
Latvijas ūdens motosporta Goda zāle 
 

Par labiem rezultātiem sportā  

Jānis Apse 
Dzimis 1936.gada 9.maijā 

PSRS Sporta Meistars 
ūdensmotosportā. 

Jānis (Foto Nr.1) ir dzimis Vecsvirlaukas 
pagasta „Rotkaļos”. Tēvs un māte strādāja 
savā 20 hektāru zemnieku saimniecībā. 
Ģimenē bija trīs bērni un Jānim kā 
vecākajam bija jāpieskata jaunākie - brālis 
Imants un māsa Maija. 

Mācījās Salgales pamatskolā, tad Iecavas 
vidusskolā. Sekoja dienests armijā no 1956.g. līdz 1958.g. Ziemeļu flotē 
uz robežas. 

Pēc atgriešanās no dienesta gadu strādā Imanta Sudmaļa vārdā 
nosauktajā kolhozā Iecavas pagastā. Turpmākās enerģētiķa profesijas 
apguvei divus gadus mācās Rūjienas 4.tehniskajā skolā, pēc kuras 
beigšanas sāk strādāt Jelgavas elektroapgādes uzņēmumā „Seļelektro”. 
Pēc tā likvidācijas dodas darbā uz Jelgavas PMK. Šeit strādājot nācās 
būvēt daudzas elektrolīnijas Bauskas rajonā. 

Uzņēmumam piederēja divas motorlaivas ar „Vihr” dzinējiem. Jānis 
kopā ar citiem darbiniekiem brīvdienās ar tām devās izbraucienos pa 
Mēmeles upi. Izdevās sarunāt ar L/A „Draudzība” vadību iespēju uzcelt 
laivu novietošanai piebūvi pie sporta laivu elinga upes malā. Šeit arī Jānis 
iepazinās ar ūdensmotosportistiem no kolhoza sekcijas un viņu treneri, 
vienlaikus arī sekcijas vadītāju Zigurdu Stūri. 

Jāni ieinterisēja šis sporta veids un, saņēmis uzaicinājumu pašam 
piedalīties sacensībās, no 1970.gada sāk nodarboties ar ūdens 
motosportu L/A „Draudzība” sekcijā. Tur ar skuteriem brauca Kārlis 
Baļuks (250 cm3) un Arnis Pūce (175 cm3). Laivu klasē jauniešiem AU (250 
cm3) Ints Niedre-Zvejnieks. Ar lielāko laivu klasē CU (500 cm3) startēja 
Zigurds Stūris. 

 

Foto Nr1 



Jānis sāka ar Zigurda Stūra paša rokām rūpīgi 250 cm3 klasei agrāk 
izgatavoto laivu, tai pieliekot motoru „Neptun-18” un brauca 350 cm3 

klasē BU. (Foto Nr.2)   
1970.gada beigās komanda posās uz sacensībām Klaipēdā. Zigurds 

Stūris apsvēra komandas izredzes un nolēma tās pastiprināšanai 
uzaicināt jau iepriekš ievērotu vietējo jaunieti. Sev uzmanību viņš bija 
piesaistījis ar tehnisku varēšanu. 13.gadu vecumā pa upmalu brauca ar 
motociklu „Voshod”, vilka ūdensslēpotājus ar „Kazanku” un motoru 
„Vihr”. Bija nomainīti sacensību noteikumi, tagad tie atļāva piedalīties 
jau tajā gadā, kad paliek 14 gadi. Radās iespēja pieaicināt trūkstošo 
komandas locekli. Un tā komandā ienāca un uz savām pirmajām 
sacensībām 13.gadu vecumā devās Atis Slakteris. Komanda apmeklēja arī 
dzintara muzeju Palangā. (Foto Nr.3) 

Jāņa mūžā 1970.gads ir nozīmīgs – šajā gadā viņš apprecēja skolotāju 
Albīni Lazdāni, ar kuru kopā pavadīja savas dzīves laimīgāko daļu, līdz 
dzīvesbiedres aiziešanai mūžībā 2016.gadā. 

