
PIEKTDIEN, 2017. GADA 22. SEPTEMBRĪ

6. LAPPUSE

Agrita Blumberga

«Visvairāk spēka trīscīņā 
mani aizrauj, ka nepārtrauk-
ti varu izaicināt pats sevi,» 
atzīst talsenieks Aleksandrs 
Kēnigsvalds. Jaunietis savā 
vecuma grupā ir guvis labus 
rezultātus ne tikai vietējā, bet 
arī valsts mēroga sacensībās. 
Viņš uzskata, ka galvenā pa-
nākumu atslēga ir disciplīna 
un attieksme.

Ar spēka trīscīņu Aleksandrs 
sāka aizrauties pirms četriem 
gadiem, kad sens draugs viņu 
uzaicināja kopīgi aiziet uz svaru 
zāli. Arī pamatskolas laikā jau-
nietis trenējās, taču tas nebija 
nopietni — viņam trūka sapraša-
nas un dziļākas motivācijas. Vēl-
me uzlabot fizisko formu nekur 
nebija pazudusi, tāpēc vēlāk viņš 
atsāka trenēties.

Pirmos soļus Pastendes spor-
ta centrā «Akmeņkaļi» viņam 
palīdzēja spert Valērijs Lobo-
da. «Sākumā trenējos, lai būtu 
fiziski spēcīgāks un smagāks, jo 
svēru aptuveni 69 kilogramus. 
Pēc pāris mēnešiem Pastendē 
notika pirmās sacensības, kur 
izcīnīju 2. vietu. Tad nāca vasa-
ra un aizbraucu uz nopietnākām 
sacensībām — Latvijas kausa 
posmu (WPC), kas norisinājās 
Dobelē. Toreiz vecuma grupā no 
16 līdz 17 gadiem izcīnīju 1. vie-
tu un no tā laika man pa īstam 
iepatikās šis sporta veids,» stāsta 
Aleksandrs.
Visvairāk jaunieti 
spēka trīscīņā aizrauj tas, ka ne-
pārtraukti iespējams izaicināt 
sevi. Cenšoties sasniegt kādu 
noteiktu mērķi, nākas sastapties 
ar izaicinājumiem un piedzīvot 
reizes, kad gribas visam atmest 
ar roku vai kaut ko neizdarīt līdz 
galam, taču tieši šādos brīžos 
atklājas cilvēka īstais raksturs. 

Aleksandrs izbauda procesu — 
viņam patīk izcīnīt cīņu pašam 
ar sevi, saņemties, aizvadīt kār-
tējo treniņu un gūt uzvaru pār 
grūtībām. Gandarījumu jaunie-
tis gūst, arī redzot, kā ķermenis 
pakāpeniski mainās.

«Trenējoties esmu ieguvis 
vairākus labus draugus un ie-
mācījies būt disciplinētāks, jo, 
tāpat kā citos sporta veidos, 
arī spēka trīscīņā, cenšoties sa
sniegt labus rezultātus, ir nepie-
ciešama disciplīna un pareiza 
attieksme.

Nemaz nespēju iedomāties, 
kā tas būtu — vairs neapmeklēt 
svaru zāli un netrenēties. Pro-
tams, ir reizes, kad uz treniņu 
neeju, jo manu vērtību un prio-
ritāšu sarakstā sports neieņem 
vietu pirmajā trijniekā, līdz ar 
to, ja ir būtiska vajadzība kādā 
no augstāk stāvošajām prioritā-
tēm, varu to atlikt, taču trenē-
šanās process ir daļa no manas 
dzīves,» skaidro jaunietis.

Aleksandrs trenējas
trīs līdz četras reizes nedēļā. 
Kad nav jāgatavojas sacensībām, 
treniņi tiek aizvadīti vieglākā re-
žīmā — jaunietis, palielinot vin-
grinājuma atkārtojumu skaitu, 
cenšas celt mazāku svaru. Laikā, 
kad sākas gatavošanās process 
sacensībām, svars un vingrināju-
ma atkārtojumu skaits pakāpe-
niski pieaug.

