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NEDĒĻAS VIESIS

«Sportā esmu profesionāls amatieris»
Ingrīda Avotiņa

Par talsenieku, tolaik Talsu 
sporta skolas audzēkni, Gintu 
Lūsi rakstīju pirms 14 gadiem, 
kad 2002. gadā puisis savā vecu-
ma grupā — junioriem — kļuva 
par pasaules čempionu vasaras 
biatlonā stafetē, individuāli viņš 
bija sestais. Tas bija augstākais 
sasniegums viņa profesionāla-
jā sportista karjerā, taču Gints 
sporto joprojām, tikai citā līme-
nī. Vasarā viņš skrien un brauc 
ar kalnu divriteni, bet ziemā slē-
po. Ikdienā Gints trenējas kopā 
ar saviem bērnības draugiem 
un komandas biedriem — Kārli 
Vanagu, Juri Damškalnu un Ivo 
Irbi. Par sevi viņš teic, ka sportā 
ir profesionāls amatieris. Un ne-
var tam nepiekrist. Kā gan citādi 
lai nosauc cilvēku, kas ikdienā 
strādā un audzina bērnus, bet 
arī regulāri un nopietni trenējas? 
Kāpēc viņš trenējas? Gintam uz 
to nav atbildes.
Sarunu sākam
par meža skriešanas sacensību seriā-
lu «Stirnu buks», kas pagājušajā gadā 
notika arī Talsos. Pa mežu jāskrien 
dažāda garuma distances. Gints ar 
saviem draugiem Kārli Vanagu un 
Juri Damškalnu skrien garāko — 30 
kilometrus. Sacensību seriāls ir pa-
visam jauns, jo aizpagājušajā gadā 
notika tikai viens posms, pilnā mērā 
tās tika organizētas pērn, kad tika 
sarīkoti pieci posmi. Katrā no tiem 
startē ap 1000 dalībnieku. Šogad jau 
būs septiņi posmi, pirmais jau sekmī-
gi aizvadīts. Sacensības rīko Engures 
sporta klubs un Imants Liepiņš.

«Kāpēc mēs «Stirnu bukā» pieda-
lījāmies? Jau pirms sezonas izvērtē-
jam visas sacensības un sastādām ka-
lendāru, kurās piedalīsimies. Vasarā 
ir skriešana un riteņbraukšana. Lat-
vijā ir divi lieli riteņbraukšanas seriāli 
un divi lieli skriešanas seriāli — mēs 
skriesim seriālu «Stirnu buks» un 
ar riteni brauksim «SEB» divriteņu 
maratona seriālu. Ja nenotiks reizē, 
startēsim arī riteņbraukšanas sacīk-
stēs «Vivus.lv»,» saka Gints.
Pagājušajā gadā
«Stirnu buks» bija sarīkots kopā ar «Vi-
vus.lv» , un viss kopā saucās «Volkswa-
gen» kauss, kur dalībnieki sacentās 
gan skriešanā, gan riteņbraukšanā. 
Un Gints Lūsis šai kausa izcīņā pērn 
uzvarēja. Latvijā nav daudz sportistu, 
kas augstā līmenī tre-
nējas gan skriešanā, 
gan riteņbraukšanā. 
Arī trīs vīri no Talsiem 
— Gints Lūsis, Kārlis 
Vanags un Juris Damš-
kalns — nav pirmie 
kādā no abiem sporta 
veidiem, bet, ja vērtē 
kopā, tad tās labās vie-
tas izdodas izcīnīt. Un 
Gintam pēc punktiem 
sanāca 1. vieta vīriešu 
konkurencē elites grupā. Viņam labi 
veicās arī Talsu «Stirnu buka» posmā. 
Tur bija garā distance, par kuru varēja 
iegūt 1000 punktu, kā arī sprinta dis-
tance, kas deva 300 punktus. Gints 30 
kilometros bija trešais, bet sprintā — 
otrais. Kopvērtējumā iznāca, ka vīrs 
ierindojies 1. vietā.
«Šogad mēs ar domubiedriem
esam nodibinājuši biedrību «Talsu 
pakalnu sporta klubs». Pirmo gadu 
«Stirnu bukā» būs arī komandu vēr-
tējums, un tagad skriešanas seriālā 
piedalīsimies kā komanda «Talsu 
pakalnu sporta klubs» ar 12 dalīb-
niekiem. Reizi gadā skrienu arī ma-

Slēpošanas trase ir uzveikta!

