
 

Latvijas ūdens motosporta Goda zāle

Māris dzimis 1959.gada 6.martā, 
Saulaines sovhoztehnikumā. 

Māte Agra Rūtenberga darba mūžu aizvadījusi kā skolotāja Bauskas astoņgadīgajā skolā, 
1987.gadā apbalvota ar medaļu “Darba veterāns”.

Jau bērnībā tēvs Uldis Māri piesaistīja sportam.
pakalpojumu kombināta (SPK)
nodarbojās ar volejbolu un gald
laukumam, kuru ziemā pārveidoja par hokeja laukumu

Kaimiņi Miervaldis un Visvaldis
nodarbojās ar ūdens motosportu Bauskas rajona 
krastā netālu. Apkārtnes jauniešus
Zvejnieci, Daini Zvejnieku, Aigaru Monkeviču, Aldi Pērkonu 
piesaistīja iespēja braukt ar motorlaivām.
laivām, bija iespēja draudzīgā kolektīvā pavadīt laiku upes 
malā. 

Māris 1973.gadā sāk startēt sacensībās jauniešu SA
cm3 laivu klasē ar jūrmalnieka 
cm3 klasei būvētu laivu.  

Kad Visvaldis 1974.gadā 
250 cm3 pārsēdās uz pieaugušo SB
Mārim radās iespēja startēt sacensībās ar

Latvijas ūdens motosporta Goda zāle

Par sasniegumiem sportā. 

Māris Rūtenbergs 

 
.gada 6.martā, Bauskā. Mācījies Bauskas astoņgadīgajā 

Māte Agra Rūtenberga darba mūžu aizvadījusi kā skolotāja Bauskas astoņgadīgajā skolā, 
1987.gadā apbalvota ar medaļu “Darba veterāns”. 

tēvs Uldis Māri piesaistīja sportam. Bija Sadzīves 
(SPK) fizkolektīva padomes priekšsēdē

r volejbolu un galda tenisu. Ģimene dzīvoja blakus SPK sporta 
laukumam, kuru ziemā pārveidoja par hokeja laukumu-slidotavu.  

Miervaldis un Visvaldis Zaharčenoki, kā arī viņu tēvs
nodarbojās ar ūdens motosportu Bauskas rajona patērētāju biedrības sekcijā Mēmeles kreisajā 
krastā netālu. Apkārtnes jauniešus, tai skaitā arī Māri, Inesi 
Zvejnieci, Daini Zvejnieku, Aigaru Monkeviču, Aldi Pērkonu 

a iespēja braukt ar motorlaivām. Arī viņus vizināja ar 
udzīgā kolektīvā pavadīt laiku upes 

.gadā sāk startēt sacensībās jauniešu SA-250 
laivu klasē ar jūrmalnieka G. Kāpostiņa kādreiz SB-350 

1974.gadā no jauniešu skuteru klases OA-
pārsēdās uz pieaugušo SB-350 cm3 klases laivu, 

iespēja startēt sacensībās ar tagad brīvo skuteri. 
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Bauskas astoņgadīgajā skolā un 

Māte Agra Rūtenberga darba mūžu aizvadījusi kā skolotāja Bauskas astoņgadīgajā skolā, 

Bija Sadzīves 
fizkolektīva padomes priekšsēdētājs, 

sporta 

, kā arī viņu tēvs, 
atērētāju biedrības sekcijā Mēmeles kreisajā 
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 Rīgas pilsētas atklātajās meistarsacīkstēs jauniešu skuteru OA klasē Māris bija ievērojami 
pārāks par konkurentiem un izcīnīja  1.vietu ar meistarkandidāta normatīvu pārsniedzošu 
rezultātu. Tāpat tika izcīnīta 1.vieta OAj klasē arī Jūrmalas pilsētas atklātajā čempionātā.  

