Andrejs Krūmiņš

1930.gada 11.septembris
PSRS sporta meistars Andrejs Krūmiņš dzimis 1930.gada 11.septembrī
Valmieras apriņķa Vaidavas pagastā zemnieku ģimenē. 1946.gadā, pēc
Liepas septiņgadīgās skolas beigšanas, viņš uzsāka mācības Cēsu
4.arodskolā galdnieka specialitātē, kuru 1948.gadā absolvēja kā
5.kategorijas (šī bija viena no augstākajām speciālista prasmju
novērtēšanas kategorijām - to pavisam bija 6) galdnieks.
Saskaņā ar Valsts komisijas norīkojumu jaunais speciālists uzsāka
darbu Cēsu rajona Rūpkombinātā kā galdnieks. Andreja augstās amata
prasmes ātri tika ievērotas un novērtētas, jo viņu drīz norīkoja darbā
Cēsu 4.arodskolā, jau kā audzēkņu apmācības meistaru galdnieka
specialitātē. Tad sekoja dienests armijā.
Pēc demobilizācijas 1955.gadā, Andrejs palika uzticīgs savai pirmajai
darbavietai - Cēsu rajona Rūpkombinātam, kur faktiski, viņš pavadīja
lielāko daļu sava darba mūža. Savu amata prasmju dēļ, Andrejam
1960.gadā vadība izteica lūgumu savas zināšanas un prasmes nodot Cēsu
1.vidusskolas skolniekiem, kur arī viņš, paralēli saviem darba
pienākumiem Cēsu Rūpkombinatā, skolniekiem mācīja galdnieka
prasmes, vadot darbmācības stundas līdz pat 1993.gadam.
Strādājot skolā, Andrejs iepazinās ar skolotāju Vilhelmu Kaņepu un
skolas saimniecības daļas vadītāju Jāni Lapiņu, kuri jau tanī laikā ar
pašbūvētu, divvietīgu laivu un un "Moskva" dzinēju, piedalījās Latvijā

rīkotajās sacensībās ūdens motosportā. Šis sporta veids aizrāva arī
Andreju, un drīz galdnieku darbnīcā tika uzbūvēta pirmā sacīkšu laiva.
Darbošanās ar laivu ieinteresēja arī Andreja kolēģus un citus
interesentus.
Rūpkombināta un rajona DOSAAF vadība (bija tolaik tāda organizācija,
kura popularizēja militāri tehniskos sporta veidus) sniedza vajadzīgo
atbalstu laivu motoru iegādei. Tā, 1960.gadā, sākās Cēsu Sadzīves
pakalpojumu kombināta (Cēsu SPK) ūdens motosporta komandas ēra.
Komandas vadību un trenera pienākumus uzticēja Andrejam Krūmiņam.
Augot interesei par šo sportu un parādoties jauniem dalībniekiem,
cēsinieki drīz vien kļuva par nopietniem pretiniekiem pārējām Latvijas
komandām. Sekoja pirmie, nopietnie panākumi. Dažādos laika periodos
Cēsu SPK komandas sastāvā ir darbojušies un startējuši daudzi talantīgi
cēsinieki. PSRS sporta meistara nosaukumus izcīnīja Andrejs Krūmiņš,
Imants Reiniks un Edvīns Zālītis. Bija vairāki PSRS sporta meistarkandidāti
un dažādu sporta klašu sportisti. Kamandas panākumus kaldinājuši arī
Valdis Zariņš, Viesturs Zvēriņš, Māris Alsiņš, Juris Zarītis, Pēteris Krastiņš,
Vizulis Liberts, Vladislavs Laganovskis, Harijs Purmalis, Andrejs Nestro,
Viktors Taškins un fotogrāfu Lerhu ģimene. Komandā iesaistījās talantīgie
jaunieši Miķelis Limbēns, Andris Mazītis, Ģirts Priedītis. Šinī komandā
pirmās iemaņas guva arī vēlākais Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma
ūdens motosporta sekcijas dibinātājs un vadītājs, PSRS sporta meistars
Gunārs Sebris.
Trenera Andreja Krūmiņa vadītā Cēsu SPK komanda Latvijas
čempionātos četras reizes ir bijuši Latvijas čempioni, vienreiz tikusi
izcīnīta otrā vieta, bet trīs reizes trešā vieta. Andrejs Krūmiņš savā 15
gadus ilgajā ūdens motosportista karjerā ir braucis motorlaivu MA - 250
klasē kopā ar Pēteri Krastiņu un Imantu Reiniku. Vēlāk tika startēts
mororlaivu SB - 350 klasē. Kā Latvijas izlases sportists četras reizes ir
piedalījies PSRS čempionātos. 1972.gadā Andrejs kļuva par PSRS sporta
meistaru. Startējot dažāda līmeņa un ranga sacensībās Andrejs ir ieguvis
68 godalgotas vietas. Par pirmajām vietām ir 29 diplomi, par otrajām un
trešajām vietām attiecīgi 21 un 18. Latvijas mēroga sacensībās ir izcīnītas
astoņas pirmās, sešas otrās un trīs trešās vietas. Andrejs bija arī Lauku

sporta biedrības "Vārpa" treneris, kad tā PSRS meistarsacīkstēs izcīnīja
pirmo vietu!
Cēsu SPK komanda beidza pastāvēt līdz ar dažu organizāciju pieņemto
un pretrunīgi vērtēto aizliegumu virknē Latvijas ezeru izmantot
motorlaivas, kas liedza cēsiniekiem treniņu un sacensību iespējas. Līdzīga
situācija iznīcināja ūdens motosportu arī Mazsalacā, Staicelē, Burtnieku
pusē Skaņākalnā, Salacgrīvā, Valkā, Valmierā. Šāds liktenis piemeklēja arī
Priekuļu LT komandu.
Pateicoties bērnībā un turpmākajos gados gūtajam fiziskajam
rūdījumam, vecmeistars Andrejs joprojām ir možs, enerģijas pilns un
sabiedriski aktīvs cilvēks, nodarbojies ar dažādiem sporta veidiem. No
1955.gada ir azartīgs mednieks un fotogrāfs, darbojies arī dramatiskajā
pulciņā. 1974. gadā viņš sāka strādāt Gaujas nacionālajā parkā par
vecāko dabas aizsardzības inspektoru, ir liels dabas draugs. Viņš Latvijā
medniekiem, kā sporta veidu, izdomāja un ieviesa arī Meža biatlonu.
Taču visam pāri stāv neaizmirstamie gadi, kas pavadīti ūdens
motosportā!
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