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Sporta meistars Jānis Rubenis dzimis 1939.gada 5.decembrī Ērgļu 
pusē. 1949.gadā viņa ģimene tika izsūtīta uz Amūras apgabalu. 
1957.gada martā ģimene atgriezās no izsūtījuma un Jānis sāka mācīties 
Madonas 2.vidusskolā. Vēlāk sekoja mācības Mālpils tehnikumā, kur tika 
apgūtas hidromeliorācijas zinības, tad studijas Jelgavas lauksaimniecības 
akadēmijā, pēc kuras absolvēšanas 1967.gadā viņš kļuva par diplomētu 
inženieri hidrotehniķi. Tā paša gada 1.septembrī jaunais speciālists 
uzsāka darbu Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā kā tehniskās 
mehānikas pasniedzējs.  

Jānis bērnībā daudz un smagi tika strādājis savu vecāku zemnieku 
saimniecībā veicot visus lauku darbus. Viņš atzīst, ka tieši smagais darbs 
laukos viņam deva rūdījumu turpmākajai dzīvei. Jau skolas gados zēnu 
interesēja dažādas sporta nodarbes, it īpaši padevās vieglatlētika. 
Mācoties tehnikumā sāka trenēties  svarcelšanā un 1962.gadā jaunais 
censonis kļuva par Siguldas rajona čempionu.  

Kā jau kārtīgam spēka mitriķim pienākas, tad ar svarcelšanu vien 
puisim bija par maz. Lai pilnībā izmantotu savas dotības un enerģiju, viņš 



uzsāka treniņus klasiskā un brīvā cīņā. Studiju gados Jelgavas akadēmijā 
Jānis trenējās pie savulaik pazīstamā trenera Matusēviča, kuru viņš 
vēl tagad atceras ar pateicību par iegūtajām zināšanām cīņas sportā. 
Pateicoties tām, Jānis ar labiem panākumiem startēja PSRS 
starprepubliku sacensībās. Iegūtās iemaņas un zināšanas tehnikuma 
pasniedzējs Jānis Rubenis tālāk nodeva savu audzināmo kursu 
audzēkņiem, kurus viņš trenēja šajos sporta veidos. 

70-tajos gados Priekuļu tehnikuma pasniedzēju un darbinieku vidū 
bija populāra ūdens slēpošana. Tika izveidota tehnikuma atpūtas bāze 
pie Ungura ezera. Tajos gados tehnikuma pasniedzējs Gunārs Sebris jau 
nopietni nodarbojās ar ūdens motosportu un startēja tolaik esošajā Cēsu 
sadzīves pakalpojumu kombināta komandas sastāvā. Tieši Gunārs ar 
ūdens motosportu "saindēja" ne vienu vien tehnikuma darbinieku un 
audzēkni (jāatzīstas-arī šā raksta autoru, ko gan nenožēloju). 

"Indes" deva tika arī Jānim Rubenim. Savās pirmajās sacensībās 
1973.gada rudenī, Salacas upē, Mazsalacā, Jānis startēja ar Gunāra laivu. 
1974.gadā Jānis uzsāka piedalīties ātrumlaivu sacensībās skuteru OCN-
500 klasē un jau pirmajā gadā ieguva pirmo sporta klasi. Soli pa solim un 
1977.gadā Jānis kļuva par PSRS sporta meistaru. Šinī gadā Jānim nebija 
neviena zaudēta iebrauciena tikai un vienīgi uzvaras! Kā sacīkšu braucējs 
Jānis startēja ātrajās skuteru klasēs. 

PSRS meistarsacīkstēs Kauņā 1979.gadā, kur Jānis Latvijas izlases 
sastāvā startēja OBN-350 klasē,  vienā no pagriezieniem Jānis saskrējās 
ar ukraiņu sportista vadītu laivu un izlidoja no laivas, taču sacīkstes 
netika pārtrauktas. Pēc brīža kāds no autsaideriem pamanījās taranēt 
Jāņa laivu, pie kuras jau bija arī Jānis. Jāņa dzīvību glāba tikai paša asā 
reakcija un izveicība. Diemžēl tehnika tika iznīcināta. Sekoja divi smagu 
pārdomu gadi, bet nezuda vēlme braukt sacensībās. Uzsmaidīja veiksme, 
un tehnikumam tika gūta iespēja iegādāties citu tehniku. Tā sākās Jāņa 
ēra jaunajā R-2000 gliseru klasē, kur viņš kļuva par 5 kārtēju Latvijas PSR 
un atjaunotās Latvijas republikas čempionu.  

