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Talsu Valsts ģimnāzijas 
11. klases audzēkne Emīlija Sa-
vuškina kopā ar vēl pieciem vi-
dusskolēniem februāra beigās 
devās uz pasaulē lielāko zināt-
nisko laboratoriju — Eiropas 
Kodolpētniecības centru (CERN) 
Šveicē. Tur viņa iepazinās ar zi-
nātnieku ikdienas darbu un inže-
nierzinātņu izaicinājumiem, kā 
arī ēnoja piecus Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) zinātniekus.

«Jau iepriekš interesējos par Eiro-
pas Kodolpētniecības centru un cerē-
ju, ka reiz man būs iespēja tur nokļūt. 
Tā kā vienīgā prasība bija motivācijas 
vēstule, zināju, ka tai jābūt pārlieci-
nošai. Sagatavoju to Nodarbinātības 
valsts aģentūrā kopā ar karjeras kon-
sultanti, kura sniedza padomus, kā 
sevi un savus sasniegumus veiksmī-
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Strazdenieks Gustavs Freima-
nis, kurš pērn saņēma apbalvoju-
mu nominācijā «Cerība sportā», 
ar neatlaidību, centību un drosmi 
guvis sasniegumus, par kādiem 
agrāk varēja tikai sapņot. Pierā-
dījums jaunā volejbolista strau-
jajai izaugsmei ir ne vien augstie 
rezultāti, bet arī mērķtiecība, cī-
ņasspars un lielā apņēmība.

Ar volejbolu Gustavs tuvāk iepa-
zinās, mācoties Virbu pamatskolas 
6. klasē. Skolotāja Santa Roze sāka 
vadīt treniņus, un drīz vien perspek-
tīvu jaunietī saskatīja Talsu novada 
sporta skolas volejbola treneris Aivars 
Pekmans. Neskatoties uz to, ka treni-
ņi aizņēma lielu daļu laika un mājās 
Gustavs nokļuva tikai pusdesmitos va-
karā, šis sporta veids viņu sāka aizraut 
arvien vairāk. Par pagrieziena punktu 
viņa dzīvē kļuva sporta skolas volejbo-
la nometne Mazirbē, kur audzēkņus 
trenēja Reinis Pekmans — Latvijas iz-
lases dalībnieks, kurš vairākus gadus ir 
spēlējis ārzemju klubos. Šajā nometnē 
Gustavs saņēma savu pirmo apbalvo-
jumu un sajuta, ka volejbols būs viņa 
sirdslieta. «Treneris Aivars Pekmans 
prata vairot pārliecību par manām 
spējām, prata iedvesmot, motivēt un 
disciplinēt, bet Reinis Pekmans bija 
kā iedvesmas avots,» atzīst Gustavs.

Savu pirmo medaļu viņš 2015. gadā 
izcīnīja vasaras sporta spēlēs — lai sa-
sniegtu augstākus rezultātus un varētu 
biežāk trenēties, pēc 8. klases jaunie-
tis uzsāka mācības Talsu 2. vidusskolā. 
«2017. gadā ar izlasi U—16 vecuma 
grupā izcīnījām Baltijas kausu, beidzu 

Izmantot iespējas sevi pilnveidot

Viesojoties pasaulē lielākajā zinātniskajā laboratorijā.
Albuma foto

Emīlija Savuškina (pirmā no labās) kopā ar vidusskolēniem, 
kuri tika izraudzīti no vairāk nekā 60 pretendentu vidus.

gāk izcelt, kā arī palīdzēja pamatot 
interesi par CERN un RTU zinātnie-
ku darbu. Skolā man vislabāk pado-
das tieši eksaktie priekšmeti — to arī 
minēju motivācijas vēstulē, parādot, 
ka RTU studiju profils ir saistīts ar 
manu nākotnes izvēli vai pat profesi-
ju,» pieredzē dalās Emīlija.

