
Latvijas ūdens motosporta Goda zāle 

 

Par ieguldījumu sporta attīstībā 

GUNĀRS SEBRIS 

Dzimis: 1937.gada 29.janvārī 

 PSRS sporta meistars Gunārs Sebris ir dzimis 1937.gada 29.janvārī 

Gulbenes rajona Sinoles pagasta ''Zvejniekos"zemnieku ģimenē. 

Skolas gaitas tika uzsāktas Lizuma pamatskolā, tās vēlāk turpinājās 

Lejasciema vidusskolā. Pēc vidusskolas beigšanas sekoja studijas 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Jelgavā, inženieru mehāniķu 

fakultātē.  

 Pēc akadēmijas absolvēšanas jaunais speciālists ar Valsts komisijas 

lēmumu tika nosūtīts darbam Priekuļu Lauksaimniecības tehnikumā. 

 Jau no jaunības Gunārs ir bijis sportisks, sabiedriski aktīvs cilvēks ar 

neizsīkstošas enerģijas krājumu. Šīs viņa rakstura īpašības viņu ir 

pavadījušas visu mūžu. Priekuļu tehnikumā Gunārs bija sabiedrības 

dvēsele, bez viņa līdzdalības nenotika neviens pasākums. Lai 

pilnveidotu zināšanas, Gunārs iestājās un absolvēja Maskavas 

Timirjazeva vārdā nosauktās Lauksaimniecības akadēmijas 

pedagoģijas fakultāti. 

 Savās padagoga darba gaitās Gunārs Sebris bijis audzinātājs četriem 

automehāniķu un trijiem lauksaimaimniecības mehāniķu kursiem. 

Viņa bijušo audzēkņu vidū ir sabiedrībā pazīstami cilvēki, krietni sava 

darba speciālisti. 

 Visa mūža garumā Gunāram ir bijušas divas sirdslietas - dziedāšana 

un ūdensmotosports. Viņš ir ilggadējs Cēsu skolotāju kora "Beverīna" 

dziedātājs, tika dziedāts korī "Vendene" un Cēsu jauktajā korī, bet, 

dziedot toreizējā Cēsu rajona patērētāju biedrības vīru vokālajā 

ansamblī, tika gūta iespēja dziedāt pat PSRS kosmonautu Zvaigžņu 

pilsētiņā. Gunārs priecājas par savu dalību vairākos Dziesmusvētku 

pasākumos, taču viņš īpaši lepojas par uzticēto godu Dziesmusvētku 

100 gadu jubilejā nest šo svētku karogu. 

 Gunārs Sebris ir palicis uzticīgs savam dzīves moto: "Jo vairāk dari, jo 

vairāk var padarīt!" un, " Kamēr cilvēks dzied, viņš dzīvo! " Paralēli 

padagoga darbam un dziedāšanai, vēl tika arī sportots. 



 1967.gadā Gunārs sāka nodarboties ar ūdensmotosportu toreizējā 

Cēsu rajona Sadzīves pakalpojumu kombināta komandā MS 500 laivu 

klasē. 1972.gada beigās tehnikuma vadībai radās iespēja iegādāties 

dažas sacīkšu laivas un to dzinējus. Nākošais, 1973 gads, ir uzskatāms 

par Priekuļu lauksaimniecības mehanizācijas tehnikuma komandas 

izveides gadu. Komandā iesaistījās tehnikuma darbinieki, pasniedzēji 

un audzēkņi. Par komandas treneri un vadītāju kļuva Gunārs Sebris. 

Viņa vadībā 5 sportisti kļuva par PSRS sporta meistariem, virkne 

audzēkņu ieguva PSRS sporta meistarkandidāta nosaukumu, daudzi 

kļuva par dažādu sporta klašu braucējiem. PSRS sporta meistara 

nosaukumus izcīnīja sekojoši Priekuļu tehnikuma pasniedzēji un 

darbinieki - Gunārs Sebris motorlaivu SC - 500, Ziedonis Leimanis 

motorlaivu SB - 350, Jānis Rubenis skuteru OCN - 500, Zigfrīds 

Bitainis skuteru OBN - 350 klasēs, kā arī Imants Kupčs, kurš startēja 

gliseru RN - 2000 klasē. Vēlāk, mācoties Latvijas Lauksaimniecības 

akadēmijā Jelgavā, šo goda nosaukumu izcīnīja arī talantīgais, bijušais 

Priekuļu tehnikuma audzēknis Gints Rozenbergs. 

 1976.gada 17.jūlijā, startējot lauku sporta biedrības "Vārpa" 

meistarsacīkstēs Lielupē, Jelgavā, Gunārs kļuva par BSB”Vārpa” 

čempionu. Šajā pat gadā, startējot LPSR čempionātā Daugavā, 

Skrīveros, Gunārs Sebris izcīnīja arī Latvijas čempiona zelta medaļu 

SC motorlaivu klasē. Panākumu izdodas atkārtot jau  nākošajā - 

1977.gadā, kad viņš atkal izcīna tiesības nostāties uz augstākā 

pakāpiena republikas čempionāta apbalvošanas ceremonijā.  

 1981.gadā Latvijas skuteru izlase G. Sebra vadībā startēja PSRS 

meistarsacīkstēs Ternopolē, Ukrainā šādā sastāvā: OBN - 350 klasi 

pārstāvēja Miervaldis Zaharčenoks (Code) un Zigfrīds Bitainis 

(Priekuļu tehnikums), klasē OCN - 500 startēja Igors Mokrijs (Code) 

un Māris Rūtenbergs (Bauskas RPB). Pirmo reizi Latvijas skuteristi 

spēja PSRS skuteru komandu čempionātā, ļoti spēcīgā konkurencē, 

asā cīņā, izcīnīt sudraba medaļas. 

 Bez tam, G. Sebris ir bijis arī BSB "Vārpa" un arī Latvijas republikas 

jauniešu izlases treneris. Par Gunāru var teikt, ka, " Viņš izraks 

dzelzsrūdu, izkausēs to, izveidos darbgaldus, ar kuriem izgatavos 

motoru." 

 Priekuļu tehnikuma komanda pastāvēja līdz 1990.gadam, kad iesākās 

pārmaiņu laiks. 



 Kā pedagogs Gunārs Sebris Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā ir 

nostrādājis visu darba mūžu - 46 ražena darba gadus, par kuriem ir 

saņemti gan valdības, gan Lauksaimniecības un Izglītības ministriju 

godaraksti un pateicības, ticis apbalvots ar Barikāžu aizstāvju goda 

zīmi un Zemessardzes medaļu. 

 Pēc trenera un aktīvo sporta gaitu beigšanas, Gunārs kopā ar ģimeni 

pievērsās ceļojumiem un to filmēšanai. Tad tapa vēl viens viņa 

vaļasprieks - kokapstrāde. Tagad šo viņa aizraušanos ir pārmantojis 

dēls Normunds, kurš ir kokapstrādes mākslinieks. Sebru dzimtas ir 

stipras, nesen Gunārs ar sievu Astru nosvinēja 50 gadu kāzu jubileju! 

 Gunārs saka, ka viņš ir gaujmalas zēns, kas uzaudzis pie Gaujas, no 

tās arī tāds ūdens trakums un mīlestība pret ūdeni. 

 

 

  Pieteicējs: Zigfrīds Bitainis, Cēsis, mob: 29480212  

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 

 


