
Lielā intervija ar Edgaru Bertuku - II daļa 
 
Brīdī, kad jādodas garajā distancē, kuri bija kritiski izšķiroši momenti, kur tika vinnēts, kur 
zaudēts? 
Jāpiemin pats sākums, es biju gaidījis, ka pirmais etaps būs kaut kas garš vai sarežģīts, es tam biju gatavojies, 
bet bija vienkāršs iesākums, tas mani savā ziņā nomierināja. Tad tā kā sapratu, ka tas nebūs sākums, kas 
daudz ko izšķirs, vismaz ne pirmais kp. Arī tālāk distancē man nelikās, ka otrais, trešais, ceturtais kp kaut ko 
izšķirs, bet izrādījās, ka tā bija, jo gandrīz panācu somu, kurš startēja 2 min man priekšā, kuru man vajadzēja 
ieraudzīt. Gan uz otro, gan trešo kp es ieguvu kādu pusotru minūti. Uz 2.kp daudzi skrēja nevis taisni, bet pa 
kreisi, es skrēju pa ieplakām, tālāk izmantoju ceļu, pareizā brīdī griezos nost, tā bija pusminūte. Uz trešo, man 
likās, ka jāizmanto ceļš, tad es pamanīju, ka ir izcirtums un baltais mežs, kas varētu būt ātrs un drošs, un arī 
biju par pusminūti ātrāks. 
 

 
 
Nedaudz zaudēju laiku uz 4.kp, jo tur pēc iespējas ātrāk mēģināju atrast ceļu. Es kļūdījos uz 5.kp, pēc gps 
dramatiski neizskatījās, bet reāli kādas 15 sekundes stāvēju un domāju, ko es izdarīju nepareizi, un tad vēl 
laiks, lai izlabotu kļūdu. 



 
 
Kā būtu, ja tu būtu noķēris Lakanenu, kā varētu izvērsties? 
Varētu labi izvērsties, divatā skriet, it sevišķi šādās distancēs, tā ir liela daļa no uzvaras. Lielu lomu spēlē tas, 
cik tu spēj piespiest sevi skriet ātri. Teiksim, garajā etapā uz ceļa. Pie kp pavadīju, 5-7 sekundes lēnām tipinot 
atpakaļ kalnā un apsverot izvēli, bet es uzreiz sapratu, ka man ir jāieslēdz tas virziens un tad tikai jāvelk. 
 

 



Tu zaudēji laiku uz 11.punktu? 
To grūti par kļūdu nosaukt, vienkārši nepareiza variantu izvēle. Vajadzēja iet uz ceļu. Mežs bija vairāk vai 
mazāk skrienams, domāju skriet taisni, bet, ja paskatāmies, atšķirība ir minimāla, kādi 50m. Bet es skrēju pa 
mežu, nevis ceļu, īpaši nevaru pateikt, kāpēc, nevaru teikt, ka būtu steidzies tajā brīdī. 
 

 
 
Tālāk jau uz 14.kp pamanīju šveicieša muguru, bija motivācija viņu panākt, izdarīju to ceļā uz 16.kp, bet 
sapratu, ka tas man neko nedos, jo viņš bija ievērojami lēnāks. Bija otra vieta distancē, kur bija 
varianta izvēle. Šeit nemaz neapsvēru otru ceļa variantu (pa kreisi, pa grants un asfalta ceļu - aut.piez.), likās 
pārāk garš, bet, tagad paskatoties, liekas, ka būtu man izdevīgs, jo uz ceļa es relatīvi atpūstos. Nezinu, vai tas 
mana trenēšanās veidaspecifikas dēļ, uz ceļa es atpūšos. Noskrienot no ceļa nost, atkal varu diezgan brīvi 
skriet mežā. 
 

 



Te izvēlējos diezgan taisnu variantu, kas būtībā nozīmē nedaudz riskēt, sanāca bišķiņ peldēt, bet es 
nekļūdījos. 
Muļķīga kļūda uz 18.kp, kur viss izskatījās vienkārši, jāatrod pļava. Var noskriet 25 sekundes ātrāk, pamanot 
un izmantojot taciņu. Taisnais variants izrādījās diezgan lēns. 
 

 
 
Tad nāca 2.aplis, kā tajā brīdī juties, bija daudz spēka? Skrēji cauri arēnai, dzirdēji, ka cīnies par 
augstām vietām? 
 