«Kopumā ceļojums ilga trīs die-
nas, no kurām kodolpētniecības 
centrā pavadījām vienu dienu. Pirms 
došanās uz lidostu devāmies privātā 
ekskursijā pa RTU Dizaina fabriku, 
kur mums parādīja dažādas labora-
torijas un jaunākās iekārtas, ar ku-
rām studentiem ir iespēja strādāt. 
Viena no visinteresantākajām lietām 
bija personīgā lidmašīna, kuras mo-
toru studenti mācās izjaukt, salabot 
un ielikt atpakaļ. Pēc ekskursijas 
devāmies uz Rīgas lidostu, otrās 

dienas sākumā CMS (The Compact 
Muon Solenoid) eksperimenta Latvi-
jas grupas vadītājs Kārlis Dreimanis 
mums pastāstīja par procesiem, kas 
tiek pētīti kodolpētniecības centrā, 
un sniedza nelielu ieskatu fizikā. Pēc 
prezentācijas devos pie K. Dreimaņa 
līdzstrādnieka Viestura Veckalna, 
kurš izrādīja CERN teritoriju, kā arī 
pastāstīja par centra vēsturi un turp-
māko attīstību. Dienas otrajā pusē 
kopā ar pārējiem vidusskolēniem 
devāmies uz Franciju, kur atrodas 
kompaktā mionu solenoīda (KMS) 
eksperiments — ierīce protonu sa-
dursmju pētīšanai, kuras diametrs 
ir 15 metri un kura sver aptuveni 
14 000 tonnu. Mums bija iespēja no-
kļūt 80 metrus zem zemes un to ap-
skatīt. Pēc tam Ženēvas centrā bau-
dījām kopīgas vakariņas un devāmies 

nelielā pastaigā. Trešajā dienā iepa-
zinām Pasaules Tirdzniecības organi-
zācijas ēku. Mums pastāstīja par ēkas 
vēsturi, parādīja nozīmīgākās telpas, 
pastāstīja par tajā atrodamajiem 
mākslas darbiem, kā arī parādīja 
dāvanas, ko Latvija ir dāvinājusi šai 
organizācijai. Visvairāk mani pārstei-
dza tas, cik atvērti, jauki un saprotoši 
ir zinātnieki, ar kuriem kopā pavadī-
jām laiku, — nebūt ne sausiņi, kā tas 
sākotnēji varētu likties.»

Ikdienā Emīlija aizraujas ar ek-
saktajiem priekšmetiem, apmeklē 

video filmēšanas un montēšanas 
pulciņu, kā arī darbojas Talsu Valsts 
ģimnāzijas vokāli instrumentālajā 
ansamblī «Sound Check». «Vien-
mēr esmu centusies būt sabiedriski 
aktīva un izmantot iespējas sevi piln-
veidot — apmeklēju tādas Latvijas 
Universitātes organizētās aktivitātes 
kā «Jauno fiziķu skola» un «Mazā 
matemātikas universitāte» un esmu 
piedalījusies arī «Erasmus+» pro-
jektos. Pēc vidusskolas absolvēšanas 
plānoju studēt fiziku, bet līdz tam 
viss vēl var mainīties.»

«Kur ir sirds un aicinājums, tur būs arī rezultāts»

Latvijas U—19 izlases sastāvā piedaloties Baltijas kausa izcīņā.
 «Ļoti liela nozīme ir talantam, bet, lai sasniegtu augstus 

rezultātus, savas spējas ir jāizkopj un jāattīsta,» uzskata Gus-
tavs Freimanis.                                                             Albuma foto

9. klasi un iesniedzu doku-
mentus Murjāņu sporta ģim-
nāzijā. Sagadījās tā, ka vasa-
rā nonācu volejbola treniņu 
nometnē kopā ar «Jēkabpils 
lūšiem». Tolaik «Jēkabpils 
lūši» bija divkārtējie Latvijas 
kausa ieguvēji, Baltijas līgas 
3. vietas ieguvēji un Latvi-
jas čempioni. Pēc nometnes 
saņēmu uzaicinājumu trenē-
ties un spēlēt kopā ar piere-
dzējušiem volejbolistiem — 
tas bija liels pagodinājums. 
Apsvēru visus plusus un 
mīnusus, un rudenī ar ko-
mandas biedru sākām dzīvot 
divistabu dzīvoklī. Pieteicos 
Jēkabpils Valsts ģimnāzi-
jā — tas bija liels izaicinā-
jums, jo apvienot sportu un 
mācības nebija viegli. Ko-
mandā esam 16 spēlētāji — 
pārsvarā visi ir no Jēkabpils, 
bet to, ka es būtu pienācējs 
no malas, neizjūtu. Mani pieņēma kā 
savējo,» stāsta sportists.