Pēc uzvarām Rīgas un Jūrmalas meistarsacīkstēs Māris Rūtenbergs iedalīts par kandidātu 
republikas izlasei. 

Māris nepārspēts palika arī Cēsu SPK kausa izcīņā un Jelgavas pilsētas meistarsacīkstēs. 
Čempiona žetonu Māris saņēma sporta biedrības «Vārpa» meistarsacīkstēs. 

Medaļa par 2.vietu arī sezonas noslēguma sacensībās Jaundubultos 11 dalībnieku 
konkurencē. 

No oficiālajās sacensībās 1974.gadā aizvadītajiem 11 braucieniem vienreiz uzradīts PSRS 
sporta meistara, bet deviņas reizes — sporta meistara kandidāta normai atbilstošs rezultāts. 

Par gada rezultātiem, izpildot iegūšanai noteiktās normatīvās prasības, Mārim tiek 
piešķirta PSRS sporta meistara kandidāta kvalifikācija (SMK). 

Rajona laikraksta “Komunisma Ceļš” 1974.gada beigās rīkotā sporta konkursa rezultātu 
apkopojumā par gada labākajiem sportistiem vīriešiem Bauskas rajonā Māris ierindojās 3.vietā 
aiz soļotājiem Jura Grišuļa un Jāņa Zviedra. 

1975.gadā izcīna 1.vietu žurnāla “Zvaigzne” ceļojošās balvas izcīņas sacensībās Ventspilī 
Ventā pie “Dampeļiem”. Baltijas meistarsacīkstēs Mārim 2.vieta. Arī republikas rudens 
čempionātā 2.vieta. Bauskas RPB rīkotajās sacensībās Mēmelē 1.vieta, uzrādot PSRS sporta 
meistaram atbilstošu rezultātu. 

Noslēdzot gadu, Bauskas Patērētāju biedrības ūdensmotosportistiem Mārim Rūtenbergam 
un Aigaram Monkevicam PSRS sporta meistara kvalifikācijas iegūšanai pietrūka katram tikai pa 
vienai ieskaitei. 

Bez ūdens motosporta Māris un Miervaldis Zaharčenoks no viņiem  pieejamām detaļām 
būvēja mazus oriģinālus motociklus, ko lietoja izklaidēm mežos, uz sasalušas upes un citās 
bezceļu vietās Bauskas apkārtnē. 

Sasniedzot 18 gadu vecumu, pārsēdās uz SB-350 klases laivas – bijušā J. Ruštāna 
trīspunktnieka, ko atkal pirms Māra bija braucis Visvaldis Zaharčenoks. 

Tomēr gribējās savām rokām, uzlabojot sērijveidā ražotos laivu motorus, traukties pa 
ūdens virsmu ātrāk. Radikālus uzlabojumus, un arī tad saglabājot bāzes detaļu padomju 
rūpniecisko izcelsmi, pieļāva tikai tā sauktās nacionālo skuteru klases. No 1979.gada Māris sāk 
startēt ar OCN-500 klases skuteri. 

1980.gada augustā uzvarēja Alūksnes DOSAAF rajona komitejas ceļojošā kausa un VEF 
Alūksnes ceha balvas izcīņas sacensībās OCN-500 klasē.  

1981.gadā kļuva par BSB “Vārpa” sepublikas čempionu, 2.vieta Jelgavas atklātajās 
meistarsacīkstēs. Kolhoza “Code” balvas īzcīņas sacensībās uzvarēja, ar savu OCN skuteri 
uzrādot lielāko ātrumu sezonā republikā – 88.75 km/st. Arī Cēsu SPK un Priekuļu LMT dāvātās 
balvas izcīņas sacensībās pārliecinoši izcīnīta 1.vieta OCN klasē. Republikas čempionātā 
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2.vieta, republikas rudens čempionātā 1.vieta. Gada kopvērtējumā 2.vieta (republikas 
vicečempions). 

