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«Vislabākās sajūtas pārņem, atgriežoties mājās»
Agrita Blumberga

Latvijas Novusa federācijas priekšsēdētāja viet-
nieks Imants Ločmels, kuram šogad apritēs 65 gadi, 
ir viens no labākajiem novusistiem ne tikai Latvijas, 
bet arī pasaules mēroga sacensībās. Neskaitot novu-
su, viņš guvis labus rezultātus šaušanā, svarbumbu 
celšanā, slēpošanā un citos sporta veidos, tostarp 
astoņus gadus pildījis Starptautiskās svarbumbu 
celšanas savienības prezidenta pienākumus. Sports 
ir viņa kaislība, kas līdzi nākusi it visur, taču, lai arī 
Imants ir apceļojis neskaitāmas valstis, par savām 
mājām viņš turpina saukt Roju.

«Katram Latvijas pilsonim jābūt gatavam 
aizstāvēt savu valsti,» uzskata Imants Ločmels.

Daiņa Kārkluvalka foto

Imants dzimis 
1952. gada 28. sep-
tembrī Rudē, taču, 
tā kā ģimene bieži 
mainījusi dzīves-
vietu, bērnību un 
jaunību viņš aiz-
vadījis Lubezerē, 
Laukmuižā, Šķēdē 
un Pastendē.
«Tēvs bija ļoti 
labs
amatnieks — mā-
cēja metināt, vir-
pot, kalt, taisīt ma-
šīnas un darīt citus 
darbus. Viņam bija 
zelta rokas. Arī 
man tehniskā līnija ir ļoti tuva. Do-
māju — tas ir iedzimts. Mamma dzī-
voja pa mājām. Tā kā mēs bijām pieci 
bērni, mammai nebija laika strādāt 
— viņai bija jāuztur kārtībā māja un 
jārūpējas par mums. Mana īstā mam-
ma nomira, kad man bija divi gadi. 
Brālis un māsa tolaik bija vecāki. 
Vēlāk tētis apprecējās otrreiz, un ģi-
menē piedzima vēl divi bērni. Kopu-
mā bērnība bija diezgan grūta, taču 
izdzīvojām. Varbūt tieši pateicoties 
piedzīvotajam, izaugām par labiem 
cilvēkiem,» pārdomās dalās Imants.

Spilgtākie nedarbi viņam saistās ar 
zirņu ēšanu kolhoza laukos un ābo-
lu čiepšanu svešos ābeļdārzos. «Ar 
ēšanu bija diezgan drūmi. Tajos lai-
kos nebija sociālo dienestu — ģime-
nei pašai bija jātiek galā. Lai iztiktu, 
mājās turējām govis un cūkas. Tā kā 
tēvam, kolhozā strādājot, bija maza 
alga, viņš centās atrast darbu, kur 
var nopelnīt vairāk. Tas arī ir iemesls, 
kāpēc tik bieži mainījām dzīvesvietu. 
Vairāk tādu lielu nedarbu nebija. Brī-
vajā laikā nodarbojāmies ar sportu, 
gājām spēlēt kariņus un dauzījāmies. 
Agrāk Talsos valdības mājas vietā bija 
baznīca, kur gājām spēlēt novusu un 
trenēties boksā. Kopumā biju diezgan 
nerātns — kā jau puika. Vairāk gri-
bēju skraidīt apkārt, nevis sēdēt pie 
mācībām. Par divniekiem dabūju brā-
zienu no tēva, taču lielākais skandāls 
bija par to, ka mēs ar brāli nenācām 
mājās. Tad centos pārrasties reizē ar 
lielo brāli, jo viņš vienmēr dabūja lie-
lāku rājienu,» stāsta Imants.
Pabeidzis 3. klasi
Talsu 1. astoņgadīgajā skolā, Imants 
pārcēlās pie krustmātes uz Roju. 
Skolas gaitās viņš devās uz Rudi. Vē-
lāk tēvs nopirka un atjaunoja māju 
Talsos un aicināja dēlu atpakaļ. At-
griezies viņš turpināja skoloties Talsu 
astoņgadīgajā skolā. 

Imants atceras: «Skolas gadi lie-
lākoties pagāja Talsos. Ar mācībām 
bija tā, kā bija, — mājās nemācījos, 
nebija laika, bija jāsporto, jāskrien, 
un tad ar trijnieciņiem dzīvoju.

