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Dzimis:1939.gada 27.oktobrī Jelgavā Sarkanā Krusta slimnīcā. 

    Skolas gaitas sāka  Jelgavas 2.septiņgadīgajā skolā. Jau no 8 gadu vecuma bija 
aktīvs un vadošs sportists. Piedalījies dažādos sacensību veidos: skriešanā, lēkšanā, 
vingrošanā, volejbolā, riteņbraukšanā, peldēšanā, ziemā slēpošanā. No 14 gadu vecuma 
nodarbojās ar tūrismu, burāšanu, ūdens slēpošanu. Vilni ļoti interesēja arī tehnika. 

   Pēc pamatskolas beigšanas iestājās Jelgavas 2.vidusskolā. 

   18 gadu vecumā sāka interesēties par ūdens motosporta sacensībām. 1959.gadā kļūst 
par Jelgavas burāsanas un ūdens motosporta sekcijas priekšsēdētāju. Kvalificējas par 
ūdens motosporta tiesnesi, iegūstot: 

3.kategoriju   1959.gada 23.februārī; 
1.kategoriju   1960.gada 16.janvārī; 
Republikas kategoriju 1961.gada 25 novembrī; 
Vissavienības kategoriju 1979.gada 24.aprīlī; 

   Ir audžudēls Aigars Zelters, dzimis 1962.gadā, kurš arī agri sāka tiesāt un jau 14 
gadu vecumā bija ūdens motosporta jaunais tiesnesis. Bija tiesnesis arī pēc dienesta. 

   Daudz no savas dzīves Vilnis ir veltījis sabiedriskajam darbam, par ko daļēji var 
spriest pēc apbalvojumiem. Veicis vairākus darbus vienlaicīgi.Strādājis AT-15 gan kā 
šoferis, gan kā atslēdznieks. Tas ir negatīvi iespaidojis viņa veselību. Bijis ļoti apzinīgs 
cilvēks, viņam uzticētos pienākus veicis pēc vislabākās sirdsapziņas. 



   Vilnis jaunībā sapņoja kļūt par arhitektu. Bija pats uzprojektējis sev māju, sācis 
pamatu likšanu, bet šis sapnis nepiepildījās. 

   Draugs viņu pārvilināja strādāt uz Jelgavas Autobusu parka Restaurācijas nodaļu,  
kur viņš arī aktīvi piedalījās arodbiedrībā, sporta dzīvē. Piedalījās kā tiesnesis ūdens 
motosporta sacīkstēs. 

   Autobusu parkā viņš iepazinās ar savu sievu Valiju, kura tur strādāja par medicīnas 
māsu. 1976.gada 10.jūlijā viņi aprecējās. Un jau abi aktīvi  piedalījās sporta dzīvē. 
Braukāja pa Latviju uz sacensībām un arī sieva bija dažādu sporta veidu tiesnese. 

   1982.gada 1.jūnijā piedzima meita Agita, ir trīs mazbērni. 

   Vilnis Vītolnieks miris 2018.gada 14.oktobrī. 

Vilnim Vītolniekam - Goda raksti par tiesneša darbu:  

1952.g.Jelgava.  1.v.50m skrējienā un 3.v. augstlēkšanā 

1953.g.Jelgava.  1.v.zīmēšanas konkursā un aktīvu darbu fizkolektīvā 

1957.g.Jelgava.  Par izcinito 2.v.burāšanā BASB „Daugava” čempionātā 

1958.g.Jelgava.  Par aktīvu darbu tūrismā 

1960.g.Jelgava,Rīga  Par aktīvu darbu BASB „Daugava” un ūd, motosporta attīstībā 

1961.g.Jelgava.  Par labu galvenā tiesneša darbu BSB „Vārpa” čempionātā 

1962.g.Alūksne.  Par labu tiesneša darbu PSRS meistarsacīktēs  

1964.g.Jūrmala.  Par labu tiesneša darbu LPSR meistarsacīkstēs 

1967.g.Jelgava.  Par labu tiesneša darbu 

1974.g.Jelgava.  Par 1.Jelgavas ūdens slēpošanas sacensību vadību 

1977.g.Jelgava.  Par labu tiesneša darbu 

1978.g.Liepāja.  Par labu tiesneša darbu 

1979.g.Jūrmala, Jelgava, Skrīveri, Liepāja. Par labu tiesneša darbu 

1980.g.Bauska.  Par labu tiesneša darbu 

1981.g. Jelgava.  Par labu galvenā tiesneša darbu BSB „Vārpa” čempionātā 

1981.g.Bauska, Liepāja, Jūrmala, Stučka. Par labu tiesneša darbu 

1985.g.Bauska.  Par labu tiesneša darbu 

Valijai  Vītolniecei - Goda raksti par tiesneša darbu: 

1979.g. Liepāja, Skrīveri, Jelgava, Jūrmala. Par labu tiesneša darbu 

1980.gBauska.  Par labu tiesneša darbu 

1981.g.Jūrmala, Stučka, Bauska. Par labu tiesneša darbu 

  Sagatavoja:   Arnis Degainis  t. 26449925 



Pielikums. 

 Kāzu dienā ar Valiju. 

 

 

 

Iecerētā, paša projektētā māja, kas tā arī palika sapnis. 

 

 

 

 



 

 

Burāšana arī bija Viļņa aizraušanās. 

 

 Vilnis uz ūdensslēpēm. 


