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PASNIEGTAS LSPA KONKURSA  

„GADA SPORTA LAUREĀTS 2013” BALVAS 

 
30.maijā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) jau trešo reizi godināja labākos 

Akadēmijas sportistus, trenerus un komandas svinīgā pasākumā „GADA SPORTA LAUREĀTS 

2013”. Kā gada labākais sportists individuālajos sporta veidos tika sveikts vieglatlēts, 

daudzcīņnieks Jānis Jansons, savukārt gada labākās sportistes godu individuālajos sporta veidos 

saņēma vieglatlēte, Olimpisko spēļu dalībniece šķēpa mešanā  Līna Mūze. 

Šogad ikvienam bija iespēja ietekmēt balvas ieguvēju nominācijā LSPA Gada simpātiskākā 

sportiste un Gada simpātiskākais sportists, balsojot par savu favorītu LSPA mājaslapā. 

Finālbalsojumā - par simpātiskākā titulu, notika sīva cīņa starp 5 Akadēmijas studentiem un 5 

studentēm, kurā uzvaru guva vieglatlēte Jeļena Feņuka un vieglatlēts, bobslejists Vairis Leiboms. 

LSPA Gada sporta laureāta balvas   pasniedza 15 nominācijās. Komandas, sportistus un 

docētājus nominācijām pieteica LSPA struktūrvienības, studenti, akadēmiskais personāls un 

darbinieki.  

 

„GADA SPORTA LAUREĀTS 2013” - nominanti un uzvarētāji: 
 

1. Gada sportiste individuālajos veidos,  4 nominanti 

 Laureāte:  Līna Mūze, vieglatlētika; 

 Nominante: Veronika Romanova, mākslas vingrošana; 

 Nominante: Gunita Šale, vieglatlētika; 

 Nominante: Anita Kaţemāka, vieglatlētika. 

 

Līna Mūze – vieglatlētika, šķēpa mešana 

 Olimpiādes spēlēs Londonā (2012.) – 13.vieta 

 XXIX SELL studentu sporta spēles (2013.) – 1.vieta 

 Eiropas čempionāts vieglatlētikā – 10.vieta 

 Latvijas čempionāts vieglatlētikā – 2.vieta 

 

Linda Ozola, 1.kursa studente - par Līnu var teikt vienu „Pirmā uz 

treniņu un pēdējā no treniņa”. 

 Vispusīgs cilvēks, ne tikai ar dotumiem sportā. … Visās dzīves 

jomās cīnītāja, neapstāsies pie sasniegtā un meklēs aizvien jaunus 

izaicinājumus, lai būtu interesanti dzīvot ne tikai viņai pašai, bet arī pārējiem  

Jums ziemā trūkst cepures?!..paprasiet Līnai, viņa to noadīs pa vienu vakaru! Arī ēst 

gatavošana ir kas īpašs... 

 Savā vienkāršībā unikāla personība, kas reti kuru atstāj vienaldzīgu. Sirds Līnai ir īstajā 

vietā. Meitene, kas nekad neatteiks palīdzību nevienam, būs pirmā, kas steigsies palīgā.  

Līna runā godīgi un taisnīgi, visu ko domā, reti kurš šajos laikos spēj būt tik patiess un atklāts. Uz 

ikdienā notiekošo vienmēr cenšas skatīties optimistiski un dzīve visu cenšas darīt ar smaidu sejā.   

 

2. Gada sportists individuālajos veidos, 13 nominanti 

 Laureāts: Jānis Jansons, vieglatlētika; 

 Nominants: Raimonds Liepiņš, armvrestlings; 

 Nominants: Edgars Melderis, svarbumbu sports; 

 Nominants: Augusts Justs, motosports; 

 Nominants: Adiļs Maksimovs, karatē; 

 Nominants: Ivo Liepiņš, svarcelšana; 

 Nominants: Vairis Leiboms, bobslejs, vieglatlētika; 

 Nominants: Mareks Ārents, vieglatlētika; 
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 Nominants: Raivis Gabranovs, svarcelšana, pauerliftings, svarbumbu sports; 

 Nominants:  Ingus Pēterfelds, vieglatlētika (paralimpiskais sports); 

 Nominants: Roberts Fišers, bodibildings ; 

 Nominants: Uģis Ţaļims, bobslejs; 

 Nominants: Kristaps Mauriņš, kamaniņu sports . 

