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 Es, 11.A klases skol-
niece Anna Katrīna Šķubura, 
nolēmu intervēt savu brāli Ak-
selu Rūdolfu Šķuburu, kurš jau 
piecus mēnešus studē un dzīvo 
Lēvārdenē, Nīderlandē.     Akse-
lam ir 19 gadu, un uz Nīderlandi 
viņš devās studēt pagājušajā 
augustā – uzreiz pēc vidussko-
las beigšanas. Intervija bija 
netradicionāla – to veicām ar 

lietotnes ‘’Skype’’ palīdzību, lai 
varētu viens otru redzēt un brīvi 
sarunāties. Intervijas mērķis 
bija noskaidrot, kāda ir dzīve 
un studiju iespējas Nīderlandē 
un kādas ir galvenās atšķirības 
starp Nīderlandi un Latviju. In-
tervija man bija aktuāla, jo 
nākamgad pati beigšu vidussko-
lu, tāpēc šobrīd aktīvi izskatu 
dažādas studiju iespējas.

 Kāds bija galvenais iemesls tam, ka devies 
mācīties uz Nīderlandi, nevis paliki Latvijā?
	 	 Kad	 pienāca	 brīdis	 izvēlēties	 vietu,	 kur	
studēt,	uzreiz	neiedomājos	par	braukšanu	prom	
no	Latvijas.	Sākumā	pētīju	studiju	iespējas	Latvijā	
un	 nonācu	 pie	 secinājuma,	 ka,	 ja	 vēlos	mācīties	
Latvijā,	 tad	 man	 ir	 jāizvēlas	 starp	 medicīnu	 un	
inženieriju	–	tas	tāpēc,	ka	šīs	studiju	specialitātes	
Latvijā	ir	ļoti	labi	atzītas	un	kvalitatīvas.	Ar	nožēlu	
jāsaka,	 ka	 citus	 studiju	 virzienus	 Latvijā	 nevar	
apgūt	tikpat	kvalitatīvi	kā	citviet	Eiropā.	Nevēlējos	
kļūt	ne	par	ārstu,	ne	inženieri,	tāpēc	sāku	meklēt	
studiju	 programmu,	 kura	 man	 pašam	 patiktu.	
Zināju,	 ka	 mani	 piesaista	 izklaides	 industri-
ja,	 jo	 visus	 vidusskolas	 gadus	 biju	 ar	 to	 saistīts,	
organizējot	pasākumus	skolā	un	daudzviet	ārpus	
tās,	 kā	 arī	 biju	 piedalījies	 dažādos	 konkursos	
saistībā	ar	šo	specialitāti.	Nonācu	pie	secinājuma,	
ka	 vēlos	 mācīties	 kaut	 ko	 saistībā	 ar	 šo	 nozari.	
Tieši	 Nīderlandi	 izvēlējos	 tāpēc,	 ka	 šeit	 ir	 viena	
no	labākajām	augstskolām	Eiropā,	kur	tiek	mācīts	
tieši	mediju	un	izklaides	industrijas	menedžments,	
kā	arī	šī	studiju	programma	daudzviet	pasaulē	ne-
maz	nav	pieejama.

Mēs, 11.a klase, Gada klase, esam ļoti radošas personības ar atvērtu skatu apkārtējā pasaulē. Kaut arī ikdienā 

daudzas stundas pavadām skolas telpās, tomēr spējam ieraudzīt arī pasauli ārpusē – spilgtu, krāsainu un pilnu ar 

interesantiem cilvēkiem. Sācies viss kā mājas darbs latviešu valodā, bet beigās tapis ļoti īpašs „Videnītes ” numurs. 

Tajā var lasīt intervijas ar Liepājā labi zināmiem cilvēkiem, kuri ir tikpat spilgti un dažādi kā mēs – 11.a klase. Piedā-

vājam intervijas ar mūziķi Ediju Šnipki, kafejnīcas „Darbnīca” pārstāvi Madaru Rodziku, Liepājas Bērnu teātra režiso-

ri Vitu Pētersoni, mūsu skolas absolventi Elīnu Okmani un vēl citiem.

Latvijā ir sniegs,    
Nīderlandē – izglītība
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 Vai pirms aizbraukšanas jau 
biji iepazinis Nīderlandes sadzīvi un 
kultūru?
			Pirms	atbraukšanas	uz	šejieni	biju	tikai	
ļoti	 virspusīgi	 iepazinis	 nīderlandiešu	
sadzīvi	 un	 kultūru.	 Vienīgais,	 ko	
zināju,	bija	tas,	ka	cenas	šeit	ir	mazliet	
augstākas	 un	 algas	 ir	mazliet	 lielākas.	
Par	 pārējo	 man	 nebija	 informācijas	
gandrīz	nemaz.