Par ūdensmotosportista gaitām Jānis stāsta: 
„Zigurda Stūra uzaicinājumu komandā pieņēmu ar prieku un ūdens 

motosports man kļuva uz vairākiem gadiem par lielu dzīves hobiju. 
Regulāri piedalījos sacīkstēs un treniņbraucienos. Ir palikušas daudz 
patīkamas un iespaidīgas atmiņas par sacensībām, par braucieniem uz 
tām, par sadzīvi starpsacīkšu laikā. 

Tālākie braucieni bija uz Kišiņevu un Maskavu. Kišiņevā gan mans 
rezultāts bija sliktāks kā parasti – īsti neatceros, kura vieta, bet augšgalā 
biju, jo nepaspēju pielāgoties savādajai ūdens kustībai ezerā. Tam 
vajadzīgs laiks. 

Ir izdevies būt par daudzu vietējo un arī Lietuvas sacensību uzvarētāju. 
Protams ir arī zaudējumi. Tas jebkurā sportā ir normāli. Panākumu ziņā 
man visveiksmīgākais gads ir bijis 1972., kad es kļuvu par sporta 
biedrības „Vārpa” republikas čempionu. (Foto Nr.4) 

Maskavā 1972.gadā Strogino ūdenskrātuvē Vissavienības sporta 
biedrību un resoru meistarsacīstēs Latvijas sporta biedrības „Vārpa” 
izlases sastāvā izcīnīju 9.vietu ar labu ātrumu, kas atbilda PSRS Sporta 
Meistara nosaukuma iegūšanai, ko ar PSRS Ministru padomes fizkultūras 
un sporta komitejas lēmumu Nr.94836 no 28.12.1972.g. man piešķīra. 
(Foto Nr.5)  Es to uzskatu par visas komandas, visas mūsu mazās Latvijas 



sasniegumu toreiz lielajā valstī. Vēlāk izrādījās, ka esmu Bauskā pirmais 
PSRS Sporta Meistars ūdensmotosportā.” 

Laivas uz sacensībām veda  Arņa Pūces, Aleksandra Babarņova un 
Kārļa Baļuka izgatavotā piekabē – režģī. (Foto Nr.6).   

Komandas biedri atceras Jāni Apsi kā pedantiski kārtīgu cilvēku, uz 
kuru var vienmēr paļauties. Kopā ar viņu neviens darbs nebija par grūtu. 
Ierindā Jānis vienmēr perfekts. (Foto Nr.7) Laivu sacensībām gatavoja ar 
lielu rūpību. (Foto Nr.8) 

 Tomēr tieši Jāņa akurātums ir bijis par iemeslu dažiem kurioziem 
notikumiem. Reiz pēc atgriešanās no sacensībām, pēc laivu nokraušanas 
no režģa piekabes, ko sportisti sauca par konstrukciju, komandas biedri 
atrada Jāņa drēbes kārtīgā kaudzītē noliktas uz laipas upē. Bet Jāņa 
tuvumā nav, upē arī nepeldas. Visi  uztraukti metas Jāni meklēt – ilgi 
meklē, atrast nevar ne upē, ne citur. Beidzot Atis atrod to aizmigušu, 
patālu sakrautā siena kaudzē ielīdušu. 

Reiz vakara tumsā, pēc gara ceļa uz Liepāju, Jānis, par spīti 
nogurumam un neievērojot komandas biedru ieteikumus labāk likties 
gulēt, savā kārtības mīlestībā steidzas nomazgāties Liepājas kanālā. No 
rīta visi ierauga visus tos netīrumus, kas sasviesti, atrodas un arī peld 
kanālā. Jānis steigšus meklē tīru lietus ūdens lāmu, lai atmazgātos.  