 

Jānis Jansons, vieglatlētika, desmitcīņa  

 Latvijas XXIII Universiāde vieglatlētikā,  

 XXIX SELL studentu spēles,1.v. 110m/b  

 Latvijas čempionāts vieglatlētikā 

 Baltijas valstu komandu sacensībās laureātu godalgas gandrīz 

visās disciplīnās 

 

Desmitcīņnieks Reinis Krēgers par Jāni saka - Jānis Jansons – atlēts, 

kas zina kur iet un, ko meklēt. Jānis ir pacietīgs un pat pie 

neveiksmīgiem mačiem, viņš neklausās, ko  runā , bet pārliecinoši 

pieturās pie ticības, ka darbs palīdzēs sasniegt virsotni. Labam daudzcīņniekam ir jānoved līdz 

galam tas, ko ir iesācis, un to Jānis pierāda atkal un atkal. Vīrs, kas nepadodas arī tad, kad cerības 

zudušas. 

 

3. Gada sportiste komandu sporta veidos: 

Laureāte: Laura Krievāne, handbols.  

Laura jau vairāk nekā 10 gadus priekšroku dod savam vismīļākajam 

sporta veidam handbolam. Līdz vidusskolas beigšanai spēlējusi 

Skrīveru komandā, bet tagad jau 3 gadus ir kopā ar LSPA sieviešu 

handbola komandu, šogad ar to izcīnot 1.vietu Latvijas virslīgas 

čempionātā handbolā. Laura arī aktīvi piedalās Pludmales handbola 

turnīros, pārstāvot LSPA komandu, ar prieku uzņemas dalību dažādu 

pasākuma organizēšanā, piemēram, Nila Graša piemiņas turnīra 

handbolā organizēšanu. Lauru bieži var manīt arī darbojamies LSPA 

rīkotajos treneru semināros. 

 

4. Gada sportists komandu sporta veidos, 2 nominanti 

 Laureāts: Andris Rajeckis, florbols ; 

 Nominants: Arvis Savčenko, basketbols. 

 

Andris Rajeckis, florbols 

Studiju kvalifikācija - Florbola treneris un skolotājs 

Sporta kluba „Lekrings” un Latvijas florbola izlases spēlētāji par 

Andri izsakās šādi - viņš ir piemērs tam kādam ir jābūt komandas 

kapteinim: kluss, mierīgs, nesatricināms, bet ar savu attieksmi treniņu 

procesā un piemēru spēlēs viņš iedvesmo pārējos komandas 

spēlētājus, kaut gan ir viens no jaunākajiem savā komandā, nekad 

nesūdzas, ka ir grūti vai kaut kas sāp, bet tieši pretēji, ar sakostiem 

zobiem vienmēr cīnās līdz galam, lai arī kāds būtu rezultāts uz tablo”. 

Tieši šo īpašību dēļ SK „Lekrings” spēlētāji Andri iecēla kapteiņa 

kārtā un viņš prata aizvest savu komandu līdz čempiona titulam. 

 Ingus Reniņš kā Andra pasniedzējs un akadēmijas florbola 

treneris - varu vēl piebilst to, ka Andris ir ne tikai lojāls pret savu 

klubu, kurā viņš ikdienā trenējas un pārstāv Latvijas čempionātā, bet viņš vēl ir īstens Latvijas un 

savas augstskolas – LSPA, patriots, jo nekad nav atteicies pārstāvēt savu valsti pasaules 
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čempionātā un sporta akadēmiju studentu sacensībās – vienmēr ir bijis klāt un palīdzējis izcīnīt 

lielas uzvaras. 

 

5. Gada labākā sporta spēļu sieviešu komanda, 2 nominanti: 

 Laureāts: LSPA basketbola komanda; 

 Nominants: LSPA handbola komanda 

 

LSPA basketbola sieviešu komanda  

Latvijas Universiāde - 1.vieta 

XXIX SELL studentu sporta spēles 2013 

-  2.vieta 

Jaunā sieviešu basketbola līga – 2.vieta. 

 

 

 

 

Treneris: asoc.profesors Andris Spunde 

Spēlētājas: 

 Lauma Poda 4.3 kurss 

 Lelde Bērziņa 4.2 

 Santa Jākobsone 4.4 

 Linda Savja 3.4 

 Annija Grosberga 3.7 

 Ieva Krastiņa 4.6 

 Ieva Vītola 1.2 

 Madara Krauze 1.2 

 Annija Videniece 1.5 

 Marita Puļļa 1.4 

 Kristīne Ignatjeva 2.6 

 Elīna Karaseva 2.4 

 Elza Gribuste 2.4 

 

6. Gada labākā sporta spēļu vīriešu komanda, 2 nominanti: 

 Laureāts:  LSPA basketbola komanda; 

 Nominants: LSPA florbola komanda. 

