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Mudina sasniegt vairāk un būt laimīgākiem

Paula Kārkluvalka

Ne viens vien, kurš reiz apmek-
lējis treneres Agneses Bomkalnes 
vadītās sporta nodarbības, klusī-
bā ir nodomājis, kā gan trenerei 
izdodas demonstrēt fiziski grūtus 
piemērus un vienlaikus smaidīt. 
Viņa atklāj, ka ir nācies arī dzir-
dēt nogurušu treniņu apmeklētā-
ju čukstus: «Mums jādara šis un 
vēl jāsmaida?» Ātrāk vai vēlāk 
gandarījums par savu robežu 
pārkāpšanu treniņu apmeklētā-
ju lūpu kaktiņus pavelk uz aug-
šu. Agnese neslēpj, ka treniņi ir 
smags darbs un tā nav izklaide, 
tomēr arvien vairāk cilvēku sa-
prot, ka sava ķermeņa vitalitātes 
uzturēšanā bez fiziskas slodzes 
neiztikt.
Agnesei skolas laikā
sporta stundas nav patikušas, tomēr 
viņa bijusi viena no retajām, kas tās 
apzinīgi apmeklējusi. Meitenei pa-
devusies ķīmija, bioloģija un fizika, 
tādēļ pēc Talsu 2. vidusskolas ab-
solvēšanas viņa devusies studēt uz 
Ventspils augstskolu. Tajā izturēts 
konkurss par budžeta vietu, lai apgū-
tu elektronikas inženiera profesiju. 
Tuvojoties pirmā kursa beigām, mei-
tene secinājusi, ka izvēlētais arods 
nekļūs par viņas sirdslietu. «Nevaru 
ilgi nosēdēt uz vietas, un program-
mēšana man nepatīk. Man bija va-
jadzīga kāda aktīvāka nodarbošanās. 
Izņēmu no skolas dokumentus un 
vasarā apdomāju, ko darīt tālāk. At-
radu iespēju Rīgas Stradiņa universi-
tātē apgūt veselības sporta speciālis-
ta profesiju. Izlēmu — iešu! Studijas 
man patika, un ceru, ka man tas arī 
padodas!» saka trenere.

Agnese ir viens no tiem cilvēkiem, 
kurš, līdzās uzrakstot divu pilsētu — 
Talsu un Rīgas — nosaukumus, pie 
pirmā atzīmēs krietni vairāk «plusi-
ņu». Viņa nekad nav vēlējusies dzī-
vot galvaspilsētā. Tas ir viens no ie-
mesliem, kādēļ sākumā izvēlējusies 
studijas Ventspilī. Tolaik Agneses 
tētis strādājis Ventspilī un katru die-
nu izmantota iespēja braukt atpakaļ 
uz dzimtajiem Talsiem. Arī studējot 
Rīgā, cik vien bijis iespējams, viņa 
braukusi mājās. «Man patīk mācī-
ties Rīgā, bet dzīvošanai tur ir pārāk 
«smags» gaiss,» nosaka Agnese.

Viņa ieguvusi 1. līmeņa augstāko 
izglītību un secīgi bakalaura grādu 
fitnesa trenera specialitātē. Tagad 
Agnese iestājusies Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijā, lai iegūtu 
profesionālo bakalaura grādu fizio-
terapijā ar novirzienu sportā. «Es 
vienmēr to esmu gribējusi, jo Stra-
diņos, apgūstot programmu, bija 
fizioterapijas nodarbības, bet ne 

Agnese pirmajā rindā otrā no kreisās. Talsu 2. vidusskolā, ab-
solvējot 9. klasi.

Agnese Bomkalne 5. novembrī svinēs 26. 
dzimšanas dienu. Viņa piecus gadus vada 
sporta nodarbības gan pieaugušajiem, gan 
bērniem un jūt, ka tas ir viņas īstais ceļš. «Ir 
cilvēki, kas atnāk un teic, ka uzdoto nevar 
izpildīt vai ka citur darīts citādāk. Tomēr nā-
kamajā treniņā atgriežas, un, ja atgriežas, 
tad tomēr pie manis ir labi,» smaidot saka 
Agnese.                                       Edgara Lāča foto

Bomkalnu ģimene Ziemassvētkos. No kreisās: 
Agneses mamma, Agnese, brālis Toms, māsa Evi-
ka un tētis.                                            Albuma foto

Agnese bērnībā.

Vingrojot kopā ar meitenēm Jaunpagastā. Ag-
nese — trešā no kreisās.

Daiņa Kārkluvalka foto

padziļināti,» stāsta trenere. Mācības 
Agnese uztver kā lietderīgu sava brī-
vā laika izmantošanu.

