Latvijas ūdens motosporta Goda zāle

Par labiem rezultātiem sportā

Edmunds Lavrenovs
Dzimis 1961.gada 10.maijā, Jelgavā
Dzīvesvieta Jelgava
Sporta Meistars

Edmunds dzimis Jelgavā pie Lielupes, visa
bērnība viņam ir aizritējusi upes krastā. Pirmā
iepazīšanās ar ūdens motosportu notika sekojot
līdzi Jāņa Millera darbībām pie upes, kas
likumsakarīgi pēc tam pārvērtās par Edmunda
iekļaušanos ūdensmotosportistu saimē.
Pēc Jelgavas 4.vidusskolas 8.klases beigšanas, Edmunds turpināja mācības Rīgas 4
Profesionāli Tehniskajā vidusskolā autokrāna vadītāja specialitātē. Pēc pabeigšanas
sekoja darbs uz autokrāna Jelgavā.
Savas sporta gaitas Edmunds uzsāka, kā laivu mehāniķis 1975.gadā, bet kā
sportists sacensībās sāka piedalīties motorlaivu SB-350 klasē 1979.gadā Jelgavas
“Lauktehnikas” komandā, kuru no sākuma vadīja Jānis Millers un vēlāk Arnis Degainis.
Jāņa Millera būvētā laiva bija pirmā, ar kuru Edmunds uzsāka piedalīties sacensībās.
“Lauktehnikas” vienība bieži komandu vērtējumā paņēma galvenās godalgas, kā
VEF Alūksnes ceha un žurnala “Zvaigzne” ceļojošo kausu.
1979 gada rudenī tika iesaukts obligātajā dienestā armijā, līdz ar to sports uz
diviem gadiem bija jāatliek. Viss dienesta laiks pavadīts Igaunijas pilsētā Tapā un tikai
laimīgas apstākļu sakritības dēļ Edmundu neaizsūtīja dienēt uz Afganistānu.

1981.gadā, pēc atgriešanās no armijas, viņš uzsāka darbu Jelgavas “Lauktehnikā”
par šoferi un varēja turpināt aktīvi piedalīties sacensībās, ar laiku pārejot uz skuteru
OCN-500 klasi.
1984.gadā Edmundu ieinteresēja iemācīties autokrāsotāja amatu, kuru viņš
veiksmīgi arī apguva un turpinaja strādāt Jelgavas “Lauktehnikā”. Krāsotāja profesijā nu
jau nostrādāti 34 gadi. Šis amats Edmundam noderēja sportā, jo piedalījās sacīkstēs ar
paša rokām nokrāsotu laivu.
Ar ūdens motosportu bija saslimuši visi Jelgavas cukurfabrikas rajona puikas, kuri
paši nepiedalījās sacensībās kā braucēji , bet ņēma aktīvu līdzdalību laivu un motoru
sagatavošanā sacensībām. Pašās sacensībās darbs atradās visiem, jo tajā laikā laivas,
skuterus un pat gliserus ūdenī laida ar rokām, tā kā palīgiem darba bija daudz. Uz
sacensībām laivas veda ar speciālu konstrukciju, uz kuras varēja novietot līdz 8 laivām.
Pašu konstrukciju vilka smagā mašīna, kuras kravaskastē atradās būda braucējiem un
mehāniķiem. Uz sacensībām parasti ņēma līdzi arī sievas un bērnus, tā ka tas bija viens
riktīgs ģimenes pasākums.
Visa ūdensmotosporistu saime bija viena liela ģimene un pārsvarā pēc katrām
sacensībām notika kopīgi pasākumi, kuri vienmēr bija kupli apmeklēti.
1985.gadā Edmundam piešķīra sporta meistara kandidāta titulu.
1986.gadā E.Lavrenovs bija iekļauts Latvijas PSR izlasē, kuras sastavā, kopā ar
savu komandas biedru Induli Grauduži, SB klasē 6 stundu sacensībās Sobinkā izcīnīja
1.vietu, uzrādot labāko ātrumu savā klasē.
1987.gada augusta pirmajā sestdienā Jelgavas Lauktehnikas ūdensmotosporta
komanda (treneris Arnis Degainis) 15 komandu konkurencē Alūksnes ezerā uzvarēja un
saņēma jauno, šajā vasarā Rīgas Sporta pils atribūtikas darbnīcā mākslinieku Ingrīdas un
Jēkaba Saulīšu izgatavoto, oriģināli pīto ceļojošo žurnāla “Zvaigzne” kausu. Iepriekšējo,
no masīva koka 1959.gadā virpotu, izrotātu ar dzintaru, pēdējos četrus gadus pēc kārtas
pelnīti ieguva Bauskas rajona kolhoza “Code” sportisti trenera Zigurda Stūra vadībā.
Redakcijas kolektīva lēmums bija vienbalsīgs: šo balvu codiniekiem atstāt uz mūžīgiem
laikiem.
Tālākajās vietās komandu vērtējumā ierindojās: Bauskas rajona kolhozs “Code”,
Rīgas Flotes jahtklubs, Priekuļu lauksaimniecības tehnikums, Jelgavas PMK, VEF Alūksnes
cehs, Daugavpils TSK, Daugavas HES kaskāde (Stučka), Jūrmalas TSK, Rīgas kuģu remonta
rūpnīca, zvejnieku kolhozs “9.maijs”, Tallinas rūpnīcas”Dvigaķeļ” TSK, Tartu “Kalevs”,
Tallinas DOSAAF TSK, Rīgas DOSAAF TSK.

