvijas rekords šorttrekā 1500 metros. Ar veiksmīgiem startiem 

Pasaules kausa posmos nodrošināja Latvijai 3 ceļazīmes uz Olimpiskajām spēlēm 

Vankūverā. Veiksmīgi startē arī ātrslidošanās sacensībās, kur labojis vairākus Latvijas 

rekordus un ieguvis godalgotas vietas. Jauns Latvijas rekords ātrslidošanā 5000 m 1500 m 

un 3000 m distancē. Sacensībās „Olympic Oval Summer Clasic” visās distancēs labāko 

trijniekā. 

 

Nominācijā „Labākā sportiste" apbalvojumu saņēma Madara Palameika – Eiropas 

čempione šķēpmešanā U-23 vecuma grupā, kur arī vairāk par 4 metriem laboja Latvijas 

rekordu, kas tagad ir 64,51 metrs. Latvijas čempione šķēpmešanā. 

 

Nominācijā „Labākais treneris" apbalvojumu saņēma Roberts Grosbergs – hokeja 

kluba „Venta 2002" treneris. Kluba galvenais treneris 2 komandām – 1996g/1997g. un 

2002g/2003g. dzimušajiem zēniem. 2009. gadā, startējot Latvijas čempionātā pie gadu 

vecākiem zēniem U-14 grupā komanda izcīnīja 4. vietu. Ventspils audzēkņi Rūdolfs 

Prūsis iekļauts Latvijas U – 18 hokeja izlasē, Krišs Kupčus U – 20 izlases kandidāts, 

Ansis Brikainis un Raivis Turks iekļauti Latvijas U – 17 hokeja izlasēs. 

 

Nominācijā „Uzlecošā zvaigzne sportā" apbalvojumu saņēma Iluta Veidemane - 

2009. gada Latvijas jaunatnes olimpiādes uzvarētāja šķēpa mešanā. Starptautiskajās 

sacensībās „Ventspils šķēpi" pirmo reizi šķēpu raidīja tālāk par 50 metriem un 

ievērojami laboja personisko rekordu, kas tagad ir 52.65 metri. 

 

Nominācijā „Paraugs sportā" apbalvojumu saņēma Sandis Prūsis - Bobslejā aizvadīti 

30 gadi. Atzīstami piedalījies četrās olimpiskajās spēlēs. Astoņkārtējs Latvijas čempions. 

Eiropas čempions bobslejā četrinieku ekipāžām. Labas gribas spēļu uzvarētājs. Vairāku 

Pasaules kausa posmu medaļnieks. Latvijas bobslejā izlases 

treneris. 

 

Nominācijā „Entuziasts sportā" apbalvojumu saņēma Ainars Zablovskis – Latvijas 

Virves vilkšanas federācijas dibinātājs un viceprezidents. Virves vilkšanas kluba 

„Velkonis" dibinātājs un valdes priekšsēdētājs, kur arī pats trenējas un ņem dalību 

sacensībās. Virves vilkšanas klubs „Velkonis" ir 37 kārtēji Latvijas čempioni, kā arī 3 

kārtēji Pasaules un 2 kārtēji Eiropas čempioni. 

 

Nominācijā „Mūža ieguldījums" apbalvojumu saņēma Armands Krauliņš - 

Basketbola treneris ar 48 gadu pieredzi. Strādājis par nacionālo vīriešu un sieviešu 

izlašu galveno treneri. Tāpat trenējis vairākus klubus ne tikai Latvijā, bet arī vairākās 

ārvalstīs. Atzīts par gada labāko treneri Latvijā. Vairāk kā 10 gadus darbojas 

basketbola klubā „Ventspils", ar kuru 2 reizes galvenā trenera amatā izcīnījis Latvijas 

čempiona titulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2008. gads 

 

Nominācijā „Labākais sportists" apbalvojumu saņēma Viktors Ščerbatihs – 

Olimpisko spēļu Pekinā 3. vietas ieguvējam svaru kategorijā virs 105kg un 

šķēpmetējs Ēriks Rags, kurš 2008. gada Olimpiskajās spēlēs Pekinā ieguva 13.vietu 

šķēpa mešanā. 

 

Nominācijā „Labākā sportiste" apbalvojumu saņēma šķēpmetēja Sinta Ozoliņa, viņa 

2008. gada Olimpiskajās spēlēs Pekinā izcīnīja 11.vieta šķēpa mešanā, labojot 

Latvijas rekordu – 60,13m. 

 

Nominācijā „Labākais treneris" apbalvojumu saņēma Juris Petrovičs - sporta skolas 

„Spars" vieglatlētikas treneris, kurš sagatavojis Latvijas jaunatnes čempionus 

vieglatlētikā, kā arī sportistu Ansi Brūnu, 3.vietas ieguvēju 2008. gada Pasaules 

čempionātā vieglatlētikā junioriem šķēpa mešanā. 

