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Viss ir pašu rokās
Mārīte Raks-Lasmane

Talsenieks, biedrības «Florbo-
la klubs «Talsi»» valdes priekš-
sēdētājs Mārtiņš Maķevics jau 
aptuveni 20 gadu nodarbojas 
ar florbolu, 15 no tiem vadošā 
lomā. Gan kā treneris, gan kā 
menedžeris un spēlētājs. Viņš uz-
skata, ka talseniekiem sasniegt 
augstu līmeni sportā ir tieši tādas 
pašas iespējas kā jebkurā citā 
novadā. Galvenais ir gribasspēks 
un vēlme sasniegt mērķi.

— Kā jūs vērtējat treniņu, izaug-
smes iespējas florbolā jaunajiem 
sportistiem Talsu novadā?

— Pēdējos gados infrastruktūra 
ir ievērojami uzlabojusies! Florbols 
Talsos sākās Talsu Valsts ģimnāzijas 
aktu zālē uz nedaudz lielāka lauku-
ma nekā volejbolam. Pāris gadu vē-
lāk pievienojās Visbijas sporta zāle 
Celtnieku ielā, kur grīdas stāvoklis 
florbolam bija ļoti slikts, bet vismaz 
bija iespēja regulāri trenēties. Spēles 
notika Talsu sporta namā, kur lielā 
komanda aizvadīja divus treniņus 
nedēļā. Kopš tā laika ir uzbūvētas 
divas halles, Talsu Valsts ģimnāzijā 
ieklāts florbolam atbilstošs segums, 
sakārtots apgaismojums, atjaunots 
stadions. Ar diviem projektiem esam 
sakārtojuši arī visu papildus aprīko-

«Ja būs pieprasījums pēc 
sporta un kustībām, būs 
arī infrastruktūra,» uzskata 
florbola treneris Mārtiņš Ma-
ķevics.

Daiņa Kārkluvalka foto

jumu, lai kvalitatīvi aizvadītu treni-
ņus un spēles.

Šobrīd par florbola pieejamību un 
treniņu apstākļiem jaunieši nevar sū-
dzēties, jo iespējams trenēties, star-
tēt Latvijas čempionātā, piedalīties 
jauniešu turnīros ārzemēs. Ir Lat-
vijas čempionāta 1. līgas komanda 
«Talsu NSS/Zerorisk», kas nodrošina 
jauniešiem iespēju veikt pāreju no 
jauniešu uz pieaugušo florbolu, un, 
protams, Virslīgas komanda «Talsu 
NSS/Krauzers», kas nodrošina spē-
lētājiem iespēju nonākt izlases tre-
neru redzeslokā.

— Kā vērtējat Talsu novada jau-
no sportistu iespējas sasniegt augs-
tus rezultātus Latvijā un plašākā 
mērogā?

— Jaunajiem talseniekiem sa
sniegt augstu līmeni sportā ir tieši 
tādas pašas iespējas kā jebkurā citā 
novadā. Florbolam Talsos salīdzinot 
ar citiem komandu sporta veidiem, 
priekšrocība ir tajā, ka mums jau-
niešu izaugsmi ir iespējams nodro-
šināt uz vietas Talsu novadā. Citām 
sporta spēļu komandām jāapzinās, 
ka labākie aizies uz citiem klubiem 
un Talsos labākie paliks maksimums 
līdz devītajai klasei, bet, ja paliks, 
viņu izaugsme apstāsies, jo nebūs 
veselīgas konkurences. Tāpēc viņiem 
būtu nepieciešams noslēgt izdevīgus 
sadarbības līgumus ar lielajiem klu-

biem, lai mūžīgi nebūtu «donora» 
lomā. Protams, arī florbolam tas nav 
lēts prieks un lielu komandas budže-
ta daļu sastāda transporta izmaksas, 
lai studentus un tos, kas strādā Rīgā, 
dabūtu uz treniņiem. Bet vismaz tas 
ir iespējams.

— Kādi ir būtiskākie mīnusi un 

kādus uzlabojumus nepieciešams 
veikt Talsu novadā, lai veicinātu 
jauno sportistu rašanos, attīstību 
un progresu?

— Lai veicinātu jauno sportistu ra-
šanos, protams, jāveicina dzimstība, 
bet, ja nopietni, Talsiem ir laba infra-
struktūra, un pārējais ir atkarīgs no 
treneriem un ģimenēm. Ja būs spor
tiskas ģimenes, būs arī sportiski bērni. 
Uztraucos par nākamajām māmiņām, 
jo šobrīd sporta skolā no daudzām jo 
daudzām grupām meiteņu grupas var 
saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem.