LSPA vīriešu basketbola komanda 
2012./2013.gada sacensību sezonā 

spēlējusi 73 oficiālās spēles, no kurām 

uzvara gūta 56 spēlēs (76,7%), vidēji 

spēlē pretinieku grozā iemetot 81 

punktu. 

 Latvijas XXIII Universiāde 

basketbolā „Studentu basketbola 

trakums-2013” - 2.vieta.   

 Studentu basketbola līgas 2012./2013.gada sezonas 11.čempionāts – 4.vietā 

 Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas 2012./2013.gada čempionāts – 2.vieta (nākamajā 

sezonā spēlēs LBL augstākajā līgā 

 XXIX SELL studentu sporta spēles – 5.vieta 
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Treneris: docents Jānis Rimbenieks 

Spēlētāji: 

 Mārcis Pliens    

 Guntars Strāķis   

 Aigars Strāķis    

 Mārtiņš Rozenbergs   

 Arvis Savčenko    

 Ainārs Tomašs    

 Ģirts Magone   

 Mārtiņš Zemturis   

 Alvis Šedis   

 Jānis Bāča  

 Kristians Krinkels    

 Kaspars Baumanis     

 Kristaps Gotfrīds  

 Jānis  Ābols   

 Jānis Dančauskis  

 Matīss Miknis   

 Alvis  Birze   

 Atis Andersons  

 Jānis Zemels 

 Māris Baranovskis 
  

7. Gada labākā LSPA izlases komanda individuālajos sporta veidos, 4 nominanti: 

 Laureāts: Vieglatlētu komanda; 

 Nominants: Distanču slēpotāju komanda; 

 Nominants: Svarbumbu celšanas komanda; 

 Nominants: Estētiskās grupu vingrošanas komanda. 
  

Vieglatlētu komanda 

 Latvijas XXIII Universiāde 

vieglatlētikā - 1.vieta 

 XXIX SELL Studentu sporta spēles 

2013, 4x100m sieviešu stafetes komandas 

skrējienā 4.vieta 

 XXIX SELL Studentu sporta spēles 

2013, Zviedru stafete sievietēm – 5.vieta 

 XXIX SELL Studentu sporta spēles 

2013, Zviedru stafete vīriešiem – 7.vieta 

Treneri: asoc.profesore Ilze Avotiņa, docents Māris Raimonds Gailis, docents Verners Mackars, 

lektore Tatjana Ļisicina, lektors Krišjānis Kulpis, lektore Sandra Škutāne. 
  

8. Gada labākais treneris – docētājs individuālajos sporta veidos, 2 nominanti: 

 Laureāts: Māris Lesčinskis, Smagatlētikas, boksa un cīņas katedra; 

 Nominants: Māris Raimonds Gailis, Vieglatlētikas katedra. 
  

Māris Lesčinskis, Smagatlētikas, boksa un cīņas katedra, trenē svarbumbu 

celšanā un armvrestlingā, LSPA strādā no 2005. gada. Viņa vadībā LSPA 

komanda svarbumbu celšanā šogad Latvijas studentu universiādē izcīnīja 2. 

vietu, Latvijas čempionātā komandu kopvērtējumā 3. vietu un komandu 

stafetē arī 3.vietu. Par Universiādes čempionu svarbumbu celšanā kļuva 

Māra trenētais Ivo Liepiņš, bet par Latvijas čempionēm - Justīne Vīksna, 

Lelde Bērziņa un Elīna Elksnīte.  Savukārt Edgars Melderis un Elksnīte šajā 
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studiju gadā izcīnīja vairākas godalgotās vietas Pasaules un Eiropas junioru čempionātos, bet Alvis 

Makejevs kļuva par starptautiskā turnīra uzvarētāju, kas norisinājās Ventspilī.  

 Māra vadībā studenti ir labojuši daudzus LSPA rekordus gan vīriešu, gan sieviešu grupā,  

 Elīna Elksnīte laboja Latvijas junioru rekordu svarbumbu raušanā. Raimonds Liepiņš armvrestlingā 

kļuva par 2012. gada Latvijas vicečempionu un 2013. gada starptautiskā turnīra „Riga Open” 

uzvarētāju, un šā gada pavasarī debitēja Eiropas čempionātā armvrestlingā pieaugušajiem. 

 

9. Gada labākais treneris – docētājs komandu sporta veidos, 2 nominanti: 

 Laureāts: Jānis Rimbenieks, basketbols ; 

 Nominants: Renārs Līcis, handbols. 

 

Jānis Rimbenieks – viens no sešiem Latvijas Valsts fiziskās 

kultūras institūta 1975.gada absolventiem, kurš strādā mūsu 

akadēmijā. LSPA Sporta spēļu katedras docētājs kopš 1992.gada. 