Gints Lūsis nevar iedomāties savu ikdienu 
bez sporta.

Daiņa Kārkluvalka foto

Lūšu ģimene, kad Gints bija vēl pavisam 
maziņš.                                             Arhīva foto

Gints Lūsis ar «Stirnu buka» 
kausu.

Sportiskie Lūši — Martins, Gints, Gundega 
un Anhela.

Ziemā ir slēpošana, bet va-
sarā — riteņbraukšana. Gints 
kādās no sacensībām.

ratonu un Siguldas kalnu maratonu, 
kas ir 70 kilometru garš. Pārsvarā 
sanāk tā, ka nedēļas nogalē ir vismaz 
vienas sacensības, kurās startējam. 
Tā tas turpinās līdz oktobrim. Tad 
sākam gatavoties ziemas sezonai ar 
rollerslēpēm. Šogad ziema ilga tikai 
mēnesi, kurā arī aktīvi piedalījāmies 
visās sacencībās. Līdz ar ziemas bei-
gām sākām jau gatavoties vasaras 
sezonai. Mēs trīs visur un vienmēr 
esam vienā komandā, cits citam bū-
dami par dzinuli,» teic Gints.
Vīri trenējas
visu cauru gadu. Profesionālis strādā 
no 60 līdz 90 stundām mēnesī, talse-
nieki trenējas no 35 līdz 55 stundām 
mēnesī. Sešas reizes nedēļā vīri no-
darbojas no pusotras līdz trim stun-
dām dienā. Sanāk viena brīvdiena, un 
Gints to parasti iekārto pirmdienā, jo 
tā viņam ērtāk. Viņiem nav trenera, 
vīri strādā paši, jo savā laikā viņi ir tre-
nējušies dažādos līmeņos, tā ka pie-
redzes sportistiem pietiek. Ja vajag, 
viņi konsultējas ar sporta skolotāju un 
treneri Jāni Neimani. Kārlis Vanags 

ir tas, kurš koriģē un 
pilnveido treniņdar-
bu. Ir vajadzīgi daudzi 
komponenti šai dar-
bā, lai būtu arī rezul-
tāts. Reizes četras no 
sešām vīri trenējas 
kopā, citreiz sapulcē-
jas domubiedru grupa 
līdz desmit cilvēkiem 
un brauc ar divri-
teņiem kilometrus 
60—80. Ja skrien, tad 

veic 20—30 kilometrus. Kad ir ātruma 
treniņš, kilometru skaits ir mazāks. 
Trases ir dažādas, bet pašlaik visbie-
žāk vīri dodas «Stirnu buka» distancē, 
kuru pagājušajā gadā veidoja Talsu 
vīri, jo organizatori lūdza palīdzēt.
«Treniņi, protams,
nav viegli. Var jau visu darīt mazāk, ja 
gribas tikai uzturēt veselību. Mēs do-
mājam par rezultātu, un tad ir jāpaveic 
noteikts treniņu apjoms. Mums ārpus 
pamatdarba ir jāatrod laiks sportam. 
Kāpēc mēs to darām? Tas ir tāds re-
torisks jautājums. Nedomāju, ka tie 
daudzie tūkstoši ļaužu, kas nodarbojas 
ar sportu, var uz to atbildēt. Kaut kas 