Sāku iet šaušanā pie Antona 
Kivlenieka. Vispār gribēju trenē-
ties riteņbraukšanā, bet tur treneris 
prasīja labas atzīmes. Tā kā viņa sie-
va astoņgadīgajā skolā strādāja par 
vācu valodas skolotāju, nodomāju — 
viss cauri, nekur netikšu. Tad draugs 
teica — nāc uz šaušanu, te neprasa 
labas sekmes. Tā iesāku trenēties 

Kopā ar meitām Anci (no kreisās) un Elīnu, dēlu Ediju, bijušo 
vedeklu Kristīni, draudzeni Dzintru, sievasmāti Ilgu un sievas 
māsīcu  Ilzi.

Startējot svarbumbu celša-
nas sacensībās Amerikā.

Pēc atgriešanās no armijas 
Imants sāka strādāt uzņēmu-
mā «Banga» un aktīvi iesaistī-
jās sporta dzīvē.   Albuma foto

Piedaloties sacensībās, 
Imants ir bijis Ķīnā, Taivānā, 
Amerikā, Dienvidkorejā un 
gandrīz visās Eiropas valstīs. 
Attēlā — Dienvidkorejā.

šaušanā un drīz 
vien guvu labus 
panākumus. Mani paņēma līdzi uz 
pirmajām sacensībām, kuras atceros 
kā pa miglu, jo man bija briesmīgs 
uztraukums. Galvenokārt koncen-
trējos uz to, lai nesašautu lampas.»

Vasarās Imants strādāja maizes 
kombinātā, lai nopelnītu naudu jau-
nam uzvalkam un kurpēm. Šajā laikā 
viņš apjauta, ka nevēlas visu mūžu 
darīt melno darbu, tāpēc jāsāk mācī-
ties. «Pēc 8. klases treneris gribēja iet 
runāt ar vecākiem, lai es varētu mā-
cīties vidusskolā, bet es teicu: «Nav 
jēgas — mēs ģimenē esam daudz, 
un vecāki mūs tāpat nevarēs uzturēt, 
mums ir jāiet strādāt.» Man bija 15 
gadi, brālēns tobrīd beidza 7. kla-
si, un tad izdomājām, ka meklēsim 
arodskolu. Izlasījām sludinājumā, 
ka Jēkabpils rajona Saukā 9. Lauku 
profesionāli tehniskajā skolā pieņem 
ar septiņu klašu izglītību. Brālēns 
aizgāja mācīties par elektriķi, es — 
par lauksaimniecības traktoristu,» 
teic Imants.
Drīz vien Imants Rojā
sāka strādāt par šoferi, taču rudenī 
tika iesaukts armijā. Atgriezies mā-
jās, viņš no 1972. līdz 1993. gadam 
darbojās uzņēmumā «Banga», kur 
sports bija ļoti augstā līmenī. Viņš at-
klāj: «Tolaik piedalījāmies zvejnieku 
spartakiādēs, sāku trenēties airēšanā, 
vieglatlētikā, svarbumbu celšanā, šau-
šanā, riteņbraukšanā un citos sporta 
veidos. Sapirkām ieročus, trenējā-
mies, un mums izveidojās ļoti laba 
komanda. Atceros, ka Jaunbērziņš 
bija izbrīnījies — atbrauc rojenieki 
un pārspēj sporta skolas komandu. 
Tad viņš mani paņēma rajona izlasē, 
bet pamatā nodarbojos ar vieglatlē-
tiku, slēpošanu un skriešanu. Esmu 
piedalījies arī piecos Tartu slēpošanas 
maratonos, kas ir 60 kilometrus gari. 
Spēlēju novusu, un republikā aizstā-
vējām rajona godu daudzcīņās. Tas 
attīstīja cilvēkus, un viņi kaut kā cen-
tās uzturēt sevi formā. Tagad tā visa 
vairs nav, un cilvēki vēl brīnās, kāpēc 
jaunieši neko nevar izdarīt.»