Savu spožo sacīkšu braucēja karjeru Jānis beidza 90.to gadu 
sākumā būdams 7 kārtējs Latvijas čempions, ir tikušas izcīnītas visa ranga 
godalgas PSRS mēroga mačos. Pats meistars atzīst, ka vislielāko 
gandarījumu viņam sagādājusi tehnikas  "ķīlēšana necilā tehnikuma 
šķūnītī," kur viņš rēķināja, eksperimentēja un skrūvēja dzelžus. 

 Atceros, ka Jānis sacīkšu tehnikā veica jaunievedumus un 
izgudrojumus, kurus pēc tam pārņēma daudzi PSRS sportisti. Neticami, 
taču tas viss tika veikts ļoti pieticīgos apstākļos. Par tā laika Priekuļu 
tehnikuma izcilajiem meistariem sporta tehnikas sagatavošanā būtu 
tēma atsevišķam stāstam. Mani fascinēja Jāņa rūpīgums un 
pedantiskums. Viņa sagatavotā laiva bija kā augstākais tehniskās kultūras 



paraugs. Uz mačiem viņš brauca kā uz parādi! No viņa iedvesmojās arī 
jaunie. Sajūsmā par savu pirmo treneri joprojām ir Alūksnes pazīstamais 
sportists, tajā laikā tehnikuma audzēknis Gints Rozenbergs. 

Jautāts par savām sportista gaitām Jānis saka, ka sāpīgākais 
periods viņam ir bijuši tie divi gadi pēc avārijas Kauņā, kas bija bez 
sporta. Priecīgākie un reizē arī atbildīgākie mirkļi bijuši mači Ungurā, kad 
jāstartē savās mājās daudzo draugu un tuvinieku klātbūtnē, bet uzvaras 
sniedza gandarījumu. 

Bez ūdens motosporta Jānim ir bijušas arī vēl citas aizraušanās. Ir 
spēlēta vijole un dziedāts tehnikuma lauku kapelā. Daudzi gadi pavadīti 
mednieka gaitās.  Gados, kuros Jānis startēja sacensībās, ģimenes ritms 
tika pakļauts mačiem. Vijas un Jāņa Rubeņu ģimenē auga trīs meitas. 
Sagadījās, kad vienā laikā Jānim bija jāpiedalās Latvijas čempionātā, bet 
tad pat Priekuļos bija Bērnības svētki kur bija jābūt Rubeņu meitenēm. 
Ko darīt? Risinājums tika atrasts! Jānis- sacīkšu trasē, meitenes Bērnības 
svētkos. Svinību ceremonijas laikā pie Rubeņu ģimenes dāmām  pienāk 
tā laika Priekuļu ciema padomes priekšsēdētāja un dziļdomīgi uzlūko 
viņas pavadošo vīrieti kam seko jautājums "Jūs tomēr laikam neesiet šo 
bērnu tēvs?" uz ko šis vīrietis atbild "Bet Jūs jau neziniet kur ir šo bērnu 
īstais tēvs!" Šis asprātis izrādījās Jāņa brālis Edgars, kurš, ar iepriekšēju 
norunu, pildīja tēva lomu ceremonijā. Tā Jānis kļuva par Latvijas absolūto 
čempionu, bet meitenēm neizjuka Bērnības svētki! 

 Pēc sportista karjeras beigām Jānis Rubenis ir sniedzis vērtīgus 
padomus daudziem dažādu tehnisko sporta veidu pārstāvjiem, palīdzējis 
tehnikas sagatavošanā. Jāņa dzīves atziņa ir ka "Jebkurš sporta veids 
attīsta gribasspēku, uzņēmību un neatlaidību, kas noder dzīvē!" 

 
 

 Pieteicējs: Zigfrīds Bitainis t 29480212 

 
 



 
J.Rubenis ar skuteri OCN-500 

 
Visam jābūt perfekti! 

 



 
Nu var doties ūdenī, starts būs gaitā. 

 

 
Arī OBN-350 ar „Privetu” skrien labi! 

 



 
Kopā ar Priekuļu tehnikuma komandu un audzēkņiem. No kreisās: trešais Andris 
Cīrulis, Jānis Rubenis, Imants Reiniks, Gunārs Sebris. Augšā Normunds Sebris. 

 

 
Latvijas izlase 1979.g.Kauņā. No kreisās: J.Rubenis OBN, G.Laško R1, I.Glazovskis 
OCN, P.Beihmanis OBN, I.Mokrijs OCN, V.Galakrodzinieks R4, treneris Z.Stūris. 



 
Jānis Rubenis neliedz konsultāciju Zigfrīdam Bitainim. 

  


