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Sākot trenēties, Tīna, tā-
pat kā lielākā daļa iesācēju, 
nodarbojās ar slēpošanu, 
taču, laikam ejot, viņa sa-
prata, ka vēlas pamēģināt 
ko jaunu un nedaudz eks-
trēmāku. Ar snovbordu 
jauniete aizrāvās septiņu 
gadu vecumā un nu no-
darbojas jau devīto gadu. 
Visvairāk šajā sporta veidā 
Tīnai patīk lēcienu izpil-
dīšana un iespēja kopā ar 

draugiem pabūt svaigā gaisā.
Jauniete atzīst, ka šobrīd 

snovbordu uztver kā vaļasprie-
ku, taču viņai ir savi mērķi un 
plāni, kurus tuvākajā laikā vēlē-
tos īstenot. Tīna trenējas vismaz 
trīs reizes nedēļā un visbiežāk 
dodas uz Milzkalnu. Šogad iz-
devies aizbraukt arī uz Cēsīm, 
Žagarkalnu un Riekstukalnu. 
Protams, sanāk paviesoties arī 
tepat — Kamparkalnā.

Pašlaik viņas lielākais panā-
kums ir 3. vieta Latvijas Skolu 
ziemas olimpiskajā festivālā. 
Tīna piedalījās virāžu slaloma 
disciplīnā, kur sportistam, brau-
cot lejā pa kalnu, pēc iespējas 
ātrāk jāveic noteikta distance. 

Sākotnēji sportisti veica kvali-
fikācijas braucienu, tālāk tika 
astoņi labākie, pusfinālā startēja 
seši sportisti, un fināla braucie-
nā — jau četri. Startējot pirmajā 
braucienā, Tīnai izdevās iekļūt 
pusfinālā un pēc tam finālā. 
Diemžēl finālā sportiste neveik
smīgi nokrita, taču, neskatoties 
uz to, uzstādīja trešo labāko lai-
ku savā vecuma grupā.

«Tā bija lieliski pavadīta die-
na, un guvu vienreizēju pieredzi. 
Sacensības mani vēl lielākā mērā 
ieinteresēja snovbordā kā no-
pietnā sporta veidā,» atklāj mei-
tene. Sacensībās viņa piedzīvoja 
milzīgu uztraukumu, taču šoreiz 
to mazināja tēta un draudzenes 
Anetes atbalsts.

Nākotnē Tīna vēlētos pieda-
līties Eiropas vai pat pasaules 
čempionātā, kā arī gūt pēc ie-
spējas labākus rezultātus valsts 
sacensībās. Viņa uzskata, ka la-
bam snovbordistam ir nepiecie-
šams gribasspēks, pacietība un 
bezbailība, jo bez šīm īpašībām 
iemācīties snovot būs grūti.

«Pats grūtākais šajā sporta 
veidā ir saņemties, lai uz tram
plīna uztaisītu kādu triku. Tas 

ir grūti, bet, ja tu saņemies un 
izdari, tad gandarījums pēc tam 
ir milzīgs. 2015. gadā guvu vieg-
lu smadzeņu satricinājumu, bet 
tādu lielu traumu nav bijis. Pro-
tams, laiku pa laikam uznāk arī 
tādas dienas, kad neparko ne-
gribas iet uz kalnu, bet tā notiek 
reti. Ja kaut kas nesanāk, kā ce-
rēts, cenšos nepadoties, turpināt 
cīnīties un ar jaunu sparu iet uz 
saviem mērķiem. Iedvesmu pa-
rasti smeļos no dažādiem pasau-
lē pazīstamiem snovbordistiem, 
piemēram, Šona Vaita,» norāda 
jauniete.

Tīna neslēpj, ka snovbords 
nav no tiem lētākajiem sporta 
veidiem: daudz izmaksā inven-
tārs — dēlis, zābaki, stiprināju-
mi un aizsargi, ķivere, muguras 
sargs, kā arī piemērots apģērbs. 
Lielas summas sanāk iztērēt arī 
par pacēlāju, kur cenas dažādos 
atpūtas kompleksos atšķiras.

Brīvajā laikā jaunajai snovbor-
distei darāmā netrūkst — neskaitot 
snovošanu, viņa brauc ar longbor-
du, veiko, skolas laikā apmeklē ģi-
tārspēles studiju «N», dzied korī, 
dodas uz volejbola treniņiem, kā 
arī nodarbojas ar dejošanu.