Maģistrs sporta pedagoģijā, docents. Basketbola treneris ar 40 gadu 

praktiskā darba stāţu. Augstākās kategorijas basketbola treneris. 

Viens no basketbola komandas līderiem Guntars Strāķis par savu 

treneri - Paldies, trenerim Jānim Rimbeniekam par šo grūto, bet 

vienu no labākajām sezonām mūsu komandai. Neatkarīgi, kādā līgā 

paredzēta spēle, treneris ar pilnu nopietnību gatavojās katram 

mačam - sākot ar kārtīgu darbu treniņos un beidzot ar pretinieka 

spēlētāju rūpīgu analīzi. Paldies trenerim par lielo darbu, ko viņš 

ieguldīja visas sezonas garumā un par ieguldījumu katra spēlētāja izaugsmē! Prieks strādāt ar tādu 

treneri! 

 

10. Balva (docētājiem/darbiniekiem) par ieguldījumu LSPA studentu sporta attīstībā: 

Laureāts: Andris Pimenovs, Smagatlētikas, boksa un cīņas katedra. 

Studiju kursi: 

 Pedagoģiskā pilnveide kvalifikācijā dţudo un sambo 

 Treniņu teorija un pedagoģiskā pilnveidošana dţudo 

 Pašaizsardzība, Cīņas sporta veidi, 

LSPA docents, arodbiedrības priekšsēdētājs, LSPA senāta loceklis, izcils 

fotogrāfs, sporta kluba „Lido LSPA” vecākais treneris.  

 Dţudo speciālistam docentam Andrim Pimenovam piešķirts viens 

no Latvijā augstākiem dţudo profesionālajiem vērtējumiem - 6.dan,  par 

nopelniem dţudo attīstībā Latvijā, par studentu-sportistu un treneru jauno 

speciālistu sagatavošanu un paralimpieša Kaspara Biezā sagatavošanu 

Pekinas Paralimpiskajām spēlēm.  

 LSPA dţudo izlases komanda docenta Andra Pimenova vadībā neskaitāmas reizes kļuva par  

Latvijas Universiādes čempioniem komandu vērtējumā. A.Pimenova audzēkņi veiksmīgi piedalās 

SELL Studentu sporta spēlēs, Pasaules Universiādēs un citos starptautiskos turnīros. 

 

11. Balva docētājam par ilggadējo sportisko aktivitāti: 

 

Laureāts: Māris Lesčinskis, Smagatlētikas, boksa un cīņas katedra 

(skat.info. 8.punktā) 
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12. Gada uzlecošā zvaigzne, 3 nominanti: 

 Laureāts: Vairis Leiboms, bobslejs, vieglatlētika; 

 Nominants: Uģis Jocis, vieglatlētika; 

 Nominants: Līna Mūze, vieglatlētika. 

 
Vairis Leiboms 
Startējis ar labiem rezultātiem: 

Latvijas čempionātā vieglatlētikā,  

Latvijas ziemas čempionātā 

Pasaules junioru čempionāts bobslejā četriniekiem, 

Eiropas kauss bobslejā divniekiem un četriniekiem 

Vairis Leiboms – ZIBENS! Studijas LSPA sāk kā futbolists, bet grupas 

biedra Aigara Fetera ietekmē nostartē studentu rudens sacensībās, kur 

pārliecinoši uzvar 60m skrējienā. Rezultātā pieņem lēmumu mainīt 

izvēles kvalifikāciju, lai apgūtu vieglatlētikas trenera profesiju. Pēc tam 

seko testi bobslejistu atlasē, kam seko, kas neaptverams – 2012.gada 16.decembrī Pasaules junioru 

čempionātā Oskara Ķibermaņa četriniekā kļūst par vicečempionu. Pusgada laikā pārkvalificēties 

no vieglatlēta par bobsleja stūmēju ne kurš katrs to var. Vairis VAR! 

 

13. LSPA praktisko katedru gada students: 

Laureāts: Toms Vasins  – Vingrošanas katedra;  
Studiju kvalifikācija – snovborda, VTR un sporta skolotājs. Aktīvi 

piedalās vingrošanas katedras organizētos pasākumos. Viņu var 

raksturot kā ļoti pretimnākošu, atraktīvu, labsirdīgu un izpalīdzīgu 

studentu. Toms ir sava sporta veida entuziasts. Snovbords viņam ir sirds 

lieta. Toms snovborda sezonās organizē Latvijas kausa posmus un 

Latvijas čempionātus borderkrosā un skikrosā. Ārpus mācībām Toms ir 

treneris, instruktors snovborda simulātorā „Skimaster” un galvenais 

treneris Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādē. 