 

Nominācijā „Uzlecošā zvaigzne sportā" apbalvojumu saņēma Ansis Brūns, 3.vietas 

ieguvējs 2008. gada Pasaules čempionātā vieglatlētikā junioriem šķēpa mešanā. 

 

Nominācijā „Paraugs sportā" apbalvojumu saņēma Dainis Kūla - XXII Olimpisko 

spēļu čempions šķēpa mešanā 1980. gada Maskavā. Dainis aktīvi iesaistās 

ventspilnieku sporta dzīvē un sekmē sporta attīstību Ventspilī. 

 

Nominācijā „Entuziasts sportā" apbalvojumu saņēma Dace Brakanska – Ventspils 

veterānu sporta kluba vadītāja. Dace aktīvi piedalās veterānu pasākumu organizēšanā. 

 

Nominācijā „Labākā sporta skolotāja" apbalvojumu saņēma Anželika Šilberga - 

Ventspils 2.pamatskolas sporta skolotāja. A.Šilberga ir pilsētas sporta skolotāju 

metodiskās apvienības vadītāja, Ventspils aerobikas festivāla aizsācēja un 

organizatore. 

 

Nominācijā „Mūža ieguldījums" apbalvojumu saņēma divi kandidāti - Gunārs 

Lučins, basketbola treneris, 48 gadus vadījis Sporta skolu „Spars", ir jaunatnes 

basketbola Ventspilī pamatlicējs un atbalstītājs. Saņēmis daudzus Valsts Atzinības 

rakstus, kā arī goda zīmi „Izglītības darba teicamnieks", un  

 

Ēriks Eglītis – sporta skolas „Spars" treneris no 1973. gada, vadījis Latvijas izlases 

darbu, sagatavojis daudzus izcilus sportistus smaiļošanā un kanoe airēšanā. 

 

 



 
Gada atzinība sportā 

Nomināciju ieguvēji pa gadiem 

 

Gads 
Labākais 

sportists 

Labākā 

sportiste 

Labākais 

treneris 

Cerība 

sportā 

Paraugs 

sportā 

Gada 

sporta 

seniors 

Gada 

labākā 

komanda 

Mūža 

ieguldījums 

sportā 

Entuziasts 

sportā 

Ventspilnieku 

simpātija 

sportā 

2008 V.Ščerbatihs S.Ozoliņa J.Petrovičs A.Brūns D.Kūla   
G.Lučins, 

Ē.Eglītis 
D.Brakanska  

2009 H.Silovs M.Palameika R.Grosbergs I.Veidemane S.Prūsis   A.Krauliņš A.Zablovskis  

2010 H.Silovs L.Grīva M.Birzulis R.Puķītis U.Lasmanis   A.Mudelis A.Sanders  

2011 A.Plēsnieks L.Grīva E.Andruškēvičs V.Romaņonoks Ē.Rags   O.Bērziņš 
A.Kohans, 

A.Matisons 
 

2012 A.Plēsnieks M.Palameika E.Andruškēvičs R.Koha A.Sanders   D.Rutkovska 
V.Cela, 

V.Giņko 
 

2013 A.Plēsnieks R.Koha E.Andruškēvičs R.Trams A.Zablovskis   B.Lučina A.Reinberga  

2014 M.Rubenis R.Koha S.Prūsis D.Iļjins E.Trusevičs V.Cela 
FK 

Ventspils 
J.Neimanis   

2015 A.Plēsnieks S.Ozoliņa E.Andruškēvičs R.Zvejnieks M.Bože U.Lasmanis 
BK 

Ventspils 
I.Seilis   

2016 A.Plēsnieks R.Koha E.Andruškēvičs L.Šepte V.Cela D.Brakanska 
BK 

Ventspils 
A.Riekstiņa   

2017 R.Suharevs R.Koha 
E.Andruškēvičs 

V.Ščerbatihs 
V.Jarockis I.Likovs D.Kūla 

BK 

Ventspils 
A.Hermansone  

R.Martinovskis 

S.Deņisovs 

2018 K.Lasmanis R.Koha 
E.Andruškēvičs 

V.Ščerbatihs 
R.Lasmane I.Vensbergs V.Cela 

BK 

Ventspils 
M.Grīva  

Hokeja klubs 

“Venta 2002” 

2019 K.Lasmanis R.Koha 
E.Andruškēvičs 

V.Ščerbatihs 
D.Ivanova A.Matisons V.Cela 

BK 

Ventspils 
M.Strūģe  A.Valerts 

2020 K.Lasmanis R.K.Lasmane 
J.Petrovičs/ 

A.Kronbergs 
D.Sopova A.Šilberga G.Rassa 

Motoklubs 

“Rodeo” 
R.Šauberga  M.Frēliha 

 