Māris prata sevi pierādīt Latvijas čempionātos un tas ļāva viņam piedalīties arī 
Vissavienības sacensībās  Latvijas izlases sastāvā. Bija republikas izlases sastāvā no Igora 
Mokrija vadītās Saulaines sovhoztehnikuma komandas (agrākā Bauskas RPB), kad Latvija 
1981.gada 10.-13.septembrī pirmo reizi vēsturē PSRS skuteru komandu čempionātā Ternopolē 
ierindojās 2.vietā (Igors Mokrijs un Māris Rūtenbergs OCN-500, Miervaldis Zaharčenoks un 
Zigfrīds Bitainis OBN-350). 

Par 1981.gada rezultātiem PSRS ūdensmotosporta federācija M. Rūtenbergu (Saulaines 
ST sekcija) iekļāva PSRS izlases kandidātos. 

1982.gadā izcīnījis 2.vietu žurnāla “Zvaigzne” kausa izcīņas sacensībās Alūksnē. 

No 1983.gada Māris ir braucis sacensībās un punktus pelnījis arī “Codes” komandā, kurā 
darboties viņu uzaicināja Zigurds Stūris. Sacensībās “Code – 83”, esot līderim, gadās tehniska 
ķibele un pirmajā braucienā motors apstājas. Otrajā viss sakārtots un Māris pirmais, tomēr 
kopvērtējumā tikai 3.vieta. Republikas čempionātā Skrīveru trasē izcīnīta 2.vieta OCN klasē, 
nosaukts kā republikas izlases kandidāts un piedalījies PSRS Tautu spartakiādes 
finālsacensībās  Stučkā 20.-25.jūlijā. Gada kopvērtējumā 4.vieta OCN-500 skuteru klasē. 

1986.gada republikas čempions OCN klasē, kopā ar Miervaldi Zaharčanoku nodrošināja 
Bauskas rajonam 1.vietu republikas čempionātā skuteru vērtējumā. Iekļauts un piedalījies 
republikas izlases sastāvā PSRS IX Tautu spartakiādes sacensībās Kinešmā. 2.vieta BSB 
“Vārpa” republikas čempionātā un 1.vieta Liepājas lauksaimniecības mašīnu rūpnīcas (LMR) 
25.gadu jubilejas kausa izcīņas sacensībās. 

1996.gadā 2.vieta republikas 
čempionāta Jūrmalas etapā un ar šā 
etapa rezultātu 4.vieta republikas 
čempionāta kopvērtējumā. 

1997.gadā 1.vieta OC-500 
republikas čempionāta 1.etapā 
Jūrmalā, 2.vieta 2.etapā Jūrmalā, 
1.vieta 3.etapā Liepājā un ar šo 3 etapu 
rezultātiem (vērtējumā iekļāva 4 
republikas čempionāta etepus, Baltijas 
čempionātu un sacensības Liepājā) 
Mārim 3.vieta gada   kopvērtējumā 
Latvijā OC klasē. 

Ūdeņu alku apmierināšanai kopā ar Vladimiru Sudakovu uzbūvē laivu, ar kuru kopā ar 
ģimeni un draugiem apmeklē daudzus Latvijas ezerus un upes. Būdams labs metālapstrādes 
meistars un bijušais skuterists, palīdz ūdens motosportistiem sacīkšu tehnikas sagatavošanā. 
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Zemāk minēti zināmie Māra sasniegumi, publicēti republikas laikrakstos, jo diplomi 
diemžēl nav saglabāti: 

Gads Vieta Klase Sacensību nosaukums 
1974 1 OA-250 j. Rīgas atklātās meistarsacīkstes 
- ‘’ - 1 - ‘’ - Jūrmalas atklātais čempionāts 
- ‘’ - 1 - ‘’ - Cēsu SPK balvas izcīņa 
- ‘’ - 1 - ‘’ - Jelgavas rajona atklātās meistarsacīkstes 
- ‘’ - 1 - ‘’ - BSB “Vārpa” republikas meistarsacīkstes 
- ‘’ - 2 - ‘’ - Sezonas noslēgums Jaundubultos 
- ‘’ - 3 laikraksts Bauskas rajona gada labāko sportistu aptauja – vīrieši 