Atsevišķās laivu klasēs uzvarēja: Jauniešiem SAN – Vladislavs Žarovs (Rīgas kuģu
remonta rūpnīca), kurš saņēma arī fotomeistara, LPSR Nopelniem bagātā kultūras
darbinieka Žaņa Legzdiņa dāvāto speciālbalvu jaunākajam uzvarētājam, SBN jauniešiem
– Genadijs Pupkins (Rīgas Flotes jahtklubs), SB – Juris Balabka (Jelgavas PMK), SBN –
PSRS 1987. gada Čempions Nikolajs Jegorovs (Rīgas Flotes jahtklubs), SCN – Juris Slavītis
(Code), SC – PSRS 1987.gada sudraba laureāts Raimonds Špacs, OBN – Miervaldis
Zaharčenoks (Code), OCN – Edmunds Lavrenovs (Jelgavas Lauktehnika), R1 – Monvids
Austrums (Rīgas Flotes jahtklubs), R2N – Valentīns Rahajevs (zvejnieku kolhozs
“9.maijs”).
1988.gada 13.septembrī laikraksta “Sports” korespondents V.Bērziņš raksta:
“ Septīto reizi izcīnīti Latvijas absolūtā čempiona tituli ūdensmotosportā. Lai tiktu
tādā godā, sportistiem vienlīdz labi jāstartē visu sezonu: ieskaitē summē trijās
sacensībās – republikas čempionātā, pavasara un rudens meistarībā – sasniegtos
rezultātus. Tādu sistēmu ieviesa 1982.gadā, lai sportisti čaklāk gatavotu tehniku ziemā,
būtu gatavi pavasara startam un sadalītu spēkus tā, ka pietiek arī rudenim. Agrāk taču
bija tā, ka daudzi sezonu paši sev saīsināja – piedalījās tikai republikas čempionātā un
sacensībās tuvākajā apkārtnē.
Visas sezonas aktivitāte ir panākta. Taču arī tā negarantē, ka republikas
čempions kļūs par absolūto. Vēl vajag drusku veiksmes. Piemēram, SB motorlaivu klasē
rīdzinieks Aivars Lenerts bija pirmais pavasarī, uzvarēja republikas čempionātu vasarā,
taču rudens meistarībā vienā braucienā bija spiests izpeldēties un kaut ar šo likstu tika
augstā (trešajā) vietā, vienas vienīgas ieskaites iztrūkuma dēļ neaizsniedza kā sporta
meistara normu, tā absolūtā čempiona godu. Tituls tika codiniekam Valērijam Beļskim,
kuram bija itin visas ieskaites. SCn klasē strauji progresējošo alūksnieti Donātu Vanagu
pievīla neveiksme pavasarī un ar uzvaru republikas čempionātā un otro vietu rudenī
visaugstākajam pakāpienam nepietika. Panākumu dubultot izdevās četriem republikas
čempioniem A.Degainim, E.Lavrenovam, N.Kazakovam un V.Galakrodziniekam.
Par Latvijas absolūtajiem čempioniem savās laivu klasēs kļuva A.Borkovskis (SBn
jauniešiem; Codes kolhozs), V.Eglītis (SAn jauniešiem; Liepājas “Sarkanais metalurgs”),
V.Beļskis (SB; Code), N.Jegorovs (SBn; RTSK), A.Degainis (SC; Jelgavas Lauktehnika),
V.Bosjanoks (SCn; Rīgas kuģu remonta rūpnīca), O.Kutepovs (OBN; Liepājas
lauksaimniecības mašīnu rūpnīca), E.Lavrenovs (OCN; Jelgavas Lauktehnika), N.Kazakovs
(R1; RTSK), A.Bušs (R2n; Jūrmalas TSK) un V.Galakrodzinieks (R4; RTSK).”
Šajā, 1988.gadā Edmundam tika piešķirts PSRS Sporta Meistara tituls.
1989.gada 19.numurā pēc sacensībām Juris Robežnieks raksta:

“ Mūsu redakcijas ceļojošā kausa izcīņa ūdens motosportā notika jau 31.reizi.
Taču pirmo reizi šā starprepubliku mēroga sporta sacensību atklāšanas parādē,
dalībniekiem sastingstot miera
stājā, karogkārtī uzvijās mūsu
sarkanbaltsarkanais karogs un
tika atskaņota “Dievs, svētī
Latviju!”
Pirmo
reizi
mačs
ieguva
arī
starptautisku
nokrāsu, jo to kuplināja viesi
no Poznaņas. Turklāt ON-500
klasē polis Rišards Kilians
ierindojās otrajā vietā.
”Zvaigznes” ceļojošo
kausu (arī suvenīrus un gada
abonomentu)
tradicionāli
izcīna uz Alūksnes ezera klāja.
Paralēli notiek – nu jau 10.reizi
– VEF Alūksnes ceha dāvāto
balvu un medaļu izcīņa. Visi
sacīkšu
organizētāju,
dalībnieku kopā saucēju un
1989.gadā sarkanbaltsarkano karogu paceļ
rīkotāju lauri, kā parasti,
Codes komanda – iepriekšējā gada
pienācās Alūksnes vefiešiem ar Uldi
sacensību uzvarētāja
Ozolu un Aivaru Zaķi priekšgalā.
Viņiem protams, bija vesels pulks
izdarīgu un apsviedīgu palīgu, kam nu jau pat PSRS jaunatnes meistarsacīkšu sarīkošana
ir pa spēkam!...”
Šajās sacensībās Jelgavas “Lauktehnikas” komanda (treneris Arnis Degainis)
izcīnīja ceļojošo žurnāla “Zvaigzne” kausu un tās dalībnieki daudzas medaļas.
Uzvarētāji laivu klasēs bija: Raimonds Pīpiņš (kolhozs “Bauska”), Modris
Kalnciems (Rīgas TSK), Jevgēņijs Blažēvičs (56.jahtklubs), S-350j - Juris Buka (kolhozs
“Bauska”), S-350 - Anna Millere (Jelgavas Lauktehnika), S-500 - Jānis Millers (Jelgavas
Lauktehnika), ON-350 – Indulis Graudužis (Jelgavas Lauktehnika), ON-500 – Edmunds
Lavrenovs (Jelgavas Lauktehnika), Andris Kulinskis (Liepājas “Sarkanais metalurgs”),
Zigmunds Karaša (Jelgavas PMK), Aleksandrs Zarečņevs (Jelgavas Lauktehnika).
Raksta nobeigumā Juris Robežnieks:

“… Žurnāla “Zvaigzne” ceļojošais kauss līdz nākamā gada augusta pirmajai
sestdienai glabāsies pie Jelgavas Lauktehnikas sportistiem. Viņi šogad uzvarēja vairāk
nekā pārliecinoši – kopsummā ieguva 1149.14 punktus, bet kolhoza “Bauska” komanda,
kas ierindojās otrajā vietā, - tikai 563.73 punktus. Turklāt baušķiniekiem uz papēžiem
mina liepājnieki –“Sarkanā metalurga” komanda ar 556.32 punktiem ierindojās trešajā
vietā. Tālākajās vietās Daugavpils, Jelgavas PMK, Priekuļu sovhoztehnikums,
56.jahtklubs, Jūrmalas TSK, Rīgas TSK, Alūksnes VEF, Liepājas lauksaimniecības mašīnu
rūpnīca (LMR), Stučka. …”
Edmunds piedalījās arī starptautiskās sacensībās, kur augstākais sasniegums ir
1.vieta Polijas atklātajā čempionātā “Žnina-1989” OCN (500cm3) klasē.
Turklāt 1987.gadā Latvijas izlases sastāvā tika izcīnīta 3.vieta komandu
čempionātā Kinešmā.
2004.gadā E.Lavrenovs bija Jelgavas ūdens motosporta kluba “Paisums”
prezidents, šajā laika posmā komanda izcīnīja Latvijas čempionātā 3.vietu komandu
vērtējumā un 3.vietu komandu vērtējumā LR čempionāta 2.posmā Liepājā.
Diemžēl, laikam ritot daudzas godalgas ir zudušas, bet dažas tomēr ir
saglabājušās, no tām redzam sekojošo:
Edmunda Lavrenova sasniegumi ūdens motosportā


