tai lietā piesaista, jo viss — gan treni-
ņi, gan sacensības — ir tik pierasti, ka 
savu dzīvi bez tā nevaru iedomāties. 
Man tas ir svarīgi. Sportošana ir jau no 
bērnības, viss turpinās. Mēs — tas pul-
ciņš vīru — esam kopā jau no mazām 
dienām. Nu, nevaru es sēdēt mājās, 
ja zinu, ka Kārlis vai Juris ir aizgājis 
uz treniņu. Tā vienkārši 
nevar būt. Mēs cits citu 
padzenam uz priekšu, 
veidojas labdabīga kon-
kurence. Tāda liela mēr-
ķa vairāku gadu garumā 
mums nav. Mēs runājam 
par gadu, kurā notiek attiecīgi sacensī-
bu seriāli. «Stirnu bukā» mūsu koman-
dai ir mērķis iekļūt pirmajā trijniekā. 
Katram no mums, protams, ir indivi-
duālais mērķis, kuru tad arī cenšamies 
sa sniegt. Profesionālajā sportā viss ir 
skaidrs — tās ir olimpiskās spēles ik pa 
četriem gadiem. Mēs domājam reāli, 
un vienmēr jau nav uzdevums izcīnīt 1. 
vietu,» atzīst sportists.

Sportistus atbalsta Talsu novada 
dome, un, tā kā nu ir izveidots Talsu 
pakalnu sporta klubs, tā dalībnieki 
cer piesaistīt arī atbalstītājus. «SEB» 
divriteņu sacensībās vīri startē «My 
Sport» komandā, kurā ar kalnu div-
riteņiem brauc Gints Lūsis, Kārlis 
Vanags un Juris Damškalns.
Gints ir talsenieks,
te dzimis un audzis, viņam ir brālis 
Andis, kurš sporto periodiski. Labi 
zināms ir Ginta tētis Aigars Lūsis, 
kurš pārstāv sacensībās Talsu novadu. 
Gints par savu uzskata Talsu 2. vidus-

skolu, kur aizvadīts 
viss mācību laiks. 
Puikam ar sekmēm 
viss bija kārtībā, kaut 
arī viņš nebija ne-
kāds izcilnieks. Gin-
tam patika matemā-
tika un sports, kuru 
mācīja gan Andris 
Jansons, gan Jānis 
Neimanis. Vīrs atzīst, 
ka sports viņam iepa-
tikās tēva iespaidā. 
Tiesa, nopietni spor-
tam Gints pievērsās 
visai vēlu — no 15 
gadiem. Parasti jau 
bērni nopietni iet uz 

nodarbībām gados desmit vai vēl ag-
rāk. Gints epizodiski bija sportojis — 
gan uzspēlējis basketbolu, hokeju vai 
patrenējies vieglatlētikā. Vienu vārdu 
sakot, pastaigāja pa sporta skolas no-
daļām, bet nekur ilgāk neuzkavējās 
un regulāri netrenējās. Varētu teikt, 
ka 15 gados puisim atausa gaisma — 

viņš sāka nopietni no-
darboties sporta skolā 
pie Kārļa Ūsiņa. Kāpēc 
biatlons? Jo tētis un 
mamma bija biatlonisti, 
tēva brālis — arī, visa 
Talsu 2. vidusskola bija 

viens vienīgs biatlons. Arī mamma 
bija trenējusies pie Kārļa Ūsiņa un 
bijusi sporta meistare slēpošanā. Un 
15 gadi bija īsts lūzuma punkts, sporta 
skolā jau gaidīja draugi no bērnudār-
za laikiem — Kārlis Vanags, Kaspars 
Sakniņš un citi.
Un pēc gada
sāka nākt arī pirmie rezultāti. Tolaik 
parādījās iespēja piedalīties atlases 
sacensībās uz pasaules čempionātu 
biatlonā jauniešiem. Uz čempionātu 
tika Gints un Kārlis. Tas gan nebija 
veiksmīgs, jo Gints nokrita un sacen-
sībās nestartēja. Pirms tam bija bijusi 
nometne Itālijā, kurā treniņi notika 
Alpu kalnos, tieši tur arī, slēpojot lielā 
ātrumā, gadījās nokrist tik nopietni, 
ka puisis bija bezsamaņā un nācās no-
gulēt pāris dienu Itālijas slimnīcā. Pir-
mais jauniešu pasaules čempionāts, 
kas sākās pēc divām dienām, pagāja 
bez Ginta. Arī nākamajā gadā viņš 
kopā ar Kārli tika uz pasaules čem-