Saspringtā grafika dēļ uz mājām 
izdodas atbraukt reti — pārsvarā tās 
ir reizes, kad tiek aizvadītas spēles 
Talsu novada sporta skolas sastāvā. 
Oktobrī sākas Baltijas līgas čempio-
nāts — spēles Igaunijā, Jēkabpilī un 
citās Latvijas pilsētās notiek gandrīz 
katru sestdienu un svētdienu. Ne-
skaitot dalību pamatsastāvā, Gustavs 
kopā ar Jēkabpils junioriem spēlē 
Nacionālajā līgā un šogad Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijas sastāvā ir izcīnījis 
iespēju piedalīties pasaules skolu 
čempionātā Brazīlijā, kas koronavī-
rusa izplatības dēļ no maija ir pār-
celts uz gada beigām.

«Kad citiem skolēniem ir va-
saras brīvlaiks, man tas ir inten-
sīvs sagatavošanās posms. Treniņi 
ilgst divas stundas un notiek katru 
dienu. Pirms treniņa iesildāmies 
individuāli — veicam vingrināju-
mus un izmantojam dažādas ie-
rīces, piemēram, masāžas ruļļus. 
Katra reize ir citādāka — apmek-
lējam svaru zāli, brīvajās dienās 
dodamies uz baseinu vai SPA un 
vajadzības gadījumā pie fiziotera-
peita. Brīvo laiku cenšos pavadīt 
kopā ar klases un komandas bied-
riem — bieži sanākam kopā salie-
dēšanās pasākumos. Pašlaik, kad 
visas sporta halles ir slēgtas, katrs 
uztur sevi formā individuāli. Tā kā 

esmu laukos, pavadu laiku pie da-
bas — katru dienu skrienu un pil-
du vingrinājumus pie stieņiem.»

Par savu iedvesmas avotu Gus-
tavs sauc gan citu sportistu sa-
sniegto, gan trenera un komandas 
biedru novērtējumu. «Paveiktais 
rada pārliecību par savām spējām 
un vairo komandas biedru uzticību. 
Labam volejbolistam jābūt apvel-
tītam ar spēju koncentrēties, ātru 
reakciju, labu koordināciju, apķērī-
bu, elastību un prasmi sadarboties. 
Ļoti liela nozīme ir talantam, bet, 
lai sasniegtu augstus rezultātus, sa-
vas spējas ir jāizkopj un jāattīsta. 
Liels atbalsts ir ģimene, kas jūt līdzi 
un atbalsta. Man ir svarīgi pierādīt 

sev, ka parasts lauku zēns no lauku 
skolas ar neatlaidību, centību un 
drosmi var kaut ko sasniegt.»

Pērn Gustavs Talsu novada paš-
valdības apbalvojumu pasniegšanas 
pasākumā saņēma apbalvojumu no-
minācijā «Cerība sportā» par 1. vietu 
Latvijas kausa izcīņā volejbolā pieau-
gušajiem, 3. vietu Latvijas jaunatnes 
čempionātā U—17 grupā, 2. vietu 
Latvijas čempionātā pludmales volej-
bolā U—17 vecuma grupā un 1. vietu 
Baltijas kausa izcīņā Latvijas izlases 
sastāvā U—18 vecuma grupā. Jaunie-
tis ir pilns apņēmības doties tālāk un 
darīt to ar prieku, izjūtot gandarīju-
mu par sasniegto, jo, kur ir sirds un 
aicinājums, tur būs arī rezultāti.