1975 1 OA-250 j. Žurnāla “Zvaigzne” kauss Ventspilī 
- ‘’ - 1 - ‘’ - Bauskas RPB sacensības Mēmelē 
- ‘’ - 2 - ‘’ - Baltijas meistarsacīkstes  
- ‘’ - 2 - ‘’ - Republikas rudens čempionāts 

1980 1 OCN-500 Alūksnes DOSAAF raj. kom. Un VEF Alūksnes fil.balvas izcīņa 
1981 2 OCN-500 Republikas čempionāts 
- ‘’ - 1 - ‘’ - BSB “Vārpa” republikas čempionāts 
- ‘’ - 2 - ‘’ - Jelgavas rajona atklātās meistarsacīkstes 
- ‘’ - 1 - ‘’ - Kolhoza “Code” sacensības Mēmelē 
- ‘’ - 1 - ‘’ - Cēsu SPK un Priekuļu LMT balvas izcīņa 
- ‘’ - 1 - ‘’ - Republikas rudens čempionāts 
- ‘’ - 2 - ‘’ - Republikas gada kopvērtējumā 

1982 2 OCN-500 Žurnāla “Zvaigzne” kauss Alūksnē 
1983 3 OCN-500 Sacensības “Code – 83” Mēmelē  
- ‘’ - 2 - ‘’ - Republikas čempionāts 
- ‘’ - 4 - ‘’ - Republikas gada kopvērtējumā 

1986 1 OCN-500 Republikas čempionāts 
- ‘’ - 2 - ‘’ - BSB “Vārpa” republikas čempionāts 
- ‘’ - 1 - ‘’ - Liepājas LMR 25 gadu jubilejas kausa izcīņa 

1996 2 ON-500 Latvijas čempionāta 4.posms Jelgavā 
- ‘’ - 4 - ‘’ - Latvijas čempionāta gada kopvērtējumā 

1997 1 ON-500 Latvijas čempionāta 1.posms Jūrmalā 
- ‘’ - 2 - ‘’ - Latvijas čempionāta 2.posms Jūrmalā 
- ‘’ - 1 - ‘’ - Latvijas čempionāta 3.posms Liepājā 
- ‘’ - 3 - ‘’ - Latvijas čempionāta gada kopvērtējumā 

 

  Pieteica Miervaldis Zaharčenoks, t.29116150 
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Pielikums: 

 

Latvijas skuteristu komanda 1981.g. PSRS komandu čempionātā Ternopolē izcīnīja 2.vietu. Uz 
pjedestāla no kreisās: Latvijas pārstāvis Viktors Zvaigzne, Krievijas federācijas skuterists J.Stepanovs 
un Baltkrievijas skuterists E.Verigo. Aiz pjedestāla Latvijas komanda (no priekšas): Z.Bitainis, 
M.Rūtenbergs, M.Zaharčenoks, I.Mokrijs. 

 

Māris ar sponsoru Guntaru Grigusu pēc uzvaras Liepājā. 
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Māra “Agate” Mēmelē 

 

Vecmeistari 2013.gadā Alūksnē. No kreisās: Juris Lazdiņš, Nikolajs Avsejevs, Igors Mokrijs, Māris 
Rūtenbergs, Andris Līcis ar kundzi, Oļegs Kuķepovs un Miervaldis Zaharčenoks. 
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Māris Rūtenbergs pie stūres savā laivā Mēmelē 
 

 
 

Draugu pulkā, no kreisās: Aigars Monkevičs, Aldis Pērkons, Māris Rūtenbergs  
un Sarmīte Pērkone aizmugurē. 


