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Agrita Blumberga

Topošā mājturības, mājsaimnie-
cības un tehnoloģiju skolotāja Laura 
Šironova rokdarbiem dzīvē atvēlējusi 
īpašu vietu — to veidošana ir gan vi-
ņas pienākums, gan vaļasprieks. Šī 
aizraušanās sākusies jau 3. klasē un 
ir pavadījusi jaunieti līdz pat šodienai.

«Tagad man ir izjūta, ka atrodos īstajā 
vietā, un varu teikt — bija vērts censties,» 
sarunas laikā atzīst Laura.
Par lielāko iedvesmas avotu
jauniete sauc savas mājturības skolotājas 
Andu Dzeni un Kiru Petroviču, bez kuru 
palīdzības labie rezultāti, visticamāk, 
būtu izpalikuši.

«Vidusskolā izvēlējos mājturības vir-
zienu, un skolotāja Anda Dzene man pa-
vēra jaunas durvis uz mājturību, parādīja, 
ka tajā ir kaut kas interesants, un pamu-
dināja piedalīties atklātajā olimpiādē, 
kur ieguvu trešo pakāpi valstī. Vēlējos 
iesākto turpināt arī nākamajā gadā — 11. 
klasē cepu biskvīta kūku, kuras recepte 
bija mantojums no vecvecmāmiņas. Para-
lēli tam bija jāizstrādā pētnieciskā daļa 20 
lapaspušu garumā, kur salīdzināju izman-
totos produktus toreiz un tagad un pētīju, 
kā šī tradīcija attīstījusies manā ģimenē,» 
atceras Laura. Arī otrais un trešais gads 
vainagojās panākumiem — jauniete at-
kārtoti ieguva trešo pakāpi valstī. 12. kla-
ses laikā olimpiādes tēma «Iedvesmojies 
no sava meistara» aicināja iepazīties ar 
citiem rokdarbniekiem. Laura par savu 
meistaru izvēlējās Ritu Rozenbergu, no 
kuras iedvesmojoties radīja neliela for-
māta sedziņas, zeķes, cimdus, čības un 
spilvenu.

Laura pēc Valdemārpils vidusskolas sko-
lēnu pašdarināto tērpu skates «Modes un 
dzīves smalkumi» kleitā, kas vienlaikus 
bija arī viņas diplomdarbs.                     
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Talseniekam Aivim Hermansonam 
motivācija tālu nav jāmeklē — viņš 
aktīvi trenējas spēka trīscīņā un ar 
smagu darbu guvis labus rezultātus. 
Pagājušajā gadā jaunietis kļuva par 
Latvijas čempionu svaru stieņa spieša-
nā guļus, kā arī ieguvis 2. vietu Baltijas 
valstu čempionāta posmā savā grupā.

«Ar sportu esmu uzaudzis kopš bērnī-
bas. Astoņu gadu vecumā sāku skatīties 
«Eurosport» kanālu, interesējos par to 
dienu no dienas. Agrāk domāju nākotni 
saistīt ar sporta žurnālistiku, bet sapratu, 
ka tā nebūs man piemērota. Sākotnēji 
spēlēju futbolu, basketbolu un volejbolu, 
taču nopietnāk trenēties un pilnveidot sevi 
sāku 11. klases laikā. Sapratu, ka kaut kas 
ir jāmaina, jo negribēju palikt «skaliņš». 
Ar spēka trīscīņu sāku nodarboties pirms 
divarpus gadiem, kad man bija 22 gadi,» 
atceras Aivis. Uzsākt treniņus viņam palī-
dzēja arī apkārtējie, kas jaunieti atbalstīja 
un ieteica sekot savai sirdsbalsij. Protams, 
bija kādi cilvēki, kas centās viņu atturēt, 
taču par spīti visam Aivis šo cīņu uzsāka 
un šobrīd uzskata, ka ir sevi parādījis.
Brīžos, kad gribas padoties,
jaunieti spēj motivēt ģimene un draudze-
ne. Lai arī viņam reizi pa reizei uznāk 
vājuma brīži, pēc neilgas pauzes moti-

Viens no Aivja nākotnes sap-
ņiem saistās ar svaru zāles atvēr-
šanu un kļūšanu par fitnesa treneri.
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Vislielāko prieku jaunietei
sagādā apģērba darināšana, kur iespē-
jams izvēlēties sev tīkamāko krāsu, for-
mu un materiālu.

