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Nesot Talsu vārdu pasaulē
Agrita Blumberga

Mārcis Štrobinders sportu 
sauc par vērtību, kas ģimenē no-
dota no paaudzes paaudzē. Lai 
uzskaitītu viņa panākumus, tam 
nāktos veltīt teju pusi intervijas, 
tādēļ minēšu vien to, ka Mārcis 
ir astoņkārtējs Latvijas čempions 
šķēpmešanā un ar labiem panā-
kumiem startējis arī ārpus valsts 
robežām. Pirms mūsu tikšanās 
prātoju, kāds gan viņš ir kā cil-
vēks — kā zināms, panākumiem 
bagāti cilvēki nereti nav no tiem 
atsaucīgākajiem, taču burtiski 
vienā acumirklī mans sākotnējais 
priekšstats tika sagrauts. Manā 
priekšā drīz vien stāvēja komuni-
kabls, sirsnīgs, atsaucīgs, ar labu 
humora izjūtu apveltīts cilvēks 
un treneris, kurš savus audzēk-
ņus nevērtē pēc vecuma vai kā-
diem citiem faktoriem, bet uztver 
kā draugus jeb, kā pats norāda, 
kā čomus.

Par savu dzimto vietu Mārcis ar 
lepnumu sauc Talsus. Savulaik apceļo-
jis pusi pasaules, bet Talsi viņu vien-
mēr vilkuši atpakaļ. Citi sūdzas, ka te 
ir slikti — tas nav izdarīts un šis nav 
izdarīts, bet, iepazīstot pasauli un at-
braucot atpakaļ, viņš sapratis, ka tieši 
šī ir pati labākā un skaistākā vieta uz 
zemes. Mārcis lepojas, ka viņš ar savu 
darbu un caur saviem audzēkņiem 
Talsu vārdu var nest tālāk pasaulē.
Tā kā sports ģimenē
vienmēr turēts godā un arī Mārča 
vecāki ir nodarbojušies ar dažādiem 
sporta veidiem, viņš bērnībā lielu 
daļu laika pavadīja, braukājot līdzi 
uz sacensībām.

«Tētis tajā laikā darīja visu, ko 
vien vajadzēja — nodarbojās ar svar-
celšanu, volejbolu, vieglatlētiku un 
stenda šaušanu, savukārt mammai 
tuvāka bija vingrošana un volejbols. 
Cik es sevi atceros, bērnībā viss mans 
brīvais laiks bija saistīts ar sportu. 
Mums tas ir gēnos, un tur neko nevar 
padarīt. Tas nenozīmē, ka mums nav 
citu aizraušanos, bet primārais to-
mēr ir un paliek sports,» teic Mārcis.

Arī viņa māsa, kas ir septiņus ga-
dus jaunāka, savulaik meta šķēpu 
un pat startēja Latvijas izlasē. Vēlāk  
gan izšķīrās par labu pedagoģijai, bet 
sports nekur nav pazudis — tas tiek 
nodots no paaudzes paaudzē.

Par vienojošu ģimenes posmu 
Mārcis sauc arī bērnu skološanu. Viņa 
mamma ilgus gadus ir bijusi Talsu 
pirmsskolas izglītības iestādes «Sprī-
dītis» vadītāja, māsa šajā pašā bērnu-
dārzā strādā par audzinātāju, un viņa 
paša dzīve nu ir saistīta ar trenēšanu.

«Tagad pēc ilgiem gadiem, kad zi-
nāmu etapu esmu nogājis citā sfērā, 
visas tās lietas, kas ir bijušas ģimenē, 
vairāk vai mazāk atnāk atpakaļ. Nu 
jau kādus piecus gadus sporta skolā 
darbojos kā treneris. Vienīgi tētis tie-
šā veidā nav bijis saistīts ar šo nozari. 
Sākotnēji viņš Valdemārpilī darbojās 
kā elektriķis, vēlāk strādāja sporta 
namā un palīdzēja man privātajā biz-
nesā. Tās pamatvērtības mums ģime-
nē tika ieliktas jau mazotnē, un laika 
gaitā tas tā ir aizgājis — kā kārtīgai 
latviešu ģimenei pieklājas, cenšamies 
turēties kopā. Mums ģimene vienmēr 
ir stāvējusi augstāk par visu pārējo,» 
neslēpj Mārcis. Arī bērnībā attiecībās 
ar māsu lielu kašķu nebija, un Mārcis 
jau tad viņu trenēja un deva padomus.
Par lielu blēņdari
sevi nesauc un, lai arī nerātnības ir 
bijušas, lielas nepatikšanas nav tai-
sījis. Tā kā agrāk nebija dažādu teh-
noloģisko ierīču, bērni brīvo laiku, 
sportojot un spēlējot spēles, aizva-
dīja ārā. Tika pamēģināts viss — no 

«Mums ģimenē sports ir gēnos, un tur neko 
nevar padarīt,» atzīst Mārcis.         Albuma foto

«Ja sportists nedomā līdzi, neattīstās un 
tajā, ko dara, neieliek visu sirdi un dvēseli, ne-
kas nevar sanākt,» uzskata M. Štrobinders.