Tad es fiziski jutos ļoti labi, visas distances laikā man nebija domas vai sajūtas, ka es varētu nolūst, ka 
jāsamazina temps. 
Es dzirdēju, ka ir 13 sekundes līdz zeltam, padomāju, ka tā ir mana lielā iespēja. 
 

 
Foto: Liene Tamuža. Edgars skatītāju etapā PČ garās distances finālā. 13 sekundes līdz zeltam... 
 



Nesāki satraukties? 
Droši vien, ka sāku, bet ne tā, ka es to manītu. Process jau notika, ne tikai prātā, bet arī bioķīmijā. Es to 
centos ignorēt. 
Tad arī pirmie 2 kp salīdzinoši vienkārši, trešais izrādījās liktenīgs, kur es izdomāju, ka varu iegūt tās dažas 
sekundes, skrienot taisni, tā vietā, lai pievērstu uzmanību lieliem orientieriem, kas atradās pa labi vai pa kreisi 
no kp. Bija divi droši varianti - skriet ceļa virzienā un nojaust par krustojuma esamību vai arī skriet pa labi, 
kalna virsotnē. 
 

 
 
Sapratu, ka esmu kļūdījies un automātiski pieļāvu otru kļūdu, nesaprasdams, kurā ceļu krustojumā atrodos. 
Kopumā tā bija minūte un 40 sekundes. 
 
Kad pieļāvi kļūdu un atradi punktu, kas tad notika tavā galvā? 
 
Es noteikti koncentrējos vairāk atlikušajai distances daļai, jo atlikušie kp bija diezgan piņķerīgi, vismaz 
nākamie 2. Neizteiksmīgas vietas. 
 
Nebija doma, ka šī iespēja ir zaudēta? 
 
Nē, es droši varu teikt, ka cīnījos līdz galam, protams, bija dažas domas - cik daudz esmu kļūdījies, vai citi ir 
kļūdījušies, cik ir nākamais laiks aiz manis? To es nezināju, zināju tikai, ka ir 13 sekundes līdz zeltam. 
Par to tēmu, ja es būtu panācis Jani Lakanenu ātrāk... Jo pēc tam jau ceļā uz 25.kp es pamanīju viņa muguru, 
tas man bija tā kā motivators, es atkal varēju riskēt un mazāk orientēties pats, jo tur bija skaidrs, ka distances 
sakrīt. Skatīties arī savus variantus, domāt pašam, bet ja varianti sakrīt, tad maksimāli ātri pietuvoties, ko es 
arī darīju un divus etapus vēlāk viņu panācu. Saprotams, ka viņam nebija mans variants izkliedes sistēmā. 
Viņš jau bija noskrējis to mazo aplīti, kas man bija jāveic. Vienīgais jautājums - vai tas mazais aplītis bija 2 
minūšu, ko Lakanens man startēja priekšā, vērts. 
 



 
 
Uzņēmi laiku? 
 
Nē, man nebija pulkstenis, bet es skaidri apzinājos, ka 2 minūtes, un skrēju ātrāk, kā jebkur citur distancē. Jo 
tur bija relatīvi vienkārši kp, divi no tiem bija jāapmeklē otrreiz. Bija pārliecība un mazāka iespēja kļūdīties. 
Tad uz finišu. Pēdējais kp bija varbūt nedaudz veiksme, tādā ziņā, ka es izvēlējos skriet ne īsti taisni, ne 
apkārt, bet kaut kur pa vidu. Tajā brīdī, kad cēlu kalnu, man tā nešķita laba doma. Sapratu, ka neko mainīt 
jau vairs nevar, bet atstrādāt, ko esi izvēlējies. Bet tas bija labs variants. Cik es pēc tam skatījos, tie, kuri 
skrēja taisni, bija zaudējuši tiem, kuri skrēja apkārt. 
Skatoties atpakaļ uz visiem treniņiem, kurus es noskrēju pirms čempionāta piedāvātajos apvidos, šogad tie 
bija ļoti adekvāti un kalpoja mērķim. Daudzi diskutēja un domāja, ka sacensību apvidi būs lēnāki, detalizētāki 
par treniņos piedāvātajiem, ka fināls būs skrienamāks kā kvalifikācija utt. Tā īsti nebija. Distance bija ļoti 
skrienama un tikai atsevišķās vietās prasījās samazināt ātrumu. Tomēr tas vienādi attiecas gan uz kvalifikāciju, 
gan finālu. 
 