«Tad, kad sāku veidot rok-
darbus, man katru dienu bija 
jāuzvelk kaut kas pašas dari-
nāts, pēc laika tas apnika, taču 
šobrīd cenšos atsākt valkāt un 
dāvināt draugiem un ģimenei 
pašas darināto apģērbu un ro-
tas. Bija tāds posms, kad gāju 
uz pērļu veikalu un man katru 
reizi bija jānopērk pērles un jā-
taisa auskari,» stāsta jauniete. 
Viņasprāt, mūsdienās bērniem 
pietrūkst pacietības, un viņi 
visu grib ļoti ātri. Mājturības 
stundā ir jāada, jātamborē, jā-
šuj, un tas prasa ilgstošu laiku 
un pacietību. Nozīme ir arī 
mērķtiecībai, spējai ieklausīties 
un nemitīgi turpināt attīstīties. 
«Man liekas, ka talantam un ie-
guldītajam darbam ir jābūt pro-
porcionāliem. Cilvēks, kuram 
nav tik liela talanta, ar cenša-
nos un gribasspēku var sasniegt 
daudz vairāk, nekā tas, kuram ir 
šis talants un kurš to neizman-
to,» uzskata Laura. Meitenei ir 
arī kāds moto, kam viņa dzīvē 
cenšas sekot un kas viņu pava-
dījis it visur, proti, galvenais ir 
pārspēt pašam sevi un tad izdo-
sies pārspēt arī citus.
Šobrīd viņa ir iestājusies
Latvijas Universitātes Peda-
goģijas, psiholoģijas un māks-
las fakultātē un, pateicoties 

olimpiādēs sasniegtajiem rezultātiem, 
studē budžeta grupā. Kopumā šajā stu-
diju programmā ir tikai septiņas budže-
ta vietas, taču, tā kā meiteņu, kuras vē-

lētos strādāt par mājturības skolotājām, 
ir maz, konkurence nav liela. Lai arī 
kārtība augstskolā ir citāda, meitene uz 
to skatās pozitīvi. «Mani interesē tas, ko 
mācos, protams, ir daudz jaunas informā-
cijas, ir apstākļi, kuriem jāpielāgojas, bet 
visu to, ko man stāsta, cenšos uztvert un 
atcerēties. Pagaidām tam, lai apsēstos un 
darītu ko tādu, kas man nav uzdots, nav 
laika. Bet tas viss ir saistīts. Kādās lekci-
jās apgūstu mācīšanās pamatus, teoriju 
un psiholoģiju, bet ir arī daudz praktisku 
darbu.

Pedagoģija mani sāka interesēt vidus-
skolas laikā, pamatskolā vēl svārstījos, 
bet vēlāk sapratu, ka man patīk strādāt 
ar bērniem. Domāju, ka nevarētu strādāt 
vietā, kur visu laiku būtu viena, — man 
vajag cilvēkus, ar kuriem komunicēt.»

Jautāta par nākotnes plāniem, Laura 
apsver iespēju atgriezties Talsu novadā, 
viss gan ir atkarīgs no tā, kur izdosies 
atrast darbu. Laukos skolotājam ir ne-
daudz vieglāk arī skolēnu skaita dēļ. Ja 
bērnu ir daudz, mājturības skolotājam 
ir liela skriešana — pie katra ir jāpieiet, 
kaut kas jāparāda, darbu nepieciešams 
novērtēt un jāspēj izsekot tam, vai darbu 
veido viņš pats, draugs vai mamma.

Tiem jauniešiem, kuri vēlētos darbo-
ties šajā jomā, meitene iesaka piedalīties 
ārpusstundu aktivitātēs un aktīvi sekot 
līdzi mācību vielai stundās. «Talsos ir 
mākslas skola, bērnu un jauniešu centrs, 
dažādi pulciņi. Protams, nav uzreiz jā-
skrien uz visiem pulciņiem, bet jāsāk ar 
vienu, jāgūst informācija, tad var mēģināt 
iet pie nākamā, izvirzīt mērķus, un lēnām 
parādīsies rezultāti, kas kļūs par tālāko 
dzinējspēku,» pārdomās dalās Laura.

vācija atgriežas. Dažkārt lūzums rodas 
pārslodzes dēļ, tad viņš nedēļu vai divas 
padzīvo bez treniņiem, un pēcāk atgrie-
žas apritē ar lielāku jaudu. «Vienu brīdi 
apsvēru iespēju pamest visu, ģērbtuvē pa 
gaisu lidoja cimdi, botas un kas tik vēl 
ne. Tad pasēdēju, padomāju un sakārtoju 
sevi. Tajā brīdī biju guvis traumu, tāpēc 
lietas negāja no rokas. Nopietnāk šo sep-
tiņu astoņu gadu laikā esmu satraumējies 
divas trīs reizes, pārsvarā gan sezonas lai-
kā tās ir mikrotraumas,» atzīst Aivis.