Daiņa Kārkluvalka foto

Mārcis ar sievu Daci, meitu Zani  un dēlu  
Rolandu  1990. gadu sākumā.  

Tēva pēdās devies arī Rolands 
Štrobinders (no kreisās), kurš 2015. 
gadā izpildīja olimpisko kvalifikāci-
jas normatīvu un ir viens no labāka-
jiem šķēpmetējiem Eiropā.

tādiem komandu sporta veidiem kā 
volejbols, basketbols un futbols līdz 
pat vieglatlētikai.

«Ja godīgi jāsaka, es laikam esmu 
bijis baigi labais. Skolā šad tad no-
haltūrēju uz mācīšanos, bet tad bija 
lielāks respekts. Tagad visi zina savas 
tiesības. Principā skolotājs nedrīkst 
neko, bet tad valdīja bijība, un ne-
viens nevēlējās, lai pēc tam uz skolu 
sauktu vecākus,» uzsver Mārcis.

Mācību ziņā, neskaitot sportu, vi-
ņam patika ģeogrāfija. Vēl tagad brī-
žos, kad citi jauc valstis, Mārcis liek 
lietā zināšanas, kas saglabājušās no 
skolas laikiem. Grūtāk gāja latviešu 
valodā un matemātikā, taču daudz 
kas ir atkarīgs no skolotāja, un laikā, 
kad šos priekšmetus sāka mācīt peda-
gogs Benito Grošus, daudzi saprata 
—, lai kaut ko sasniegtu, ir vienkārši 
jādara. Mājās Mārcis mācījās diez-
gan maz, bet ar to, ko izdevās uztvert 
stundās, labai atzīmei pilnīgi pietika.

Ņemot vērā, ka visi  ģimenes drau-
gi ir saistīti ar sportu, kādā svētku 
reizē uz jubileju bija ieradies trene-
ris Broņislavs Ļaksa. Viņš pārbaudī-
ja jaunieša lokanību un noteica: «Tu 
metīsi šķēpu.» Tā tas arī notika — ar 
laiku Mārcis sāka gūt panākumus, un 
viss pārējais tam tika pakārtots. Viņš 
ir uzvarējis PSRS junioru meistar-
sacīkstēs, kļuvis par PSRS tautu IX 
spartakiādes vicečempionu, astoņ-
kārtēju Latvijas čempionu, Latvijas 
izlases sastāvā piedalījies pirmajās 
olimpiskajās spēlēs kopš valsts neat-
karības atjaunošanas (19. vieta) un 
pasaules čempionātā ieguvis 43. vie-
tu. Mērķi tika noteikti arvien augs-
tāki, un apstāties vairs nevarēja, taču 
vēl pirms tam Mārcis aizrāvās arī ar 
citiem sporta veidiem.

«Esmu beidzis Talsu 2. vidusskolu, 
un, kad skolā strādāja Kārlis Ūsiņš, 
visi bija slēpotāji. Pēc tam es 8. klasē 
katru dienu braucu uz Valdemārpili 
uz treniņiem. No Rīgas uz Valdemār-
pili kā jauns pedagogs atnāca treneris 
Gints Palameiks. Toreiz es biju pali-
cis bez trenera, mēs satikāmies, un 
viņš man jautāja: — Tu brauksi? — 
Es teicu: — Nu, braukšu, ja jābrauc, 
jābrauc! — Tā katru dienu pēc skolas 
devos uz autoostu, no autoostas uz 
Valdemārpili, no Valdemārpils at-
pakaļ uz Talsiem un tad pa kluso vēl 