 

  

 

Laureāts: Baiba Bukša – Sporta spēļu katedra; 

Studiju kvalifikācija - volejbola treneris, sporta skolotājs 

Baiba beigusi Ķekavas vidusskolu, kā arī Balvu sporta skolu 2008.g. 

Bijusi Balvu novada daudzkārtējā volejbola sacensību uzvarētāja un 

atzīta par labāko spēlētāju. 

 2009.g. iestājās LSPA un atzīta par 2009./2010.ak..g. Starptautisko 

studentu spēļu perspektīvāko spēlētāju volejbolā. 2010. Izcīnīta 1.vieta 

Universiādē, atzīta par labāko spēlētāju LSPA komandā 

2011./2012.ak.g.. Baiba visus šos gadus ir bijusi LSPA sieviešu 

volejbola komandas dalībniece un pamatsastāva spēlētāja. Pēdējā studiju 

gadā ir komandas kapteine, kura apliecinājusi sevi gan kā laba 

komandas līdere  un organizētāja. 
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Laureāts: Gunita Šale – Vieglatlētikas katedra; 

Studiju kvalifikācija - vieglatlētikas trenere, sporta skolotāja 

Vieglatlēte vidējās distancēs. 

Ar labiem rezultātiem startējusi Latvijas Universiādē, Latvijas studentu 

čempionātā un studentu kausa izcīņā, kā arī SELL studentu sporta spēlēs 

Paula Rozenvalde, Gunitas kursabiedrene - Gunitas vieglatlētes šarms ar 

gadiem tikai pieaug. Kas gan ir šis vieglatlētes šarms? Tā ir viņas 

sievišķība, ko viņa spēj saglabāt smagajos treniņos. Viņas enerģija un 

spēja vienmēr rīkoties par spīti dzīves noliktajiem šķēršļiem – vēlme 

darīt visu no sirds. Viņas nebeidzamais smaids – par labi padarītu 

darbu, graciozi veiktu 800 metru distanci, lai celtu gaismā gan sevi, gan 

LSPA. Vairāk tādu cilvēku, kas mīl to, ko dara!   

 

Laureāts: Elīna Elksnīte – Smagatlētikas, boksa un cīņas katedra; 

Studiju kvalifikācija - sporta veida vecākais treneris un sporta skolotājs 

Svarbumbu sports. 

Elīna ar svarbumbu sportu nopietni sāka nodarboties tikai 2 gadus 

atpakaļ, un šajā laikā sasniegusi augstus rezultātus. Šajā studiju gadā 

Elīna palīdzēja LSPA komandai Latvijas čempionātā, kur komandu 

kopvērtējumā tika izcīnīta 3. vieta svarbumbu celšanā, izcīnījusi Latvijas 

čempiona titulu raušanas vingrinājumā sievietēm un juniorēm. Rudenī 

Elīna kļuva par pasaules čempioni juniorēm, labojot Latvijas junioru 

rekordu raušanā, kā arī pavasarī veiksmīgi debitēja Eiropas čempionātā 

pieaugušajiem, kur izcīnīja 4. vietu. 

 

Laureāts: Gints Veinbergs – Peldēšanas katedra; 

Smaiļošana un kanoe airēšana 

Sportista gaitas uzsācis deviņu gadu vecumā, un pierādījis sev un citiem, 

ka cītīgi strādājot un trenējoties ar pilnu atdevi, jebkurš mērķis ir 

sasniedzams. Vienmēr priecājies par savu izvēli sportot un mācīties. 

Apņēmība un cīņas spars deva iespēju nest Latvijas vārdu pasaulē. Bija 

labāko smaiļotāju devītniekā gan Eiropā, gan pasaulē.  

 

  

 

 

 

 

 

Laureāts: Rolands Pužulis – Slēpošanas katedra. 

Latvijas vīriešu biatlona izlases dalībnieks. Piedalījies Pasaules kausos, 

Pasaules čempionātos un Eiropas čempionātos. Labākais sasniegums 

Pasaules kausā 69.vieta sprintā Austrija, Hohfilcene. 

Eiropas čempionātā junioriem 10.vieta Krievija, Ufa. 
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14. Gada simpātiskākā sportiste – Jeļena Feņuka, vieglatlētika. 

Interneta balsojuma finālā ieguva 909 balsis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Gada simpātiskākais sportists – Vairis Leiboms, bobslejs, 

vieglatlētika. Interneta balsojuma finālā ieguva 783 līdzjutēju balsis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: 

LSPA sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja 

Ilze Āķe-Vīksne, 29445209 


