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  Ādolfs Lazarenoks ir dzimis 1940.gada 5.jūnijā Liepājas 
rajonā, Bunkas pagastā. Vēlāk pārceļoties uz Liepāju tika 
uzsāktas skolas gaitas.  Jau no mazotnes Ādolfs  tika 
radināts darbam,jo viņa tēvs bija amatnieks, kurš prata visus 
darbus, īpaši galdniecībā. Tēva prasmes pārmantoja arī 
dēls, tāpēc viņam visa mūža garumā ir bijusi interese un 
patika darboties ar galdniecību un tehniku, izgatavot visu 
paša rokām. 
 

 1956.gadā sešpadsmit gadu vecumā Ādolfs sāka darba 
gaitas rūpnīcā „Sarkanais metalurgs”, Remontu celtniecības 
cehā par galdnieka mācekli. Par mācekli nostrādājot sešus 
mēnešus, tika pie kategorijas, sāka strādāt patstāvīgi par 
galdnieku un turpināja macības vakarskolā. Rūpnīcā 
„Sarkanais Metalurgs”, vēlāk jau „Liepājas Metalurgs”, Ādolfs 
nostrādāja 50 gadus, līdz pensijai 2006.gadā. Ādolfs ir viens 
no tiem cilvēkiem, par kuriem var teikt – visa dzīve veltīta 
„Liepājas Metalurgam”. Vienmēr gods godam padarīja savu 
darbu, skoloja jaunatni. Viņš prata ne tikai iemācīt amatu, bet 
ieaudzināt arī pienācīgu attieksmi pret darbu. 
 



 Jau divpadsmit gadu vecumā Ādolfs iestājās Jauno tehniķu 
stacijā, aviomodelistu pūlciņā, pats sākumā izgatavoja 
dažādus planieru modeļus, vēlāk jau dažādu lidmašīnu 
modeļu kopijas „JAK-9”, AN 24.  Piedalījies neskaitāmas 
reizes Vissavienības sacensībās, divdesmit reizes bijis 
Latvijas čempions aviomodelismā. Ar aviomodelismu Ādolfs 
aizrautīgi darbojās trīsdesmit gadus un ir ieguvis PSRS 
Sporta Meistara nosaukumu. 

 

 
 
 

 Strādājot rūpnīcā un aktīvi darbojoties aviomodelismā , 
pašam negribot tika pierunāts vadīt kokapstrādes pulciņu 
jauno tehniķu stacijā. Tajos gados Liepājā ļoti populārs bija 
ūdens motosports. Daudzos uzņēmumos bija savas sekcijas 
, arī metalurģiskajā rūpnīcā. Pamazām vien Ādolfs 
„saindējās” ar šo sporta veidu un kļuva par Liepājas 
„Sarkanā Metalurga” ūdens motosporta sekcijas vadītāju un 
treneri. Tā arī sešdesmito gadu vidū jauno tehniķu stacijā 
sāka tapt pirmās sporta laivas.Adolfs pats aktīvi piedalījās 
sacensībās kā braucējs līdz 1985.gadam, ir bijis gan Latvijas 
PSR, gan sporta biedrības "Daugava" izlases dalībnieks. 
Viņš, startējot  SC laivu klasē, ieviesa arī vairākas novitātes, 
kuras pēc tam konkurenti kopēja. Atceros vienu braucienu 
vilcienā  ar Ādolfu uz PSRS meistarsacīkstēm. Ceļš tāls, 
sportisti laiku kavē kā kurš. Ādolfam līdzi bija tīkliņš ar 
dzenskrūvēm. Pat brauciena laikā viņš vēl būrās ap tām, 
kaut ko vēl pielaboja, vīlēja. Vilcienam šūpojoties tīkliņš ar 
dzenskrūvēm radīja skaistu melodiju. Šinī laivu klasē gan 
Latvijā gan PSRS bija ļoti spēcīga konkurence.   

 .  
1978.gada Iegūst arī PSRS Sporta Meistara 

nosaukumu ūdens motosportā. 
 



 Beidzot savu braucēja karjeru Ādolfs vairāk pievērsās 
komāndas trenēšanai un vadīšanai. Vairāk kā trīsdesmit 
gadus līdz 2000.gadam Adolfs ar visu atdevi aktīvi un 
neatlaidīgi ir vadījis Liepājas Metalurga komandu, cīnoties 
par katru sportistu, lai ikviens no viņiem gūtu pēc iespējas 
labākus panākumus. 
 

 Kolēģi Ādolfu atceras, kā cilvēku, kuram patika strādāt ar 
jauniešiem. Ādolfs prata jauniešus un bērnus iesaistīt, 
noturēt un atbalstīt, par ko katram ir savs stāsts, kā viņi 
nokļuvuši ūdens motosportā, vairākās paudzēs. 

Kā piemēram Imants Gūtmanis, kurš ieradās jauno 
tehniķu stacijā 1974.gadā, lai pieteiktos motopulciņā, nejauši 
gaitenī satika Ādolfu un tika iesaistīts ūdens 
motosportā.Vēlāk arī iesaistījās Imanta dēli - Māris 
Gūtmanis, Ainārs Gūtmanis un Lauris Gūtmanis, kuram ir 
PČ*, EČ** tituli. 

Līdzīgi ir ar Aldi Morozu, kuru 1981.gadā Ādolfs 
pārvilināja no aviomodelisma pulciņa uz ūdens motosportu, 
kuram ir bijuši labi sasniegumi ūdens motosportā. Arī Alda 
dēls Mārtiņš Morozs ir guvis izcilus panākumus šajā sportā 
PČ, EČ. 

Arī savu dēlu, Janeku Lazarenoku, ir izaudzinājis par 
labu sportistu, kurš ir pārmantojis tēva prasmi būvēt laivas un 
ar pašbūvētām laivām ir bijis vairākkārtējs LČ***, Baltijas 
čepions un piedalījies PSRS sacensībās. Mazdēls Uvis 
Lazarenoks, jau trešās paaudzes ūdens motosportists, ir 
divkārtējs LČ un Eiropas čempionātā izcīnīta 2.vieta. 

Un tādi ir vēl ļoti daudzi, kuriem Ādolfs ir nodevis savas 
zināšanas un pieredzi ūdens motosportā - Uldis un Andis 
Atmati 1974.g., Māris un Zintis Reinfeldi1976.g., Vilnis Eglītis 
1986.g.,Ēriks Kiepe-Kipge1996.g., Mārtiņš Bergholcs1997.g. 
un daudzi citi. Arī šiem minētajiem sportistiem ir augsti 
panākumi. 

 
*- Pasaules čempions; 
**- Eiropas čempions 
***- Latvijas čempions 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Ādolfs nodarbojās ne tikai ar ūdens motosportu un 
aviomodelismu.1978.gadā, piedzimstot dēlam Janekam, Ādolfs 
sāka būvēt  „Mercedes – Benz” SIMPLEX 1904 .gada modeļa 
kopiju. Pēc astoņu gadu būvniecības kopā ar dēlu sāka testēt 
mašīnu, ar kuru vēlāk piedalījās seno spēkratu salidojumos.Šodien 
ar šo mašīnu brauc Ādolfa mazdēli.  

 

   Pieteica: Zigfrīds Bitainis 