uzspēlēju hokeju. Tad bija tā, ka tētis 
man uz spēli atnesa formu, es no-
skrēju lejā līdz vecajam hokeja lau-
kumam, pārģērbos, nospēlēju un otrā 
dienā dabūju pa aci ar nūju. Treneris 
Gints jautāja, kas par problēmu, es 
teicu — skolā bija klases vakars, sa-
kāvos. Protams, tā bija melošana un 
nākošajā reizē citi treneri Gintam 
teica: — Mārcis ļoti labi vakar no-
spēlēja. — Ko nospēlēja? — Nu kā? 
Hokeju! —Tad mani pieķēra. Vēl pēc 
kāda laika iepatikās volejbols, spēlē-
ju arī Latvijas čempionātā, bet vēlāk 
visi pārējie sporta veidi tika pakārtoti 
šķēpmešanai,» viņš atceras.
Iestājoties Sporta institūtā,
Mārcim mācības vajadzēja savienot 
ar treniņiem, bet institūta vadība gri-
bēja, lai viņš mācītos klātienē. Tā kā 
Rīga ne īpaši gāja pie sirds, jaunietis 
izstājās no skolas un nosliecās par 
labu sportam. Šobrīd Mārcis ir beidzis 
trenera kursus un atzīst, ka pieredze 
un zināšanas, ko guva, startējot pie 
pasaules līmeņa treneriem PSRS iz-
lasē, nespēj sniegt neviena augstskola.

«Ja jaunietis sāk iedziļināties tajā, 
ko dara, un viņam ir labi treneri, tas 
nostrādā, un pēc tam ir simt reizes 
vieglāk, nekā sēdēt skolas solā, iz-
nākt ārā un saprast, ka tev nepatīk 
tas, par ko esi izmācījies. Mums ir 
pieņemts, ka, pabeidzot vidusskolu, 
tūlīt ir jāiet augstskolā, bet bieži vien 
paiet tie trīs vai četri gadi, augstsko-
la ir pabeigta, papīrs ir, bet jaunie-
ti tas absolūti nesaista. Uzskatu, ka 
sākumā cilvēkam jāsaprot, ko viņš 
grib, un jāizvērtē, kas dzīvē būs vaja-
dzīgs,» uzsver Mārcis.

Atnākuši atpakaļ uz Talsiem, abi 
ar sievu izveidoja sporta veikalu, kas 
darbojās 12 gadus. Valsts darbā neko 
daudz nopelnīt nevarēja, tāpēc sāka 
privāto biznesu. Vēlāk Talsu sporta 
namā izveidoja boulinga centru, kā 
arī strādāja Talsu novada sporta no-
daļā. Mārcis stāsta, ka tie bija pro-
duktīvi laiki, jo toreiz visu novadu 
apkalpoja viens pats sporta nams, un, 
ja 5.00 no rīta beidzās diskotēka, 9.00 
jau norisinājās sacensības.

«Boulinga centrs nedarbojas jau 
kādus piecus gadus, telefons vēl kaut 
kur ir saglabājies, cilvēki zvana un 
jautā, kad var pieteikties. Es saku — 
nu jau piecus gadus nevar pieteikties. 

Tas, protams, ir saistīts 
ar krīzi un kredītsaistī-
bām. Sākās grūtie laiki, 
liela daļa cilvēku izce-
ļoja, un izklaides tika atliktas malā. 
Skatoties no šodienas perspektīvas, 
tas pat bija labi, jo man vajadzēja do-
māt, ko darīt tālāk. Tā kā Rolands jau 
bija sācis trenēties, radās doma par 
sava kluba izveidi. Tāpat mani pamu-
dināja iziet kursus, lai varētu strādāt 
par treneri.

Tagad, pēc blandīšanās gadiem, 
esmu sapratis, ka šī ir mana īstā vie-
ta. Man patīk tas, ko es daru, un pret 
sava kluba vai sporta skolas audzēk-
ņiem izturos kā pret savējiem. Visu, 
kas ir bijis manā ģimenē, to pārnesu 
uz saviem audzināmajiem, un paš-
reiz tas strādā,» atklāj Mārcis.
Liels palīgs Mārcim šai laikā
ir bijusi sieva Dace, ar kuru laulībā 
aizvadīti gandrīz 30 gadi. Savulaik 
mācījās vienā skolā un abi aktīvi ie-
saistījās sporta dzīvē. Mārcis stāsta:

«Toreiz skolā notika balles un ne-
bija tā, ka džeki runā ar džekiem un 
dāmas ar dāmām, bija jāaiziet pāri 
zālei un jāuzlūdz meitene. Tā kā mēs 
aktīvi iesaistījāmies arī skolas dzīvē, 
palēnām sākām čupoties.

