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«Ticu — labais vairo labo»
Agrita Blumberga

Dodoties uz aerobikas nodarbību, ko otrdienu un 
ceturtdienu vakaros Pastendē vada enerģiskā Tatja-
na Ieviņa, aizdomājos par to, kā viņa atsaukusies sa-
vam aicinājumam. Šķiet, no malas vislabāk redzama 
dzirkstelīte, kas, sākoties nodarbībai, nemanāmi pa-
zib viņas acīs. Tā pauž dzīvesprieku un apņēmību, ko 
gribot negribot pārņem arī apkārtējie. Tatjana uz-
skata: katram jādara tas, kas viņu iedvesmo, sniedz 
baudu un sagādā laimes izjūtu. Viņa savu laimes 
izjūtu ir satvērusi un tik viegli prom laist negrasās!

Ar vīru Tatjana kopā ir jau 
13 gadus un kopīgiem spē-
kiem audzina trīs bērnus.

Albuma foto

Tatjanas bērnība aizritēja Rojā, 
taču par nozīmīgu dzīves posmu viņa 
sauc arī Karpatos pavadīto laiku. 
Tā kā viņas tētis ir ukrainis, vasarās 
meitene devās uz Ukrainu pie vecve-
cākiem. «Vecākiem bija jāstrādā, un, 
tiklīdz beidzās skola, mani sūtīja pie 
vecmāmiņas. Tur jau mani gaidīja 
darbs — tehnikas nekādas, bet lopu 
daudz. Ar citiem bērniem nebija lai-
ka draudzēties, jo bija jāiet ganos. 
Vācu sienu, pieskatīju cāļus, rūpējos 
par govīm, aitām, zosīm, pīlēm un 
darīju citus darbus.

Kādu reizi biju aizgājusi ganos, 
lasīju grāmatu un izdomāju, ka jāiet 
riekstos. Karpatos ātri paliek tumšs, 
vakars pienāca ļoti strauji, un vairs 
netiku ārā no meža. Tumsa liela, 
govju nav, bet no kalna lejā jātiek. 
Atnākot mājās, no omes dabūju pa-
matīgu rājienu. Mežos dzīvo vilki, 
lāči un citi plēsīgi dzīvnieki — varēja 
būt visādi, bet, paldies Dievam, viss 
beidzās veiksmīgi,» atceras Tatjana.
Pirmo reizi Karpatos
viņa nonāca piecu gadu vecumā. 
Tolaik meitene nemācēja ukraiņu 
valodu, un līdz ar to nesaprata, ko 
apkārtējie vēlas. Sākotnēji Tatjana 
pārdzīvoja, taču laika gaitā jaunajā 
vidē iejutās un vasaras beigās jau bija 
piemirsusi latviešu valodu. «Brālis 
teica: «Es tev līdzi nestaigāšu, tiec 
galā pati!» Viņš par mani ir piecus 
gadus vecāks — kopā ķērām zvirbu-
ļus, likām somā, gājām uz veikalu un 
tur palaidām vaļā. Tajā laikā tā bija 
vienīgā izklaide. Nebija ne televīzijas, 
ne telefona. Mums bija vienīgais tele-
fons ciemā, tāpēc kaimiņi bieži nāca 
ciemos. Vēl tagad katru gadu brau-
cam uz Karpatiem,» teic Tatjana. 
Visvairāk viņu šajā vietā saista miers, 
klusums un brīvība — tā ir iespēja 
atpūsties no ārpasaules un pabūt vie
natnē ar savām domām un izjūtām.

Tatjana ir dzimusi Talsos, taču vi-
ņas brālis pirmos dzīves gadus aizva-
dīja Ukrainā. Bērnībā viņu attiecības 
nebija no tām labākajām — abi bieži 
kāvās un strīdējās. Tās ievērojami uz-
labojās laikā, kad brālis sāka studēt 
Rīgā. «Mazotnē viens otru nevarējām 
ciest — viņš spīdzināja manas lelles, 
es metu ārā viņa mašīnas un kāvāmies 
līdz ārprātam. Mani bērni satiek diez-
gan labi, bet mums tā nebija,» viņa 
smejas. Savu lomu spēlēja arī tas, ka 
ģimene dzīvoja vienā istabā.