 
Foto: Jānis Tamužs. Godalgoto trio PČ garajā distancē. Jani Lakanens, Tjerī Žeržū un Edgars Bertuks. 
 
 



Daudzi pirms čempionāta runāja, ka garās distances apvidus būs līdzīgs pierīgas mežiem. Bija? 
 
Bija.  
 
Sagatavojies? 
 
Pierīgā? Gandrīz necik. Tieši necik, īstenībā. Jā, līdzība pilnīgi noteikti ir, bet atkal jāatgriežas pie tās tēmas, vai 
skriešana pierīgas apvidos man būtu kaut ko devusi šim čempionātam? Tenhiskajā ziņā, domāju, ka nē, jo 
atšķirība bija tajā, ka Somijā tās kontrolpunktu vietas, tie objekti ir citādāki. 
Pierīgā, pie jūras mums ir vairāk mikroreljefs, kas Somijā būtībā atkrīt uzreiz, jo tiek lietotas 5m horizontāles, 
tad tur tādi sīkumi vispār neparādās. Otrkārt, Somijā reljefa formas ir daudz peldošākas, lēnākas, plūstošākas, 
nav tādas izteiktas – te mums ir viena kāpa, ap kuru to distanci savij. Čempionātā bija vairāk ar kompasu 
jāstrādā. Es uzskatu, ka tie treniņi, ko es pavadīju tieši Vuokati pirms Pasaules čempionāta, tie bija ļoti 
nozīmīgi. 
 
Tad pienāca stafete. Kas pietrūka, tavuprāt? Kas pietrūkst, laikam, jau otro gadu pēc kārtas? 
 
Kas pietrūkst, es nezinu... Komandas. Komandas pietrūkst. Kas pietrūkst Latvijai kā orientēšanās 
sporta nācijai? Nākamie trīs, kas tur klauvē pie durvīm, pirmām kārtām. Tagad ir tā - kāds to varētu saukt par 
drošības sajūtu, es to saucu par nolemtības sajūtu. Tu zini,  ka vienalga, cik slikti tu jutīsies, tev nebūs 
neviena, kas tevi aizstās, būs jāiet pašam un jāskrien. Es uzskatu, ka tas nav pluss, tas ir mīnuss kā komandai, 
kā nācijai. Daudz labāk būtu, ja būtu tāds pats 4. un 5. numurs kāds ir 3. Ideālā variantā, viens pasaka, ka 
viņš slikti jūtas un neskries, tad skrien cits un nekas nav zaudēts. 
Bet, ja runā par konkrēto komandu, tad nav jau viegls tas čempionāts! Nav jau viegls nevienam, bet, ja mēs 
paskatāmies uz teju visām komandām, kas tur izcīna augstas vietas, gandrīz nevienā nav tā, kā mums - esam 
noskrējuši gan garo, gan vidējo, visus finālus, četrus startus, un tad vēl ir stafete. Pagājušajā gadā man tas, 
protams, izdevās, bet, kā jau minēju, šogad pirms čempionāta veselība nebija tik laba, un to es ļoti jutu. Ar 
katru nākamo startu es kļuvu nevis nedaudz vairāk noguris, bet ievērojami vairāk noguris. Vidējās 
finals bija, tā teikt,pēdējais piliens, es izspiedu no sevis visu, ko varēju. Un tad stafetē gan tu pats, gan visi citi 
gandrīz vai cer uz kādu brīnumu, ka piecelsies no rīta un jutīsies superīgi. 
 

 
Foto: Jānis Tamužs. PČ stafetes finišam spēka vairs nepietika. 
 
Tad jau jaunais PČ modelis ir izdevīgāks tādā ziņā? 
 
Savā ziņā, jā. Protams, stafetes ziņā noteikti, jā. Tajā pašā laikā es nevarētu teikt, ka man nepatika vecais, jo 
kvalifikācijas kalpoja par tādu labu ieskriešanos čempionātā. Tie paši plānojumi vai līdzīgi. Vari nojaust, ko tas 
plānotājs būs domājis finālā. Bet varbūt ir pienācis laiks atvadīties no tās teorijas, ka vienmēr jau ir nākamā 



iespēja, kā tas bieži ir tādās mazākās izlasēs, kāda esam mēs, ka brauc uz čempionātu, startē visur, kur vari 
startēt – ai, viens nesanāca, sanāks otrs. Es domāju, ka, ja cīnās par medaļu, tad ir jābūt gatavam to izdarīt 
vienā iespējā. 
 
