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Iepazīst Latvijas olimpisko BMX komandu Veiksmīgi

aizvadīts galda
spēļu maratons

17. decembrī Ķekavā, privātajā
pamatskolā Gaismas Tilts 97, bija
ieradies divkārtējais olimpiskais
čempions
BMX
riteņbraukšanas
vēsturē Māris Štrombergs ar savu
olimpisko komandu, lai pastāstītu
skolēniem par saviem sasniegumiem,
sportista ikdienu un savu komandu.
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Kopā ar Māri Štrombergu bija ieradušies
BMX braucēji Edžus Treimanis un
Rihards Veide, treneris Ivo Lakučs,
fizioterapeits Mareks Osovskis.
Privātajā pamatskolā katru gadu tiek
realizēts projekts Manu vecāku profesija,
kura laikā skolēni iepazīstas ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Projekts dod iespēju
arī pašiem mazākajiem skolas audzēkņiem,
kuri neiesaistās Vislatvijas Ēnu dienas
aktivitātēs, izzināt dažādas profesijas, gūt
priekšstatu par tām. Tikšanās reizēs bērniem
ir iespēja uzdot interesējošus jautājumus,
uzzināt,
kādas
profesijas
pārstāvis
ir skolas biedra vecāks.
Šoreiz mums bija tas gods iepazīt Melisas, Megijas un Dāvida tēti, olimpiskās komandas fizioterapeitu Mareku Osovski, kas
bija ieradies kopā ar BMX olimpisko komandu. Skolēnus interesēja visdažādākie
jautājumi, piemēram, sportista ikdiena,
treniņu ilgums, fiziskās sagatavotības

Gada
nogalē
tika
aizvadīts
gadskārtējais
tirdzniecības
centra Liiba galda spēļu maratons,
kurā dalībnieki sacentās šaha
spēlē, šautriņu mešanā un novusā.
Šoreiz čempiona titulu izcīnīja
Juris Firsts, savukārt par vicečempioniem kļuva Vilis Kalniņš un
Vladimirs Mihnovskis.

Sportists Māris Štronbergs zinātkāro bērnu ielenkumā
uzturēšana, sportista ēdienkarte, sporta
inventārs, sasniegtie garākie lēcieni, kā tikt
galā ar uztraukumu pirms starta, veiksmes
un neveiksmes.
Pateicoties projektam un skolas
Grāmatu nedēļai, skolēniem ir bijusi iespēja
tikties ar aktieriem, režisoriem, dzejniekiem,

mediķiem, stjuarti, hokeja un florbola treneriem, basketbolistu, sporta žurnālistiem un
citu profesiju pārstāvjiem.
Šīs dienas tikšanās bija neaizmirstama
Ziemassvētku dāvana visiem – skolēniem,
skolotājiem, vecākiem un viesiem.
Sandra Legzdiņa

Ķekavas novadam – Latvijas čempions novusā

Jā, mēs to gaidījām, cerējām un ticējām.
Bet zinājām arī, cik grūti to izdarīt, kad
apmēram 500 novusistu konkurencē, kas
katru gadu piedalās Latvijas čempionātā, ir
30 un vairāk vīru, kas spēkos ir līdzvērtīgi
un savu labāko sniegumu rāda tieši cīņās
par prestižo zelta medaļu individuālajā
vērtējumā. Tas ilgajā sportista karjerā
nebija izdevies ne Ķekavas vienīgajam novusa lielmeistaram Modrim Kausam, ne
pieredzējušajam Daugmales meistaram
Egilam Cepurītim. Bija zelta medaļas komandu čempionātā un dubultspēlēs, pat
Eiropas čempionātā, bet individuālajā
vērtējumā – nu nekādi.
Mikus par čempionu kļuva, novusā
trenējoties nepilnus piecus gadus. Ar otro
piegājienu tika līdz Latvijas čempionāta
finālam, jau otrajā finālā paņēma zeltu,
ierakstot jaunu lappusi Latvijas novusa
vēsturē, vēl nepaguvis kļūt pat par sporta
meistara kandidātu.
Vienkāršs, izpalīdzīgs, pat nedaudz
kautrīgs puisis. Viss, kam ķeras klāt, labi padodas. Pie novusa galda – precīzs, aukstasinīgs,
korekts. Un, protams, apveltīts ar milzīgu
gribasspēku – pirms diviem gadiem pateica:
“Es būšu čempions,” – un, lūk, arī ir.
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Tas bija pārsteigums visai Latvijas novusa sabiedrībai, bet jo īpaši
patīkams panākums Ķekavas novada sportistu saimei – gada nogalē
par 2012. gada Latvijas čempionu
novusā individuālajā vērtējumā kļuva
mūsējais – 31 gadu vecais daugmalietis
Mikus Andersons.

