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 Skolas gaitas Imants uzsāka Rīgā, taču sākoties 
otrajam Pasaules karam ģimene, drošības apsvērumu dēļ 
pārcēlās dzīvot uz laukiem Cēsu pusē. Imants ar humoru 
atceras, ka skolas gaitās nācies mācīties gan latviešu gan 
abās okupāciju varu valodās. Viņam agri nācās domāt par 
turpmāko dzīvi. Apstākļi bija smagi, nācās daudz strādāt 
palīdzot nodrošināt ģimenei iztiku. Imantam padevās visi 
darbi taču īpaši tehniskās lietas. Tieši šis faktors noteica 
viņa turpmāko dzīvi. Pēc kara Imants sāka strādāt uz 
dzelzsceļa Cēsu iecirknī. Labi amata meistari bijuši 
pieprasīti visos laikos. Tad Imantam piedāvāja pāriet 



strādāt uz Cēsu sadzīves pakalpojumu kombināta 
mehānisko cehu un piedāvājums tika pieņemts. Viņš prata 
un veic visus metāla apstrādes darbus - virpoja, frēzēja, 
slīpēja, metināja, regulēja dažādas iekārtas. Jāpiebilst, ka 
tieši šīs prasmes bija pamatā Imanta sasniegumiem 
sportā. Pēc Cēsu hronikas datiem, 1960. gadā Cēsu SPK 
tika dibināta ūdens motosporta sekcija, kurā pārsvarā 
iekļāvās kombināta darbinieki, taču sekcijā uzņēma arī 
talantīgus Cēsu jauniešus. Cēsu SPK bija galdniecības 
cehs, kurā izgatavoja mēbeles. Šeit arī tapa pirmās sacīšu 
laivas. I. Reiniks visu laiku ir bijis uzticīgs SC-500 laivu 
klasei, lai gan sākumā brauca MA-250 laivu klasē kopā ar 
Andreju Krūmiņu, kurš viņu bija ievilinājis ūdens 
motosportā. Laika gaitā Cēsu SPK komanda kļuva par 
vienu no spēcīgākajām Latvijā. Komandas slavu kaldināja 
I. Reiniks, A.Krūmiņš, L.Vizulis, V.Laganovskis, E. Zālītis, 
J. Bahmanis, A. Zvēriņš un citi. Talantīgie jaunieši E. 
Ivaņinoks, M. Limbēns, J. Priedītis, Z.Sville, plūca laurus 
jauniešu klasēs. Tieši Imanta Reinika prasmīgo roku darbs 
tehnikas sagatavošanā pārsvarā bija šo sasniegumu 
pamatā. Starp citu, Imantam lielu paldies par padomiem 
teica ne tikai Cēsu ūdens motosportisti. Vēl tagad viņu ar 
pateicību atceras daudzi ūdens motosporta veterāni. Arī 
šo rindu autors savu pirmo, vērtīgo pieredzi ūdens 
motosportā guva mācoties no Imanta, par ko viņam saku 
patiesu paldies! 

Kad Cēsīs nodibināja motosporta sekciju ''Dzirkstele'', 
Imants kļuva par tās mehāniķi, kā arī pats 1976. gadā 
kļuva par pirmo ''Zelta mopēds'' sacensību dalībnieku. 

Lai sportisti varētu nokļūt uz sacensībām Imants kopā ar 
kolēģiem pārbūvēja vecu autobusu, pielāgojot to tehnikas 



un cilvēku pārvadāšanai, kā arī izgatavoja piekabi laivu 
vešanai.   

 80-to gadu beigās Cēsu SPK tika likvidēts. Imants, 
kā atzīts meistars ar zelta rokām tika uzaicināts Cēsu 
dzīvokļu pārvaldē, kur atkal noderēja viņa prasmīgo roku 
darbs. Starp citu, Imants vēl tagad strādā šajā darba vietā 
un ir pieredzējušākais santehniķis Cēsīs, strādā praktiski 
bez brīvdienām, jo tāda līmeņa meistaru grūti atrast. Ja 
rodas kāds brīvs brīdis, Imants piedalās līnijdejās. 
Meistars joprojām ir možs un enerģijas pilns. Vēl tagad 
sniedz padomus tehnisko sporta veidu pārstāvjiem. 