Liels mīnuss Talsiem ir dienesta 
viesnīcas trūkums. Daudzi sportisti 
pēc devītās klases ir izteikuši vēlmi 
turpināt apgūt florbolu Talsos, bet 
īrēt dzīvokli var atļauties tikai retais.

— Vai vienmēr pats būtiskākais 
ir mūsdienīga, augstas klases infra-
struktūra, vai izšķirošākais tomēr 
ir paša sportista vēlme augt un sa-
sniegt augstus rezultātus?

— Tāpat kā ekonomikā, slikti aps-
tākļi un pārāk labi apstākļi attīstību 
neveicina.

— Cik būtiska loma ir treneriem?
— Ja es teiktu, ka trenera lomai 

nav nozīmes, tad noniecinātu sevi, 
bet jā, svarīgākais ir sportista paša 
motivācija, pārējais ir tikai pozitīvs 
vai negatīvs katalizators.

— Varbūt ir kādi novērojumi par 
jauno paaudzi gadu gaitā — jaunie-

ši kļūst apņēmīgāki, mērķtiecīgāki 
vai gluži pretēji?

— Fiziski jaunieši stiprāki noteik-
ti nekļūst. Apņēmība un mērķtiecība 
ir ļoti atkarīga no indivīda. Jauniešu 
ego gan kļūst lielāks. Ja vēl skolās 
nemācītu Latvijas vēsturi par to, kā 
mūsu tauta gadu simtiem apspiesta, 
tad, iespējams, kādreiz būtu priekšā 
citām valstīm ne tikai fiziski un teh-
niski, bet arī psiholoģiski.

— Cik būtisku lomu, jūsuprāt, 
sports spēlē sabiedrībā? Kāpēc ir 
tik svarīgi to atbalstīt, attīstīt un ie-
saistīties?

— Galvenais ir sabiedrības vese-
lības veicināšana. Ja tautas veselība 
pasliktināsies līdzšinējos tempos, 
valdība un sistēma neko neglābs. 
Agrāk neveselīgi un daudz sirds 
slimnieku bija mūsu tuvajos kai-
miņos, Somijā un Zviedrijā, tagad 
veselības rādītājos pēdējās vietas 
Eiropas Savienībā ieņem Latvija. 
Aizbraucot uz Somiju, izej no rīta uz 
parku un redzi: cilvēki skrien, slēpo, 
nūjo, trenažieru zāles un baseini no 
rīta pārpildīti ar pensionāriem, vaka-
rā ar strādājošajiem. Pat pēcsvētku 
dienā astoņos no rīta vīri savācas un 
savam priekam spēlē florbolu. Kurš 
no mums 24. jūnijā vai 1. janvārī var 
savākt 8.00 komandu, lai izkustētos? 
Ja būs pieprasījums pēc sporta un 
kustībām, būs arī infrastruktūra.

«Sasniegumi veidojas ilgtermiņā»

Agrita Blumberga

Lai noskaidrotu, kādas iespē-
jas sasniegt augstus rezultātus 
Latvijā un ārpus tās, trenējoties 
Talsu, Dundagas, Rojas un Mērs-
raga novadā, ir vietējiem sportis-
tiem, apkopojām atbildīgo amat-
personu un treneru viedokļus par 
šo tēmu. Lai arī situācija novados 
atšķiras, liela nozīme tiek pie-
šķirta infrastruktūrai, treneru 
profesionalitātei un atbalstam no 
pašvaldības puses. 

Andris Krišjānis, Talsu novada 
pašvaldības kultūras un sporta at-
tīstības nodaļas speciālists sporta 
jautājumos: — Iespējas sasniegt 
augstus rezultātus visur ir vienādas. 
Sākot no 2008. gada, kad tika uzsāk-
ta haļļu celtniecība, infrastruktūra 
ne tikai Talsos, bet novadā kopumā 
ir sakārtota pietiekami labā līmenī. 
2017. gadā lielas pārmaiņas piedzī-
voja Talsu Valsts ģimnāzijas sporta 
zāle, kas tika pie ilgi gaidītā grīdas se-
guma un LED apgaismojuma. Infra-
struktūras ziņā esam priekšā citiem 
novadiem, un daudzi mūs apskauž. 
Tagad arī stadioni Talsos ir renovēti, 

un tas ir ļoti liels atspaids. Uzlabo-
jumi būtu veicami sporta infrastruk-
tūrai ārpus Talsiem. Nozīmīgs ir arī 
finansiālais atbalsts nokļūšanai uz 
sacensībām un treniņnometnēm, bet 
ar to vien nepietiek, lai gūtu augstus 
sasniegumus. Finansiālā atbalsta 
piešķiršana tiek izskatīta par katru 
gadu atsevišķi, un viens no kritēri-
jiem ir iepriekšējā gada rezultāti, bet 
sasniegumi veidojas ilgtermiņā — 
tas ir lēns un pakāpenisks process. 