1987.-1991.g. 5 kārtējs Latvijas čempions OCN-500 klasē
1987.-1991.g 3 kārtējs Latvijas vicečempions OCN-500 klasē
1983.gada motorlaivu sacensībās Codē 3.vieta SB-350 klasē
1984.gada “Baltijas Dzintars” sacensībās 3.vieta SB-350 klasē
1985.gada “Baltijas Dzintars” sacensībās 3.vieta SB-350 klasē
1985.gadā “VEF Meistarsacīkstēs” Alūksnē 3.vieta SB-350 klasē
1987.gadā “Vārpas čempionātā” 1.vieta OCN-500 klasē
1987.gadā “VEF Meistarsacīkstēs” Alūksnē 1.vieta OCN-500 klasē
1987.gada “Padomju Savienības komandu čempionātā” 3.vieta OCN-500 klasē
1988.gada “Vārpas čempionātā” Stučkā 3.vieta OCN-500 klasē
1988.gadā “VEF Meistarsacīkstēs” Alūksnē 2.vieta OCN-500 klasē
1988.gada “Draudzības kauss” Tallinā, 1.vieta OCN-500 klasē
1988.gadā “VEF Meistarsacīkstēs” Alūksnē 1.vieta OCN-500 klasē
1988.gada Latvijas čempionāts Stučkā, 1.vieta OCN-500 klasē
1988.gada Latvijas Absolūtais Čempions OCN-500 klasē
1989.gadā “Jūrmalas meistarsacīkstēs” 1.vieta OCN-500 klasē
1989.gada “Polijas atklātais čempionāts”, 1.vieta OCN-500 klasē

 1991.gadā “VEF Meistarsacīkstēs” Alūksnē 2.vieta OCN-500 klasē
 1991.gadā “Baltijas valstu čempionātā” 2.vieta OCN-500 klasē
E.Lavrenovs startēt ūdens motosporta sacensībās beidza 1991.gadā.
Tagad Edmunda vaļasprieks ir makšķerēšana.
Pēc aktīvo sporta gaitu beigšanas Edmunds turpina just līdzi savai komandai,
neatteica padomu un vienmēr centās piedalīties ūdens motosporta dzīvē.

Sagatavoja un pieteica: Arnis Degainis, t.26449925
Pielikumā attēli:

Edmunds Lavrenovs gatavo skuteri sacensībām.

Indulis Graudužis palīdz Edmundam Lavrenovam uzkrāsot starta nummuru.

Brīdis pirms starta…….
No kreisās- Arnis Degainis, Edmunds Lavrenovs, Aivars Drešmanis, Regimants Rašitinis.

Priecīgi dodas mājās ar Ungurā iegūto kausu, no kreisās -Regimants Rašitinis, Edmunds
Lavrenovs, Lotars Millers.

Unikāli - E.Lavrenova Latvijas čempionātos OCN-500 skuteru klasē 5.gados izcīnītās
5 Čempiona un 3 Vicečempiona medaļas.

Edmunds Lavrenovs saņem kausu par iegūto 1.vietu Polijā Žņinā OCN klasē.

1989.gads. No kreisās - Jānis Millers, Anna Millere, Edmunds Lavrenovs, Indulis
Graudužis, Aleksandrs Zarečņevs, Dainis Bāliņš. Apakšējā rindā - Arnis Degainis, Ģirts
Gedvils, Edijs Graudužis.

Jelgavas Lauktehnikas komanda 1987. gadā ar izcīnīto jauno “Zvaigznes” kausu, no
kreisās: pirmajā rindā – Ivars un Ģirts Gedvili, Arnis Degainis, Mārcis Avenītis, otrajā
rindā Indulis Graudužis, Anna Millere, Edmunds Lavrenovs un Aleksandrs Zarečņevs.

Edmunda ģimene vienkopus, no kreisās: meita Līga Traskovska, sieva Ira, meita
Sandija, Edmunds Lavrenovs, meita Inita Eglīte ar vīru Jāni Eglīti.

Edmunda Lavrenova lielais loms Novēģijā

