Latvijas ūdens motosporta Goda zāle

Par ieguldījumu sporta attīstībā
EDUARDS PLESKOVSKIS
Dzimis: 1932.gada 5.novembrī
 Eduards Pleskovskis dzimis 1932.gada 5.novembrī Maskavā, kur
dzīvoja līdz četru gadu vecumam. Ģimeni skāra Staļina laika
represijas, tāpēc māte ar mazo Eduardu pārcēlās uz dzīvi Orenburgas
apgabalā, Čkalovskas pilsētā. Tur Eduards uzsāka skolas gaitas un
pabeidza arī vidusskolu.
 Jau skolas gados zēnam ļoti patika dažādas tehniskas nodarbes, taču
īpaši ieinteresēja radiotehnika un fotografēšana. Mācoties 7.klasē
Eduards pārbūvēja esošos radioaparātus, pilnveidoja tos. Gadiem
ritot, interese par radiolietām tikai pieauga. Pēc vidusskolas beigšanas
Eduards izvēlējās savu turpmāko dzīvi saistīt ar radiotehniku, tāpēc, jo
būtiski, bija atrast piemērotu skolu, kas atbilstu jaunā censoņa
prasībām. Pēc ilgiem mekējumiem tika atrasta šāda mācību iestāde - tā
bija elitāra Valsts Civilās aviācijas Rīgas tehniskā sakaru skola, kurā
Eduards iestājās 1951.gadā un apguva radiotehniku kā maģistrālo
sakaru speciālists. Pēc skolas beigšanas 1954.gadā jaunais speciālists
uzsāka savas darba gaitas televīzijas ateljē Rīgā, ātri kļuva par
augstākās, - 6 kategorijas meistaru. Darbs Eduardu aizrāva, un viņš,
kopā ar domubiedriem Rīgas centrā jau tajos gados izveidoja paši savu
televīzijas studiju, kas apraidi veica 300 metru rādiusā. Darbs
televīzijas jomā kļuva par Eduarda dzīves pamatu un viņš kļuva par
vienu no vadošajiem sava profila speciālistiem Latvijā. 1978.gadā
Eduardam, kā talantīgam sava aroda speciālistam, Ukrainas televizoru
rūpnīca "Elektrons" piedāvāja kļūt par šīs rūpnīcas oficiālo pārstāvi
Latvijā. Šo darbu viņš veica līdz pat 1990.gadam, kad Eduardu pārcēla
darbā uz Popova vārdā nosaukto Rīgas radiorūpnīcu, kur strādāja līdz
pat tās slēgšanai.
 Dažkārt nejaušības nospēlē izšķirošu lomu cilvēka dzīvā. Tā notika arī
ar Eduardu. 1969.gadā viņš iegādājās vienkāršu motorlaivu, un radās
doma to pilnveidot. Paziņas iepazīstināja viņu ar tolaik Latvijā
pazīstamo ūdens motosportistu Vladimiru Surnovu. Tieši šis cilvēks
pievērsa Eduardu ūdens motosportam, un kļuva par padomdevēju
šinī sporta veidā. Tā,1969.gada 3.augustā Rīgā, Daugavā, notika divu

stundu sacensības motorlaivām, kurās varēja piedalīties visi cilvēki,
kuriem bija motorlaiva un tās vadīšanas apliecība. Šīs sacīkstes kļuva
par Eduarda pirmajām sacensībām. Trase bija starp Rīgas tiltiem.
Eduards nedaudz aizkavējās, un startu sāka tad, kad citi braucēji bija
jau tālu projām, Neskatoties uz to, finišā viņš bija otrais, tikai nedaudz
zaudējot uzvarētājam, vienam no tolaik labākajiem Latvijas ūdens
motosportistiem Lotāram Ozoliņam. Tā sākās Eduarda Pleskovska
sporta gaitas.
 Turpmākajos gados Eduards kļuva par vienu no vadošajiem Latvijas
sportistiem skuteru OCN - 500 klasē. 1970.gadā viņš izcīnīja PSRS
sporta meistara nosaukumu (apliecības Nr.80469). Eduards pārstāvēja
flotes 55. jahtklubu, kas bāzējās Bolderājā. Viņa skuteris ar 41 numuru
allaž izcēlās citu vidū ar savu tehniski skurpulozi veikto izpildījumu, to
apbrīnoja daudzi. Savas sportista karjeras laikā viņš vairākas reizes ir
bijis Latvijas izlases sastāvā. 1976.gadā, PSRS kausa izcīņas Baltijas
zonas sacensībās tika iegūta pirmā vieta. 1977.gadā, startējot PSRS
čempionātā Groznijā OCN - 500 klasē, 10 jūdžu distancē, ļoti spēcīgā
konkurencē, tika izcīnīta sudraba medaļa. PSRS meistarsacīkstēs divas
reizes iegūtas arī bronzas medaļas, bez tam, startējot PSRS flotes
čempionātos, vairākkārt ir kļuvis par čempionu un godalgotu vietu
ieguvēju. Tāpat Eduards ir 7 kārtējs Latvijas čempions, tanī skaitā 4
reizes kā absolūtais un vairākkārtējs Latvijas čempionātu medaļnieks.
Regulāri tika gūtas godalgotas vietas citās, dažāda ranga sacensībās
Latvijā un arī PSRS.
 Eduards savulaik ir palīdzējis gan praktiski gan ar padomu daudziem
jaunajiem sportistiem, no kuriem vairāki ir sasnieguši izcilus
sasniegumu startējot ārpus Latvijas un citu valstu komandās. Šie
sportisti joprojām ar pateicību atceras Eduardu Pleskovski.
 Pēc aktīvo sporta gaitu beigšanas vecmeistars pievērsās
makšķerēšanai, un arī tanī jomā guva panākumus, par ko liecina itin
bieza godarakstu mapīte! Savā sirdī Eduards joprojām ir ūdens
motosportā, interesējas par jauno sportistu gaitām, priecājas par viņu
sasniegumiem
un
visiem
vēl
sportisku
veiksmi.
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