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Intervija ar Ģirtu Ķīnastu 

Ģirts uzskata, ka „Aerodium” ir absolūta brīvība gan domāšanā, 

gan kustībā, atrodoties noteiktā vietā šeit, uz zemes. Tas ir tāds emociju 

daudzums, ko nevar atrast citur. Tehniski iespējams uzlidot 15–20 m 

augstu. Šis augstums gan ir atkarīgs no instruktora un sānu vēja. 

Ģirts stāsta, kā kļuvis par vēja tuneļa instruktoru. Bērnībā viņš ir 

skatījies amerikāņu filmas par piedzīvojumiem un lidotājiem, arī par 

izpletņlēcējiem, un pamazām pats sācis domāt par lidošanu. Tad 

emigrējis no valsts un dzīvojis Skandināvijā – kalnos. 

Pēc kāda laika Ģirts atgriežas Latvijā. 2009. gadā tiek meklēti jauni 

vēja tuneļa instruktori „World EXPO” izstādē Šanhajā. Ģirts iztur atlasi, 

un sākas mācības. 

Intervijas turpinājumā Ģirts stāsta, ka Olimpiskās spēles Turīnā 

(2006) bija pagrieziena punkts visai vēju tuneļu industrijai: „Mēs to visu 

padarījām interesantu arī cilvēkiem, kas nav ieinteresēti lēkt ar izpletni, 

[..] bet, piemēram, sestdienās, svētdienās grib „izbraukt pie dabas”. Šis ir 

viens no veidiem, kā to (dabu) izbaudīt.” 

Ģirts atzīstas, ka, sākot strādāt „Aerodium”, ir bijis apgarots un 

„lidojis” no tā vien, ka strādā šajā vietā. 

Dienā, ejot pa ielu un smaidot, viņš nesaprata, kāpēc cilvēki 

nesmaida, jo ir tik daudz iemeslu, lai to darītu. Tas ir bijis tāds kā stimuls 

„Aerodium” – lidot, radīt iespēju cilvēkiem pasmaidīt, pašam smaidīt no 

tā visa, „savākt” emocijas un pozitīvo enerģiju. 

Ģirts intervijā runā arī par starpķermeņu komunikāciju: „Tu lasi 

visu ķermeni un iemācies saprasties. [..] troksnis ir sava veida barjera, 

kas norobežo tevi un [..] cilvēku, bet komunikācija ir ļoti, ļoti izteikta tieši 

ar ķermeni – ar [..] žestiem, pašu ķermeni, ar augumu, ar galvu, tas, kā tu 

skaties uz viņu: vai tu smaidi, vai tu galvu krati, vai tu radi iespēju 

saprast.” 

 

Vārdnīca 

Latviski Krieviski Angliski 

acis глаза eyes 

ausis уши ears 

barjera баръер barrier 

bērns ребенок child 

bez apstājas без остановки without stopping 

jautri весело cheerfully 

ķermenis тело body 

mazs маленький small 

norobežoties отгородиться to stand apart 

pagriezt повернуть to turn 

pārējais остальное the rest 

pats сам oneself 

saprast понять to understand 

skatīties смотреть to look 

smaidīt улыбаться to smile 

troksnis шум noise 

uz šejieni сюда here (this way) 

vecāki родители parents 

viennozīmīgs однозначный unambiguous 

viens один one 
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Uz jautājumu par spilgtāko pārdzīvojumu Ģirts atbild, ka viņš nav 

„šovmens”, bet gan „darba zirgs”, instruktors, kas izdara pamatdarbus. 

Viņa lielākais piedzīvojums ir bijis Siguldā, tepat Latvijā. Ģirts atzīst, ka 

ir cilvēki, kas brauc uz šejieni tikai „Aerodium” dēļ. Ģirts uzskata, ka 

„Aerodium” ir daļa no Latvijas modernās kultūras. 

 