Viņas tētis visu mūži ir bijis šofe-
ris, savukārt mamma strādājusi mili-
cijā. Oficiāli Tatjanas vecāki izšķīrās 
brīdī, kad viņa pabeidza vidusskolu, 
taču kopā nedzīvoja jau sen. Lai-
kā, kad nekursēja autobusi un bija 
degvielas deficīts, viņas mamma 
bija spiesta dzīvot un strādāt Talsos. 
Mājās viņa brauca tikai nedēļas no-
galēs. Tā kā tētis strādāja no rīta līdz 
vakaram un mājās neviena nebija, 
Tatjanai bija pilnīga rīcības brīvība. 
Dažkārt meitene izlēma, ka nevēlas 
iet uz skolu, viltoja tēta parakstu un 
palika mājās. «Man nekad nav pa-
ticis mācīties, esmu praktiķe. Skolu 
bastoju ļoti bieži. Sekmes bija labas, 
liecība apmierinoša, un es īpaši ne-
iespringu. Tēta parakstu viltot varēju 
elementāri. Bērnībā cilvēks nedomā 

«Pēc vingrošanas braucu mājās laimīga — 
nezinu, kāpēc, bet man gribas smaidīt,» atklāj 
Tatjana Ieviņa.                            Edgara Lāča foto

par sekām vai to, 
ka ar viņu kaut 
kas var notikt. 
Reiz Rojā bija 
vētra, un mēs ar 
draudzeni izdo-
mājām aiziet uz 
molu — gandrīz 
netikām atpakaļ. 
Nepadomājām, 
cik tas ir bīstami.

Agrāk Rojā 
bija arī jauncelt-
nes, kas jau tajā 
laikā bija grausts. 
Mamma vienmēr 
teica, ka var spē-
lēties visur, tikai 
ne jaunceltnēs, taču mums tas nebi-
ja šķērslis. Pārsvarā laiku pavadīju 
ārā — man bērnība saistās ar snie-
gu, ragavām un dažādām aktivitātēm 
svaigā gaisā. Mamma vienreiz teica: 
«Meit, tev tā bize nopūs! Nekad 
nav sausa.» Man vienmēr bijuši gari 
mati — ziemā sasaluši, vasarā slap-
ji,» skaidro Tatjana.

Viņa atzīst, ka pēc izskata un 
mentalitātes ir līdzīgāka tētim, kurš 
pēc rakstura bija stingrs — mājās 
bija jābūt kārtībai, un, ja darbi netika 
izdarīti, varēja gaidīt pērienu.
Mācoties Rojas vidusskolā,
viņa izlēma pārcelties uz Talsiem 
pie mammas, iestāties vakarskolā 
un sākt strādāt maizes ceptuvē. Pēc 
nakts maiņas Tatjana gandrīz nogulē-
ja eksāmenu, taču beigās tika ar visu 
galā. Drīz vien viņa satika savu pirmo 
mīlestību un izmācījās par sekretāri 
lietvedi, taču šajā profesijā nav strā-
dājusi ne dienas. Pēc kāzām piedzima 
dēls, kuram bija dažādas veselības 
problēmas. Viņš divus gadus dzīvoja 
pa slimnīcām, un šis 
laiks bija ļoti smags. 
Tatjana atzīst, ka tas 
viņu kā cilvēku mainī-
ja par 120 procentiem. 
Drīz vien viņa izšķīrās 
no vīra un satika otro vīru, ar kuru 
kopā ir jau 13 gadus un kopīgiem 
spēkiem audzina trīs bērnus.

Aizrauties ar sportu Tatjana sāka 
jaunībā. «Nevarētu teikt, ka bērnībā 
biju liela sportiste — sacensībās pie-
dalījos, bet pirmās vietas neizcīnīju. 
Viss sākās ar to, ka gāju dejot pie 
Evas Fricbergas. Tolaik viņa Rojā 
savāca grupiņu ar meitenēm, un mēs 
bijām viņas pirmie izmēģinājuma 
trusīši. Pēc tam atnācu uz Talsiem 
un apmeklēju aerobikas nodarbības 
pie Janas Kalderauskas. Viņa bija tā, 
kura manī ielika mīlestību pret spor-
tu un kustībām. Vēlāk Jana pārcē-
lās uz Liepāju un sāku trenēties pie 
Kristīnes Mālas.

