
‘’Mans paraugs sportā’’ 
 

      Manuprāt, ikvienam jaunam sportistam karjeras laikā ir nostādīti mērķi, bet vai 

viens no pirmajiem mērķiem nav kādam līdzināties, atdarināt kādu un ‘’būt tik labs kā 

viņš’’? 

    Atceros, ka mazāka, uzsākot vieglatlētikas treniņus, es vēlējos līdzināties daudziem 

atlētiem, sākot ar piemājas stadiona treniņa biedriem līdz pat Pasaules topa virsotnes 

atlētiem. Bet kurš gan no mums nav vēlējies būt labākais savā jomā un kļūt par 

paraugu vēl citiem, darot to, kas patīk? 

     Kurš gan ticēs, ka laikam ejot, sportā paraugs man nav kāds no augstas klases 

sportistiem, bet gan mana vecmāmiņa. Un kāpēc tieši paraugs sportā? – Esmu 

daudzcīņniece, un kā treneris saka: ‘’Tev jābūt ne tikai fiziski stiprai, bet arī emocionāli 

noturīgai, daudzcīņnieks vienmēr atradīs visam risinājumu un nekad nepadosies!’’ 

Tieši tādu es redzu savu vecmāmiņu. Lai gan viņai nav it nemazākās saskarsmes dzīvē 

ārpus skolas bijis ar sportu, viņa ir cīnītāja un tik spēcīga persona vienmēr paliks manās 

acīs! Es vienmēr esmu gribējusi tādu dzīves skatu, ar kādu viņa skatās uz dzīvi- to 

spēcīgo raksturu, kas viņai piemīt, to nepadošanos, brīžos, kad ir pavisam grūti un to 

smaidu sejā, kamēr iekšā viss vārās, brūk un lūzt. Vai esmu kādreiz savu vecmāmiņu 

redzējusi nobijušos?- NEKAD! Vai esmu redzējusi viņu sadusmojamies, kad kaut kas 

nesanāk un aizejam prom?- NEKAD! Vai esmu dzirdējusi viņu sakām: ‘’Ai, man šodien 

negribas darīt to un to, nedarīšu!’’- NEKAD! Es tik daudz varu mācīties no vecmāmiņas, 

un to es esmu pamanījusi tikai pieaugot, ņemot viņu kā piemēru treniņos- Neaizsvilties 

un nepamest, ja kas nesanāk! Slinkuma dēļ neizlaist treniņu, bet gan pārvarēt savu 

negribēšanu! Nebaidīties no kaut kā, ko es varu! 

    Bieži vien, esot sacensībās vai treniņā, es mēdzu pacelt galvu, paskatīties debesīs un 

pateikties, ka esmu radīta tik stipra un man otrpus ekrāniem ir kāds, kurš ir ne tikai 

tavs paraugs sportā un neatļauj padoties, bet arī tavs kvēlākais atbalstītājs. Cik lielu 

enerģijas lādiņu spēj dot viena telefona saruna pirms starta, cik lielu smaidu un 

emociju spēj sniegt vārdi ‘’Es Lepojos ar Tevi!’’, un, cik lielu gandarījumu, ieskrienot 

finišā pirmajai, spēj sniegt apzināšanās, ka ir kāds, kurš tev ticēja arī tad, kad likās, ka 

sliktāk nu vairs nevar būt. Bieži nodomāju- Kādēļ man nevar būt tā dzirkstele un it visā 

saskatīt to pozitīvo, kādēļ es nevaru visam rast risinājumu, pasmaidīt brīžos, kad iekšā 

viss lūzt un noticēt sev uz visiem simts? Cilvēkam nav jānodarbojas ar to pašu, ko dari 

tu, nav jābūt slavenam, nav jābūt labākajam, lai kļūtu kādam par piemēru kādā 

noteiktā sfērā, manā gadījumā sportā. Par piemēru cilvēkam kļūst tas otrs cilvēks, kurš 

ir ar saviem darbiem, nevis vārdiem guvis tavu uzticību un pierādījis tev to, ka lietas, 

kuras likās tev neiespējamas- ir iespējamas. 



Brīžos pēc uzvarām, augstas klases sportisti intervijās paldies vārdus izsaka ne tikai 

savam trenerim, vecākiem kā atbalstam, bet kādam noteiktam ģimenes loceklim, kurš 

ir darbojies visu šo laika posmu kā piemērs, kā motivātors un neatļāvis atslābt ne 

mirkli, dodoties pretī virsotnēm. 

  Daudzi mazāka vecuma vieglatlēti man ir rakstījuši un nākuši klāt sacensībās ar 

vārdiem: ‘’Es gribu būt kā Tu, ko lai es daru, lai uzvarētu?!’, ‘’Tu esi mans mīļākais 

sportists!’’, ’’Es tev sekoju līdzi sociālajos tīklos, tu mani motivē!’’- Tas viss ir ļoti 

patīkami, ka kāds uz tevi skatās kā uz piemēru un grib līdzināties. Bet, kā jau teicu, tas 

ir tikai vecuma iespaidā. Šī vecuma atlēti savu piemēru meklē pēc sasniegumiem un 

atpazīstamības sociālajā vidē, nevis patiesām cilvēka vērtībām. Šogad apņēmos un Ēnu 

dienā nedevos ēnot, bet gan pati uzņēmu ēnotājus (mazo grupu vieglatlētus no 

Siguldas un Iecavas). Vienai no meitenēm uzdevu jautājumu: ‘’Kuri ir tavi TOP 3 mīļākie 

vieglatlēti?’’ –Atbilde bija: ‘’Tu, Sindija Bukša un Laura Ikauniece!’’ Uz ko es uzdevu 

papildjautājumu: ‘’Kāpēc tieši mēs?’’- Tad bija klusuma pauze un atbilde: ‘’Es nezinu, 

jūs labas sportistes!’’ Pēc sarunas atlētiem stāstīju, ka biju pilnīgi tāda pati kā viņi, 

gribēju līdzinātie pjedestāla meitenēm, kuras cīnās katras sacensības par trijnieku un 

tiek uz augsta mēroga sacensībām, jo visi vieglatlētu starpā viņas atpazina un 

apbrīnoja, tajā skaitā es. Es gribēju būt kā viņas- skriet kā viņas, mest kā viņas un lēkt 

kā viņas. Es mēģināju viņas attēlot, bet rezultāta nebija. Es sāku mainīt domāšanu, 

draugus un mainīt tos cilvēkus, kurus kādreiz uzskatīju par paraugiem, saprotot to, ka 

mēs bieži vien labāko meklējam, skatoties tālumā, nepamanot to, ka pats labākais ir 

tepat blakus un lepojās ar Tevi! 

 


