
                                                                                    

 

 
  

 

2022. gada 30. decembrī 
 

Ar Latvijas kausu noslēdzas 2022. gads 
 

 

Piektdien, 30. decembrī Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē 

norisinājās Latvijas kauss kamaniņu sportā. Sacensībās startēja 77 sportisti 

piecās vecuma grupās. 

 

Uz starta devās un par godalgām cīnījās vīrieši, “Junioru” vīrieši, 

sievietes, “Junioru” sievietes, vīriešu divvietīgās ekipāžas, “Junioru” vīriešu 

divvietīgās ekipāžas, sieviešu divvietīgās ekipāžas, “Junioru” sieviešu 

divvietīgās ekipāžas, “Jaunieši A” zēni, “Jaunieši A” meitenes, “Jaunieši A” 

zēnu divvietīgās ekipāžas, “Jaunieši A” meiteņu divvietīgās ekipāžas, 

“Jaunieši B” zēni, kā arī “Jaunieši C” zēni un meitenes. 

  

Latvijas kausā startēja visi Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta 

izlases dalībnieki: Gints Bērziņš, Kristers Aparjods, Elīna Ieva Vītola, Sigita 

Bērziņa, Kendija Aparjode, Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, Eduards Ševics-

Mikeļševics/Lūkass Krasts, kā arī Anda Upīte/Sanija Ozoliņa. 

 

 

 

 



                                                                                    

 

 

 

Latvijas kausa uzvarētājs vīriešu konkurencē – Kristers Aparjods, 

kurš abus sacensību braucienus veica ar pārliecinoši labāko rezultātu 

[1:36.980]. Uzvarētājam piekāpjoties par 1.412 sekundēm, otrajā vietā juniors 

Kaspars Rinks. Savukārt bronzas godalga junioram Robertam Dreimanim 

[+4.046].  

 

“Junioru” vīriešu konkurencē uzvara Kasparam Rinkam [1:38.392]. 

Otrajā vietā Roberts Dreimanis [+2.634]. Trešais – Aleksis Siņiļņikovs 

[+12.462]. 

 

Sieviešu konkurencē uzvara Elīnai Ievai Vītolai, kura pirmajā 

baucienā uzrādīja trešo labāko laiku, bet otrajā – pirmo [1:24.393]. Komandas 

biedrenei piekāpjoties vien par 0.004 sekundēm – otrajā vietā Sigita Bērziņa. 

Savukārt bronzas godalga Kendijai Aparjodei [+0.229]. 

 

“Junioru” sieviešu konkurencē uzvara Frančeskai Bonai [1:25.180]. 

Otrajā vietā ierindojās Zane Kaluma [+0.256]. 

 

 Vīriešu divvietīgo ekipāžu konkurencē zelta godalga Mārtiņam 

Botam/Robertam Plūmem [1:23.778]. Otrajā vietā Eduards Ševics 

Mikeļševics/Lūkass Krasts [+0.736]. 

 

  

 

 

 



                                                                                    

 

 

Sieviešu divvietīgo ekipāžu konkurencē uzvaru svinēja juniores 

Marta Robežniece/Kitija Bogdānova [1:26.575]. Otrajā vietā, uzverētājām 

piekāpjoties par 0.028 sekundēm, Anda Upīte/Sanija Ozoliņa. Bronzas godalga 

Viktorijai Ziediņai/Selīnai Elizabetei Zvilnai [+4.990]. 

 

 “Junioru” sieviešu divvietīgo ekipāžu konkurencē zelts Martai 

Robežniecei/Kitijai Bogdānovai [1:26.575]. Sudrabs Viktorijai 

Ziediņai/Selīnai Elizabetei Zvilnai [+4.990]. 

 

 “Junioru” vīriešu divvietīgo ekipāžu konkurencē uzvara Raimondam 

Baltgalvim/Krišjānim Brūnam [1:19.459]. Otrajā vietā, uzvarētājiem 

piekāpjoties par 0.518 sekundēm, Kaspars Rinks/Vitālijs Jegorovs. Savukārt 

trešajā vietā “Jaunieši A” Jānis Gruzdulis - Borovojs/Uldis Jakseboga 

[+4.345]. 

 

“Jaunieši A”  septiņu zēnu konkurencē uzvaru izcīnīja Matīss 

Krišjānis [1:28.846]. Otrajā vietā, uzvarētājam piekāpjoties par 0.201 

sekundēm, Roberts Lazdāns. Savukārt bronzas godalga Eduardam Martam 

Markitānam [+2.183]. 

 

 “Jaunieši A” desmit meiteņu lielā konkurencē uzvaru izcīnīja Anna 

Aizupe [1:22.803]. Otrā – Amanda Ogorodņikova [+0.396]. Savukārt bronzas 

godalga Katrīnai Duganovai [+0.433]. 

 

 “Jaunieši A” meiteņu divvietīgo ekipāžu konkurencē piedalījās tikai 

viena ekipāža – Marta Pole/Agnija Bogdanova [1:15.430]. 

 



                                                                                    

 

 

 

 

 Tāpat arī “Jaunieši A” zēnu divvietīgo ekipāžu konkurencē startēja  

viena ekipāža: Jānis Gruzdulis - Borovojs/Uldis Jakseboga [1:23.804]. 

 

 “Jaunieši B” zēnu konkurencē uzvara Ģirtam Circenim [1:25.068]. 

Sudraba godalga Robertam Sprukulim [+0.203]. Savukārt bronzas godalga 

Evertam Preceniekam [+2.924]. 

 

“Jaunieši C” zēnu konkurencē starp 13 dalībniekiem labāko rezultātu 

divu braucienu summā uzrādīja Adrians Šics [1:18.156]. Otrajā vietā ierindojās 

Renārs Kūkojs [+0.383]. Savukārt bronzas godalgu izcīnīja Reinholds Žūriņš 

[+0.470]. 

 

“Jaunieši C” meiteņu konkurencē zelta godalgu izcīnīja Katrīna 

Parfenkova [1:18.700]. Otrajā vietā, uzvarētājai piekāpjoties par 0.462 

sekundēm, Katija Rimicāne. Savukārt trešajā vietā – Margarita Vancāne 

[+12.990]. 
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