Jānis ir startējis arī SC klasē, kad savu braucamo bija aizdevis laivas 
izgatavotājam Zigurdam Stūrim, kurš ar to arī spēja izpildīt Sporta 
Meistara iegūšanai nepieciešamo ātruma normatīvu. 

Šeit zemāk uzskaitīti Jāņa izcīnītie, gadu gaitā saglabājušies diplomi ar 
datumiem, izcīnītajām vietām un sacensību nosaukumiem:  

1.11.1970.g.- 1.v. BU klasē DOSAAF sacensībās Bauskā ; 
28.08.1971.g.- 1.v. SB klasē žurnāla „Zvaigzne” kausa izcīņas 

sacensībās Ventspilī; 
5.09,1971.g.- 1.v. SB klasē 2x5 jūdzēs sacensībās Klaipēdā; 
5.09,1971.g.- 1.v. SB klasē 10 jūdzēs sacensībās Klaipēdā; 
18.09.1971.g.- 1.v. SB-350 klasē Bauskas RPB balvas izcīņas sacensībās 

Bauskā; (Foto Nr.9) 
25.09.1971.g.- 1.v. Jūrmalas DOSAAF TSK kausa izcīņas sacensībās 

Jūrmalā; 
15.07.1972,g.- 1.v. SB klasē sporta biedrības „Vārpa” republikas 

čempionātā Jūrmalā; 



16.07.1972.g.- 2.v. SB klasē Popova radiorūpnīcas ceļojošā kausa 
izcīņas sacensībās Jūrmalā; 

21.07.1972.g.- 3.v. SB klasē žurnāla „Zvaigzne” kausa izcīņas 
sacensībās Ventspilī; 

2.09.1972.g.- 3.v. SB klasē LPSR rudens čempionātā Jūrmalā; 
9.09,1972.g.- 1.v. SB klasē 2x5 jūdzēs sacensībās Klaipēdā; 
9.09,1972.g.- 1.v. SB klasē 10 jūdzēs sacensībās Klaipēdā; 
7.10.1972.g.- 2.v. SB/350 klasē 3x5 jūdzēs Baltijas čempionātā Kauņā; 
30.06.1973.g.- 3.v. SB-350 klasē sacensībās „Ungurs-73” Cēsīs; 
4.08.1973.g.- 3.v. SB-350 klasē kolhoza „Draudzība” balvas izcīņas 

sacensībās Bauskā; 
Bez datuma-  2.v. SB klasē Jūrmalas DOSAAF TSK kausa izcīņas 

sacensībās Jūrmalā; 
Bez datuma- 2.v. SB klasē ar rezultātu 54,145km/st Latvijas 

čempionātā; 
Bez datuma 1973.g.- 3.v. SC klasē Popova radiorūpnīcas ceļojošā 

kausa izcīņas sacensībās Jūrmalā; 
Bez datuma 1973.g.- 3.v. SC klasē Latvijas rudens čempionātā; 
Pēc Jāņa ierosinājuma piemiņai par braucieniem uz Klaipēdu no Kuršu 

kāpas tika paņemts paliels akmens atvešanai uz Bausku. Akmeni uz 
autobusu pēc kārtas ar lielām pūlēm nesa vairāki komandas locekļi. 
Vēlāk lietuvieši stāstīja, ka speciāli vedot akmeņus uz kāpu, lai tūristiem 
būtu ko paņemt. Bauskā akmenī iekala uzrakstu NIDA un to novietoja pie 
elinga durvīm. Tur akmens nogulēja daudzus gadus līdz brīdim, kad kāds 
čaklītis, pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, aiznesa visas elinga koka 
daļas un elektroiekārtu.  

1981.gadā Jānis Apse pāriet darbā uz Bauskas PMK-7, kur nostrādāja 
līdz pensijai 1996.gadā. 

