
 

Latvijas ūdens motosporta Goda zāle 

Par labiem rezultātiem sportā un ieguldījumu sporta attīstībā 

Gatis Sniķers 

 
, 

Dzimis: 1943.gada 4.februārī, Alūksnē  

Gatis, sava tēva Ērika iedvesmots, ar ūdens motosportu sāka nodarboties 
pagājušā gadsimta piecdesmito - sešdesmito gadu mijā. 

Tolaik ūdens motosports uzņem apgriezienus. 1961.gadā Alūksnē ir ap 
četrdesmit ūdens motosportistu. Ūdens motosporta sekcijas darbojas  pie 
Alūksnes rūpkombināta, Alūksnes 12.ATK, Alūksnes patērētāju biedrības, 
Alūksnes MRS. (uzskaitījums no laikraksta “Padomju Alūksne” 1961.gada 20.maijs Nr.59 
(2353) “Ūdens motosporta sezonu sagaidot”, autors Valdis Stilbe, LPSR ūdens motosporta 
federācijas padomes loceklis) 

Gatim Sniķerim 1961. gada sportista sezona sākas ar panākumu: Alūksnes 
rajona sezonas atklāšana sacensībās pirmā vieta skuteru SI-175 klasē (vidējais 
ātrums 34.011 km/stundā). Otrajā vietā šajā klasē viņa tēvs Ēriks Sniķers 
(vidējai ātrums 32.264 km/stundā).  ( no laikraksta “Padomju Alūksne” 1961.gada 
25.maijs Nr.61 (2355), Valdis Stilbe, sacensību galvenais tiesnesis, „Sezona atklāta, rezultāti 
labi”) 



 

                                Sacensības Alūksnē 1960.gads 

1961.gada augustā Tallinā notika astotās PSRS individuālās un komandu 
meistarsacīkstes ūdens motosportā. Latvijas republiku tajās pārstāvēja LBSB 
“Vārpa” izlase, kuras sastāvā startēja alūksnieši Antons un Amālija Zvaigznes, 
Uldis Strads, Gatis Sniķers un Uldis Mazulis.  Vislielāko panākumu guva 
Amālija un Antons Zvaigznes. Desmit kilometru braucienā MA laivu klasē 
izcīnīja 3. vietu un bronzas medaļas, uzrādot ātrumu 39,735 km/st.( no laikraksta 
“Padomju Alūksne” 1961.gada 24.augusts Nr.100 (2394) V.Reigass. „Pirmās sacensības, 
pirmie panākumi”) 

 

LBSB “Vārpa” izlase Tallinā 1961.gads. Komandas vadītājs Valters 
Reigass, Amālija un Antons Zvaigznes, Gatis Sniķers 

 



G. Sniķers Alūksnē ūdens motosportā bija no pašiem tā pirmsākumiem 
līdz pat 1963.gadam, kad devās obligātajā karadienestā. Atgriežoties no armijas, 
Gatis strādā par šoferi dažādās iestādēs (SPK, Patērētāju biedrības Autobāze) 
Alūksnē. 

Gatis izveido ģimeni 1968.gadā (sieva Valentīna). Gata ģimenē izauga 
divi bērni – meita Sanita un dēls Normunds. 1982.gadā Gatis devās uz Rīgu. 
Divdesmit gadus nodzīvoja Rīgā, strādājot namu pārvaldē par meistaru, bet pēc 
pensionēšanās uz dzīvi Alūksnē atgriezās 2003.gadā. 

Gatis Sniķers bija viens no biedrības “Ūdens motosporta klubs “Nord 
Ost”” dibinātājiem (2005.g.), bija arī tās valdes loceklis. 

Gatis ar lielu atbildības sajūtu piedalījās izstādes „Ūdens motosportam 
Alūksnē 55 gadi” organizēšanā, izveidojot ekspozīciju arī par sevi un savu dēlu 
Normundu Alūksnes muzejā (2013.g). Ekspozīcijai Gatis bija izracis noglabātos 
goda rakstus no savas sportista karjeras pirmsākumiem. 

Laikraksta “Alūksnes ziņas” žurnālistei Agitai Bērziņai 2013.gada 12. 
jūlijā Gatis atklāj: “Ūdens motosportā esmu kopš 16 gadu vecuma. Sākās viss 
pavisam vienkārši. Bijām ekskursijā Ļeņingradā, un tur notika kaut kādas laivu 
sacensības. Mums, puišiem, iepatikās. Parunājāmies ar braucējiem, 
apmainījāmies adresēm, un pēc kāda laika mums atsūtīja žurnālus krievu 
valodā, kā izgatavot laivu. Tur iekšā bija arī rasējumi. Ziemā ķērāmies pie 
darba un sākām paši būvēt. 