Jaunietis ir piedalījies gan 
vietējās sacensībās Talsos un Pa-
stendē, gan WPC Latvijas kausa 
posmos un vairākos WPC Latvijas 
čempionātos. Tāpat viņš ir izcīnījis 
godalgotas vietas GPC rīkotajās 
sacensībās. Pašlaik Aleksandra 
labākais rezultāts junioru vecu-
ma grupā (20—23 gadi) un svara 
kategorijā līdz 105 kilogramiem 
ir 640 kilogrami (pietupieni — 
230 kg, spiešana guļus — 150 kg, 
vilkme — 260 kg). Šo rezultātu 
viņš uzstādīja Rīgas atklātajā 
čempionātā, ko rīkoja Latvijas 
Pauerliftinga federācija. Rezul-
tātā jaunietis savā svara un ve-

cuma kategorijā izcīnīja 1. vietu 
un absolūtajā vērtējumā starp ju-
nioriem un vīriem — 3. vietu. Ie-
priekšējās sacensībās, kas notika 
Madonā, viņš piedalījās «Open» 
grupā un starp junioriem izcīnīja 
2. vietu, savukārt absolūtajā vēr-
tējumā — 3. vietu. Aleksandrs 
ieguvis godalgotas vietas Latvijas 
kausa posmos un Latvijas čempio-
nātos gan WPC, gan GPC versijā. 
Šobrīd notiek nopietna gatavoša-
nās Latvijas čempionātiem, kas 
norisināsies Siguldā un Valmierā. 
Jaunietis ir pārliecināts, ka viņam 
izdosies uzlabot savu personisko 
rekordu un pacīnīties par godal-
gotām vietām.
Noskaņoties sacensībām
jaunietim palīdz lūgšana. «Pirms 
sacensībām lūdzu Dievu, lai 
pats un komandas biedri negūtu 
kādu traumu un spētu aizvadīt 
sacensības līdz galam. Tas man 
palīdz justies droši — zinu, ka 
man jāizdara savs darbs, un viss 
būs kārtībā.

Šajā jomā mani 
iedvesmo citi spor-
tisti. Mani iedves-
mo tas, ka mani 
komandas biedri ir 
kārtīgi sagatavoju-
šies sacensībām un 
bieži vien tiek laboti 
personīgie rekordi. 
Tas neļauj atslābt 
arī man. Mani ie-
dvesmo cilvēki, kuri, 
pateicoties smagam 
darbam, ir sasniegu-
ši savus mērķus. To 
vidū ir ne tikai Lat-
vijā zināmi sportisti, 
bet arī vietējā mē-
roga sportisti. Pro-
tams, visvairāk mani 
iedvesmo ģimene un 
labākie draugi, kas 
kopā ar mani priecā-
jas par to, ko daru,» 
teic Aleksandrs.

Pamata lietas, kas cilvēkam 
nepieciešamas, lai uzsāktu šo 
sporta veidu, ir finansējums svaru 
zāles apmeklējumam un atbilsto-
šai pārtikai. Pārējās izmaksas — 
to, cik daudz cilvēks ir gatavs 
ziedot šim sportam, kādus uztura 
bagātinātājus lietot, cik kvalita-
tīvu pārtiku un cik reizes dienā 
gatavs ēst, kontrolē katrs pats. Jo 
līmenis ir augstāks, jo izmaksas 
būs lielākas. Aleksandrs uzskata, 
ka pusi no rezultāta sastāda tre-
niņi, savukārt otru pusi — uzturs.

Šobrīd, piedaloties sacensī-
bās, ārpus valsts robežām jau-
nietis vēl nav bijis, taču viņš 
uzskata, ka, turpinot trenēties, 
visas durvis atvērsies. Sākumā 
līdz tām nepieciešams nokļūt, un 
savā ziņā tas jau tiek darīt. Liels 
palīgs šajā ceļā ir biedrība «Talsu 
spēka atlēti», Pastendes sporta 
centrs «Akmeņkaļi», uzņēmums 
SIA «Krismar» un Talsu novada 
pašvaldība, kas līdz šim koman-
du ir atbalstījusi finansiāli.

«Mani iedvesmo cilvēki, kuri, patei-
coties smagam darbam, ir sasnieguši 
savus mērķus,» atklāj Aleksandrs Kē-
nigsvalds.                           Albuma foto

Agrita Blumberga

Aizvadītajā nedēļā Talsu 
novada bērnu un jauniešu 
centrs un skolēnu pašpārval-
žu un jauniešu organizāciju 
apvienības «TAS.ES» radošā 
darba grupa kopā ar skolē-
nu pašpārvalžu un jauniešu 
organizāciju līderiem tikās 
«Jauniešu dienas 2018» plā-
nošanas naktī.

