Latvijas ūdens motosporta Goda zāle

Par ieguldījumu ūdens motosporta attīstībā
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PSRS sporta meistars ūdens motosportā. Dzimis Rīgā, tālākais dzīves ceļš Vjačeslavu
aizveda uz Daugavpili, kur viņš aizvadījis savu tālāko mūžu. Jau skolas laikā pedagogi
ievēroja zēna dotības un daudzpusīgās intereses. Vjačeslavs jau jaunībā sev izvirzīja augstus
mērķus, uz kuriem gāja mērķtiecīgi visu dzīvi. Nodarbojās ar dažādiem sporta veidiem, kuros
gūti atzīstami panākumi. Sevišķi Vjačeslavu vilināja sporta veidi, kas saistīti ar ūdeni. Tika
būvēti dažādu veidu kuģu modeļi, sevišķi buru kuģi. Pēc vidusskolas absolvēšanas sekoja
studijas Rīgas politehniskajā institūtā, kur tika iegūta inženiera specialitāte.
Jau studiju gados Vjačeslavs nodibina ģimeni, kurā piedzimst meita Marina un dēls
Deniss. Vjačeslava uzņēmība un prāta spējas pavēra viņam lieliskas turpmākās karjeras
iespējas. Tūlīt pēc studijām viņš sāka vadīt ceļu būvniecības rajona Nr.1 iestādi, kas padomju
laikā kļuva par vienu no labākajām visā savienībā. Par savu darbu V. Maksimcevs saņēmis
dažādas pakāpes valdības apbalvojumus.
1973.gadā entuziastu grupa Daugavpilī izveido ūdens motosporta sekciju, kura
bāzējās Stropu ezerā. Vjačeslavs bija viens no pirmajiem komandas dalībniekiem. Sportisti
paši konstruēja un būvēja laivas. Savus augstākos sasniegumus Vjačeslavs panāca savu sporta
gaitu sākumā. Vēlāk viņš pārņēma komandas vadību, tādēļ saviem treniņiem atlika maz laika,
visa enerģija un rūpes tika veltītas komandas sasniegumiem. Daugavpilī tika rīkotas dažāda
mēroga ūdens motosporta sacensības, tai skaitā arī vissavienības, kas norisinājās Stropu ezerā.
Vēlāk sacensības tika rīkotas arī Daugavas upē.
Pagājušā gadsimta 90-tie gadi smagi skāra Daugavpils ūdens motosporta entuziastus.
Lai saglabātu komandu un nodrošinātu tai materiālo atbalstu, Vjačeslavs uzsāka
uzņēmējdarbību. Viņš remontēja laivas un kuterus. Bijušie sportisti no Daugavpils uzskata, ka
ūdens motosports Vjačeslava dzīvē ir bijis svarīgāks par visu pārējo, tai skaitā ģimeni
ieskaitot. Sarunās veterāni uzsver, ka Vjačeslavs savu dzīvi nodzīvojis godam, bijis labestīgs,
atsaucīgs, atbalstījis savus komandas biedrus, mudinājis jaunos nodarboties ar sportu.
80-to gadu beigās, kad Daugavpils atzīmēja savu jubileju, sacensībās Daugavpilī
mastā tika uzvilkts sportistu pašu gatavots brīvās Latvijas sakanbaltsarkanais karogs, kas tajā
laikā pārsteidza citus sacensību dalībniekus.
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