 
                               Gatis gatavo skuteri sacensībām 

Pirmais laivu pasākums bija 1959.gadā, kad devāmies sezonas atklāšanas 
parādē tepat Alūksnes ezerā. Toreiz brauca gan ar parastajām motorlaivām, 
gan mēs ar sporta laivām. Ja nemaldos, pirmajā reizē bija divas sporta laivas 
un divi skuteri”. 

 



 
                                       Gatis skuterī Nr.68 1961.gads 

 

 

                    Gatis distancē ar skuteri SA-250 cm3 Nr.68 1961.gads 



 
Gatis Sniķers sacensību atklāšanas parādē (pirmais no labās). Gata Sniķera tēvs 

Ēriks Sniķers (trešais no labās). 

 

Laikraksta “Alūksnes ziņas” žurnālistei Agitai Bērziņai 2013.gada 12. 
jūlijā Gatis stāsta par atgriešanos ūdens motosportā: ”Ūdens motosportā 
atgriezos 2005.gadā, kad dēls izrādīja interesi par šo sportu. Lai gan pavisam 
atgājis no šī sporta nebiju, jo vienmēr biju klāt un skatījos sacensības Alūksnes 
ezerā. Nebija tādas reizes, kad neatbraucu. Man tas bija ļoti svarīgi. Kopā ar 
dēlu skatījāmies sacensības, līdz viņš teica, ka pats arī gribētu pamēģināt. Man 
to dzirdēt bija liels prieks. Uzreiz arī ķērāmies pie darba, un rudenī laiva jau 
bija mājās. 2006.gadā viņš pirmo reizi izgāja uz starta. Sākums nebija viegls, jo 
tehnika īsti negāja, kā gribētos, taču jau pirmajā gadā spējām ierindoties 
ceturtajā vietā. Manā skatījumā tas bija augsts sasniegums. Pieredzes nebija 
nekādas, ātrums liels. Dēls brauca sacensībās, bet mans uzdevums ir sagatavot 
laivu - gādāju par tehniskām lietām. Nekad nekādus pārmetumus no dēla 
neesmu saņēmis. Vai tēvam var pārmest? Pēc tam jau veicās labāk. Sākot ar 
2007.gadu, dēls stabili ierindojas 2.vietā, taču 2010.gadā beidzot Normundam 
izdevās iegūt Latvijas čempiona titulu. Pēc tam sekoja smaga sezona. Protams, 
būt blakus un redzēt visu, kas notiek ūdenī, arī avārijas un negadījumus, man kā 
tētim ir grūti. Bet parasti es filmēju, kā viņš brauc, tāpēc man nav laika 
satraukties.” 

 

 



 

 

 
Apspriede ar dēlu pēc brauciena gliserī. 2009.gads, Alūksne. 

 

 
Gatis Sniķers savā gliserī. Alūksne, 2009.gads. 

 

 

 



 

 

 

                           Gatis Sniķers sacensību trasē Alūksnes ezerā. 

 

 

                       Glisera krāsojums veikts, attīstot Gata pirmo skuteru dizaina tēmu. 



 
Normunds, Gatis Sniķeri pēc finiša 2009.gadā Alūksnē 

 

2009.gadā, 66 gadu vecumā Gatis Sniķers atkal piedalās ūdens motosporta 
sacensībās, šoreiz RN 2000 gliseru klasē. Latvijas čempionāta posmā Alūksnē 
iegūta ceturtā vieta. 

Laikraksta “Alūksnes ziņas” žurnālistei Agitai Bērziņai 2013.gada 12. 
jūlijā Gatis stāsta par atsākšanu startēt sacensībās: “Gatavojot laivu dēlam, 
pašam jau arī sanāca izbraukt, lai saprastu, kā tehnika iet un ko vajag mainīt. 
Taču sacensībās pats atsāku piedalīties 2009.gadā. Dēlam nopirkām jaunu 
laivu, un es izlēmu braukt ar veco. Vispār tas bija zīmīgs gads, jo bija pagājuši 
50 gadi, kopš pirmo reizi sēdos laivā. Tā bija tāda īpaša sajūta. Protams, 
gribējās braukt, izjust ūdeni, kā laiva spēlējas. No malas skatoties, to nevar 
izjust. Braucu divas sezonas un tagad jubilejas sacensībās arī sēdīšos laivā un 
braukšu. No veterāniem braucēju nav daudz, kādi divi. Savukārt pārējie arī nav 
tālu no ūdensmotosporta, jo sacensībās brauc viņu dēli.” 