Pirms diviem trim gadiem pabei-
dzu Sporta izglītības aģentūru — ar 
gadiem sāku saprast, ka jāmācās. 
Nūjošanas trenere manī kaut ko sa-
skatīja un ieteica attīstīt savas pras-
mes. Tajā brīdī atklāju, ka nevaru 
skriet, jo man sāp celis. Gribēju kaut 
ko darīt un sapratu, ka nūjošana ir 
laba alternatīva. Izbaudu to, ka esmu 
svaigā gaisā, jo zinu, ka ziemā nekad 
sevi neizdzītu ārā uz divām stundām. 
Tādu kā es ir ļoti daudz — neesmu 

vienīgā, kura ziemā praktiski neiz-
iet ārā. Nūjošana ir laba motivācija. 
Ziemā gaiss ir tik dzestrs un spir-
dzinošs, ka pēc tam liekas — varētu 
apskriet pusi pasaules. Mums ir arī 
lieliska kompānija — kopā ar nūjo-
tājām izrunājam visu dzīvi,» skaidro 
Tatjana. Viņa ir iemīlējusi pastaigu 
un vēlas to palīdzēt izdarīt arī citiem. 
Visbiežāk cilvēki aiziet uz darbu, 
visu dienu sēž un ārā atrodas tikai 
tik ilgi, kamēr nokļūst mājās. Viņiem 
pietrūkst svaiga gaisa, rodas skābek-
ļa trūkums un līdz ar to — grūtības 
koncentrēties.
Trīs reizes nedēļā
Tatjana vada nūjošanas nodarbības, 
savukārt divas reizes nedēļā — aero-
biku. Sākotnēji nodarbību vadīšana vi-
ņas plānos neietilpa — spert šādu soli 
viņu pamudināja kaimiņiene un kolē-
ģe. Drīz vien viņas trijatā sāka nūjot, 
un ar laiku sportot gribētāju pulciņš 
pieauga. «Vēlāk kolēģes sāka čīkstēt, 
ka viņām sāp mugura un mums jāvin-
gro. Es parādīju vingrinājumus, bet 

darbā visi bija dusmī-
gi, jo neko nesaprata. 
Tad viena kolēģe tei-
ca: «Es atradu telpas, 
tev mums būs jāvada 
aerobika.» Viņa mani 

nostādīja fakta priekšā. Aizbraucu uz 
Pastendi, visu sarunāju, un tā tas aiz-
sākās. Šis ir jau otrais gads, kopš vadu 
aerobikas nodarbības.

Cenšos izdalīt divas spēka grupas, 
lai visiem būtu labi. Ir vieglais un 
grūtais variants, un katrs var izvēlē-
ties savu intensitāti. Protams, visiem 
nepieiesi klāt, bet mēģinu sekot līdzi 
notiekošajam. Ja redzu, ka vingrinā-
jums tiek veikts nepareizi, parādu 
pareizo variantu, lai cilvēks sajustu 
efektu, nevis defektu. Nozīme ir gan 
darbam, gan talantam, taču arī bez 
liela talanta var vingrot, kustēties un 
daudz ko sasniegt. Kādam potenciāls 
ir lielāks, kādam mazāks — visi ne-
kad nebūs olimpiskie čempioni, mēs 
tam neesam paredzēti, un tas nav va-
jadzīgs,» norāda Tatjana. Paldies par 
atbalstu un iespēju vadīt nodarbības 
viņa veltī Pastendes sporta centra 
«Akmeņkaļi» vadītājam Valdim Kal-
derauskim.
Vadot pirmo aerobikas
nodarbību, viņa izjuta milzīgu uz-
traukumu — kā pirms eksāmena. 
«Sēdēju uz kāpnēm, man tūlīt bija 
jābrauc, un vēders kutēja, bet tad, 
kad iesāku vingrot, soļot un elpot, 

Bērnībā attiecības ar brāli 
nebija no tām labākajām, taču 
šobrīd viņa priecājas, ka bla-
kus ir spēcīgs balsts.

Kopā ar draudzeni (no krei-
sās), svinot savu 18. dzimša-
nas dienu.

par to vairs nedomāju — atslābinā-
jos un baudīju procesu. Ir bijis tā, ka 
ziemā nevienam negribas vingrot, uz 
nodarbību atbrauc viens cilvēks un 
jautā: «Atceļam?» Es saku: «Nē, mēs 
vingrosim divatā!»

Ja man tas nepatiktu, pateiktu — 
nav vērts. Es to nedaru ar nolūku no-
pelnīt. Ja ar sportu varētu nopelnīt 
iztikai, noteikti neko citu nedarītu, 
bet tā diemžēl nav. Protams, Rīgā 
situācija atšķiras — tur ir citi izceno-
jumi, bet neesmu metropoles fane, 
man labāk patīk mazpilsēta,» atklāj 
Tatjana.

