Latvijas ūdens motosporta Goda zāle
Par augstiem sasniegumiem sportā un lielu ieguldījumu sporta
attīstībā.

Lotārs Millers

26.03.1964. – 9.06.2018.
Lotārs Millers dzimis 1964.gada 26.martā, Jelgavā Svetlanas un Jāņa Milleru ģimenē.
1971.gadā uzsāka skolas gaitas Jelgavas 4.
4.vidusskolā.
Lotārs savas gaitas ūdens motosportā sāk
sāka 1978.gadā, 14 gadu vecumā jauniešu
motorlaivu SA-250 klasē,
lasē, kaut gan laivu tēvs viņam uzbūvēja gadu ātrāk, lai viņš varētu
apgūt braukšanas prasmes. Jau pirmajā sezonā Lotārs bija Nr 2 Latv
Latvijā,
ijā, iekļuva izlasē
izlas un
izcīnīja 2. vietu PSRS čempionātā. No 16 gadu vecuma sāka braukt divās laivu klasēs un abās
kļuva par Latvijas čempionu un PSRS sporta meistaru.
19 gadu vecumā tika iesaukts armijā Čitas apgabalā, Krievijā, gaisa desanta karaspēkā, kur
ieguva raksturaa rūdījumu, neatlaidību un atbildību visai dzīvei. Būdams no armijas īsos
atvaļinājumos, paspēja piedalīties sacensībās, jo tēvs bija sagatavojis viņam nepieciešamo
tehniku veiksmīgiem startiem.
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Pēc dienesta armijā sāka strādāt kopā ar tēvu sporta laivu darbnīcā, turpināja braukt
sacensībās SB-350 un SC-500 pieaugušo klasēs. Bija gan Latvijas čempions, gan godalgoto
vietu ieguvējs, gan republikas izlases dalībnieks.
Sākot ar 2000.gadu Lotāram parādījās interese par starptautisko gliseru klasi Formula
R1000, pats būvēja laivu korpusus, gatavoja dzinējus. Neskaitāmas reizes uzvarējis Latvijas
un Eiropas čempionātu posmos. Savas karjeras laikā kopskaitā uzbūvējis 102 ātrumlaivas.
Lotārs Latvijas čempiona titulu izcīnījis 15 reizes, bijis vairākkārtējs Baltijas čempions.
2010.gadā kļuva par Eiropas vicečempionu Formula R1000.
2015.gadā, Aizkrauklē Lotārs un Ieva Milleri nodibina ūdens motosporta komandu
„Motorsport 77”.
2018.gadā saņēmis Aizkraukles goda pilsoņa statusu.
2018.gadā saņēmis Starptautiskās ūdens motosporta federācijas (UIM) atzinību par
ieguldījumu ūdens motosportā.
Allaž palīdzējis citiem sportistiem, pacēla FR-1000 klasi Latvijā un Eiropā visaugstākajā
līmenī. Lotārs būvēja tehniku ne tikai ūdens motosportam, bet arī bagiju un kroskartu
sportistiem, kuri guva Latvijas, Baltijas un Eiropas čempionu titulus.

