
Latvijas ūdens motosporta Goda zāle 

 

 

Par ieguldījumu sporta attīstībā 

 

ZIGURDS STŪRIS 

Dzimis: 1928.gada 06.novembrī 

Dzīvesvieta: Bauska 

 

 Visu dzīvi bijis saistīts ar sportu. Jaunībā spēlējis futbolu. 

 No 1948.gada spēlēja  hokeju sporta biedrības „Daugava” Bauskas 

komandā. 

 No 1962.gada sācis nodarboties ar ūdensmoto sportu Bauskas rajona 

Patērētāju biedrības komandā. Brauca laivu MA-250 klasē. Cenšoties 

sasniegt augstākus sportiskos rezultātus pats pa vakariem Bauskas 

galdniecībā uzbūvēja tam laikam lielisku, labi nostrādātu laivu. 

 1967.gadā pēc kolhoza „Draudzība” priekšsēdētāja Imanta Šulca 

uzaicinājuma izveido Bauskā otru ūdens-moto sporta sekciju, 

uzbūvējot laivu novietni ar darbnīcu un uz tās izvietotu telpu 

tiesnešiem, no kuras labi pārredzama sacensību trase uz Mēmeles 

upes.. No Bauskas RPB sekcijas uz jaunizveidoto pāriet arī Arnis 

Pūce, Kārlis Baļuks un Ints Niedre-Zvejnieks.  

 Tiek iedibinātas „Draudzības” ceļojošās balvas izcīņas sacensības. Uz 

balvas ir no dažādu koku šķirnēm izveidots liels skutera siluets. 

 Ar panākumiem Zigurds Stūris brauc SC-500 klasē. Izpilda Sporta 

Meistara normatīvu SB-350 klasē. Piesaistot jaunus dalībniekus laivu 

vadīšanu nodod tiem.  

 No nolietotas pārvietojamās frizētavas tiek iekārtots autobuss 

braukšanai uz sacensībsm, izgatavota tam piekabe – režģis laivu 

transportēšanai. 

 1982.gadā izveido laivu būves darbnīcu, par meistaru uzaicinot Jāni 

Milleru no Jelgavas, kurš tajā laikā jau bija apguvis katamarāntipa 

sacīkšu laivu projektēšanu un izgatavošanu. Laivu ražošana notiek 

netikai savas komandas vajadzībām, bet kļūst ļoti pieprasīta. Ar Codes 

kolhoza laivu darbnīcā gatavotām laivām tiek sasniegti ļoti augsti 

rezultāti un uzstādīti rekordi.  



 Codes kolhoza ūdens-moto sporta komanda parāda labus rezultātus 

republikas sacensībās, tās dalībnieki tiek iekļauti Latvijas izlasē un tur 

veiksmīgi startējot nes uzvaras republikai. 

 1982.gadā Latvijas komanda PSRS komandu meistarsacīkstēs 

motorlaivām izcīna pirmo vietu. Komandas sastāvā četri braucēji , tai 

skaitā divi – J.Millers un A.Slakteris no Codes. 

 Nosakot gada labākos sportistus ūdens –moto sportā  no  Zigurda 

Stūra vadītās Codes  komandas tajos parasti bija daudzi – tā 

1984.gadā no Latvijas sešiem PSRS izlases kandidātiem četri bija 

codieši. 

 1999.gada 31.janvārī nodibinot sporta klubu „Mēmele Sports” par tā 

prezidentu ievēlēja Zigurdu Stūri. Kad 1999.gada 14.augustā 

Aizkrauklē par kluba izcīnīto pirmo vietu republikas čempionātā 

kausu saņēma kluba prezidents Zigurds Stūris, zālē skanēja īstas 

ovācijas. Sajā gadā par Latvijas čempioniem savās klasēs kļuva trīs 

kluba „Mēmele Sports” biedri. 

 Līdz savai aiziešanai mūžībā (18.02.2007.) Zigurds Stūris bija kluba 

„Mēmele Sports” prezidents, autoritāte ūdens moto sporta aprindās 

gan mūsu, gan kaimiņu republikās. 

 

Sagatavoja: 

Miervaldis Zaharčenoks  

 

 



 

 

 

 