Agrita Blumberga

«Ja būtu jāsaskaita kon-
certi, kuros esmu piedalījies, 
diez vai izdotos visus atce-
rēties,»  smejas stendenieks 
Kaspars Ulmanis. Mūzika 
jaunieša dzīvē ieņem nozīmī-
gu lomu — viņš ir uzstājies 
kopā ar vairākiem Latvijā 
plaši pazīstamiem solistiem 
un šobrīd Latvijas Kultūras 
koledžā apgūst programmu 
«Muzikālo izrāžu izpildītājs».

— Kad un kā sāki aizrauties 
ar mūziku?

— Nebija viena konkrēta brī-
ža. Mūzika man patikusi jau no 
agras bērnības. Pirmsskolas sa-
gatavošanas iestādes «Sapnītis» 
audzinātāja Baiba Brice pama-
nīja, ka man ir laba balss, bet par 
to, vai tas ir panākums vai drīzāk 
veiksme, grūti spriest. Agrāk 
biju kontrtenors, kuru Latvijā ir 
ļoti maz, bet nu jau kādu laiku šo 
titulu sev vairs nevaru piedēvēt. 
12. klases beigās balss mainījās, 
un tagad tā veidojas par liriskā 
baritona balsi ar augstu falsetu.

— Kurš mūzikas stils tev pa-
šam ir vistuvākais?

— Man vispār nemēdz būt mī-
ļāko lietu, un ar mūziku ir tāpat. 
Varu klausīties visu — no klasis-
kās mūzikas līdz pat mūsdienu 
radio hitiem. Neesmu liels oper-
mūzikas fans un eksperts, taču 
viens ir skaidrs —, ja runājam par 
koncertu dzīvajā, tad opermūzi-
kas koncerts noteikti atstāj vis-
spēcīgāko iespaidu.

— Kādi līdz šim ir tavi lielā-
kie panākumi?

— Panākumu ir bijis daudz. 
Reiz ar mammu runājām, ka tad, 
ja būtu jāsaskaita koncerti, kuros 
esmu piedalījies, diez vai izdotos 
visus atcerēties. Manuprāt, lie-
lākais ieguvums ir pieredze un 
cilvēki, kurus šo gadu laikā esmu 
saticis. Viens no šādiem cilvēkiem 
noteikti ir kontrtenors Sergejs Jē-
gers, kurš man pasniedza vokālās 
nodarbības un ar kuru kopā esam 
arī uzstājušies. Vienu no visspil
gtākajiem momentiem piedzīvo-
ju, uzstājoties Stendes baznīcā, 
kur pēc pirmā panta man pievie-
nojās operdīva Inese Galante. 
Par šādu pavērsienu biju ļoti pār-
steigts, jo tas notika priekšnesu-
ma laikā. Pasākumu, kā jau minē-
ju, ir bijis ļoti daudz — sākot no 
solokoncerta Talsu novada muze-
jā un beidzot ar dalību Vispārējos 
latviešu Dziesmu un deju svētkos. 
Esmu bijis uz vienas skatuves ar 
visdažādākajiem māksliniekiem: 
saviem klasesbiedriem, kursa-
biedriem, Inesi Galanti, Sergeju 
Jēgeru, «The Sound Poets», vīru 
vokālo ansambli «Stende», sa-
viem draugiem un ģimeni.

— Kā pirms kāpšanas uz 
skatuves pārvari uztraukumu?

— Dažreiz uztraukums sagā-
dā problēmas, taču tas ir tikai 
cilvēcīgi. Sagatavošanās priekš-
nesumam atkarīga no tā, kāda 
būs dziesma. Ja tā ir aktīva, cen-
šos pozitīvi uzlādēties un pirms 
došanās uz skatuves neatslābt. 
Ja dziesma nopietnāka, cenšos 
koncentrēties uznācienam un 

pabūt viens. Ļoti 
liela uztraukuma 
gadījumā staigā-
ju šurpu turpu un 
reizēm žāvājos.

— Cik bieži 
trenējies, apmeklē 
mēģinājumus?

— Vīru vokālā 
ansambļa «Sten-
de» mēģinājumus 
apmeklēju tad, 
kad man ir iespēja tikt uz mā-
jām. Protams, ja tuvojas atbildīgs 
pasākums, Rīgas dzīve tam tiek 
pakārtota un uz mēģinājumiem 
dodos biežāk. Nevienā citā ko-
lektīvā pašlaik nedarbojos, jo 
daudz laika aizņem studijas, 
taču, tā kā tās ir saistītas ar mū-
ziku, katru nedēļu apmeklēju 
vokālās nodarbības un ansambli.

