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Dzīve kā nebeidzams skrējiens pretī uzvarai
Agrita Blumberga

Pēc sarunas ar talsenieci Daci 
Hartmani apjaušu, ka ilgu laiku 
neesmu jutusies tik iedvesmota. 
Dace nupat nosvinēja savu 45. 
dzimšanas dienu, taču šķiet, ka 
gadu nasta viņu dara tikai stiprā-
ku. Sports Dacei ir kā ausīm tīka-
ma melodija, bez kuras dziesmas 
vārdiem nav jēgas. Viņa regulāri 
piedalās Latvijas Sporta veterā-
nu savienības Pašvaldību spor-
ta spēlēs, ir noskrējusi vairākus 
pusmaratonus un par vietu, kur 
jūtas vislabāk, sauc stadionu. 

Dace dzimusi 1972. gada 9. au-
gustā Ventspilī, bet jau no pāris mē-
nešu vecuma dzīvojusi Talsos. Viņas 
bērnība bijusi skaista un saulaina. 

«Ģimenē bijām četri — mamma, 
tētis, kurš jau 30 gadus vairs nav 
starp mums, es un par mani nepilnus 
piecus gadus vecāks brālis. Man bija 
fantastiska ģimene. Novēlu tādu kat-
ram,» teic Dace. Lai arī viņas vecāki 
bija aizņemti cilvēki, bērniem laiks 
vienmēr tika atvēlēts.

Vēlmi kustēties Dace ir pārņēmusi 
no tēta, kurš savulaik aktīvi darbojies 
sportā. Par mājās sēdēšanu nevarēja 
būt ne runas! Dace atceras: «Agrāk 
mums skolā bija jāmācās sešas die-
nas, tad abi ar brāli sestdien atnācām 
mājās, nolikām somas, mašīnā iekšā 
un braucām uz Dursupi, kur dzīvoja 
tēta mamma. Vakari pagāja pie omes 
— tētis brauca palīgā, bet mēs ar brā-
lēniem skraidījām apkārt. Svētdienās 
gājām uz dārzu un ravējām lauku 
vai devāmies ogot. Vecāki mūs visur 
ņēma līdzi un radināja pie darbiņiem. 
Bērnība bija fantastiska — sēta, pa-
slēpes, tautas bumba, riteņi…»
Tā kā darāmā bija daudz, 
blēņām laika neatlika. «Ar brāli sa-
dzīvojām draudzīgi. Viņš mani ļoti 
mīlēja un lutināja. Arī tagad mums 
ir labas attiecības — ja brālis brauc 
uz sacensībām, vienmēr tieku paaici-
nāta līdzi. Viņš ir jūrnieks, un brīžos, 
kad pārrodas mājās, atskan zvans: 
«Māsiņ, mēs tevi ņemam līdzi!» Viņš 
vienmēr apvaicājas par rezultātiem 
un pirmais paziņo, kuru vietu esmu 
ieguvusi. Bērnībā varēju nebaidīties, 
jo zināju, ka brāļa modrā acs mani 
vēro. Viņš mani pieskatīja un vil-
ka līdzi pie puikām. Mamma teica: 
«Nāku no darba, skatos — Daces 
nav. Izrādās — satuntulēta un ie-
likta hokeja vārtos. Deguns zils, bet 
turpina stāvēt!»,» viņa smejas. Tā kā 
Daces mamma ir no Liepājas puses, 
lielu daļu bērnības viņa pavadījusi 
tur. Mīlestība pret jūru un Liepāju  
saglabājusies līdz pat šai dienai. 

«Tāda kā esmu tagad — pedan-
tiska un pareiza, biju arī agrāk. Man 
vienmēr gribējās, lai vecāki ar mani 
lepotos. Tētis iespēju robežās ap-
meklēja visas sacensības, kurās pie-
dalījos. Kad guvu panākumus, do-
māju — priekš kam man? Galvenais 
bija parādīt tētim! Atceros to brīdi, 
kad ienācu istabā, noliku diplomu 
uz galda, un redzēju, ka viņš ir ne-
izsakāmi lepns. Tas bija viss, ko man 
vajadzēja,» skaidro Dace.

