
Latvijas ūdens motosporta Goda zāle 

Par augstiem sasniegumiem sportā 

Vladimirs Miščenko. 

 
PSRS sporta meistars. 
15.12.1958.-01.04.2003. 

 
Dzimis Liepājā, pilsētā, kurā pavadīta visa viņa dzīve, skolas gaitas, 

darbs, šeit viņš  atrada arī savu lielo aizraušanos-ūdens motosportu, kas 
kļuva par Vladimira dzīves neatņemamu sastāvdaļu, jo sportam tika 
pakārtota visa viņa dzīve. Par cik  Vladimiram ļoti patika tehnika, tad arī 
ar to  tika saistīts  darbs. Kā autovadītājs Vladimirs ilgi strādāja Liepājas 
Autobusu parkā, pēc gadiem jau pats  nodibināja firmu, kur tika 
remontētas automašīnas un cita tehnika.  

Aizraušanās ar ūdens motosportu sākās agri. Liepāja jau tradicionāli 
tika uzskatīta par vienu no Latvijas Ūdens motosporta centriem, pilsētā 
bija vairākas komandas. Vladimirs kā jaunietis sāka braukt OA-250 klasē,  
pēc tam SB-350 klasē jauniešiem un jau savas karjeras sākumā sevi 
pieteica kā talantīgu sportistu. Tika gūti panākumi Latvijas čempionātos, 
un 1976.gadā Vladimirs kļuva par Latvijas čempionu SB-350 klasē 
jauniešiem 10 jūdžu distancē.  



Jau vēlāk viņš startēja gliseru R-2 un R-4 klasēs, kur tika gūti 
panākumi ne tikai Latvijas  bet arī  PSRS  čempionātos, kuros konkurence 
bija milzīga. Tika izcīnīts PSRS Tautu Spartakiādes čempiona tituls sacīkšu 
gliseru R-2 klasē. Vladimirs Miščenko tika iekļauts arī PSRS izlases 
kandidātu sarakstā. Šajā periodā Vladimirs Miščenko bija jau kā atzīts 
sportists ne tikai Latvijā, ar viņu rēķinājās daudzi no vadošajiem 
sportistiem visā Savienībā.  

Visspožāk Vladimira sportiskā zvaigzne iemirdzējās jau neatkarīgās 
Latvijas laikā. Viņu fascinēja ātrums un risks, tāpēc tika uzsāks braukt 
starptautisko skuteru O-250 un O-350 klasēs, kur viņš, kopā ar Aivaru 
Lenertu O-350/ O-500 un Agri Kalnciemu O-500 skuteru klasēs, ar saviem 
panākumiem Latvijas vārdu iznesa jau starptautiskajā arēnā.  Pie saviem 
sasniegumiem Latvijas un PSRS čempionātos, Vladimirs 2000.gadā 
pievienoja jau Eiropas čempionāta sudraba medaļu bet Pasaules 
čempionātā bija ceturtais. Vladimirs sev bija izvirzījis mērķi- kļūt par 
Pasaules čempionu. Sava mērķa sasniegšanai tika ieguldīti visi viņa rīcībā 
esošie resursi, sagādāta tehnika, notika treniņi. 2002.gadā Aizkrauklē 
norisinājās Latvijas čempionāta etaps, kurā, kā treniņu pirms Pasaules 
čempionāta, nolēma braukt Vladimirs. Sacensības izvērtās cerīgas, 
Vladimirs brauca ļoti ātri, pārliecinoši, līdz viņa vadītais skuteris 
apstājās... Tanī sacīkstē sagruva Vladimira cerība piepildīt savu mūža 
mērķi. Notikušo pārējie apjauta tikai vēlāk. Jau nākošajā sezonā 
Vladimira vairāk nebija. Viņa sapni vēlāk, 2006.gadā, piepildīja cits 
liepājnieks - Vladimira audzēknis Ēriks Ķiepe-Kipge, kļūdams par Pasaules 
čempionu  O-350 klasē.  

Draugu un laikabiedru atmiņās Vladimirs paliks kā skarbs, 
nesaudzīgs cilvēks attiecībā pret sevi un citiem, nesaudzīgs pret liekulību, 
cīnītājs par taisnīgumu, cilvēks ar dziļu dzīves filozofiju, kam daļai cilvēku 
nav lemts saprast. 
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