Par nākotni arī parunāsim. Saprotu, ka tavs treneris vairs tevi netrenēs. Treneris, kuru tu jau 
daudz pieminēji. Treneris, kurš tevi grūtos brīžos ir atbalstījis, pavirzījis, devis iedvesmu, ko 
tagad? 
 
Tas uzstādījums šobrīd ir tāds, ka viņš pateica, ka nevar būt mans treneris, jo nevar uzņemties atbildību par 
maniem rezultātiem.  
 
Iepriekš varēja? 
 
Jā, ja es būtu nostartējis slikti, tad viņš varētu atbildēt, kāpēc tā ir bijis, taču šogad viņš pateica, ka viņam 
nebūs tik daudz laika, lai iedziļinātos manos treniņos, lai iedziļinātos plānošanā tik smalki. 
 
Viņam nav laika, jātrenē somi? 
 
Nē, viņš pateica, ka nevienu netrenēs. Viņam bija, protams, arī piedāvājumi kļūt par Somijas izlases treneri, 
gan piedāvājumi trenēt atsevišķus sportistus, bet viņš pateica, ka netrenēs nevienu. Es uzskatu, ka tas ir tikai 
godīgi. Pat ja viņš varētu atrast laiku, lai trenētu tikai vienu, kurš tad tas būtu? Tas būtu es vai Mare (Martens 
Bostroms - Pasaules čempions sprintā - aut.piez.)? 
Bet jā, fakts ir tāds, ka viņš ir nomainījis savu darbu un viņam nav tik daudz brīvā laika šobrīd. 
Labā ziņa ir tāda, ka tas nav uz mūžīgiem laikiem. Viņš pats ir sev nospraudis mērķi nostrādāt gadu un tad 
skatīties, kāda tā situācija ir - ja joprojām tāda, kāda ir šobrīd, tad mainīt situāciju, bet, ja uzlabojas, tad atkal 
pievērsties nopietnai trenēšanai. Jo tā, kā tas bija līdz šim, es teiktu, viņš darbā pavadīja tikpat daudz laika, cik 
trenējot mūs. Iespējams, pat vairāk trenējot nekā darbā. Tā situācija bija tāda, ka viņš to varēja atļauties. Es 
uzskatu, ka tas ir ideāls variants. Nevis tā, ka treneris ir pilna laika darbs. Bieži mēs dzirdam šeit, Latvijā, ka 
treneri vienmēr gaužas par kaut ko. Par maz maksā! Taisnība ir! Es pat teiktu, ka neko nemaksā. Mūsu 
gadījumā tā ir viņa paša izvēle. Tas ir viņa hobijs, kaut kāda spēle, viņa paša trenera spēju pārbaude. Līdzīgi 
kā es minēju, ka gribu atrast savu spēju robežu. Šajā sportā viņš kā treneris grib atrast savu spēju robežu, tad 
viņam vajag, uz kā eksperimentēt. 
Mēs esam tie eksperimenti. Uzskatu, ka tas ir ideāls variants. Ka cilvēkam nav jāuztraucas, vai es izcīnīšu 
medaļu, jo no tā būtu atkarīgs, vai viņam ikdienā ir, par ko dzīvot vai ne. Tas viss ir daudz brīvāk, un nevarētu 
teikt, ka rezultāts ir slikts. Bet uz nākamo sezonu esam vienojušies par to, ka viņš palīdzēs ar treniņu 
plānošanu tādos lielos vilcienos, ar padomiem, kad tie būs vajadzīgi. Iespējams, kādreiz pieslēgsies tam visam 
dziļākā mērogā, bet tas viss atkarīgs no tā, cik viņam būs daudz laika. Bet es nejūtos, ka tas būtu kaut kā 
gals, drīzāk gribētu to uzskatīt par kaut kā sākumu. Es uzskatu, ka esmu pats pietiekami daudz pieredzējis, 
daudz izlasījis, no viņa paņēmis, lai mēģinātu pats. Protams, pašam sevi ieraudzīt no malas ir daudz grūtāk, ja 
esi neglābjami atkarīgs no treniņiem. Tad ir grūti paskatīties no malas un pateikt, ka pietiek, vajag mazāk. 
Tas, domāju, būs galvenais izaicinājums. Saprast to, ka viss varbūt ir izdarīts, ka tagad tikai jāgaida. Kā tas 
bieži vien ir pirms čempionātiem, kad ir ļoti daudz pieļautās kļūdas, kad šķiet, ka ir palicis mēnesis un ir 
jātrenējas. Patiesībā pēdējās trīs nedēļas nav jātrenējas, bet jādomā, kā to visu dabūt ārā, kā sevi noskaņot, 
motivēt. 