Viens no panākumu faktoriem ir 
vecāku iesaistīšanās. Arī Talsu nova-
dā ir vairāki vecāku līdzdarbošanās 
paraugi. Piemērs ir Mārcis un Ro-
lands Štrobinderi, Gints un Madara 
Palameiki, Aivars un Reinis Pekma-
ņi, Mareks un Renārs Birkentāli un 
citi. Komandu sporta veidos to iz-
darīt ir grūtāk, jo panākumu atslēga 
ir sportistu iekšējā konkurence par 
vietu pamatsastāvā. Arī republikas 
līmenī mums ir ļoti daudz piemēru, 
kur vecāku iesaistei ir bijusi liela 
nozīme. Pašlaik no komandu sporta 
veidiem mūsu novadā visaugstākos 
sasniegumus ir guvis Jānis Strēlnieks, 
kurš spēlē basketbolu Grieķijā.

Viens no mehānisma posmiem, 
kas ļauj sportistam sasniegt augs-
tus rezultātus, ir treneris. Treneru 
sastāvs Talsu novadā ir pietiekams, 
bet katrs labs speciālists pie mums ir 
gaidīts. Novadā darbojas gados jau-
ni treneri, un man ļoti gribētos, ka 
šai paaudžu maiņai sekotu sportistu 
sasniegumu kāpums. Kas var būt la-
bāks par dzīves pieredzes, augstsko-
las diploma un jaunāko tehnoloģiju 
apvienošanos?

Viens no galvenajiem nākotnes 
plāniem ir izveidot multifunkcionālo 
centru. Peldēšana palīdz nostiprināt 
ķermeni, un multifunkcionālā centra 
izveide būtu nozīmīgs ieguldījums 
nākotnē. Nevaram izcelt konkrētu 
sporta veidu, kurā varētu uzlaboties 
sasniegumi, jo peldēšana kā ķer-

meņa nostiprināšana ir vajadzīga 
visiem sportistiem. Būtu apsveica-
mi, ja mums visiem kopā to izdotos 
īstenot. Tāpat gadu gaitā esam sap-
ņojuši par lielo stadionu, kurā būtu 
400 metrus garš skrejceļš. Veicot re-
novācijas darbus un izbūvējot futbo-
la laukumu ar mākslīgo segumu pie 
Talsu 2. vidusskolas, konstatējām, ka 
zemes slānis zem futbola laukuma 
ir ļoti kvalitatīvi izveidots, un pēc 
lietusgāzēm tajā nekrājas ūdens. Ja 
mēs nedaudz piestrādātu pie šī ob-
jekta, iecere tiktu īstenota, bet, tā 
kā tas atrodas uz privātīpašnieka ze-
mes, jautājums vēl ir risināms. Divus 
gadus esam veikuši zāliena atjauno-
šanas darbus un esam novērtēti no 
Latvijas Futbola federācijas puses, 
jo Kurzemes amatieru fināls šogad 
tika aizvadīts tieši Talsos. 

Pirms diviem gadiem tika ap-
spriests jautājums par sporta 
namu — tas ir morāli novecojis, bet 
dzīvība tajā nav apstājusies. Iekšpu-
sē viss ir sakārtots, un nevajadzētu 
būt nekādām problēmām. Piekrītu, 
ka vizuāli tas būtu jāuzlabo, bet tie 
ir papildus finanšu līdzekļi, par ko 
jau divus gadus tiek runāts. Pagāju-
šajā gadā tika uzstādīti regulējami 
treniņu grozi lielajā un trešajā zālē, 
un esam sākuši remontēt arī ģērbtu-
ves. Talsu sporta hallē, Talsu Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē un sporta 
namā jau ir izveidota mājas koman-
das ģērbtuve ar Talsu novada sporta 
skolas simboliku. Cilvēkiem, ejot ga-
rām sporta namam, liekas, ka tas ir 
pabērna lomā, bet apsaimniekošana 
visur ir vienāda, un visi pakalpojumi 
Talsu sporta zālēs tiek nodrošināti 
līdzvērtīgi. 