Skolas gados viņa izmisīgi vēlējās 
kļūt par basketbolisti. Tā kā Daces 
brālis trenējās basketbolā, viņa gāja 
līdzi uz treniņiem un pēc laika tika 
uzņemta komandā. Paralēli startēju-
si arī skriešanas sacensībās. «Rudenī 
piedalījos krosā, finišēju pirmā un 
nesapratu, ko tas sporta skolotājs tā 
brīnās. Viņš teica, ka man jāpaliek un 
jāsaņem diploms. Domāju — kāds 
vēl diploms? Biju maza un nesapra-
tu lietas būtību. Man vajadzēja tikai 
basketbolu,» smejas Dace. Diemžēl 
šim sapnim nebija lemts ilgs mūžs — 

«Man nav svarīgi, kuru vietu iegūstu, galve-
nais ir uzvarēt cīņā ar sevi,» atklāj Dace Hart-
mane.                                        Edgara Lāča foto

Bērnību Dace raksturo kā 
skaistu un saulainu laiku, kurā 
reizi pa reizei labprāt atgrieztos.                          

Albuma foto

Kopā ar vīru Ivaru un dēliem — Emīlu (no labās) un Kristeru 
(vidū). 

nākamā basketbola treniņa laikā ie-
radās vieglatlētikas treneris, kurš bija 
izlēmis — Dacei jānāk uz vieglatlēti-
ku! Šis lēmums meitenei sāpēja vēl 
ilgi — treniņi notika blakus zālē, un 
laiku pa laikam viņa pabāza galvu, lai 
palūkotos uz basketbolistiem. Apvie-
not abus sporta veidus tolaik nebija 
iespējams — viņa tika uzņemta spor-
ta klasē, taču vieglatlētika un basket-
bols bija divas dažādas programmas. 
Gandrīz katru nedēļas
nogali notika sacensības, un laika 
atpūtai atlika pavisam maz. Sporta 
klases mērķis bija sagatavot bērnus 
Murjāņu sporta ģimnāzijai, un tas 
bija katra audzēkņa kvēlākais sapnis. 
«Mums visu laiku teica, ka pavasarī 
jāizpilda normatīvi un tad varēsim 
doties uz Murjāņiem. Normatīvus iz-
pildījām, rezultāti bija labi, bet nekur 
netikām. Nezinu, kāpēc tā. Varbūt 
bērni no citām vietām bija uzrādījuši 
labākus rezultātus. Aizgāju uz Lai-
dzes sovhoztehnikumu un vairs ne-
biju nekas. Tajā brīdī īpaši nepārdzī-
voju, tikai tagad esmu sapratusi, cik 
daudz patiesībā zaudēju. Mūs gata-
voja kaut kam īpašam, un tad pēkšņi 
viss — ejiet, kur gribat, bet vairs ne 
kā sportisti. Tolaik nevarēja tā kā ta-
gad — gribu, kāpju mašīnā un brau-
cu iestāties. Bija jāgaida uzaicinā-
jums. Ja dzīve būtu ievirzījusies šajā 
virzienā, mans sapnis būtu piepildīts. 
Jau no 1. klases, kad uz lapiņām bija 
jāuzraksta, par ko katrs vēlas kļūt, ar 
pārliecību rakstīju — fizkultūras sko-
lotāja, taču dzīve paliek dzīve, un pēc 
8. klases aizgāju mācīties uz Laidzes 
sovhoztehnikumu par grāmatvedi,» 
atklāj Dace.

Pēc tehnikuma absolvēšanas viņa 
sāka strādāt uzņēmumā «Stendes 
naftas bāze», kur pildīja grāmatve-
des pienākumus. Agrāk augstākā 
izglītība nebija tik būtiska, un uzreiz 
pēc skolas beigšanas bija iespējams 
dabūt labu darbu, tāpēc domas par 
augstskolu tika atliktas malā. Arī 
sports šajā laikā zaudēja savu no-
zīmīgumu, un Daces acīm pavērās 
cita pasaule — viņai bija nauda, labs 
darbs un prātā neienāca doma, ka 
dzīvē ir vajadzīgs vēl kaut kas. Dar-
bavietā Dace iepazinās ar savu vīru 
Ivaru un pēc pieciem gadiem aizgā-
ja dekrētā. Viņa atceras: «Darbā pa 
logu vēroju, ka garām nāk elektriķis. 
Tā vienkārši saskatījāmies. Citreiz 
meitenes man prasa, kā to var just? 
To vienkārši jūt. Vīrs par mani ir des-
mit gadus vecāks, bet man tas patīk. 