Šogad jauniešu diena, kuras 
moto ir «Kopā esam, darām, 
varam bez alkohola un citām 
apreibinošām vielām!» Talsos 
norisināsies jau 15. reizi. Gadu 
gaitā mainījies norises formāts 
un galvenās aktivitātes, savukārt 
nemainīgs palicis pasākuma 
moto. Ierasts viesis ir arī dīdžejs 

Toms Grēviņš, kurš jauniešu 
dienā piedalās jau daudzus ga-
dus. «Nevaram visu laiku rīkot 
vienu un to pašu, ir nepiecieša-
mas pārmaiņas, citādi tas apnīk 
gan organizatoriem, gan dalīb-
niekiem,» uzskata Talsu novada 
bērnu un jauniešu centra jaunat-
nes lietu speciāliste Līva Maķe.

Jauniešu dienas mērķis ir ak-
tivizēt jauniešu līdzdalību Talsu, 
Dundagas, Rojas un Mērsraga 
novada skolu un jauniešu or-
ganizāciju darbā, popularizēt 
veselīgu dzīvesveidu, iemācīt 
prezentēt sevi un savu darbu, 
kā arī veicināt draudzību un 
dalīties pieredzē. Tāpat caur to 
tiek pievērsta uzmanība Latvi-
jā un pasaulē notiekošajam. Šī 
iemesla dēļ iepriekšējos gados 
galvenokārt tika akcentētas da-

bas piesārņojuma un vides prob-
lēmas, olimpiskās spēles un citas 
aktuālas norises.

 «Motīvi šo 15 gadu laikā ir 
bijuši ļoti atšķirīgi — esam aiz-
vadījuši muzikālās, zaļās un pat 
maģiskās jauniešu dienas. Esam 
runājuši par elektronisko vidi, 
atkritumu šķirošanu, dažādām 
valstīm, olimpiskajām spēlēm, 
profesijām, subkultūrām un ci-
tām tēmām. Reizēm šķiet, ka 
viss jau bijis, bet katru reizi izdo-
das atrast jaunu motīvu,» skaid-
ro L. Maķe.

2018. gadā jauniešu uzmanība 
tiks vērsta uz Latviju un tās simt-
gadi. Plānošanas naktī tika no-
teikts pasākuma norises datums, 
kas šogad būs 17. marts, un iz-
strādāts nolikuma uzmetums — 
izvēlēti organizāciju mājas darbi, 

pasākuma formāts un iespējamās 
grupas/mākslinieki, kuri varētu 
uzstāties jauniešu dienā.

Gatavošanās process paralēli 
citiem darbiem un projektiem 
norisinās visa gada garumā. Pir-
mās idejas, aprunājoties ar da-
lībniekiem un organizatoriem, 
iezīmējas jau gadu iepriekš. Pēc 
katras jauniešu dienas notiek iz-
vērtēšana — visi ieteikumi, plusi 
un mīnusi tiek apkopoti, ap-
spriesti un izvērtēti. Septembrī 
norisinās jauniešu dienas plāno-
šanas nakts, kurā jau konkrētāk 
tiek runāts par jauniešu dienas 
tēmu, norisi un formātu. Pēcāk 
tiek meklēta grupa, kā arī aiz-
runātas telpas, vadītāji un māks-
linieki. Aptuveni reizi mēnesī 
notiek tikšanās, kuras laikā tiek 
apspriestas citas organizatoris-

kās lietas, savukārt janvārī sākas 
intensīvāka gatavošanās — tiek 
sūtīti uzaicinājumi jauniešu or-
ganizācijām un skolēnu pašpār-
valdēm, meklēti atbalstītāji un 
izstrādāta pasākuma afiša. Pa-
ralēli gatavošanās procesam tiek 
izlozēts dalībnieku ģērbšanās 
stils. Līdz martam jaunieši dzīvo 
Talsu novada bērnu un jauniešu 
centrā un dara visu, lai pasākums 
būtu izdevies. «Visiem citiem 
skolēniem ir pavasara brīvlaiks, 
bet jauniešu dienas organizato-
riem ir pilnas rokas darba, un, 
lai marta brīvlaika noslēgumā 
Talsos varētu pulcēties jaunieši 
no visas Latvijas, tai skaitā Talsu, 
Dundagas, Rojas un Mērsraga 
novada skolām un jauniešu or-
ganizācijām, viņi strādā ar pilnu 
atdevi,» teic L. Maķe. 

Jaunietis (otrajā rindā otrais no labās) sacensībās star-
tē komandas «Talsu spēka atlēti» sastāvā.