Latvijas čempions novusā Mikus Andersons
Dzimis Latvijā pazīstamā Rīgas
kinostudijas operatora Mārtiņa Andersona
ģimenē, absolvējis 25. vidusskolu. Bērnībā,
kā jau visi puikas, aizrāvies ar futbolu,
tenisu, karatē, šahu un citiem sporta veidiem. Arī ar novusu, ko iemācīja vectēvs,
kurš pats agrāk bija piedalījies sacensībās.
Mājās bija novusa galds, un brīvos brīžos
novusu uzspēlēja visa ģimene. Un tieši
vectēvam ir nozīmīga loma to sportisko
īpašību izveidošanā, kas Mikum palīdzēja
kļūt par čempionu.
Pēc skolas Mikus aizgāja tēva pēdās un

kļuva par kinooperatoru, kas ir viņa ikdienas nodarbošanās arī šobrīd. Ģimene
pārcēlās uz dzīvi Daugmalē, novuss kādu
laiciņu tika nedaudz piemirsts. Un tad –
kāds nedaudz kuriozs gadījums, kas varēja
pārvilkt svītru Mika kļūšanai par augstas klases novusa spēlētāju, bet beigās,
iespējams, pat deva nelielu stimulu.
2008.
gada
pavasarī
notika
tradicionālais Ķekavas atklātais čempionāts
novusā. Uz turnīru bija ieradies paliels
skaits dalībnieku, visiem pat nepietika
novusa galdu. Diviem nepazīstamiem
puišiem no Daugmales gandrīz tika atteikts: “Ko tad jūs te ar tiem “spicajiem”
meistariem varēsiet spēlēt?” Beigās jau
tika paņemti. Rezultāti, protams, bija
pašvaki, bet, kad pēc pāris dienām puiši
bija klāt uz treniņu, sapratām, ka tie
nebūs viendienīši. Turklāt treniņos
aizrautīgi iesaistījās arī Mika mamma
un tētis. Ģimenes spēks ir ļoti palīdzējis
Mika sportiskajos sasniegumos. Mamma
Regīna, visādi atbalstot savu dēlu, pati ir
kļuvusi par Ķekavas novada spēcīgāko
novusa spēlētāju. Andersonu mājās Daugmales Daugaviešos bieži notiek nelieli
turnīri ar spēcīgā vecmeistara Egila
Cepurīša piedalīšanos, kura padomi ļoti
daudz devuši Mika sportiskajā izaugsmē.
Ķekavas novada komanda pirmo reizi
iekļuvusi Latvijas komandu čempionāta
virslīgā. Ceram, ka, jaunā līdera Mika
Andersona iedvesmota, gan komanda, gan
individuāli arī citi Ķekavas novusiti gūs
augstus sasniegumus šajā sporta veidā.
Juris Firsts

Lai pretendētu uz kopvērtējumu,
dalībniekiem bija jāpiedalās visos trīs galda spēļu maratona posmos.
Galda spēļu maratona cīņas aizsākās
14. novembra vakarā tirdzniecības centra
Liiba telpās, kafejnīcā Ņamma. Pirmajā
sacensību posmā dalībnieki pierādīja savas
prasmes šaha spēlē. Par šī posma
uzvarētāju kļuva Ādolfs Jegorovs, aiz sevis
atstājot Juri Firstu, bet 3. vietu ieguva Vilis
Kalniņš.
Otrajā posmā dalībnieki apliecināja
savu precizitātes līmeni šautriņu mešanā.
Augstus rezultātus sieviešu konkurencē
uzrādīja Laila Līgotne, aiz sevis otrajā vietā
atstājot Aneti Medni, kura uzvarētājai
piekāpās tikai ar viena punkta starpību,
savukārt 3.vietu ieguva Diāna Kās Daouda.
Vīriešu konkurencē 1. vieta – Vilim
Kalniņam, kurš, iegūstot 235 punktus,
atstāja aiz sevis Nikolaju Beloščenko, bet
3. vietā ierindojās Vladimirs Mihnovskis.
Savukārt maratona 3. posmā – dalībnieki
sacentās novusā. Sieviešu konkurencē
1. vietu ieguva Regīna Andersone,
2. vietu – Daina Vanaga un 3. vietu
izcīnīja Biruta Siliņa. Vīriešu konkurencē
nepārspēts palika Aldis Mednis, 2. vieta
Egilam Cepurītim un 3. vieta – Mikum
Andersonam.
Paldies sacensību galvenajam tiesnesim
Jurim Firstam, tirdzniecības centram Liiba un kafejnīcai Ņamma par sagādātajām
pārsteigumu balvām galda spēļu maratona uzvarētājiem, kā arī sacensību
dalībniekiem par piedalīšanos.
Anete Medne

Riteņbraucējiem
godalgotas
vietas

16. decembrī veloprofa ziemas MTB
maratonā Inčukalnā startēja un
godalgotās vietas izcīnīja Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi – 2. vieta
Kristoferam Bindemanim un 3. vieta
Edgaram Maculēvičam.
Savukārt 26. decembrī velokrosā Beļģijā,
Antheit (Wanze), Kristofers Bindemanis
izcīnīja 2. vietu.
Apsveicam Ķekavas novada sporta skolas
audzēkņus un viņa treneri Uldi Puzaku ar
panākumiem.
Vaira Kumermane