 
Foto: Arsi Ikaheimonen. Treneris Jari Ikaheimonen ar Martenu Bostromu un Edgaru. 
 
Runājot par nākamo sezonu, kas vēl mainīsies? Saprotu, ka pagājušo gadu tu trenējies pēc viena 
modeļa, ko šogad tu mēģināji kopēt. Tāpat ar nākamo? 
 
Lielos vilcienos, jā. Tāpat kā pagājušajā gadā arī šogad uzrakstījām vienkārši tādas kā lielākās nepilnības, 
kļūdas, kuras vajadzētu novērst. Piemēram, ka vairāk varbūt vajadzētu variēt ar dažādām slodzēm. Vieglos 
treniņus tiešām uztvert kā vieglos treniņus, nevis skriet tik, cik sajūta ļauj, bet dažreiz piebremzēt. Vairāk 
fokusēties uz atsevišķām lietām, atsevišķos sagatavošanās posmos. Noteikti vairāk piestrādāšu pie vispārējās 
fiziskās sagatavotības, vingrojumiem, svaru zāles, līdzsvara - treniņiem, kas Itālijā noteikti noderēs. Kalni, 
nogāzes, akmeņi! Aizbraucot tur, es sapratu, ka īpaši veikls apvidū, kurā būs reāli jāskrien garā distance, es 
šobrīd neesmu. Uzskatu, ka labākais veids, kā tam sākt gatavoties, esot šeit Rīgā, ir dažādi alternatīvie treniņi 
skriešanai - dažādi lecieni, svaru zāle, vingrojumi. Īstai skriešanai pievērsties nedaudz vēlāk. Tā arī būs lielākā 
atšķirība, ka nopietni skriešanas treniņi sāksies tikai, aizbraucot uz Portugāli janvāra vidū. 
 
Par pasaules kausiem, tu plāno startēt visos nākamgad? 
 
Jā. 
 
Cīnīties par kopvērtējumu vai tikai startēt? 
 
Man pašam šķiet, ka uzvarēt Pasaules kausa kopvērtējumu būtu kaut kas iespaidīgs priekš sevis. Tas droši 
vien mazāk izsaka līdzjutējiem, un mēs zinām, ka tas nav tik prestiži, kā uzvarēt Pasaules 
čempionātā. Protams, visi to tik un tā pamana un atceras, bet, manuprāt, daudz lielāku ievērību gūst tas, kurš 
uzvar čempionātā, nevis tas, kurš uzvar kausa kopvērtējumā. Kas ir vieglāk? Ne viens, ne otrs. Abi smagi! 
Pasaules kausa kopvērtējums - tas ir kaut kas savdabīgi svarīgs pašam sportistam. 
 
Tas gads, kad tu vēlies uzvarēt, būs nākamgad vai kaut kad? 
 
Es drīzāk liktu uz to, ka kaut kad, jo tagad es esmu sācis uz to strādāt. Eksperimentēt, kā man 
vajadzētu trenēties, lai es visu sezonu varētu to līmeni turēt, kam būtu jānotiek, lai es spētu koncentrēties uz 
visiem posmiem. Kādai motivācijai būtu jābūt. No kurienes tai būtu jānāk, tas arī ir būtiski. Nepietiek pateikt, 
es gribu uzvarēt, jābūt kādam iekšējam virzītājspēkam, kas tad rada to izjūtu. 
 
 
 
 



Viens no Pasaules kausa posmiem ir Pasaules čempionāta sprinta fināls. Skriesi? Kuras distances 
vispār skriesi? 
 
Jā, tagad ir labs jautājums, jo es pateicu, ka skriešu visas, tā es to nebiju domājis. 
Es jau esmu pateicis, ka Pasaules čempionātā skriešu vidējo un garo un, ka, iespējams, varētu izvēlēties arī 
vienu no sprintiem. Vai tā būtu sprinta stafete vai pats sprints. Protams, atkarīgs, kā es būšu sagatavojies.  
 