Vīru vokālajā ansamblī «Sten-
de» sāku dziedāt vairāku iemes-
lu dēļ. Pirmkārt, man ļoti patīk 
dziedāt, un, otrkārt, tā kā to vada 
mans tētis, interesēja, kāds viņš 
ir kā ansambļa vadītājs. Tagad 
saprotu, ka viņa sadarbība ar an-
sambļa dalībniekiem ir bijusi ļoti 
veiksmīga un kolektīvs ir sasnie-
dzis augstu līmeni. Varu lepoties 
gan ar dalību kolektīvā, gan ar 
savu tēti!

— Kā izlēmi mācīties par 
muzikālo izrāžu izpildītāju!

— Atbildēšu tā, kā atbildēju 
visiem, kad iestājos šajā nozarē:  
nolēmu būt radošs, nevis racio-
nāls cilvēks. Pamanīju, ka ir šāda 
specializācija, kas apvieno divas 
man tuvas lietas — mūziku un 
aktiermeistarību. Nodomāju 

— kāpēc ne? Esmu sapratis, ka 
man ļoti patīk tas, ko studēju. 
Esmu ieguvis ļoti daudz pozitīvu 
emociju un sapratis, ka, jo vai-
rāk daru, jo vairāk varu izdarīt. 
Studiju laikā esmu daudz pārdo-
mājis, kāda ir mana dzīve, kā arī 
esmu atbrīvojies no vairākiem 
stereotipiem. Ar dziedāšanu 
nodarbojos daudz ilgāk nekā ar 
aktierspēli, taču arī aktierspē-
le mani ir interesējusi jau no 
bērnības. Man patīk un, šķiet, 
arī sanāk. Pats neko neesmu 
komponējis vai sacerējis. Esmu 
izpildītājmākslinieks, kurš cita 
radīto spēj nodot skatītājam. 
Manuprāt, labam dziedātājam ir 
jāpiemīt skatuves šarmam un uz 
skatuves jābūt nesamākslotam.

— Kas tevi spēj iedvesmot?
— Man nav konkrētu autori-

tāšu, bet ik pa laikam mani spēj 
iedvesmot pavisam vienkārši cil-
vēki man apkārt — mamma, tē-
tis, kursabiedri un draugi. Mani 

iedvesmo viņu aizrautība, darba-
spējas un veids, kādā viņi lūkojas 
uz dzīvi. Šogad man ir pielipis 
tāds nosacīts moto, par ko ar 
kursabiedriem parasti pasmai-
dām. Ja kaut kas neizdodas, pa-
rasti saku — kā ir, tā ir. Es ticu, 
ka visas problēmas agrāk vai vē-
lāk kaut kādā veidā atrisinās.

— Kādi ir tuvākie pieturas 
punkti, ko tu nākotnē vēlētos 
sasniegt?

— Noteikti vēlos pabeigt 
augstskolu un sākt strādāt savā 
nozarē. Latvijā kultūras noza-
rē darbu atrast nemaz nav tik 
viegli. Tā kā studijas veido lielu 
daļu ikdienas un šobrīd ar kursa-
biedriem esam sākuši strādāt pie 
kursadarba, kas būs muzikālā 
izrāde, citiem hobijiem laika ne-
atliek, taču man patīk skatīties 
kino, un, ja būtu iespēja, noteik-
ti vairāk ceļotu. Lai gan drīzumā 
man izdosies arī paceļot.

«Mani uzrunā 
ļoti daudzi mūzikas 
stili. Varu klausī-
ties visu — no kla-
siskās mūzikas līdz 
pat mūsdienu ra-
dio hitiem,» atzīst 
Kaspars Ulmanis. 

Albuma foto

Tīna 
Kaļinovska (no 
kreisās), pieda-
loties Latvijas 
Skolu ziemas 

olimpiskajā festi-
vālā Ērgļos kopā 
ar snovbordisti 
Aneti Pozņaku.
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Agrita Blumberga

Mūsdienās par vienu no iecienītākajiem ziemas sporta vei-
diem jauniešu vidū ir kļuvis snovbords. Iespēja izjust ātrumu, 
izpildīt lēcienus un sajust, kā asinis ķermenī sāk cirkulēt āt-
rāk, vilina daudzus. Par to, kāds tad īsti ir šis sporta veids un 
kā tajā gūt panākumus, stāsta Talsu Valsts ģimnāzijas 9. kla-
ses skolniece Tīna Kaļinovska, kas Latvijas Skolu ziemas 
olimpiskajā festivālā ieguva godpilno 3. vietu.