Pabeidzis Rojas vakara vidussko-
lu, Imants iestājās Latvijas Lauksaim-
niecības akadēmijā (tagad — Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē), kur 
sešu gadu laikā ieguva specialitāti 
«inženieris mehāniķis». «Tā kā vadā-
ju zivis pa visu Padomju Savienību, 
atlika maz laika mācīties. Tad man 

piedāvāja autoceltņu vadītāja vietu 
un aizsūtīja uz kursiem, kur ieguvu 
šo amatu. Tolaik jau biju precējies un 
man bija divi bērni. Tā kā, strādājot 
par autoceltņu vadītāju, brīvā laika 
bija ļoti daudz, varēju visu apvienot. 
Vēlāk mani paaicināja uz kantori par 
inženieri, un tā pamazām kāpu pa 
karjeras kāpnēm uz augšu. Kad mācī-
jos sestajā kursā, galvenais inženieris 
mani aizsūtīja uz saldēšanas mašīnista 
mehāniķa kursiem, kurus 1984. gadā 
beidzu ar sarkano diplomu,» norāda 
Imants. Tajā pašā gadā viņš nokārtoja 
instruktora pasniedzēja kursus un ab-
solvēja akadēmiju.
Lai kļūtu par galveno inženieri,
apkārtējie viņam ieteica stāties par-
tijā. Kādu laiku Imants tam pretojās, 
taču drīz vien saprata, ka citas izvēles 
nav. 1990. gadā viņš iestājās partijā, 
bet jau pēc pāris mēnešiem saistī-
bā ar Latvijas neatkarības atgūšanu 
to pameta. Pēc kolhoza izjukšanas 
viņš uzsāka savu biznesu. «Būdams 
mehāniķis, sāku strādāt ar koku — 
nopirku lentzāģi, un tā tas attīstījās. 
Kad uzcēla «Vika Wood», mums ra-
jonā bija kādi 70 mazie gateri, bet, 
tā kā «Vika Wood» vēlējās attīstīt 
lielražošanu, daudzi no tiem beidza 
savu darbību. Tad es pārorientējos — 
uzcēlu žāvētavu un sāku taisīt grīdas 
un apdares dēļus. Ar pensiju vien ir 
par maz, tāpēc daru to vēl joprojām.

No 2007. līdz 2015. gadam biju 
Starptautiskās svarbumbu celšanas 
savienības prezidents. Mani gribēja 
ievēlēt arī 2015. gadā, bet es atkā-
pos. Biju visu izdarījis un gribēju, 
lai manā vietā nāk jaunie,» uzsver 
Imants. Drīz pēc tam viņš sāka spēlēt 
novusu un kļuva par Latvijas Novusa 
federācijas prezidenta vietnieku.
Piedaloties sacensībās,
Imants ir apceļojis ne vienu vien pa-
saules valsti, taču spilgtākie brīži pie-
dzīvoti tieši sacensību laikā.

«Savulaik ar Latvijas labākajiem 
šāvējiem pabijām Austrijā un Vīnē. 
Tā kā rezultāts nebija zināms līdz pat 
pēdējam brīdim, uz apbalvošanu gāja 
visi. Apsēdāmies pie gariem galdiem, 
uz skatuves uzstājās pūtēju orķestris, 
un sākās apbalvošana. Komandu bija 
ļoti daudz, un tika apbalvots pirmais 
astotnieks. Nosauca astoto, septīto, 
piekto, otro, bet mūs nesauca. Do-
mājām, ka esam trešie vai ceturtie, 

pirmie noteikti ne. Tā nu sēdējām 
un dzērām alu, kad pēkšņi ģenerālis 
mikrofonā kaut ko norunāja un poļi 
sauca: «Aiziet, ejiet!» Izrādās — mēs 
bijām ieguvuši 1. vietu. Citā reizē bi-
jām aizbraukuši uz Poliju, kur tiku 
apbalvots kā labākais šāvējs indivi-
duālajā vērtējumā. Pēc tam pie manis 
pienāca poļu virsnieks un brīnījās: 
«Kā tas var būt, ka tu tāds sirms, bet 
pārspēj visus jaunos?»

Nākamajā gadā aizbraucām uz sa-
censībām, kur bija jāšauj ar karabīni. 
Gāju šaut, kad man pretī nāca mūsē-
jais un teica: «Klausies, Imant, ame-
rikāņi dabūja 98 punktus, tev jādabū 
vismaz tikpat.» Bija karsts, sviedri 
lija, es tur stāvēju un mocījos, kad 
pēkšņi zālē ieskrēja komandas biedri. 
Viņi izsita mani no sliedēm. Izšāvu, 
bet biju aizmirsis, ka jātēmē ar nobī-
di. Skatos — jā, tieši devītnieks. Iz-
šāvu pēdējo patronu un devos prom, 
taču tiesnesis rādīja, ka ir atlikusi vēl 
viena patrona. Kastītes malas bija tik 
augstas, ka nepamanīju. Pēc tam ie-
šāvu desmitniekā un uzvarēju.