Una Sila, volejbola trenere un 
Dundagas vidusskolas sporta sko-
lotāja: — Runājot par volejbolu, 
izaugsmes iespējas ir ļoti lielas. Paš-
valdība nodrošina transportu, lai 
bērni varētu apmeklēt sacensības 

un viņiem par to būtu interese. Šajā 
sporta veidā mums ir tikpat lielas 
iespējas kā citiem novadiem. Volej-
bolā var trenēties praktiski visa ve-
cuma iedzīvotāji. Meitenes un zēni, 
kuri nedarbojas Talsu novada sporta 
skolas grupās, var trenēties interešu 
izglītības pulciņos. Pašvaldība nāk 
pretī, un mēs varam apmeklēt visas 
sacensības. Dundagā ir iespējams 
nodarboties ar šahu un spēlēt fut-
bolu, bet skolēnu skaits ir tāds, kāds 
ir. Bērni grib darboties gan mākslas 
un mūzikas skolā, gan trenēties, un 
mums tas viss ir jāsabalansē. 

Domāju, ka atbalstam no paš-
valdības puses ir ļoti liela nozīme. 
Ja pašvaldība nepiešķirtu līdzekļus 
transportam, formām un visam pā-
rējam, izaugsme apstātos. Izaugsme 
rodas tad, kad ieraugi sevi no malas 
un mēģini salīdzināt ar citiem. Arī 
treneru profesionalitātei un infra-
struktūrai ir liela nozīme. Ja bēr-
niem jātrenējas telpās, kas neatbilst 
prasībām, nav vietas, kur ģērbties, 
un nav sporta laukuma, nekas ne-
sanāks. Prieks, ka lielajā skolā ir iz-
remontētas ģērbtuves, un pie mazās 
skolas ir atjaunoti smilšu volejbola 
laukumi. Gribēt vienmēr var vairāk, 
bet nevaram sūdzēties. 

Laika gaitā infrastruktūra ir uz-
labojusies. Ir izveidoti divi sporta 
laukumi, un pie mazās skolas ir āra 
trenažieri, kas ir pieejami ne tikai 
skolēniem, bet ikvienam Dundagas 
novada iedzīvotājam. Arī laukumus 
izmanto visi novada iedzīvotāji, un 
vasarās tur ir pilns ar bērniem. Pro-
tams, gribētos, lai mums būtu skaists 
stadions ar skrejceliņiem, bet finan-
siālās iespējas ir tādas, kādas ir. Paš-
valdība sola uzlabot zāli, bet tas viss 
notiks laika gaitā, nevaram prasīt 
pašvaldībai visu izdarīt vienā gadā. 
Arī līdzcilvēkiem jādarbojas ar lielā-
ku entuziasmu. Pats no sevis nekas 
nenotiek. 

Jānis Volajs, vieglatlētikas trene-
ris un Rojas vidusskolas sporta sko-
lotājs: — Jāsaka paldies Rojas nova-
da pašvaldībai par vasaras bāzi, kur 
iespējams sasniegt augstus rezultā-
tus un trenēt izlases līmeņa sportis-
tus. Pavasarī, rudenī un vasarā prob-
lēmu nav. Diemžēl ziemas sporta 
bāze vieglatlētikā ir tuvu nullei. Tā 
kā mums ir augstas klases sprinte-
re, izmantojam Talsu sporta halli, 
Kuldīgas manēžu, Ventspils manēžu 
un Rīgas sporta bāzes. Situācija ir 
sarežģīta, jo ziemā trūkst telpu. Ar 
20 metrus garu skrejceliņu sporta 
zālē augstas klases sportistam ne-
pietiek. Mums ir arī citi vieglatlēti, 
kas veterānu līmenī republikā startē 
augstākajā divīzijā. Liels paldies par 
pretī nākšanu jāsaka Talsu novadam, 
kas mums atļauj trenēties hallē. 
Tādējādi mēģinām sagatavoties no-
pietna līmeņa sacensībām. Cilvēku 
mums netrūkst, arī inventāra, un at-
balsts no novada ir pietiekams, bet 
ziemas sporta bāzes trūkums Rojas 
novadā traucē strādāt ar mērķi izau-
dzināt augstas klases sportistus. 

Situācija ir gandrīz tikpat bēdīga 
kā Rīgā, kur pašreiz ir tikai viena 
manēža. Neskatoties uz to, ka tajā 
trenējas visa Rīga, skrejceļš neatbilst 
nekādiem standartiem. Nevar salī-
dzināt ar tādiem novadiem kā Kuldī-
ga, Liepāja un Ventspils, kur ir sava 
manēža. Ziemeļkurzemes reģionā, 
ja neskaita Ventspili, ziemā ir visai 
mazas iespējas. Gatavot augstākas 
klases sportistus iespējams arī Tal-
sos, kur ir nepieciešamie apstākļi un 
profesionāli treneri. 

Ja nav iespējams realizēt būvi, 
jāatbalsta labākie sportisti finansiā-
lā ziņā. Kāpēc talseniekiem — Ro-
landam Štrobinderam un Madarai 
Palameikai — jāpārstāv Ventspils? 
Oficiālās sacensībās viņi aizstāv 
Ventspils krāsas. 

