Latvijas ūdens motosporta Goda zāle
Par labiem rezultātiem sportā

Pēteris Beihmanis

Dzimis: 1946.gada 3.janvārī
Dzīvesvieta: Jelgava
Pēteris Beihmanis dzimis un audzis dzelzceļnieka Jāņa un
mājsaimnieces Alvīnes ģimenē. Pētera bērnība un jaunība aizritēja Jelgavas
rajona Garozā. Pēteris auga kopā ar vecāko brāli Jēkabu un savu dvīņu brāli
Juri. Pētera vecāki bija krietni un strādīgi cilvēki, un jau no mazotnes Pēterim
tika audzinātas krietna cilvēka un ģimenes pamatvērtības. Pabeidzis Garozas
pamatskolu, Pēteris iestājās Celtniecības arodskolā, kur ieguva celtnieka
amatu, kurš dzīvē vienmēr ir bijis noderīgs. Pēteris ir cilvēks ar “zelta” rokām
un neviens darbs nekad nav bijis ne par grūtu, ne sarežģītu.
1965.gadā Pēteris tika iesaukts Padomju armijā. Pēc 3 gadu dienesta
Tulas apgabalā Pēteris atgriezās Latvijā un sāka strādāt par šoferi Jelgavas
PMK. Šis uzņēmums kļuva par Pētera darba vietu 25 gadu garumā. Šo gadu
laikā Pētera portrets ne reizi vien bija redzams uz uzņēmuma Goda dēļa.
1970.gadā Pēteris satika savu nākamo sievu Irisu ar kuru kopā tika
nodzīvoti 45 skaisti gadi. Aizsteidzoties priekšā laikam - Sieva vienmēr bija
Pētera lielākais balsts gan kā cilvēka, gan sportista dzīvē. Vienmēr līdzās ar
savu atbalstu, līdzi jušanu, vārdiem, siltu ēdienu, rūpēm un mīlestību. Vienmēr

braucot līdzi uz katru Pētera sacensību un saprotot, cik svarīgi Pēterim ir
vakarus un naktis pavadīt laivu darbnīcā “ķīlējot” laivu, lai viņš varētu piepildīt
savus sportiskos sapņus ūdens motosportā. Irisas un Pētera ģimenē ir
izaudzinātas 2 meitas – vecākā meita - Gita, kuras bērnības brīvdienas pagāja
Latvijas upju un ezeru krastos kopā ar vecākiem tēta ūdens motosporta
sacensībās un Ginta. Šobrīd Pētera dzīves gudrība tālāk tiek dota arī četriem
mazbērniem – Amandai, Tomam, Akselim un Aleksim. Pēdējos gadus Pēteris
ar savām rūpēm un mīlestību atdarīja sievai viņas neizsīkstošo atbalstu visu
gadu garumā, ikdienu rūpējoties par viņu. Pētera sieva pēc ilgas un smagas
slimības aizgāja aizsaulē 2015.gada vasarā, atstājot atmiņā kopīgi piedzīvoto
un izdzīvoto daudzu gadu garumā.
1973.gadā, pateicoties sava darba kolēģa un ļoti laba drauga Arņa
Kalnieša pamudinājumam, Pēteris uzsāka savas gaitas ūdens motosportā. Visu
savu sportista karjeru, kas ilga panākumiem bagātus 13 gadus (No 1973.gada
līdz 1985. gadam), Pēteris startēja no PMK kluba OBN-350 klasē. Sportista
dzīve bija godalgām un piedzīvojumiem bagāta, vislielākais lepnums no
kuriem bija „PSRS Sporta Meistara” izpilde 1978. gadā. Kā Jau jebkurš
sportists, arī Pēteris savā karjerā ir ieguldījis milzīgu darbu, nebeidzamus
treniņus un neizsīkstošu enerģiju.
Jāpiemin, ka pateicoties Pētera
sasniegumiem, viņš vairākas reizes ticis iedalīts Latvijas ūdens motosporta
izlases sastāvā, startējis gan Lietuvas republikā, gan arī Novomosovskā, gan
Hersonā. Bijis Latvijas republikas čempions. Ūdens motosports un cilvēki tajā
visus 13 gadus bija Pētera dzīvesveids, jo tajā viņš sasniedza ne tikai sportiskos
rezultātus, bet ieguva arī lieliskus draugus visai dzīvei. Tas bija laiks, kur
Jelgavas ūdens motosportisti ar savām ģimenēm bija kā viena liela un
draudzīga “komūna”.
Zemāk minēti labākie zināmie Pētera sasniegumi:
1975.gads
9.augusts-1.vieta Liepājas balvas izcīņā.
14.septembris-3.vieta Jūrmalas kausa izcīņas sacensībās.
1977.gads
9.maijs-2.vieta Kolhoza „Skaņaiskalns” ceļojošās balvas izcīņā Salacā.
9.jūlijā-1.vieta Jelgavas rajona atklātajās meistarsacīkstēs.
9.jūlijā-1.vieta Latvijas BSB* „Vārpas” komandu- individuālajās
meistarsacīkstēs Jelgavā.
27.augustā-3.vieta žurnāla „Zvaigzne” kausa izcīņā Ventspilī;
5-7.augustam-3.vieta 5 jūdzēs individuālajā Latvijas čempionātā.
1978.gads