Darba dienu vakari paiet, vadot 
treniņus pieaugušajiem, bet pāris 
reizes nedēļā Agnese vada sporta 
nodarbības pirmsskolas izglītības ies-
tādes «Saulīte» audzēkņiem un kori-
ģējošo vingrošanu Talsu pamatskolā. 
Agnese atceras, ka savulaik klasē 
no desmit meitenēm tikai viena ap-
meklējusi sportu. Tā nozīmību liela 
daļa novērtē tikai vēlāk. Sporta spe-
ciāliste novērojusi, ka pašlaik lielai 
daļai bērnu ir ļoti slikta stāja, tādēļ 
būtiski piedāvāt koriģējošo vingro-
šanu muskuļu nostiprināšanai. «Šo 
vingrošanu apmeklē bērni ar stājas 
traucējumiem. Arī bērni, kuriem ir 
runas attīstības traucējumi. Nodar-
bības gan vieniem, gan otriem nes 
redzamu rezultātu, jo bērni atraisās. 
Nāk arī bērni, kuriem vienkārši patīk 
vingrot,» stāsta trenere.

Plakanā pēda, skolioze — ir bie-
ži sastopama bērniem uzstādīta di-
agnoze. Viņa uzsver, ka ļoti būtiski 
izvēlēties bērniem piemērotus apa-
vus. Nereti vecāki, pašiem nezinot, 
grēkojot, pērkot bērniem populāros 
krokšus. Tie ir viegli uzvelkami, ko-
šās bērnu uzmanību saistošās krāsās, 
tomēr šādiem apaviem — gan san-
dalēm, gan zābaciņiem — pēdu iz-
liekums nav kājām draudzīgs. «Uni-
versitātē pret šiem apaviem ir ļoti 
noraidoša attieksme, bet bērnudār-
zos novērojams tieši pretējais — visi, 
kas to var atļauties, valkā krokšus. 
Tie taisno pēdu izliekumu, un sagai-
dāmas vien problēmas,» teic Agnese.

Fizioterapiju Agnese izlēmusi 
mācīties, lai varētu padziļināti strā-
dāt ar bērniem, kuri cieš no mu-
gurkaula deformācijas. «Man patīk 
strādāt ar bērniem, ja vien viņi vien-

laikus nav trīsdesmit! Vasarā vienu 
mēnesi strādāju pirmsskolas izglītī-
bas iestādē trīsgadīgo bērnu grupi-
ņā. Es apbrīnoju audzinātājas — tas 
ir ļoti smags darbs. Es tam neesmu 
radīta, bet pieredzei tas bija ļoti labs 
ieskats,» saka Agnese.
Septembrī atsākās 
aktīvā sporta nodarbību sezona. 
Trenere pasniedz pilates un «TRX» 
(piekares sistēmas treniņus) Talsu 
sporta hallē, nodarbības ūdenī bēr-
niem un pieaugušajiem «Bezdube-
ņos», rūpējas arī par kandavnieku 
fiziskās izturības celšanu un turpina 
pasniegt nodarbības bērniem izglītī-
bas iestādēs. Rudenī un jauna gada 
sākumā vērojams aktīvākais sportot 
gribētāju pieplūdums. Trenere vērtē, 
ka Talsos pieejamas dažādas iespējas 
un cilvēki labprāt izmēģina vairākus 
piedāvājumus, līdz nonāk pie sev at-
bilstošākā. Maldīgs ir priekšstats, ka 
pilates paredzētas tikai sievietēm — 
šo stereotipu nav viegli lauzt. Osteo-
pāte Ilze Stajuka nesen atklājusi, ka 
aptuveni 20 vīriešiem veselības uz-
labošanai ieteikusi apmeklēt Agne-
ses vadītās nodarbības, bet atnākuši 
vien četri. «Tātad vīrieši domā, ka pi-
lates domātas tikai sievietēm. Tas tā 
nav. Arī «TRX» nodarbības sākumā 
apmeklēja tikai sievietes, bet tagad 
arī vīrieši. Lai «TRX» dotu lielāku 
efektivitāti, labāk sākt ar pilatēm — 
tās strādā ar dziļo muskulatūru, 
visām muskuļu grupām. Savukārt 
«TRX» lielākoties iedarbojas uz lie-
lajām muskuļu grupām, kas piešķir 
izskatu, bet ar dziļajām muskuļu 
grupām — mazāk,» paskaidro trene-
re. Pieaugušie visbiežāk sūdzas par 
sāpošu muguru, mugurkaula disku 
trūcēm. Šo problēmu pamatcēlonis 
ir sēdošs darbs. Būtiska ir muskuļu 
nostiprināšana, stiepšanās.
Bomkalnu ģimene

Agnese nekautrējas, sakot, ka 
nezina nevienu citu ģimeni, kurā 
savstarpēji būtu tik liela vienotī-
ba un savstarpējs atbalsts, kā tas 
ir Bomkalnu vidū. Arī bērni kopš 
agras bērnības bijuši vienā koman-
dā. Ar nepilnus divus gadus vecāko 

māsu Eviku, trīs gadus jaunāko brāli 
Tomu un kaimiņu bērniem Agnese 
devusies ekspedīcijās, braukusi ar 
motorolleriem un spēlējusi futbolu. 
Lībadznieces pirmās bērnības atmi-
ņas saistītas ar Stendi.