Par sacensībām, kuras viņam palikušas 
atmiņā, jaunietis nosauc WPC Latvijas 
kausa izcīņas pirmo posmu, kur sava vecu-
ma kategorijā ieguva 2. vietu. Tā kā tās bija 
viņa pirmās lielāka mēroga sacensības, arī 
uztraukums bija lielāks. Šobrīd Aivis ir 
pieradis pie esošās kārtības un pirms sa-
censībām parasti izolējas no apkārtējiem, 
pastaigājas un nomierinās. «Pirms sacen-
sībām cenšos kaut kur noklīst vienatnē. Ja 
pirms starta kāds nāk parunāties, aizgrie-
žu muguru un cenšos aiziet. Domāju, mani 
komandas biedri ir sapratuši šo īpatnību, 
tomēr ir forši, ka reizi pa reizei kāds atnāk 
un uzmundrina,» atzīst puisis.
Spēka trīscīņa sastāv
no trim disciplīnām: pietupieniem, guļus 
spiešanas un vilkmes. Aizbraucot uz sa-
censībām, katrs dalībnieks tiek nosvērts 
un iedalīts savā svara kategorijā, vērā 
ņem arī vecumu. Aivis šobrīd startē open 

grupā, kur piedalās vīri no 24 līdz pat 40 
gadiem. Katrā disciplīnā ir trīs piegājieni, 
kuru laikā dalībnieks pats koriģē svaru, 
cenšoties sasniegt labāko rezultātu. Aivja 
labākais rezultāts kopsummā līdz šim ir 
465 kilogrami.

Jaunietis trenējas trīs līdz četras reizes 
nedēļā, kā arī lieto sporta uzturu, taču, 
runājot par ēdienkarti, neievēro bodibil-
dinga principus, kur, lai nonāktu līdz vē-
lamajam ķermenim, jāēd praktiski viss. Vi-
ņaprāt, šajā jomā domas atšķiras, un, tikai 
uzklausot un saliekot kopā citu viedokļus, 
cilvēkam izveidojas priekšstats par to, kas 
ir pareizi. Tāpat katra sportista ziņā paliek 
lēmums par ekipējuma izmantošanu. Kopš 
šī gada sacensību dalībniekiem obligāti jā-
velk sporta triko, taču jostas un roku saišu 
lietošana ir atkarīga no katra paša. Aivis 
uzsver, ka šis sporta veids, salīdzinot ar ci-
tiem, ir lēts, jo viss vajadzīgais ir atbilstošs 
uzturs un sporta zāles abonements. Galve-
nais ir uzsākt treniņus, kas arī ir pats grū-
tākais. Ja izdodas noturēties mēnesi un tā 
lieta aiziet, atliek tikai turpināt.
Kādreiz jaunieša mērķi
bija augstāki — viņš vēlējās piedalīties 
pasaules čempionātā, kur īsā sagatavo-
šanās laika dēļ startu nācās atcelt. «Pa-
visam nesen sitos pa pasauli, taču šobrīd 
nevēlos sevi tik ļoti parādīt vai pierādīt, 
uzskatu, ka esmu to jau izdarījis,» pauž 
Aivis. «Protams, vēl daudz kas sasnie-

dzams, bet nesteigšos. Man ir arī citi plā-
ni — vēlos mācīties par fitnesa treneri un 
atvērt ja ne savu, tad kādu kopēju svaru 
zāli Latvijā. Nezinu, vai kādreiz īstenošu 
plānu par savu zāli, tas varētu būt tāds 
tālejošāks sapnis vai mērķis. Sākotnēji 
biju to sev izvirzījis kā ultimātu, bet tagad 
esmu sapratis, ka bez komandas to neiz-
dosies īstenot.»