(Turpinājums 6. lappusē.)
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«Mēs ar savu attieksmi pret sportu to esam pelnījuši»
Aiga Naudiņa

Uzņēmuma «Ingrid D» vadītā-
ja Jāņa Grahoļska ģimenē hokejs 
nav svešs. Tāpēc, kad parādījušās 
pirmās domas par multifunk-
cionālas halles nepieciešamību 
Talsos, viņš aktīvi iesaistījies šīs 
idejas attīstībā. Viņš uzskata: ar 
gadu desmitiem veidotām hokeja 
tradīcijām Talsos šādu būvi esam 
pelnījuši.
Vērtība — bērni

Uzņēmuma «Ingrid D» valdes 
priekšsēdētājs Jānis Grahoļskis teic, 
ka hokeju agrāk spēlējis pats, un ta-
gad šai nodarbei nopietni pievērsies 
arī jaunākais dēls. Vecākais dēls ho-
keju beidza spēlēt 12 gados, jo tālāk 
Talsos virzība nebija iespējama, un 
tajā brīdī neko citu arī nav izvēlē-
jušies. Jaunākajam dēlam drīz būs 
14 gadu, un viņam spēle padodas.

«Šis ir viens no pēdējiem gadiem, 
varbūt vēl nākamais, kad viņš šeit var 
spēlēt. Ja redzam, ka bērnam ir per-
spektīva, tad darīsim visu, lai attīstī-
ba tālāk būtu. Neviena jauna ledus 
halle un labi izveidota sporta infra-
struktūra neveido labu sportistu, bet 
tas attīstībai ir ļoti nozīmīgs pamats. 
Svarīga ir paša sportista attieksme, 
treneri un ieguldītais darbs. Esam 
paskatījušies, ka ir daudz zēnu, kas 
aizgājuši uz kaimiņpilsētām, vairāk 
uz Rīgu, un turpina spēlēt hokeju 
jau citā līmenī un ar citām iespējām. 
Tie ir vairāk nekā 30 jauniešu, un ne-
viens no viņiem vairs nav Talsos. Tā 
ir tā rezultatīvā puse, ko gaidām no 
jaunajiem sportistiem.

Kas ir mūsu vērtības? Bērni. 
Mums viņiem būtu jādod iespēja 
atbilstoši 21. gadsimta iespējām no-
darboties ar izvēlēto sporta veidu. 
Tāpēc lēnām virzām multifunkcionā-
lā sporta kompleksa ieceri. Domāju, 
ka tas celtu mūsu iedzīvotāju pašap-
ziņu, radītu piederību novadam. Vai 
mūsu hokejistiem, kuriem deg acis 
spēlē, ir jādzird, ka no viesu koman-

Talsos hokejam ir sena vēsture. Hallē, kas agrāk bijusi viena 
no pirmajām ārpus Rīgas, notikuši daudzi treniņi un sacensības, 
ielikts labs pamats jaunajos hokejistos tālākai karjeras attīstī-
bai. Bet ir jābūt drosmīgiem un jāiet uz priekšu.

Multifunkcionālā komplek-
sa, kur atrastos gan ledus hal-
le, gan peldbaseins, ieceres 
izstrādāšanā aktīvi iesaistījies 
arī uzņēmējs Jānis Grahoļskis, 
kura jaunākais dēls spēlē ho-
keju. Viņaprāt, Talsi šādu būvi 
ir pelnījuši un, kas zina, varbūt 
ar tā esamību citiem novadiem 
tad būtu soli priekšā.                      

Edgara Lāča foto

das kāds pasmīkņā par mūsu hokeja 
halli, sakot, vai viņiem tiešām šeit 
būs jāspēlē? Talsos laukums ir ma-
zāks, kondensāts tek virsū un ledus 
kvalitāte ir tāda, kā ir. Ja katru vaka-
ru trenējies mazā laukumā, izejot uz 
lielo, tā ir pilnīgi cita situācija. Taču 
ir prieks, ka mums vispār ir šāda le-
dus halle, kur trenēties no mazotnes. 
Lielu ieguldījumu tās izveidošanā un 
attīstībā devis Imants Ziediņš. Ir jā-
būt drosmīgiem un jāiet uz priekšu. 
Jaunais projekts (peldbaseins un ho-
keja halle) nav pašmērķis, un ir ļoti 
daudz aspektu, kāpēc tam ir jābūt — 
bērnu nākotne, energoefektivitāte, 
pašapziņa, lepošanās. Ne jau naudā 
ir tā būtiskā nozīme, bet rezultātā, 
ko varam un uzdrošināmies sasniegt. 
Tas ir pamats, uz kā viss attīstītos. 

