
 

Latvijas ūdens motosporta Goda zāle 

Par augstiem sasniegumiem sportā un ieguldījumu sporta attīstībā 

Raimonds Špacs 

 

Dzimis: 1953. gada 14. jūnijā, Rīgā  

Izglītība: vidējā tehniskā 

Ģimene: precējies, sieva Anita, septiņu bērnu tēvs, vectēvs desmit 
mazbērniem 

Nodarbošanās: pensionārs 

Vaļasprieks:  ūdens motosports, galda spēles 

Sasniegumi: PSRS sporta meistara nosaukums ūdens motosportā, 1985.g. 

Apbalvojumi: Latvijas valsts Izglītības un zinātnes ministrijas ATZINĪBAS  
RAKSTS par nozīmīgu ieguldījumu ūdens motosporta attīstībā valstī 
(2016.gada novembrī)                                                                                                                    
Union Internationale Motonautique goda raksts ( Monaco 25 november 2016) 

     



Raimonds ar ūdens motorsportu sāka nodarboties tālajā 
1978.gadā, pēc atgriešanās no obligātā militārā dienesta. Raimonds 
kopā ar savu skolas biedru Oskaru Ozolu Alūksnes pilsētas malkas 
šķūnīšos atrod alūksniešu sešdesmito gadu laivu korpusus un motoru 
fragmentus, sāk tos meistarot, iepatīkas, tas aizrauj jaunos censoņus. 
Raimonds vienu sezonu nobrauc ar skuteri OB-350. 

Raimonda ceļš uz pirmajām godalgām un sasniegumiem bijis 
emociju pilns, bet pateicoties sievas Anitas un ģimenes atbalstam 
sasniegt rezultātus bijis daudz vieglāk. Raimonds Špacs jau 1982.gadā 
izcīnīja pirmo godalgu. Savā sportista karjerā uzbūvējis vismaz četrus 
laivu korpusus, divi izgatavoti pēc Jāņa Millera rasējuma un vēl divi 
pēc paša rasējumiem. Atceroties ūdens motosporta sacensībās 
aizvadītos gadus, vistuvāk sirdij Raimondam tomēr bija laivu klase 
SC-500, ar kuru karjeras laikā saistās daudz priecīgu notikumu un 
bēdīgu atgadījumu. Pēc izcīnītas trešās vietas individuālajā ieskaitē 
Čečenijā/Groznijā (18-21.09.1986.gads.) Raimondu iekļāva Latvijas 
PSR izlases sastāvā.  

Raimonds ir viens no Biedrības “Ūdens motosporta klubs “Nord 
Ost”” dibinātājiem (2005.g.) un joprojām ir aktīvs kluba biedrs. 

Raimonds ar lielu atbildības sajūtu piedalījās izstādes „Ūdens 
motosportam Alūksnē 55 gadi” organizēšanā, izvietojot arī par sevi 
ekspozīciju Alūksnes muzejā (2013.g). 

Pēc pārtraukuma Raimonds atsāk piedalīties sacensībās 
2006.gadā, startējot ar 
„MOLGAARD” korpusu un dzinēju 
„Tohatsu 40” ātrumlaivu S550 
klasē. Izcīna 5.vietu Baltijas 
čempionātā Alūksnē, 11.vietu 
Eiropas čempionātā Varšavā. 

2007.gadā ar Daiņa Čikuļa 
atbalstu Eiropas čempionātā Vācijā 
(Berlīnē) izcīna ceturto vietu. 

  Ilggadīgais, uzvaru un 
uzkrātās pieredzes bagātais sporta meistars, Raimonds Špacs, karjeru 
noslēdza salīdzinoši nesen – 2016.gadā, ar izcīnītu otro vietu Eiropas 
čempionātā Alūksnē un nodod savu tehniku un zināšanas dēliem. 
Raimonda dēlam Renāram parasti uzticēja laivas izmēģinājumus, 
Renārs pat veiksmīgi nobrauc Igaunijas čempionāta posmu Vōru 
2006.gada septembrī, iegūstot trešo vietu. 

 

 



 

 Raimonda ŠPACS lielākie sasniegumi: 

 PSRS vice Čempions 10 jūdzes 1987.gadā; 
 PSRS vice Čempions 4x5 jūdzes 1987.gadā; 
 PSRS Čempions motorlaivu komandām 1989.gadā*; 
 PSRS vice Čempions 10 jūdzes 1989.gadā; 
 Latvijas PSR Čempions 3x5 jūdzes 1989.gadā; 

 Latvijas PSR tituls 
„Sporta Laureāts” 1989. Gadā; 

 PSRS vice Čempions 
4x5 jūdzes 1990.gadā; 

 Baltijas vice Čempions 
1992.gadā, Kauņā 2 x 5 jūdzes; 

 Baltijas Čempions 
1993.gadā, Tallinā; 

 Baltijas Čempions 
1994.gadā, Jūrmalā; 

 Latvijas vice 
Čempions 1994.gadā; 

 Eiropas vice 
Čempions 2016.gadā; 
*tiek apzināts; 

Kopā  Raimonds savā 
sportista karjerā, laika posmā no 
1982.gada līdz 2016.gadam, 
izcīnījis 78 godalgas un 
apbalvojumus. 