Par savu nesavtīgo darbu Imants daudzkārt ir saņēmis 
goda rakstus un pateicības no darba vietām kā arī no 
Cēsu rajona un Latvijas DOSAAF CK vadībām par 
ieguldījumu sporta popularizēšanā un attīstībā Cēsu 
rajonā. Savās sportista gaitās ir piedzīvojis daudzko. Viņš 
atceras cīņas ar saviem spēcīgajiem konkurentiem Jāni 
Ruštānu, Zigurdu Stūri, Jāni Milleru un Ādolfu Lazarenoku.  

Atskatoties uz aizgājušo laiku Imants atzīst, ka ir laba 
sajūta ja esi savulaik palīdzējis daudziem sportistiem, 
īpaši jaunajiem. Ar nožēlu Meistars saka, ka sports kļūst 
mazāk populārs, trūkst materiālā atbalsta. Jaunatnei nav 
fiziskā rūdījuma.  

Savās sportista gaitās Imants Reiniks ir izcīnījis 17 zelta 
15 sudraba un 11 bronzas medaļas. Ne visi apbalvojumi 
un diplomi ir saglabājušies, bet neliels ieskats uz tiem.  

Diplomi: 
1968.g. 01.09. Žurnāla ''Zvaigzne'' kausa izcīņa Ventspilī - 1. vieta. 

1974.g. Pērnavas pilsētas meistarsacīkstes - 1. vieta. 



1976.g. 17.07. BSB ''Vārpa'' Centrālās padomes čempionāts- 2.vieta 

1978.g. 28.05. K/za ''Skaņaiskalns'' ceļojošās balvas izcīņa Vecatē- 1.vieta 

1978.g. 01.-04. 06. LPSR čempionātā 3x5 jūdžu distancē- 1.vieta 

1978.g. 01.-04.06. LPSR čempionātā 10 jūdžu distancē- 2.vieta 

1978.g. 01.07 Jelgavas rajona atklātās meistarsacīkstes- 2.vieta 

1978.g. 01.07 BSB ''Vārpa'' meistarsacīkstes Jelgavā-2.vieta 

1978.g. 07.-10.07. PSRS sporta biedrību un klubu meistarsacīkstes Stučkā-3v 

1978.g. 16.07. ''Ungurs-78'' balvas izcīņa-1.vieta 

1978.g. 12.08. K/za ''Draudzība'' balvas izcīņa Mēmelē-2.vieta 

1979.g. 27.05. LPSR pavasara čempionāts-2.vieta 

1979.g. 23.06. K/za ''Draudzība'' balvas izcīņa Mēmelē-2.vieta 

1979.g. 30.06. Jelgavas rajona meistarsacīkstes-2.vieta 

1979.g. 30.06. BSB ''Vārpa'' CP čempionāts Jelgavā-2.vieta 

1979.g. 22.-25.07 PSRS sporta biedrību un klubu meistarsacīkstes Narvā-3.v 

1979.g. 16.09. LPSR rudens čempionāts-2.vieta 

1980.g. 25.05. LPSR pavasara čempionāts-1.vieta 

1980.g. 31.05. ''Mēmele-80'' balvas izcīņa Bauskā-1.vieta 

1980.g. 05.-06.07 BSB ''Vārpa'' čempionāts Jelgavā-1.vieta 

1980.g. 05.-06.07 Baltijas republiku kausa izcīņa Jelgavā-1.vieta 

1980.g. 05.-06.07 Jelgavas rajona meistarsacīkstes-1.vieta 

1980.g. 05.-06.07 Baltijas republiku kausa izcīņa 5 jūdžu distancē-2.vieta 

1980.g. 20.07. Ventspils DOSAAF balvas izcīņa-1.vieta 

1980.g. 20.07. Z/k ''Sarkanā bāka'' balvas izcīņa-1.vieta 

1980.g. 20.07. Žurnāla ''Zvaigzne'' balvas izcīņa Ventspilī-1.vieta 

1980.g. 26.07 ''Alūksne-80'' balvas izcīņa-3.vieta  

1980.g. 26.07 S/k ''VEF'' balvas izcīņa Alūksnē-3.vieta 

1980.g. 07.-10.07 LPSR čempionāts Stučkā komandu sacensībās-2.vieta 



1980.g. 07.-10.07 LPSR čempionāts Stučkā individuāli-2.vieta 

1982.g. 29.05. ''Code-82'' balvas izcīņa Bauskā-3.vieta 
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