Būdams pensionārs, strādāja Bauskas deviņgadīgajā skolā, uzturēja 
kārtībā skolas tehnisko inventāru. Darbs skolā un dzīvesbiedre skolotāja 
rezultējās ar biežiem koncertu, teātra izrāžu apmeklējumiem un 
braucieniem ekskursijās pa skaistākajām mūsu valsts vietām.(Foto Nr.12) 
Jāni 80 gadu jubilejā sumināja skolā, neilgi pēc tās viņš arī pārtauca 
aktīvās darba gaitas. (Foto Nr.13) 

Jāņa vaļasprieks visu dzīvi un joprojām ir medības. Viņš ir aktīvs Codes 
mednieku kolektīva „Codes bebri” biedrs, tajā bijis ilggadējs valdes 



loceklis un medību vadītājs. (Foto Nr.14) Tagad gan gadu dēļ pats lūdzis 
no medību vadītāja pienākumiem atbrīvot. 

Dēls Alvis dzīvo Anglijā, vectēvu apciemo mazdēls Oskars. (Foto Nr.15)  
Saņemtās medaļas kopā ar medību trofejām ļauj kavēties patīkamās 
atmiņās. (Foto Nr.16) 

9.11.2018.g. 
 

Pieteica: Atis Slakteris, Bauska t.2920706 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foto Nr.2 L/A„Draudzība” komanda pēc sacensībām Klaipēdā 1970.g. pie dzintara muzeja 

Palangā, no kreisās: Ausma Stūris, Aina Albiņa, Arnis Pūce, Ints Niedre-Zvejnieks, Jānis Apse, 
Vilis Strups, Atis Slakteris; 

 

 
Foto Nr.3  Jānis Apse distancē; 
 



 
Foto Nr.4 Jāņa Apses sporta biedrības „Vārpa” 1972.g. republikas čempiona diploms; 

 
Foto Nr.5 Jāņa Apses PSRS Sporta Meistara apliecība; 



 

 
Foto Nr.6 Laivas vešanai uz sacensibām uzkrauj un nostiprina uz konstrukcijas. No kreisās: 

Jānis Apse, Ints Niedre – Zvejnieks un Atis Slakteris. Jāņa laiva vidū. 
 
 

 
Foto Nr.7 L/A „Draudzība” komanda. No kreisās: Arnis Pūce, Zigurds Stūris, Ints Niedre – 

Zvejnieks, Jānis Apse, Atis Slakteris, Kārlis Baļuks;  
 

 



 
Foto Nr.8  Kaskas bija vieglas un vestes ar vati. 
 
 

 
Foto Nr.9  Jāņa Apses diploms par 1.vietu Bauskas RPB balvas izcīņas sacensībās; 



 
 

 
 
Foto Nr.10 Jānis Apse izjādē ar māsasmeitu Ivetu; 
 

 
 
Foto Nr.11 Jānis Apse kopā ar sievu Albīni un mazdēlu Oskaru; 
 



 
 
Foto Nr.12 Bauskas deviņgadīgās skolas darbinieki ekskursijā. 

 
 

 
 
Foto Nr.13 Jānis Apse 80 gadu jubilejā. 
 



 
 
Foto Nr.14 Pēc veiksmīgām medībām, no kreisās: Guntis Kalnups, Arnis Kalnups, medību 

vadītājs Jānis Apse, Kārlis Pridāns; 
 
 

 
 
Foto Nr.15 Jānis Apse kopā ar mazdēlu Oskaru Bauskas motormuzejā; 
 



 
 
Foto Nr.16 Pie Jāņa Apses trofejām Bauskas ūdens motosportisti, no kreisās: vēsturiski 

pirmais jauniešu klases braucējs Bauskā Arnis Pūce, vēsturiski pirmais PSRS Sporta Meistars 
Bauskā Jānis Apse,  vēsturiski pirmais Starptautiskās klases Sporta Meistars un pasaules 
rekordists Bauskā Atis Slakteris.  