Pirmo reizi startējot pusmaratonā, Dacei iz-
devās finišēt ātrāk kā divās stundās. 

Likās nosvērts, stabils vīrietis, kurš 
zina, ko grib, un tukši nerunā.»
Drīz vien abu laulībā 
dzima dēli —Emīls un Kristers. «Tā 
kā mans vīrs ir sabilnieks, septiņus 
gadus dzīvojām lauku mājā Sabilē. 
Puikas izauga brīvā dabā. Biju māj-
saimniece uz pilnu slodzi. Pēc laika 
pārcēlāmies uz Talsiem, vīram bija 
maiņas darbs, varēju iet strādāt, 
bet tad iedomājos, ka man vajadzē-
tu ņemt auklīti, un to es negribēju. 
Teikt mammai — es eju strādāt, un 
tev tagad jāaudzina mani bērni — arī 
nevēlējos. Sapratu, ka nekas nebūs 
vērtīgāks par to, ko pati ielikšu savos 
bērnos. Mazotnē ļoti ilgi spēlējos ar 
lellēm, mamma gribēja, lai pārtrau-
cu, bet omīte vēl teica: «Tu redzēsi, 
būs laba mamma!»

Vecākais dēls Emīls ar sportu sāka 
nodarboties jau ļoti agrā vecumā. 
Reiz pēc uzvaras krosā viņš nāca pār 
ielu ar diplomu rokās, un es tāda lep-
na pie sevis nodomāju: «Mans dēls!» 
Drīz vien treneris Mārtiņš Maķevics 
viņu iesaistīja florbolā, taču paralēli 
Emīls vienmēr ir darbojies arī viegl-
atlētikā. Savu sapni lielā mērā izdzī-
voju caur dēlu. Ja kaut kur notika 
sacensības, biju vienīgā, kas bļaustās. 
Man pat bērni ir nākuši klāt un jau-
tājuši: «Jūs esat trenere?» Ja ļautu, 
es droši vien skrietu viņiem līdzi. 
Emīls teica: «Mammu, nebļauj tik 
skaļi!»,» smejas Dace. Šobrīd Emīls 
uzturas Somijā, kur strādā, iegūst 
augstāko izglītību un spēlē florbo-
lu. Viņš ir bijis komandas kapteinis, 
izteikts līderis un sportistu aprindās 
guvis ne vienu vien atzinību. 

Jaunākais dēls Kristers guvis at-
pazīstamību kā bundzinieks. «Ar 

Kristeru sākumā bija līdzīgi — kāda 
mūzikas skola? Jāsporto! Bērnudār-
zā audzinātāja teica, ka vajadzētu 
sūtīt uz mūzikas skolu. Ne man, ne 
vīram nekāda saistība ar mūziku 
nav bijusi, bet nu neko — ja jāved, 
jāved. Tā viņš sāka spēlēt sitamins-
trumentus, bet man visu laiku iekšā 
bija doma, ka vajadzētu pasportot! 
Sākumskolā Kristers ieguva 1. vietu 
krosā, un man āķis bija lūpā. Drīz 
vien viņš kļuva par florbola vārtsar-
gu, un neizpalika arī panākumi, taču 
ar laiku jutām, ka ir par grūtu, un 
nācās izdarīt izvēli — šoreiz par labu 
mūzikai. Neilgi pēc tam notika pir-
mais konkurss, un panākumi sekoja 
cits citam. Nosēdēt četras stundas 
pie bungām ir tas pats, kas sportot. 
Katram savs ceļš. Es jau dažreiz sme-
jos: «Vai es nevaru būt lepna?» Man 
ir par ko priecāties. Gadi, kurus pa-
vadīju mājās ar bērniem, nebija lieki. 
Rezultāts ir redzams,» uzskata Dace.
Pārceļoties uz Talsiem, 
viņa sāka apmeklēt skriešanas se-
riālu, kas katru trešdienas vakaru 
norisinās Talsu sporta hallē. Deviņu 
gadu laikā tika izlaista tikai viena 
reize. Šobrīd Dace jau piekto gadu 
Talsu Valsts ģimnāzijā strādā par de-
žuranti un pamudinājumu nopietnāk 
nodarboties ar sportu saņēma tieši 
tur. Pirms vairākiem gadiem skolē-
niem un darbiniekiem tika piedāvāta 
iespēja braukt uz maratonu, un tre-
niņi sākās jau pavasarī. Laikam ejot, 
sāku skriet arvien vairāk — brīžos, 
kad biju slima un nedrīkstēju pārpū-
lēties, izbraucu ar riteni vai gāju pa-
staigāties. Ja cilvēkam kaut kas sāp, 
ir jākustas! Citreiz divas dienas ne-
esmu paskrējusi, un mugura ir stīva. 