Nu jau vairāk nekā desmit gadu 
viņa strādā lielveikalā «Rimi», kur 
iepazinās arī ar savu tagadējo vīru. 
Kādā darbinieku ballē viņš bija atnā-
cis līdzi toreizējai veikala vadītājai. 
Balles laikā abi saskatījās, pēc tam 
sazvanījās, un izrādījās, ka dzīvo kai-
miņos. Pēc trīs gadus ilgas draudzības 
viņi apprecējās. «Salaulājāmies Rojā, 
un kāzas svinējām četratā — mans 
brālis ar sievu bija vedēji. Tagad vien-
mēr visiem saku — padomājiet, vai 
vajag taisīt lielas kāzas, četratā ir bai-
gi forši. Nav jādomā, 
vai viesi ir paēduši, ra-
sols nav skābs un visa 
pietiek. Diena pieder 
tikai jaunajam pārim, 
un nav nekāda stresa.

Mums abiem pūrā 
no pirmās laulības ir 
pa dēlam, un pēc kāzām pieteicās 
meitiņa. Kad bērni bija mazi, kaš-
ķējās savā starpā, bet laiks iet, bērni 
aug un mainās. Šobrīd viņi ir drau-
dzīgi, un man par to ir liels prieks. 
Anrijam būs 18, Uģim ir 15 un Karo-
līnai pēc divām nedēļām būs desmit 
gadi. Bērni ir lieli, un nu varu sākt 
dzīvot sev. Anrijs mācās Rīgas Valsts 
tehnikumā, un mājās brauc tikai ne-
dēļas nogalēs. Māja paliek tukšāka, 
un sāku saprast, ka laiks nestāv uz 
vietas, kaut gan pati vēl jūtos jauna,» 
smejas Tatjana. Bērniem viņa cenšas 
iemācīt to, ka ģimenei vienmēr jātu-
ras kopā.

Lielu paldies Tatjana
saka vīram un bērniem, kuri viņu at-
balsta jebkurā situācijā. «Tā kā mājās 
esmu salīdzinoši maz, satikties iznāk 
tikai vakarā. Viņi zina, ka nav vērts 
neko teikt — ja es kaut ko esmu iz-
domājusi un ļoti vēlos, tad tā arī būs. 
Protams, ja man ir brīva nedēļas no-
gale, cenšamies to pavadīt kopā. Tā-
pat mēģinām divreiz gadā kaut kur 
aizbraukt. Pēdējo gadu laikā īrējam 
kemperi un kopā ar draugiem brau-
cam uz Sāremā. Neskatoties uz to, 
ka saskaņot grafikus un kaut kur aiz-
braukt paliek aizvien grūtāk, vien-
mēr dodamies uz Karpatiem. Cilvēki 
Latvijā bieži vien uzpūš no mušas 
ziloni, taču tur ir daudz smagākas 

problēmas un dzīve 
ir grūtāka. Par spīti 
problēmām tur gūstu 
enerģijas lādiņu vi-
sam gadam.

Protams, mani uz-
lādēt spēj arī sports. 
Katram jādara tas, 

kas viņu iedvesmo, sniedz baudu 
un sagādā laimes izjūtu. Man tas ir 
sports — pēc vingrošanas braucu 
mājās laimīga — nezinu, kāpēc, bet 
man gribas smaidīt. Tas nozīmē, ka 
mērķis ir sasniegts. Ja kāds vēl pasa-
ka «paldies», es vispār lidoju.

Vienmēr jau gribas labāk un vai-
rāk, bet cenšos pieņemt esošo si-
tuāciju, izmantoju visas iespējas, ko 
dzīve sniedz, un esmu uz pozitīva viļ-
ņa — man negācijas nav vajadzīgas. 
Zināmā mērā gribas iemest akmeni 
valdības lauciņā, bet esmu no tiem 
cilvēkiem, kuri tic, ka labais vairo 
labo,» izjūtās dalās Tatjana.

«Pārsvarā laiku pavadīju 
ārā — man bērnība saistās ar 
dažādām aktivitātēm svaigā 
gaisā,» atceras Tatjana.

Neesmu metropoles 
fane, man labāk 
patīk mazpilsēta.

Kādam potenciāls 
ir lielāks, kādam 

mazāks — visi nekad 
nebūs olimpiskie 

čempioni.