No bērnudārza gaitām Agnese 
atceras maz, jo to apmeklējusi ne-
ilgi. Meitene ātrāk nekā vienaudži 
devusies uz skolu. Tuvojoties māsas 
Evikas pirmajai skolas dienai, vecāki 
izlēmuši, ka arī mazā māsa ir pie-
tiekami liela, lai sēstos skolas solā. 
Viņa devusies uz sagatavošanas kla-
si. Agnese bērnību atceras ar ganda-
rījumu, īpaši uzsverot ģimenes eks-
kursijas un 1. septembri, ko ģimene 
kopā atzīmē arī tagad.

Meitenes bērnībā gājušas sporta 
dejās un apmeklējušas citas nodar-
bības, bet brālis ilgus gadus spēlējis 
hokeju. Tomu spēles laukumā ģime-
ne vienmēr atbalstījusi kopā. Agnese 
teic, ka sportiskums pārmantots no 
mammas, arī tētis vienmēr atbalstī-
jis aktīvu dzīvesveidu un vēlējies, lai 
bērni nesēž mājās pie televizora ek-
rāniem.

Agneses brīvdienas bieži paiet kar-
tinga trašu līdzjutēju soliņos, atbalstot 
draugu Robertu sacensībās. Ģimene 
iemīļojusi disku golfu Laumu dabas 
parkā. Dzīvojot privātmājā, darbu 
nekad netrūkst, tādēļ par laisku brīv-
dienu pavadīšanu nevar būt ne runas. 
Viņa smej, ka muskuļus var iekustināt 
arī, vācot sīpolus un ķiplokus.
Pirmā nodarbība bez 
apmeklētājiem

Agneses pirmā darbavieta bijusi 
«Fitnesa centrā 1» Zvirgzdos, kur 
viņa strādāja paralēli studijām. Pirms 
pirmās nodarbības bijis neapraks-
tāms uztraukums. Šķitis, ka zudusi 
spēja runāt un normāli kustēties. 
Agnese smej, ka uztraukums pārgā-
jis, saprotot, ka uz pirmo nodarbību 
neviens nav ieradies! Otrajā nodarbī-
bā, kas vienlaikus bija Agneses pirmā 
pieredze treneres lomā, uztraukums 
pazudis pats no sevis. «Skolas ek-
sāmenos mums jāvada treniņi. Arī 
tajos uztraucos. Šķiet muļķīgi, jo to 
daru katru dienu. Arī pirmdien, kad 

sporta hallē bija pirmais treniņš pēc 
vasaras treniņiem laukā, uztrau-
cos, ka būs daudz cilvēku. Un tā arī 
bija — visiem paklājiņu nepietika, 
bet situāciju atrisināju, izmantojot 
tos pamīšus,» stāsta Agnese.

Treniņu apmeklētāji labprāt 
seko līdzi treneres profesionālajai 
izaugsmei. Vēlas noskaidrot, kur 
viņa mācās, ko apguvusi pirms tam 
un kā iegūtās zināšanas varētu palī-
dzēt viņiem treniņu procesā. Paralēli 
studijām augstskolā viņa vismaz rei-
zi mēnesī apmeklē kādas mācības. 
«Cilvēki vēlas, lai treneris nestāv 
uz vietas un mācās,» secina Agnese. 
Sertificētu treneru Talsos ir maz.

Atceroties studiju pirmos gadus, 
Agnese piemin agros rītus, kad tre-
niņiem bija atvēlētas trīs līdz pat 
četras stundas. Nav bijis viegli, jo 
Agnese neēd brokastis, bet treniņi 
prasījuši lielu piepūli un patērējuši 
daudz enerģijas.

Agnese atklāj, ka pagājušā gada 
vasarā, lai uzturētu sevi formā, kat-
ru dienu skrējusi desmit kilometrus, 
jo vasaras sezonā nav vadījusi no-
darbības. Šogad nodarbības bijušas 
arī vasarā. To vadīšana izvēršas par 
kārtīgu treniņu programmu. «Trene-
ri reti rāda vingrojumus visu treniņa 
laiku, bet, kad rāda, tad ar pilnu at-
devi. Sākumā domāju, ka, vingrojot 
līdzi, klienti labāk sapratīs, kas jāda-
ra, tomēr, pie katra pieejot individu-
āli, iespējams iegūt labāku rezultātu. 
Cilvēkiem gan ne vienmēr patīk no-
rādījumi, ka jādara citādāk. Ir cilvēki, 
kuri apmeklē treniņus, lai zaudētu 
svaru. Saku, ka tad jāvingro ar simt-
procentīgu atdevi. Vēlāk redzu, ka 
cilvēks, sevi žēlojot, to nedara. Sports 
ir darbs — ja grib kaut ko sasniegt, jā-
strādā! Agrāk daudzi apmeklēja no-
darbības, lai samazinātu lieko svaru. 
Pašlaik regulārie apmeklētāji nāk, lai 
uzturētu sevi formā,» saka trenere.

Nākotnē Agnese plāno atvērt pri-
vātpraksi, kurā sniegt fizioterapiju 
bērniem un pieaugušajiem ar skolio-
zi.  Viņa ir pārliecināta, ka atradusi 
savu īsto ceļu un visa dzīve būs sais-
tīta ar sportu.