Ja tu izlemtu startēt sprintā vai sprinta stafetē, tad tu arī gatavotos specifiski, atņemot laiku 
garajai distancei? 
 
Jā! Nedaudz, bet es gatavotos. Jebkurš, kurš ar orientēšanos sportu ir saistīts, pamanītu, ka nevar tā iznākt no 
meža un cerēt uz panākumiem sprintā. Kaut kādi elementāri treniņi ir jāveic. Gan skrienot ar karti, gan pie 
galda sēžot, bet tie treniņi ir jādara, tā domāšana ir pavisam cita. 
 
Tu biji Itālijā, aplūkoji apvidus, kādi iespaidi? 
 
Skaisti. Skaisti apvidi. Skarbi! Ja tā nopietni, tad atgādina Franciju. Bet es ļoti cenšos koncentrēties uz to, ka 
atgādina Šveices vidējo distanci, kas manām ausīm skan tā kā labāk. Kalni, nu katrā ziņā kaut kas ļoti atšķirīgs 
no tā, kas bija Somijā. Vispār, tie pēdējie gadi ir bijuši tādi, ka katrs nākamais čempionāts prasa jaunu 
pieeju. Ja rokamies atpakaļ pagātnē, tad Dānija, Ukraina, Čehija un Ungārija – visi apvidi ļoti skrienami, lielie 
lapu koku meži, laba redzamība. Tas bija tā nedaudz vienveidīgi. No 2010.gada - Norvēģija, Francija, Šveice, 
Somija, Itālija ir pavisam cits stāsts. 
 
Nu, jā, gadi mainās, bet uzvarētājs viens, ko iesāksi? Vai tā vairs nebūs? 
 
(Ar smaidu) Tjerī jau ir pateicis, ka garo neskries. Tad jau lieta darīta! 
Ko es varu iesākt? Es varu būt tikai labāks es, nevaru ietekmēt to, ko dara Tjerī. Protams, sasniegt viņa līmeni 
būtu tāds kā ideāls sapnis, bet kā mēs varam definēt, kas tad ir viņa līmenis? Mēs jau nezinām, kā viņš 
trenējas, nedz ko viņš domā, ne arī cik liela daļa no tā ir talants, cik liela daļa darbs. Es domāju, ka tas ir reāli. 
Jautājums ir par to, kāda ir tā līmeņa cena un vai es esmu gatavs to maksāt?! Es varu apgalvot, ka pat 
vislabākie pasaules atlēti ne tuvu nedara tik daudz, cik viņi varētu darīt, tomēr cilvēks ir cilvēks, viņš nav 
mašīna. Man ir savs laiks, savi hobiji, savas aizraušanās, savas vājības. 
 
Parunāsim par jauno Pasaules čempionāta modeli. Tu jau izteicies, ka tas latviešiem der labāk. 
Kādi plašāki komentāri? 
 
Tiem, kuriem jau ir čempionātu pieredze, tas savā ziņā ir labāk, par pārējiem es neņemos tā apgalvot. Ja man 
būtu jāizvēlas tajā pašā 2006.gadā skriet čempionātu tādu, kāds tas bija, vai tikai finālus, tad es noteikti 
izvēlētos pirmo. Bija iespēja to gaisu tur apostīt, atbraucot tikai uz pašu čempionātu. Tagad, protams, manas 
iespējas ir daudz citādākas. Es varu aizbraukt uz turieni un trenēties, cik man tas ir nepieciešams, cik man ir 
laiks. 
 
Bet orientēšanās pasaulei? 
 
Ja man būtu jābalso, es būtu atstājis tā, kā bija iepriekš. Kvalifikācijas tomēr padara to pasākumu nopietnāku. 
Manā gadījumā lielākā nozīme bija tam, cik es esmu gatavs iztērēt no savas formas vai spēka, lai kvalificētos 
attiecīgajā vietā. Bija tāda kā iespēja zināma veida taktikai. 
Esmu dzirdējis daudzus sakām, ka sacensties nedēļas garumā ir par smagu. Es saku - tas tomēr ir sports. Tad 
jāizvēlas vienu distanci, jābrauc tikai uz stafeti, ja nevar to visu pacelt. 
 
Sprinta stafete nešķita perspektīva? 
 