Ja ir vēlme nodarboties ar ledus 
sportu, ir jābūt infrastruktūrai un 
ekipējumam. Mēs ar savu attieksmi 
pret sportu Talsos to esam pelnījuši. 
Par peldēšanas apmācībām runā jau 
25 gadus, bet neviens nevar mietu 
iespraust zemē, un pateikt, kur peld-
baseinu būvēt. Citu valstu pieredze 
rāda, ka šāda piedāvājuma esamību 
cilvēki labprāt izmanto un ir laimīgi, 
ka var sportot un uzturēt sevi for-
mā,» pārdomās dalās J. Grahoļskis.
Ledus halles cēla bez tradīcijām

Hokeja cilvēkiem tas nav tikai 
hokejs, bet pat reliģija, sarunu turpi-
na J. Grahoļskis. Un to, kas notiekot 
hokeja pasaulē, Talsu līdzjutējos un 
sportistos, no malas, iespējams, ne-
esot tik vienkārši novērtēt un saprast. 
Hokeja tradīcijas Talsos ir vērtība, ko 
bieži vien īsti neapzināmies. «Es ne-
noliedzu nevienu citu sporta veidu, 
jo arī tos atbalstu, bet hokejam Talsos 
ir primārā vieta,» viņš saka. Jautāts, 
kāpēc šo gadu laikā nav izdevies uz-
būvēt mūsdienīgu, modernu būvi, kur 
šīs iespējas būtu, bet citiem novadiem 
šādas ledus halles ir, viņš teic, ka citās 
pilsētās redzams, ka veidojas sporta 
infrastruktūras attīstība. Talsos tāda 
neveidojas. Taču citās pilsētās ledus 
halles sacēla bez tradīcijām. Talsos ir 
citādāk, jo hokeja tradīcijas veidoju-

šās gadu desmitus. «Jāizvērtē, kur mēs 
ieguldām eiro — divos, divos simtos 
vai divos tūkstošos iedzīvotāju. Būšu 
skarbs, bet uzskatu, ka tās ir bailes, ka 
neizdosies. Vajadzīga uzdrīkstēšanās. 
Jāsaprot, ka mūsdienās nevaram iztikt 
bez moderno tehnoloģiju ieviešanas 
dzīvē, vai tas ir sports vai uzņēmējdar-
bība, veidot attīstību un būt konku-
rētspējīgi. Zaudējam konkurētspēju 
kā novads. Un tas notiek ļoti strauji. 
Es negribu teikt neko sliktu, bet, ie-
spējams, arī deputāti to nav redzējuši. 
Viņi nobalsoja, ka Talsos ir nepiecie-
šams peldbaseins un ledus halle. Es 
redzēju, kāds bija balsojums. Divas 
trešdaļas atbalsta bija apstākļu sakri-
tības rezultātā, jo neviens nevarēja 
pateikt «nē» iedzīvotājiem. Par tālāko 
virzību būs ļoti liela cīņa. Neviens de-
putāts pēc balsojuma arī nav zvanījis 
un interesējies, kā iniciatīvas grupai 
sokas ar šīs idejas tālāku virzību, pie-
dāvātu kādus resursus. Mums šobrīd 
nav tāda objekta, ko kā novadam ar 
sporta tradīcijām parādīt citiem. Tāds 
varētu būt šis multifukcionālais sporta 
komplekss. Pieļauju, ka tā būtu moti-
vācija daļai cilvēku palikt, neaizbraukt 
un kādam arī atgriezties,» domā 
J. Grahoļskis.
Iespēja būt priekšā

Tas, ka Talsos lielu objektu at-

jaunošana un būvniecība neiztiek 
bez grūtībām, pēdējo gadu laikā ne 
mazums novērots. Ilgie procesi, kas 
saistīti ar jaunās bibliotēkas būvnie-
cību, tirgus atjaunošanas projekts 
to apliecina. Arī multifunkcionālā 
centra tapšana nebūs viegla. «Esam 
mazs novads. Domē ir 17 deputāti 
un šeit, Talsos, par saimnieciskajiem 
jautājumiem tie taisa lielo politi-
ku. Tāpēc arī lietas virzās tik lēni uz 
priekšu. Peldēšanas tradīcijas mums 
ir tuvu nullei. Cik jauniešu tās apgūst 
dīķos un ezeros! Šīs tradīcijas ir jā-
kultivē! Iespējams, pirmajos gados 
baseinā nebūs tik liela pieplūduma, 
bet, stratēģiski domājot, mums šī 
peldēšanas kultūra ir jāveido. Ja šāds 
piedāvājums būtu, pieļauju, ka tā arī 
veidotos. Tradīcijas un attieksmi mēs 
nevaram nopirkt ne par kādu naudu.