1.-4.jūnijam-2.vieta 10 jūdzēs Latvijas individuālajā čempionātā.
1.-4.jūnijam-2.vieta 3x5 jūdzēs, Latvijas individuālajā čempionātā.
1.jūlijā-1.vieta
Latvijas
BSB
„Vārpa”
komandu-individuālājās
meistarsacīkstēs.
1.jūlijā-1.vieta Jelgavas rajona atklātajās meistarsacīkstēs.
7.-10.jūlijam-3.vieta 3x5 jūdzēs,PSRS BSB meistarsacīkstēs.
7.-10.jūlijam-2.vieta 10jūdzēs,PSRS BSB meistarsacīkstēs.
30.jūlijā-1.vieta, 3x5 jūdzēs,Baltijas čempionātā Lietuvas republikā.
30.jūlijā-2.vieta 5 jūdzēs,Baltijas Cempionātā Lietuvas republikā.
12.augustā-2.vieta Draudzības balvas izcīņā Mēmelē.
17.septembrī-3.vieta Rudens čempionātā, Jūrmalā.
1979.gads
27.maijs-1.vieta Pavasara čempionātā, Jūrmalā.
23.jūnijs-1.vieta Draudzības balvas izcīņā, Mēmelē.
30.jūnijs-1.vieta Jelgavas rajona sacensībās.
30.jūnijs-1.vieta Latvijas BSB „Vārpa” čempionātā, Jelgavā.
6.-9.jūlijs.-1.vieta 10 jūdzēs 7.spartakiādē, Latvijas Cempionātā.
6.-9.jūlijs-1.vieta, 4x5 jūdzēs, Latvijas čempionātā.
22.-25.jūlijs-2.vieta individuāli PSRS BSB čempionātā Narvā, „Vārpas”
republikas izlases sastāvā, kura izcīnīja 2.vietu komandām.
16.septembris-1.vieta Latvijas rudens čempionātā, Jūrmalā.
29.septembris-1.vieta 2x5 jūdzēs,Baltijas čempionātā Kauņā.
1980.gads
5.-6.jūlijs-2.vieta Latvijas BSB „Vārpa” čempionātā Jelgavā.
5.-.6.jūlijs-1.vieta Jelgavas rajona meistarsacīkstēs.
5.-6.jūlijs-1.vieta Baltijas republiku kausa izcīņā.
10.-13.jūlijā-1.vieta PSRS BSB čempionātā 10 jūdzēs Stučkā.
20.jūlijā-2.vieta žurnāla „Zvaigzne” balvas izcīņā Ventspilī.
20.jūlijā-Ventspils kausa izcīņā Ventspilī.
7.-10.augusts-2.vieta Latvijas čempionātā sērijā.
7.-10.augusts-3.vieta individuālajā Latvijas čempionāta braucienā.
1981.gads
31.maijs-1.vieta Jūrmalas atklātais čempionāts,.
6.jūnijs-2.vieta Draudzības balvas izcīņā Bauskā.
28.jūnijs-3.vieta Cēsu atklātajā čempionātā.
4.jūlijs-2.vieta Latvijas BSB „Vārpa” čempionātā.
5.septembris-2.vieta sezonas kopvērtējumā OBN-350 skuteru klasē.
1982.gads
6.februāris-apbalvots ar Godarakstu par augstiem sasniegumiem, Rīga.
9.-12.jūnijs-3.vieta 10 jūdzēs Latvijas 8. spartakiādē, Latvijas čempionātā.