Kuriozu, piedaloties novusa sa-
censībās Amerikā, piedzīvoju arī pa-
gājušajā gadā. Tā kā nezināju, ka tur 
viss tiks filmēs, man kājās bija ame-
rikāņu zeķītes un svītrainās igauņu 
bikses. Labi vēl, ka krekls bija nor-
māls. Kad braucu mājās, zvanīja dēls 
un jautāja: «Klausies, tēti, ko tu tur 
biji uzvilcis kājās?»,» smejas Imants.
Uz sacensībām viņš dodas
gandrīz katru mēnesi un ir bijis ne vie-
nā vien interesantā vietā. Īpaši spilgti 
atmiņā saglabājusies Dienvidkoreja. 
«Tā ir vienreizēja tauta —, ja tu izvelc 
karti, viņi nāk klāt, jautā, kur tu vēlies 
nonākt, un nekavējoties palīdz. Tur ir 
pavisam cita mentalitāte — cilvēki ir 
ļoti vienkārši un godīgi. Starp mājām 
tiek audzēti tomāti, sīpoli, gurķi un 
citi dārzeņi, žodziņš apkārt ir neliels, 
bet neviens uz svešu mantu nepreten-
dē. Esmu izbraukājis arī Ķīnu, Taivā-
nu, Ameriku un gandrīz visas Eiropas 
valstis. Man ļoti patika Ķīna — cilvēki 
tur ir strādīgi un viesmīlīgi. Viesnīcā 
mūs uzņēma ļoti laipni –— sagaidīja 
un atvadījās dziedot. Latvietis jau pa-
rādā nepaliek, un, kad sākām dziedāt, 
gandrīz nokavējām autobusu,» viņš 

skaidro. Par savu lielāko panākumu 
Imants uzskata 1. vietas un pasaules 
čempiona titula iegūšanu novusa tur-
nīrā «Labākais no labākajiem».

Arī ar sievu Imants iepazinās, 
spēlējot novusu. Pēc atgriešanās mā-
jās no armijas draugi viņu aicināja uz 
rajona čempionātu Stendē. «Iepriek-
šējā vakarā man bija saiets, un es 
teicu, ka braukšu tad, ja laikā tikšu 
mājās. Diemžēl nepaspēju, taču šefs 
mani tomēr aizveda — pat nebiju 
paspējis pārģērbties, braucu uzvalkā. 
Pēc priekšsacīkstēm izlēmām, ka va-
jadzētu paēst, aizbraucām uz stacijas 
bufeti un man priekšā stāvēja tāda 
skaista meitene melniem matiem. Tā 
mēs sapazināmies, sadraudzējāmies 
un 1975. gadā dzērām kāzas. 1978. 
gadā piedzima Edijs, tad Elīna un 
Ance. Kopā man ir četri bērni — trīs 
no pirmās sievas un viens no drau-
dzenes. Abas meitas dzīvo Talsos, 
dēls — Baložos, savukārt otrs dēls 
mācās Ventspils tehnikumā. Pēc lai-
ka šķīrāmies, un šobrīd jau 11 gadus 
dzīvoju civillaulībā ar trešo draudze-
ni. Visu apvienot ir diezgan grūti — 
atliek maz laika gulēšanai, ģimenei 
un mazbērniem, taču, tā kā man 
pie jūras ir māja, vasarās visi septiņi 
mazbērni brauc pie manis atpūsties.
Daudz laika ir aizņēmusi
arī Zemessardze. Agrāk biju vada 
komandieris, tagad esmu rezervists, 
jo likumdošana, cilvēkam sasniedzot 
55 gadus, to nosaka. Atceros, ka 62 
gadu vecumā braucu pie Latvijas Ze-
messardzes komandiera un prasīju 
atļauju, lai varētu piedalīties šauša-
nas sacensībās. Aizbraucu, ieguvu 2. 
vietu, un tad viņi brīnījās. Uzskatu, 
ka tad, ja cilvēks var nokārtot testus 
un ir labā fiziskā kondīcijā, viņš var 
dienēt kaut vai līdz 100 gadiem. Man 
tas viss ir asinīs.

Katram Latvijas pilsonim jābūt 
gatavam aizstāvēt savu valsti. Esmu 
izbraukājis gandrīz visas pasaules val-
stis, bet vislabākās sajūtas pārņem, at-
griežoties mājās,» uzskata Imants.