Hokeja tradīcija Talsos ir vei-
dojusies gadu desmitiem, un mūsu 
pienākums ir to saglabāt un attīstīt. 
Man uzņēmumā darbiniekiem ir jā-
nodrošina pienācīgi darba apstākļi, 
jānomaksā nodokļi… Tad, kad viņi 
aiziet no darba, ir ģimene, bet starp 
ģimeni un uzņēmumu — pašvaldība. 
Tanī vietā pašlaik ir zināms tukšums. 
Bet ļoti labi. Mēs šobrīd varam celt 
vismodernāko, visenergoefektivā-
ko sporta infrastruktūru un būsim 
priekšā visiem, kas to jau uzbūvēju-
ši!» saka J. Grahoļskis.

Pašlaik Talsu novada iedzīvotāju 
iniciatīvas grupa strādā pie tehniski 
ekonomiskā pamatojuma izveides, 
vietas un tehnoloģiju izvēles, darba 
uzdevuma minētajam kompleksam. 
«Strādājam ļoti daudz sabiedriskā 
kārtā un ceram, ka sagatavosim do-
kumentu paketi tik tālu, lai šo ieceri 
īstenotu. Šobrīd bumba ir mūsu pusē. 
Mums ir jādabū maksimāli lielāks 
efekts no šīs būves, lai ap to veidotos 
arī ekonomiskā rosība. Pats galvenais 
21. gadsimtā ir cilvēku izjūtas, ko 
varam gūt strādājot, esot ģimenē un 
pavadot brīvo laiku. Tāpēc domāju, 
ka Talsi šādu kompleksu ir pelnījuši,» 
teic uzņēmējs.

«Talsos iespēju ziņā viss ir kārtībā»
Agrita Blumberga

«Man ir liels prieks, ka stadio-
ni Talsos ir atjaunoti, jo vairs nav 
jālauza galva, kur aizvadīt tre-
niņus,» norāda vidējo distanču 
skrējēja Elena Miezava. Jaunie-
te vairākas reizes ir kļuvusi par 
Latvijas čempioni savā vecuma 
grupā, pārstāvējusi Latvijas izla-
si, saņēmusi balvu «Cerība spor-
tā» un jau janvārī uzsāks studi-
jas ASV. Viņa uzskata, ka Talsos 
iespēju ziņā viss ir kārtībā, taču, 
ja tiktu uzbūvēta jauna hokeja 
halle un peldbaseins, līmenis 
būtu vēl augstāks.

Ar vieglatlētiku Elena sāka no-
darboties pamatskolā — pēc tam, 
kad izdevās gūt uzvaru skolas kro-
sā un novada skriešanas sacensībās, 
sporta skolotājas viņā pamanīja 
talantu. «Iepriekš par to nebiju do-
mājusi, jo treniņi notika pilsētā, bet 
es dzīvoju 15 kilometrus ārpus tās. 
7. klasē iestājos Talsu Valsts ģimnā-
zijā un sāku apmeklēt vieglatlētikas 
treniņus pie Andra Jansona. Tas, ka 
vasarās dzīvoju pie omammas laukos 
un daudz laika pavadīju, spēlējoties 
ar sētas bērniem, man nāca tikai par 
labu,» uzsver Elena.

Katrā labā pilsētā pa stadionam!
Jauniete trenējas sešas reizes ne-

dēļā — dažkārt pat divas reizes die-
nā, bet uz treniņnometnēm dodas 
divas līdz trīs reizes gadā atkarībā 
no finansiālā stāvokļa. Pirms nedēļas 
viņa atgriezās no nometnes Arizonā, 
kur aizvadīja sagatavošanās posmu. 
Elena atzīst, ka treniņnometnes 
sniedz iespēju iepazīt citas kultūras 
un sagatavoties nākamajai sezonai. 
Par savu lielāko sasniegumu viņa 
sauc rezultātu, kam pateicoties guva 
iespēju studēt ASV.

Elena ir pārliecināta, ka vietējo 
sportistu iespējas sasniegt augstus 
rezultātus, trenējoties Talsu novadā, 
laika gaitā mainījušās. Mācoties Talsu 
pamatskolā, situācija bija diezgan bē-
dīga — asfaltētais stadions neatbilda 
sportistes vajadzībām, un Talsu 2. vi-
dusskolā esošie skrejceliņi viņai kā vi-
dējo distanču skrējējai bija par īsiem. 
Šobrīd iespēju kvalitatīvi trenēties ir 
daudz vairāk. «Man ir liels prieks, ka 
Talsos ir atjaunoti stadioni, jo vairs nav 
jālauza galva, kur aizvadīt treniņus. 
Iepriekš darbu stadionā aizvietoju ar 
cita veida treniņiem. Reizēm esmu 
braukusi uz Kuldīgas manēžu, jo tur ir 
200 metrus garš skrejceliņš. Domāju, 
ka tagad Talsu pilsēta un sportisti var 
būt lepni. Katrā labā pilsētā pa stadio-
nam!» prieku pauž jauniete.

