
Nepilna laika neklātiene "Sporta zinātne" 1.1. 

N.p.k. Uzvārds, vārds Izvēles kvalifikācija 

1. Balcers Kristaps treneris (Basketbols) un sporta skolotājs  

2. Bergmanis Kristers treneris (Hokejs) un sporta skolotājs  

3. Birzulis Jēkabs treneris (Hokejs) un sporta skolotājs  

4. Bukovska Santa treneris (Vieglatlētika) un sporta skolotājs  

5. Dišlers Kristaps treneris (Futbols) un sporta skolotājs  

6. Eibele Anda treneris (Basketbols) un sporta skolotājs  

7. Friķis Gints treneris (Basketbols) un sporta skolotājs  

8. Grigorjeva Jeļena treneris (Teniss) un sporta skolotājs  

9. Harkins Maksims treneris (Futbols) un sporta skolotājs  

10. Izotovs Artis treneris (Basketbols) un sporta skolotājs  

11. Klabata Lāsma treneris (Peldēšana) un sporta skolotājs  

12. Klots Reinholds treneris (Futbols) un sporta skolotājs  

13. Kmetjuks Oļegs treneris (Futbols) un sporta skolotājs  

14. Laizāns Jevgenijs treneris (Futbols) un sporta skolotājs  

15. Laucis Oskars treneris (Vieglatlētika) un sporta skolotājs  

16. Lējēja Kristīne treneris (Šaušana) un sporta skolotājs  

17. Liniņš Mārtiņš treneris (Volejbols) un sporta skolotājs  

18. Milaknis Ģirts treneris (Sporta tūrisms) un sporta skolotājs  

19. Otroško Mihails treneris (Peldēšana) un sporta skolotājs  

20. Petrovs Dmitrijs treneris (Peldēšana) un sporta skolotājs  

21. Rozentāls Roberts treneris (Basketbols) un sporta skolotājs  

22. Trankalis Arnis treneris (Vieglatlētika) un sporta skolotājs  

23. Voitāne Sandra treneris (Futbols) un sporta skolotājs  

24. Voldiņš Sandis treneris (Vieglatlētika) un sporta skolotājs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nepilna laika neklātiene "Sporta zinātne" 1.2. 

N.p.k. Uzvārds, vārds Izvēles kvalifikācija 

1. Bereţkovs Vadims treneris (Galda teniss) un vadītājs sporta jomā 

2. Bērziņš Ritvars treneris (Florbols) un vadītājs sporta jomā 

3. Cildermanis Egmonts treneris (Galda teniss) un vadītājs sporta jomā 

4. Elste Kitija treneris (BMX kross) un vadītājs sporta jomā 

5. Gorčakova Poļina treneris (Peldēšana) un vadītājs sporta jomā 

6. Grīnbergs Reinis treneris (Volejbols) un vadītājs sporta jomā 

7. Kalašņikovs Nikolajs treneris (Riteņbraukšana) un vadītājs sporta jomā 

8. Kārlis Haralds treneris (Basketbols) un vadītājs sporta jomā 

9. Kļaviņš Erlends treneris (Hokejs) un vadītājs sporta jomā 

10. Laukmanis Dominiks treneris (Hokejs) un vadītājs sporta jomā 

11. Laumanis Andris treneris (Basketbols) un vadītājs sporta jomā 

12. Lazdāns Lauris treneris (Futbols) un vadītājs sporta jomā 

13. Lazdiņš Rihards treneris (Volejbols) un vadītājs sporta jomā 

14. Lazdups Ernests treneris (Basketbols) un vadītājs sporta jomā 

15. Ločmelis Artūrs treneris (Vieglatlētika) un vadītājs sporta jomā 

16. Ļivašovs Aleksandrs treneris (Peldēšana) un vadītājs sporta jomā 

17. Petrovs Edgars treneris (Hokejs) un vadītājs sporta jomā 

18. Petruņa Valērija Mišela treneris (Sporta dejas) un vadītājs sporta jomā 

19. Pilders Mārtiņš Ernests treneris (Jātnieku sports) un vadītājs sporta jomā 

20. Pīternieks Krists treneris (Basketbols) un vadītājs sporta jomā 

21. Podkalns Mikus treneris (Volejbols) un vadītājs sporta jomā 

22. Rūja Kristīne treneris (Vieglatlētika) un vadītājs sporta jomā 

23. Sardiko Māris treneris (Vieglatlētika) un vadītājs sporta jomā 

24. Sausais Dagnis treneris (Futbols) un vadītājs sporta jomā 

25. Skudra Edvīns treneris (Florbols) un vadītājs sporta jomā 

26. Sproģe Edīte treneris (Volejbols) un vadītājs sporta jomā 

27. Šlanka Arvis treneris (Basketbols) un vadītājs sporta jomā 

28. Vilmanis Martins treneris (Hokejs) un vadītājs sporta jomā 

29. Vitkovskis Arturs treneris (Volejbols) un vadītājs sporta jomā 

30. Vucāns Ronalds treneris (Vieglatlētika) un vadītājs sporta jomā 

 

 

 

 

 

 

 



Nepilna laika neklātiene "Sporta zinātne" 1.3. 

N.p.k. Uzvārds, vārds Izvēles kvalifikācija 

1. 
Alekseikovs 

Aleksandrs 
treneris (Bokss) un vadītājs sporta jomā 

2. Allere Liene treneris (Fitness) un sporta skolotājs  

3. Berķe Lāsma treneris (Fitness) un sporta skolotājs  

4. Birkenberga Signe treneris (Vieglatlētika) un rekreācijas speciālists 

5. Birnbaums Edgars treneris (Bodibildings) un sporta skolotājs  

6. Brokāns Artūrs treneris (Fitness) un sporta skolotājs  

7. Čakare Ţanete treneris (Fitness) un vadītājs sporta jomā 

8. Janīte Ilva treneris (Fitness) un sporta skolotājs  

9. Lapacinska Kristīne Sporta veida vecākais treneris (Fitness) un sporta skolotājs 

10. Lisenko Jeļena Sporta un rekreācijas speciālists 

11. Lucjanovs Mareks treneris (Bodibildings) un sporta skolotājs  

12. Markus Otto treneris (Fitness) un vadītājs sporta jomā 

13. Matvijuks Dāvis Sporta skolotājs un vadītājs sporta jomā 

14. Meilands Kaspars treneris (Fitness) un vadītājs sporta jomā 

15. Morīte Megija Dana Sporta skolotājs un vadītājs sporta jomā 

16. Muiţnieks Mārtiņš treneris (Fitness) un vadītājs sporta jomā 

17. Orlova Jeļena treneris (Fitness) un vadītājs sporta jomā 

18. Patmalnika Evelīna Sporta skolotājs un rekreācijas speciālists 

19. Pilsneniece Elīna Sporta skolotājs un vadītājs sporta jomā 

20. Samorokova Darja treneris (Dţudo) un sporta skolotājs  

21. Sotniece Alīna Sporta skolotājs un vadītājs sporta jomā 

22. Spruţenieks Jānis treneris (Fitness) un vadītājs sporta jomā 

23. Štrauss Raivo Sporta skolotājs) un vadītājs sporta jomā 

24. Tigulis Mārtiņš treneris (Bodibildings) un vadītājs sporta jomā 

25. Vaļums Toms treneris (Bodibildings) un vadītājs sporta jomā 

26. Vītoliņš Toms treneris (Fitness) un vadītājs sporta jomā 

 