Arī sievu Lotārs noskatīja upes malā. Kāzas ar Sanitu tika svinētas laivinieku garā
1985.gada sezonas nogalē. Gāja laiks un pēc pusotra gada viņi bija jau trijatā. Milleru
dinastiju bija papildinājusi varonīga atvase.
Ieva Millere dzimusi 1987.gada 26.janvārī, Bauskā Sanitas un Lotāra Milleru ģimenē.
Skolas gaitas Ieva uzsāka Bauskas pamatskolā. Beidzot 9.klasi uzsāka mācības Rīgā,
Ziemeļvalstu ģimnāzijā. Iegūtas divas augstākās izglītības: bakalaura grāds Starptautiskajās
ekonomiskajās attiecībās un maģistra grāds Muitas un nodokļu administrēšanā.
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Ieva dzimusi ģimenē, kurā opaps Jānis un tēvs Lotārs
Milleri gadu desmitiem nodarbojas ar ūdens
motosportu, sasniegušii augstus sasniegumus sportā un
iedibinājuši spēcīgas sporta tradīcijas. Jau kopš bērnības
opaps Jānis Millers un tēvs Lotārs Millers lika lielas
cerības uz to, ka Ieva ies viņu pēdās un būs veiksmīga
ūdens motosportiste.
Milleru sapnis piepildījās 2014.g
2014.gadā, kad kopā ar
tēvu Lotāru Milleru, Ieva Millere startēja gl
gliseru
Formula R1000 ātrumlaivu klasē. Ātri apgūstot
braukšanas prasmes treneru Jāņa un Lotāra pavadībā,
Ievai īsā laika posmā izdodas sasniegt augstus rezultātus
gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā startējot ar tēva
konstruētām un būvētām FR1000 ātrumla
ātrumlaivām:
• 2014.gadā Baltijas čempione FR1000
• 2015.gadā 2.vieta Baltijas čempionātā, 2.vieta Latvijas čempionātā FR1000, 3.vieta
Pasaules čempionātā 8 h izturības braucienā PR3 ātrumlaivu klasē
• 2016.gadā 2.vieta Latvijas čempionātā, 3.vieta Baltijas čempionātā FR1000.
Nominācijas, populārākā sportiste 2016 Bauskas novadā, ieguvēja
• 2017.gadā Latvijas čempione, Baltijas čempione, 3.vieta Eiropas čempionātā FR1000
• 2018.gadā Eiropas čempione FR1000
• 2019.gadā Eiropas čempione, 3.vieta Latvijas čempionātā FR1000
Ieva Millere ir pirmā un vienīgā sieviete, kas jebkad uzvarējusi Formula R1000 sacensību
posmos un ir kļuvusi par divkārtēju Eiropas čempioni Formula R1000 ātrumlaivu klasē.

Ievu Jānis Milleers jau no mazotnes pielaikoja ūdens motosp
portam.
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Tēvam un meitai laužot ceļu uz panākumiem, viņi vienmēr varēja
paļauties uz savu ģimeni. Lotāram svarīgāk bija redzēt trasē Ievu,
nekā uzvarēt pašam. Savukārt sieva Sanita rūpējās par viņiem
abiem.
Sanita Millere, dzimusi Ogrē,1967.gada 30.maijā Spodras
Silnieces un Jāņa Seržāna ģimenē. Absolvējusi Bauskas vidusskolas
8.klasi uzsāk mācības Rīgā 15. profesionāl-tehniskajā vidusskolā, kur
iegūst pavāra, konditora diplomu. Augstāko izglītību iegūst Jelgavas akadēmijā, pārtikas
tehnoloģijas fakultātē. 1985.gada 14.septembrī reģistrē Sanitas un Lotāra laulību, kurā
1987.gadā piedzimst meita Ieva Millere.
Sanita aktīvi atbalstīja Lotāru un Jāni Millerus to dalības laikā „Codes” komandā. Tāpat
vīra Lotāra un meitas Ievas sporta karjeras laikā ūdens motosporta klubos „Mēmeles sports"
un „Motorsport77” Sanita veltīja daudz laika viņu atbalstam sagatavjoties sacensībām un
palīdzēja asistējot sacensību laikā. Ar prieku varam vērot komandas vizuālo noformējumu
sacensību laikā. Viņu lieliskie tēŗpi piesaista ar oriģinalitāti.
Sanita Millere ir Eiropas un Latvijas čempionāta sacensību organizatore Aizkraukles ūdens
motosporta komandā „Motorsport 77". Lielie un nozīmīgie sasniegumi ūdensmotosportā,
nesot Latvijas vārdu Baltijā un Eiropā, bija iespējami pateicoties stiprās Milleru ģimenes
saliedētībai, pašaizliedzībai ilgo gadu garumā.
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Pieteica:
Ieva Tauniņa t.29284688
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