4.septembris-1.vieta Rudens čempionātā.
4.septembris-3.vieta sezonas kopvērtējumā OBN-350 skuteru klasē.
1984.gads
20.maijs-2.vieta sacensībās Code 84 Bauskā.
27.maijs-1.vieta 2x5 jūdzēs, Pavasara čempionātā Jūrmalā.
2.jūlijā-3.vieta 10 jūdzēs,Latvijas čempionātā Stučkā.
14.jūlijā-3.vieta Liepājas balvas izcīņā.
14.jūlijā- 3.vieta Vissavienības sacensībās „Katera i jahti” Liepājā.
2.septembris-2.vieta sezonas kopvērtējumā OBN-350 skuteru klasē.
1985.gads
1.jūnijs-1.vieta 2x5 jūdzēs Pavasara čempionātā Jūrmalā.
27.-30.jūnijs-1.vieta 5 jūdzēs individuālajā Latvijas čempionātā.
27.-30.jūnijs-1.vieta 3x5 jūdzēs Latvijas čempionātā.
2.vieta 19. Vissavienības sacensībās žurnāla „Katera i jahti” balvas izcīņā
Liepājā.
10.augusts-1.vieta VEF Alūksnes filiāles balvas izcīņā.
10.augusts-1.vieta žurnāla „Zvaigne” kausa izcīņā Alūksnē.
31.augusts-1.vieta 2x5 jūdzēs Rudens čempionātā.
31.augusts-1.vieta sezonas kopvērtējumā OBN-350 skuteru klasē.
14.decembris-apbalvots
ar Jelgavas rajona DOSAAF diplomu par
sasniegtajiem rezultātiem ūdensmotosportā.
Pēteris vienmēr ir bijis „sporta cilvēks”, neatkarīgi no sporta veida.
Klātienē vai televīzijā, sportam Pētera dzīvē ir liela nozīme. Pēdējos gadus
daudz laika tiek veltīts mazdēlam Tomam un viņa atbalstīšanai, savas futbola
karjeras izveidē. Ģimenes atbalsts vienmēr ir svarīgs, lai sasniegtu virsotnes.
Kā reiz ģimene atbalstīja Pētera sporta karjeru, tā Pēteris šobrīd atbalsta savus
mazbērnus, īpaši mazdēlu Tomu, kurš pateicoties smagam darbam, talantam un
ģimenes atbalstam ir guvis teicamus panākumus Futbola kluba Jelgava rindās
un iekļuvis arī Latvijas U17 futbola izlases sastāvā. Bērnu un mazbērnu
atbalstīšana šobrīd ir Pētera ikdiena – ar padomiem, ar darba rokām un
ikdienas kopābūšanu.
Savā brīvajā laikā Pēteris joprojām aizraujas ar kāršu spēli „Zolīte”, kur
dažādos novadu turnīros viņš ir sasniedzis labus rezultātus.
*BSB – brīvprātīgo sporta biedrību
Sagatavoja:
Arnis Degainis t.26449925

Pēteris Beihmanis pie sava skutera OBN-350.

Jelgavas PMK komanda ar izcīnīto l/a „Draudzība” balvu, pirmajā rindā no kreisās: Juris
Balabka, Māris Kunkulbergs, Arnis Kalnietis, Bogdanovs Jevgēņijs, otrajā – Zigurds
Karaša, Pēteris Beihmanis, Rihards Barons.

Pēteris Beihmanis sava skutera Nr.66 iedarbināšanai palīgos paaicinājis komandas biedru
Rihardu Baronu

Pēteris Beihmanis pie sava skutera OBN-350

Pēc Vissavienības BSB čempionāta Narvā. Priekšā treneris A.Kalnietis. Pirmajā rindā no kreisās:
I.Mokrijs, I.Reiniks, L.Millers, P.Beihmanis. Otrajā: Z.Bitainis, A.Slakteris, J.Ģelze, J.Balabka, R.Barons,
H.Uvens. Komanda izcīnīja 2.vietu PSRS.

Pēc Vissavienības BSB meistarsacīkstēm Stučkā. Pirmajā rindā centrā Pēteris
Beihmanis. Izlase izcīnīja 1.vietu PSRS.

.
Ūdens motosporta veterāni 2011.gadā Jelgavā, no kreisās: Zigurds Karaša, Pēteris
Beihmanis, Oļegs Kutepovs, Zigfrīds Bitainis, Anna Millere, Arnis Degainis, Rihards
Barons, Armīns Henzelis.