Es teiktu, ka pozitīvāk nekā es to biju iztēlojies, pirms pats redzēju. Varbūt, pat aizraujošāk kā sprints, tā 
kā tā ir iespēja variēt ar dažādām distancēm dažādos etapos. Nav tā, ka visi, kā, teiksim, pasaules 
kausā, knock-out sprintā, skrien viens aiz otra un pēdējos 10 metros uzvar tas, kurš ātrāk finišē. Tad te bija 
pilnīgi savādāk. Protams, atkal jautājums, kā to plāno Pasaules čempionātā. Stafetei jau nav jābūt tādai, kādu 
to redzēju es, bet, iespējams, ka orientēšanās sportā tas tomēr nostrādās. Grūti teikt. Biatlonā nenostrādāja. 
Saprotu, ka tur nevienu tā īsti neinteresē jauktā stafete. 
 
Runājot par Latvijas orientēšanos, sacensībām Latvijā. Ko tu labprāt redzētu citādi? 
 
Nu, pilnīgi noteikti, Latvijas kausu gribētu redzēt citādu. Noteikti ar dalījumu, atsevišķiem posmiem tieši elitei. 
Varbūt tur varētu būt diskusija par junioriem, teiksim, divas elites un juniori ar atsevišķu startu. Varbūt vairāk 



izejot uz kaut kādām īsākām distancēm, kas būtu skatāmas, ko varētu parādīt publikai. Vai tie 
būtu tikai sprinti, droši vien, ka nē. Sprints, vidējā. Kaut kas tāds skatāms. Bet noteikti gribētu, ka kaut ko 
tādu veidojot, tiktu pievērsta uzmanība arī man, Kalvim, Mārtiņam, būtībā visiem izlases sportistiem, lai ir 
iespēja startēt tajās sacensībās, nevis, ka tie sakrīt ar svarīgām sacensībām pasaulē vai treniņnometnēm. 
Vēl man gribētos, lai vairāk uzmanības tiek pievērstas tieši karšu kvalitātei, distanču kvalitātei, apvidus izvēlei. 
Apvidus Latvijas čempionāta stafetē un vidējā distancē šogad... Nevarētu teikt, ka es to ļoti ienīstu vai man 
tas riebās, varbūt pat kādā mērā man tas pat patika, bet tas nav tas, kā es jau uzsvēru iepriekš, kas vestu 
mani pretī progresam pasaules līmenī. Vismaz elitei distances būtu jāplāno maksimāli tuvu tam, kādas ir 
Pasaules čempionātos, un vienalga, lai tas apvidus ir kaut vai pierīga visvienkāršākā, par ko daudzi cepjas, ka 
tas ir pārāk vienkārši. Redz', tāds kross vien sanākot. Nu tad jāskrien! 
Kas to distanci raksturo pāris vārdos? Tehniski posmi, kas mijas ar kaut ko ātrāku, arī skatītāju etaps, lai 
maksimāli pietuvinātos tai pieredzei, kas ir čempionātā. Ja mēs visu laiku skrienam vienveidīgos mačos un 
distancēs, kādas mums tās bieži vien ir, tad ir grūti prasīt, lai cilvēks aizbrauc uz Pasaules čempionātu un tiek 
galā ar stresu, ko rada tieši tas, ka viss ir citādi. Ka tev ir skatītāju etaps, ka tev ir kartes maiņa, ka tev ir 
varbūt distance daudz sarežģītāka nekā sākumā gaidi vai gluži otrādi – pārāk vienkārša. To var 
uztrenēt tikai treniņsacensībās, kuras maksimāli pietuvojas pasaules līmenim. Kartes bieži vien 
neatbilst nekādām galvenajām prasībām. Sākot ar to, ka mēs tur varam saskatīt krāsas, kādas standartos 
nemaz nav. Mērogi. Karte ir uzzīmēta vienā mērogā, tad saspiesta uz citu mērogu. Kaut kādi mistiski 
apzīmējumi arī parādās, kuri nekad nebūs pasaules līmeņa sacensībās. Ja tautas sportam tie ir sīkumi, kas 
neko daudz nemaina, tad elitei tas ir pats galvenais. Neinteresē tik ļoti, vai tur būs dušas vai kafejnīca pēc 
finiša vai ka distance visu laiku neies pa purvu līdz celim. Bet interesē, vai tas ko dod ceļā uz nosprausto 
mērķi. 
 