pionātu jauniešiem Polijā. Tika gūta 
laba sacensību pieredze, bet ar labiem 
sasniegumiem puisis nevar lepoties. 
Tāds ir sports — ar kritumiem un kā-
pumiem. Arī uz nākamajiem diviem 
junioru čempionātiem Gints tika, bet 
rezultāti nebija tik labi, kā bija cerēts. 
Tie bija pēdējie juniora vecuma gadi.
«Un tad vajadzēja
pāriet jau vīriešu konkurencē, bet 
jutu, ka man nav tās izaugsmes, kādu 
vajadzētu, lai ar sportu varētu pelnīt 
naudu. Vienu gadu startēju pie vī-
riešiem, bet jau pirms sezonas biju 
nolēmis, ka tas būs arī pēdējais tādā 
līmenī. Esmu startējis arī vienā pasau-
les kausa posmā biatlonā, kad sašāvu 
pilnīgi visus mērķus. Manā karjerā 
tikai divi gadi aizgāja, trenējoties pro-
fesionāli kopā ar Latvijas labākajiem 
biatlonistiem. Progress nebija tāds, 
kādu gaidījām. Jutu, ka nevaru būt 
augstākās elites sportists, un man bija 
jāizvēlas, ko tālāk dzīvē darīt. Izlēmu, 
ka studēšu Rīgas Tehniskajā universi-
tātē par ceļu būves inženieri. Mācības 
pabeidzu, un tagad esmu sertificēts 
ceļu būves inženieris un strādāju ceļu 
būves jomā,» Gints saka.
Par to, kā uz sportu raugās
viņa ģimene, var tikai nojaust. Gin-
tam ir sieva Gundega, astoņgadīga 
meita Anhela un trīsgadīgs dēls Mar-
tins. Pirms desmit gadiem Gints un 
Gundega satikās Talsu nakts turnīrā 
sporta namā, kur abi bija skatītājos. 
Pāris ir laimīgi precējies un dzīvo 
saskanīgi. Arī Gundega ir sportiska 
un uzņēmīga — ārpus pamatdarba 
pienākumu veikšanas Talsu novada 
pašvaldības komunālajā nodaļā viņa 
vada aerobikas nodarbības. Brīvajā 
laikā atkarībā no sezonas viņa skrien 
vai slēpo. Tomēr tas viss nenotiek 
tādā līmenī kā Gintam. Kas tad no-
tiks, ja gan vīrs, gan sieva visu savu 
brīvo laiku pavadīs treniņos? Ko da-
rīs mazie bērni? Tātad Lūšu ģimenes 
dzīve ir ļoti organizēta, saplānota 
gandrīz katra minūte, jo gan Gintam, 
gan Gundegai visur ir jāpaspēj laikus. 
Par sportu un bērniem runājot, An-
hela savam priekam apmeklē māks-
las vingrošanu, bet Martinam — viss 
vēl priekšā. Lūšiem viss ir labi sakār-
tojies, un Gintam ir trīs ļoti svarīgas 
lietas — darbs, sports un ģimene.

Nu, nevaru es sēdēt 
mājās, ja zinu, ka 
Kārlis vai Juris ir 

aizgājis uz treniņu. 
Tā vienkārši nevar 
būt. Mēs cits citu 

padzenam uz priekšu, 
veidojas labdabīga 

konkurence.

Visa Talsu  
2. vidusskola 

bija viens vienīgs 
biatlons.