Sportista un trenera sievai būt 
nav viegli, bet tāds tādu atrod. Dace 
vienmēr ir bijusi no tām, kas saprot 
sportu un ir tai sistēmā iekšā. Arī ta-
gad, ja ir brīvs brīdis, brauc man līdzi 
uz sacensībām. Kad aktīvi iesaistījos 
sporta dzīvē, gadā pusi laika nebiju 
mājās, un Dace vairāk vai mazāk bēr-
nus audzināja viena. Tagad ir paskrē-
jis zināms laiks, es trenēju jauniešus, 
un tā lieta sāk atkārtoties — atkal ne-
esmu mājās; bet viņa to ir pieņēmusi, 
un par to man jāsaka liels paldies.»

Mārča un Daces laulībā ir dzimu-
ši divi bērni — meita Zane un dēls 
Rolands, kuri nu jau pieauguši. No 
meitas Mārcim ir divas mazmeitiņas 
— Ketrīna, kurai drīz apritēs četri 
gadi, un divus gadus jaunā Karolīna. 
Neskatoties uz to, ka meita ar ģime-
ni uzturas Mārupē, viņi cenšas tikties 
pēc iespējas biežāk. Īpašs stāsts Mār-
cim ir arī par dēlu Rolandu, kurš nu 
iet viņa pēdās.

«Sākumā Rolands trenējās pie 
Jāņa Vīriņa, bet viņam bija tā — ka 
tikai kaut ko neizdarīt. Tad pienāca 8. 

klase, viņš bija tāds apaļīgs puika, un 
es jautāju — pašam patīk? Nepatīk. 
Tad mums mājās bija viena saruna, 
un es apņēmos viņu trenēt. Tā lēnām 
izaugām, līdz Rolands saprata, ka vi-
ņam ir dotības, un aizgāja trenēties 
pie Ginta Palameika. Es tajā laikā 
nejutos tik stiprs — viņš jau meta pie 
70 metriem, un es nobijos, ka pašrei-
zējā momentā neko vairāk nevaru 
iedot. Aizejot pie Ginta, viņš izau-
ga vēl vairāk. Pēc laika atkal gribēja 
nākt pie manis, un man bija jāpie-
ņem lēmums. Tas jau bija cits līme-
nis — augstākā līga. Mēs ģimenē to 
apspriedām, un es teicu — tev neva-
jag raustīties, bet dot virsū, un tā tas 
aizgāja. Pērn Rolandam patraucēja 
traumas, bet šogad viņš tajā visā ir 
iekšā, un arī rezultāti varētu būt labi.
Citi varbūt domā, ka,
ja es esmu beidzis sportot, tad viss ir 
beidzies, bet tagad tikai sākas tā otra 
puse, kad es kā treneris gribu uzva-
rēt. Protams, tas ir atkarīgs no abu 
pušu kopdarba. Es varētu izdomāt 
nezin ko, bet, ja sportists to nedara, 
nedomā līdzi, neattīstās un tajā neie-
liek visu sirdi un dvēseli, nekas nevar 
sanākt. Ir brīži, kad esmu stingrs, bet 
citkārt man jāpilda tēva vai mātes 
funkcija, un man visi audzēkņi ir kā 
bērni. Paskatoties uz sejām, es jau 
redzu — tam pa skolu ir gājis tā, tam 
ir gājis šitā, tam vēl kaut kas nav pa-
veicies. Vispirms man ir jātiek galā 
ar viņu problēmām, un viss ir kārtībā 
tikai tad, kad jaunietis sāk smaidīt. 
Tāpat ir nepieciešams uzstādīt sev 
mērķi — vienam aizlēkt trīs metrus, 
otram — četrus, trešajam tikt uz pa-
saules čempionātu. Tikai tad bērns 
saprot, ko es no viņa gribu.

Iesaku katram sev uzstādīt kon-
krētu mērķi — nomest piecus kilo-
gramus, noskriet piecus kilometrus, 
aizbraukt uz Igauniju ekskursijā, aiz-
braukt uz hokeja spēli un tā tālāk. Ir 
jāiet uz priekšu, jādara un jāpriecājas 
par vietu, kurā atrodamies. Talsos cil-
vēkiem patīk meklēt utis, bet, pajau-
tājot sev, ko tu pats esi izdarījis, dau-
dzi nevar atbildēt,» atzīst Mārcis.

Par lielu blēņdari Mārcis 
sevi nesauc, un, lai arī bērnībā 
nerātnības ir bijušas, lielas ne-
patikšanas viņš nav taisījis.