Tev ir kāds labs piemērs Latvijas sacensībām pēdējos gados? 
 
Ūūū... Kā tu sauc šos jautājumus? 
 
Provokatīvie. 
 
Provokatīvie. Droši vien, ka ir.  
Nu, par sprintu varam diskutēt, tur mums ir ļoti daudz ko mācīties. Es gan esmu maz startējis Latvijā sprintos, 
bet visur, kur es esmu startējis, ir bijuši kaut kādi tādi feileri, kurus tu nevari vienkārši nepamanīt, kas būtībā 
būtiski ietekmē rezultātu. 
Kad sāks diskvalificēt? Arī elitē, es domāju, katrās sprinta sacensībās droši vien būtu, ko noņemt, bet mīļā 
miera labad to nedara. 
Bet par meža distancēm runājot, Latvijas čempionāts Alūksnē garajā distancē - es uzskatu, ka viss plus mīnus 
bija kārtībā, vienīgi apvidus varētu būt skrienamāks, bet tur mēs laikam neko nevaram mainīt.  
Man patika Latvijas čempionāts, kas bija Balvos. Ir daudzas distances, kuras man ir patikušas. Teiksim, 
Ventspils apkārtnē. Tas gan senāk, kad vairāk sanāca startēt Latvijā. Jā, Irbenes apvidus arī bija labs, pirms 
bija applūdis. Man atmiņā bieži atgriežas dažādas junioru sacensības, kas bijušas pie Ventspils, Liepenē. 
Tehniski apvidi ar labām kartēm. Šis tas arī no pierīgas. 
Par kartes kvalitāti gan varam padiskutēt vēl. Paskatāmies uz Rīgas kausiem šogad. Apvidus izvēlēts ļoti labs, 
diemžēl karte mums ir uzzīmēta 1:7500 mērogā un tad saspiesta uz 1:10000. Vēl tas, ko bieži mīl darīt Latvijā, 
ir punktus slēpt. Pasaules praksē un mačos tā nekad netiek darīts. Ja tu esi atnācis īstajā vietā, tad tev ir 
jāredz tie kontrolpunkti. Nezinu, kāpēc tas tā iegājies?! Laikam ir kāda daļa dalībnieku, skrējēju, kam kaut kas 
tāds patīk. Jāuzkāpj virsū. Kāds cits varbūt nepamana un man ir paveicies. 
 
Labi. Pēdējais jautājums. 
 
Provokatīvs? 
 
Jā. Kāds būs Bertuks 2020.gadā? 
 
Kurš? Kurš no Bertukiem? 
 
Tu. 
 
Kāds būs? Ceru, ka vēl joprojām profesionāls sportists. 
 
Kas būs tavi mērķi, tad? 
 
Tad? Kā tu man kaut ko tādu vari pajautāt? Kādi man būs mērķi tad? 
Jauni mērķi, jo esošie jau būs sasniegti. 



(Sarunā iejaucas Edgara sieva Kristīne): 
 
Tev 35 gadi būs tad. Veterānu čempis? 
 
Nē, nē, nē. Tad es ceru, ka vēl 5 gadi. Es ceru, ka tad vēl ir motivācija kaut kam sportā palikusi, ko es tagad 
nevaru zināt, vai tā būs vai nē. Es tagad varu izteikt tādu cerību, ka tā būs. Būs kaut kas, uz ko tiekties tieši 
sportā. Jo, ja nebūs, tad jau neskries tālāk, tādu mērķu nav. Tikai vilkt, vilkšanas pēc to dzīvību. Tad labāk 
darīt kaut ko citu, uz ko ir entuziasms un vēlme, nevis turēties pie kaut kā, kas nav īsts. 
 
Būs dzīve pēc sporta? 
 
Būs, būs... Nezinu gan, kas tur nāks... 
Es esmu domājis par to, un īstenībā viss līdz šim, ko es esmu izdomājis, ir savā veidā saistīts ar sportu. Vai tā 
būtu kāda cita trenēšana vai es trenējos kādā citā sporta veidā pats. Jā, nekā ārpus sporta, kas man liktos 
reālistisks un ko es varētu iztēloties detaļās, pagaidām nav, bet pilnīgi iespējams, ka tas būs kaut kas pilnīgi 
cits. Es vienmēr esmu gatavs pārmaiņām. Bet noteikti tas būs kaut kas liels! 
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