 
Gatis Sniķers, Normunds Sniķers, Māris Vasiļevskis uz sacensību pjedestāla Latvijas 

čempionāta posms Alūksnē 2010.gads 

 

Gata Sniķera rezultāti skuteru klasē SI 175, SA 250: 

2. vieta rūpnīcas “Dzintars” balvas izcīņas sacensībās 1960. gads Jūrmalā 

1.vieta Alūksnes rajona sezonas atklāšana sacensībās 1961.gads Alūksnē 

2. vieta Republikas sacensības ūdens motosportā 1961.gads Jelgavā 

1. vieta komandu vērtējumā 1961.gads Cēsīs 

1. vieta komandu vērtējumā laivu rūpnīcas “Dzintars” kausa izcīņas sacensības 1961.gads 
Jūrmalā 

1. vieta Cēsu rajona spartakiāde ūdens motosportā 1961.gads  Cēsīs 

 

Normunda Sniķera lielākie sasniegumi RN-2000 
gliseru.klasē (mehāniķis Gatis Sniķers): 

Normunda pirmais panākums gliseru RN 2000 klasē – 3. vieta 
Latvijas čempionāta posmā Lielvārdē 2006.gadā; 

Baltijas vicečempions Lietuvā 2007.gadā; 

Baltijas čempions (Latvijā, Alūksnē) 2009.gadā; 

Latvijas čempions gliseru RN 2000 klasē 2010, 2013.gads; 

Normunds ir Latvijas vicečempions gliseru RN 2000 klasē 
2007., 2009., 2014.gadā; 

Baltijas čempionāta 3.vietas ieguvējs 2013., 2014.gadā Lietuvā, Igaunijā. 



 

   Gata Sniķera rezultāti gliseru klasē RN 2000: 

4. vieta LČ posmā Alūksnē 2009.gads 

5. vieta LČ kopvērtējumā 2009.gads 

2. vieta LČ posmā Alūksnē 2010.gads 

5. vieta LČ kopvērtējumā 2010.gads 

8. vieta LČ posmā Alūksnē 2013.gads 

11. vieta LČ kopvērtējumā 2013.gads 

 

.  

                   Gatis Sniķers un dēls Normunds sacensībās Jēkabpilī 2015.gadā. 



 

Gatis Sniķers ūdens motosportam parādījis lielu uzticību, startējot 
sacensībās pat 70 gadu vecumā un vēl lielākajā gliseru klasē – 52 gadus pēc sava 
pirmā starta Alūksnes ūdeņos. Turklāt sagatavojis sev maiņu – viņa iesākto 
turpina dēls Normunds. 

Gatis Sniķers aizsaulē aiziet 2015.gada 9. oktobrī 

Gati Sniķeri Goda zālei izvirza Latvijas UMSF biedrs: Biedrība „Ūdens 
moto sporta klubs „NordOst” ” 50008093551, Alūksnes nov., Alūksne, 
Rūpniecības iela 4B. 

 

   Materiālu sagatavoja: Gints Rozenbergs  Alūksnē 

tālr.29356355 

Materiāla sagatavošanā izmantotas Agitas Bērziņas, Miervalda Zaharčenoka un fotogrāfijas 
no Normunda Sniķera ģimenes foto albūma. 

Pielikumā: 

1. Diploms par 2.vietu SI-175 cm3 skuteru klasē rūpnīcas „Dzintars” balvas 
izcīņas sacensībās Jūrmalā 1960.gada 18.septembrī; 

2. Diploms par 1.vietu SI-175 cm3 skuteru klasē Cēsu rajona spartakiādē 
1961.gada 4.jūnijā; 

3. Diploms par 1.vietu komandu vērtējumā Cēsu rajona spartakiādē 
1961.gada 4.jūnijā; 

4. Diploms par 2.vietu SA-250 cm3 skuteru klasē Republikas čempionātā 
Jelgavā 1961.gada 9.jūlijā; 

5. Diploms par 2.vietu komandu vērtējumā rūpnīcas „Dzintars” kausa 
izcīņas sacensībās Jūrmalā 1961.gada 4.septembrī; 



 



 



 



 



 
 