Normāls cilvēks šādā brīdī nevarētu 
iedomāties vilkt apavus un skriet, bet 
man tas palīdz,» stāsta Dace. 

Sākotnēji viņa skrēja tikai piecus 
kilometrus, taču nu šis skaitlis ir pie-
audzis līdz pat 23 kilometriem! Viss 
aizsākās ar nepilnu astoņu kilometru 
skrējienu apkārt Būšnieku ezeram. 
Pēc finiša Dace saprata, ka var izda-
rīt vairāk, un, lēnām trenējot izturī-
bu, sāka skriet desmit kilometrus. 
Sākotnēji tas likās kā varoņdarbs, 
taču, aizbraucot uz sacensībām, viņa 
saprata, ka šo distanci mēro ļoti 
daudz cilvēku. «Parasti skrienu stun-
du, taču drīz vien sapratu, ka latiņa 
jāpaceļ. Pieveicot vairāk nekā 20 ki-
lometrus, man sāpēja visas maliņas 
un likās, ka tūlīt nokritīšu, bet emo-
cijas bija neaprakstāmas. Smaidīju 
par spīti sāpēm. 

Kad izlēmu pieteikties pusmara-
tonam, visi mani centās atrunāt. Tā 
kā esmu diezgan spītīga, tas man 
deva papildu motivāciju. Nodomā-
ju — kad tad, ja ne tagad? Noskrēju 
viegli — smaidot. Citi saka, ka vis-
grūtākie ir pēdējie trīs kilometri, bet 
es tos burtiski nolidoju. Biju plāno-
jusi finišēt divās stundās un astoņās 
minūtēs, taču to izdevās izdarīt vēl 
ātrāk. Pie beigām čaļi viens otram 
teica: «Ja tā turpināsim, paspēsim 
zem divām stundām.» Šie vārdi man 
bija kā mūzika,» apliecina Dace. Šo-
brīd viņa pusmaratonu ir pieveikusi 
jau četras reizes, vienu no tām — 
taku skrējienā «Stirnu buks». 
Dace regulāri piedalās 
arī Latvijas Sporta veterānu savienī-
bas Pašvaldību sporta spēlēs. Šogad 
viņa startēja 400 metru distancē un 
vesera mešanā, kur izdevās izcīnīt 
augsto 3. vietu. Pirmo reizi uz sacen-
sībām viņu uzaicināja 40 gadu vecu-
mā. «Domāju, ka nu tik braukšu un 
nu tik būs, bet, ieraugot konkuren-
tes, sapratu, ka nekādi joki nebūs. 
Kad nokļuvu šajā vidē, apjautu savu 
dzīves mērķi — gribu būt tur un vēl 
daudzus gadus darīt to, ko savā vecu-
mā dara citas dalībnieces. 

Diemžēl Talsu novadu šogad 
pārstāvēja tikai 11 dalībnieki, taču, 
neskatoties uz to, uzrādījām labu 
rezultātu un mums katram bija pa 
medaļai. Skriet un būt kopā — tā 
ir bauda. Man nav svarīgi, kuru vie-
tu iegūstu, galvenais ir uzvarēt cīņā 
ar sevi. Dažreiz apkārtējie jautā, kā 
man skrienot nav garlaicīgi. Visa sāls 
slēpjas tajā, ka nepārtraukti strādāju 
pati ar sevi,» smaidot teic Dace.