 

PSRS čempions, Baltijas čempions, Latvijas PSR čempions, 
vecmeistars, Raimonds Špacs, pēc aktīvās sportista karjeras 
noslēgšanas turpina strādāt pie ātrumlaivām, izgatavojot dzenskrūves. 
Ar Raimonda izgatavotajām dzenskrūvēm ne viens vien Latvijas ūdens 
motosportists plūcis laurus starptautiskās sacensībās (Mārtiņš 
Berholcs, Lauris Gūtmanis u.c.) 

2017.gada sezonā Raimonds ir dēla Edgara atbalsts, padoma 
devējs, un tehniskais konsultants. Edgars 2017.gada Latvijas 
čempionāta posmā Alūksnē izcīna uzvaru, posmā Liepājā - trešo vietu. 
Edgaram 2017.gada Latvijas vicečempiona tituls. 

Savā sportista karjeras laikā vecmeistars nav atteicis palīdzību 
nevienam ūdens motosportistam, kas to lūdzis un kam tā 
nepieciešama. Atsaucīgs arī pēc sportista karjeras beigām. 

 



Raimondu ŠPACS Goda zālei izvirza Latvijas UMSF biedrs: 
Biedrība „Ūdens moto sporta klubs „NordOst” ” 50008093551, 
Alūksnes nov., Alūksne, Rūpniecības iela 4B. 

 

         
Materiālu sagatavoja Edgars Špacs un Gints Rozenbergs. 

Materiāla sagatavošanā izmantotas Ginta Rozenberga, Miervalda Zaharčenoka 
un fotogrāfijas no R.Špacs ģimenes foto albūma. 

Pielikumā fotogrāfijas un: 

 Izglītības ministrijas Atzinības raksts; 
 UIM goda raksts; 
 PSRS fiziskās kultūras un sporta komitejas otrās pakāpes Diploms 22/26 

jūnijs 1987.g. Kinešma, Ivanovas apgabals; 
 Diploms par pirmo vietu Latvijas PSR čempionātā 7- 9 jūlijs 1989.g. 

Skrīveri; 
 Rīgas pilsētas fiziskās kultūras un sporta komitejas Diploms 5-7. jūnijs 

1991.g. Alūksne; 

 

Raimonds pēc finiša ar paša būvēto laivu klasē SC 500  1981.gads. 



 

Žurnāla “Zvaigzne” kausa izcīņas sacensības 1987.gadā Alūksnē, 
izcīnīta pirmā vieta  SC 500 laivu klasē. 

 

Raimonds iedarbina motoru. LPSR čempionāts Skrīveros (Stučkas rajons). 
Paša būvēta laiva. 1983.gads. 



 

 

Raimonds pēc finiša LPSR čempionātā Skrīveros (Stučkas rajons). 
Paša būvēta laiva. 1983.gads. 

 

 

 

 

Raimonds ( fotogrāfijā ar LPSR karogu rokās) Latvijas PSR izlases sastāvā 
Vissavienības spartakiādes atklāšanā. Kinešma, Ivanovas apgabals. 

 



 

Raimonds jaunajā sievas Anitas šūdinātajā kombinzonā 
1984.gadā Liepājā. 

 

 

Raimonds treniņā Alūksnes ezerā, pozē fotogrāfam, lai tiktu izgatavota 
žurnāla “Zvaigzne” kausa izcīņas sacensību reklāmas afiša 



 

 

Sacensību mirklis S550 

 

 

Raimonds trasē S 550 

 



 

Raimonds ar dēlu Edgaru pēc 2016.gada sezonas noslēguma ceremonijas Bauskā. 

 

 

Raimonds ar sievu Anitu un dēlu Edgaru sacensību skatītāju vidū 

(2017.gada Latvijas čempionāta Jūrmalas posms) 



 

Sacensību mirklis Alūksnes ezerā 2015.gadā. 

 

 

 

Laivu ūdenī palīdz ielaist Raimonda dēls Edgars Špacs. 



 

Raimonds pirms laivas iecelšanas ūdenī (Eiropas čempionāts Alūksnē). 2015.gads. 

 

 
Vecmeistari Raimonds Špacs un  Andrzej Lisy (Polija) Eiropas čempionātā 

Alūksnē 2016.gadā. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Raimonds Špacs, Seggii Ivanov (Ukraina), Laimutis Morkunas (Lietuva) 

Eiropas čempionātā Alūksnē 2016.gads. 

 

 
Raimonds un dēls Edgars pirms Latvijas čempionāta posma Alūksnē 2017.gadā. 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 



 