Gatavībā uzņemt ciemiņus
Ja salīdzina ar citām pilsētām, par 

kvalitatīvu treniņu vietu uzskatāma 
arī Liepāja, kur uzcelta jauna viegl-
atlētikas manēža un stadions. Drīzu-
mā Elena Liepājā aizvadīs jau otro 
treniņnometni. Viņa atzīst, ka šajā 
vietā par sportistiem ir padomāts, viss 
ir ērti un vienkārši — blakus manē-
žai atrodas viesnīca, ēdnīca, baseins, 
parks un veikali. Diemžēl galvaspilsē-
tā situācija nav uzlabojusies — Rīgas 
sporta manēžā ziemā ir ļoti auksts, un 
tajā bieži notiek dažādi pasākumi, līdz 
ar to treniņu process ir apgrūtināts.

Liela nozīme ir arī pašvaldības 
atbalstam, kas novada labākajiem 
sportistiem sniedz iespēju doties uz 
nometnēm. Līdz šim Elena no Talsu 
novada sporta skolas un Talsu novada 
pašvaldības finansiālu atbalstu saņē-
musi katru gadu. Jauniete ir pārlieci-
nāta, ka Talsu novads pa šiem gadiem 
ir attīstījies un ir gatavs uzņemt cie-
miņus arī no citiem novadiem.
Uzticēties un atklāt savas izjūtas

Vieglatlētika ir individuāls sporta 
veids, kurā viss ir atkarīgs no sportis-
ta spējas pārkāpt pāri grūtībām un iet 
uz priekšu, taču lielā mērā rezultātu 
spēj ietekmēt treneris. «Trenera pro-
fesionalitātei noteikti ir ļoti liela no-
zīme. Sākotnēji trenējos pie Andra 

Jansona, kurš nodrošināja atbilstošu 
slodzi manam vecumam. Vieglatlēti-
kā īstā cīņa sākas pēc 18 gadu vecu-
ma, kad sportists ir gatavs slodzei, tā-
pēc ir svarīgi līdz tam nepārtrenēties. 
Kopš 2017. gada vasaras sadarbojos 
ar treneri Viktoru Lāci, kurš Latvijā 
ir labākais vidējo distanču speciālists. 
V. Lācis ir trenējis pasaules, Eiro-
pas un olimpisko spēļu dalībniekus, 
un pats ir bijis olimpietis. Uzskatu, 
ka starp treneri un audzēkni jābūt 
ļoti labai komunikācijai un jāvalda 
labām attiecībām, jo tā ir kā otra 
ģimene, ar kuru pavadi laiku katru 
dienu. Tikai uzticoties un atklājot sa-
vas izjūtas, iespējams gūt rezultātus. 
Tā kā V. Lācis motivē un atbalsta sa-
vus sportistus, ar viņu sadarboties ir 
viegli,» atklāj Elena. Viņa norāda, ka 
Talsos ir daudz profesionālu treneru, 
kuri sevi jau ir pierādījuši. Pārējais ir 
atkarīgs no audzēkņu mērķtiecības 
un spējas atjaunoties.

Šobrīd viņa Talsos uzturas reti, 
līdz ar to atjaunotajos stadionos vēl 
nav bijusi, taču vasarā jauniete plāno 
trenēties mājās. Agrāk sportisti skrē-
ja pa ielām un apstājās pie katra luk-
sofora, bet šobrīd ikvienam ir dota 
iespēja trenēties kvalitatīvā stadionā. 
Elena uzskata, ka Talsos iespēju ziņā 
viss ir kārtībā un nekā būtiska ne-
trūkst. Lai gūtu augstus sasniegumus 

«Talsu novads pa šiem gadiem 
ir attīstījies un ir gatavs uzņemt 
ciemiņus arī no citiem nova-
diem,» atzīst Elena Miezava.                      
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un viss iecerētais izdotos, katram jā-
atrod sev piemērotākais sporta veids, 
jānosprauž mazāki un lielāki mērķi 
un jātiecas uz tiem. Kad Talsos tiks 
uzbūvēta jauna hokeja halle un peld-
baseins, līmenis būs vēl augstāks.