 Kāds priekšstats Tev ir radies 
par nīderlandiešiem kā nacionalitāti 
šo trīs mēnešu laikā?
	 Nīderlandieši	 ir	 ļoti	 laipni	 un	
izpalīdzīgi	cilvēki.	Viens	spilgts	piemērs	
šīm	īpašībām	–	pavisam	nesen	diezgan	
smagi	uz	ielas	nokritu	ar	riteni.	Uzreiz	pie	
manis	 apstājās	 kāda	mašīna,	 no	 kuras	
izkāpa	sieviete	un	nāca	man	klāt	jautāt,	
vai	man	nevajagot	palīdzību.	Es	teicu,	ka	
man	viss	kārtībā.	Taču	aizdomājos	par	
to,	cik	šeit	cilvēki	 ir	 labsirdīgi,	 laipni	un	
atsaucīgi.	Nīderlandiešiem	vienmēr	var	
lūgt	 palīdzību,	 kuru	 viņi	 arī	 neatteiks.	
Šejienieši	arī	nevēlas	nevienu	aizvainot	–	
nīderlandietis	nekad	nepateiks,	ka	kāds	
ir	 izdarījis	kaut	ko	nepareizi	vai	ka	viņš	
pats	 domā	 citādāk.	 Ja	 nīderlandiešiem	
nesakrīt	 domas	 ar	 latviešiem	 vai	
lietuviešiem,	viņi	to,	atšķirībā	no	mums,	
cenšas	 pateikt	 ļoti	 nekonkrēti,	 runājot	
aplinkus.	Viņi	neko	nepasaka	tieši,	visu	
saka	caur	puķēm,	tāpēc	man	ir	diezgan	
jākoncentrējas,	lai	saprastu,	ko	viņi	man	
cenšas	pateikt.	Reizēm	pēc	sarunas	ar	
kādu	nīderlandieti	skolā	aizeju	mājās	un	
tikai	tad	tā	īsti	saprotu,	kas	man	ir	teikts	
vai	palūgts	izdarīt.

 Kāda ir viskrasākā atšķirība 
starp Nīderlandi un Latviju?
	 Pirmkārt	 –	 tie	 ir	 gadalaiki.	 Šeit	
sniegs	nesnieg	katru	gadu,	kā	arī	ziemās	
ir	 siltāks	 –	 ne	 vienmēr	 grādi	 ziemas	
laikā	 noslīd	 līdz	 mīnusa	 atzīmei.	 Otra	
lielā	atšķirība	–	šeit	ir	ļoti	multikulturāla	
sabiedrība.	Salīdzinājumā	ar	Nīderlandi,	

Latvijā	 iebraucēju	 procents	 ir	 ļoti	
niecīgs.	 Es	 nedzīvoju	 parastā	 pilsētā,	
dzīvoju	 pilsētā,	 ko	 šejienieši	 dēvē	 par	
‘’studentu	pilsētu’’	šejienes	daudzo	sko-
lu	 dēļ.	 Lēvārdenē	 ir	 studenti	 no	 visas	
pasaules.	Tas	 ir	galvenais	 iemesls	 tam,	
ka	 ļoti	 jāuzmanās	 no	 lietotnē	 ‘’Face-
book’’	publicētajiem	jokiem	,	kuros	tiek	
apspēlētas	cilvēku	dažādās	ādas	krāsas.	
Latvijā	šāda	veida	jokus	publicē	un	sme-
jas	par	tiem,	taču	šeit	pret	to	nevar	tik	
vieglprātīgi	 attiekties,	 jo	 Nīderlandē	
šādu	cilvēku	ir	ļoti	daudz.	Daļa	no	viņiem	
ir	arī	mani	draugi.

 Kāda ir Nīderlandes daba?
	 Nīderlandē	nav	mežu,	jo	ļoti	sen	
atpakaļ,	kad	Nīderlandē	vēl	bija	monar-
hija	 jeb	valdīja	karalis,	viņš	 izcirta	visus	
kokus	 savām	 privātajām	 vajadzībām.	
Mūsdienās	 nīderlandieši	 cenšas	 atgūt	
kokus	 vismaz	 parkos.	 Koku	 trūkuma	
dēļ	 šejienes	 daba	 nav	 tāda,	 kā	 latvieši	
to	 iztēlojas.	 Nīderlandē	 ir	maziņi	 parki	
bez	kokiem.	Pārējā	daba	ir	tikai	lauki	un	
pilsētas.	Tāpēc	man	labāk	patīk	Latvijas	
daba	–	man	patīk	koki	un	meži.

 Kā cilvēki labprātāk pārvietojas 
Nīderlandē?
	 Nīderlandē	 katrā	 ģimenē	 ir	 vis-

maz	viena	automašīna.	Tad,	kad	 laukā	
ir	labs	un	saulains	laiks,	pilnīgi	visi,	pat	
mazi	bērni	un	veci	cilvēki,	pārvietojas	ar	
velosipēdiem.	Nīderlandieši	paši	uzska-
ta	tā	–	ja	cilvēkam	nav	velosipēds,	viņš	
nav	 īsts	 nīderlandietis.	 Šejienieši	 bez	
velosipēda	 ir	kā	bez	 rokām.	Taču,	kad	
laiks	ir	slikts,	piemēram,	līst	lietus,	tad	uz	
ielām	gandrīz	nemaz	nav	velosipēdistu	
–	visi	brauc	ar	automašīnām.

 Kas, Tavuprāt, Nīderlandē ir 
visattīstītākais, un pie kā attīstīšanas 
vēl vajadzētu piestrādāt?
	 	 	 Visattīstītākā	 ir	 pārvietošanās.	
Ceļu	 infrastruktūra	 –	 pa	 visu	 pilsētu	
riteņbraucējiem	 ir	 savi	 ceļi,	 pa	 ku-
riem	 pārvietoties,	 bet	 mašīnām	 savi.	
Pārvietošanās	ar	kuģiem	un	laivām	–	ar	
kuģi	 var	 iebraukt	 visur,	 kur	 vien	 vēlas,	
arī	centrā	pie	pārtikas	veikala,	ja	ir	tāda	
vēlme.	 Un	 tas	 nav	 iespējams	 tikai	 ar	
laivām	-	to	var	izdarīt	ar	pilnīgi	visu	vei-
du	lielajiem	kuģiem.
	 	 	 Piestrādāt	 vajadzētu	 pie	 interneta,	
televīzijas	 un	 mobilajiem	 sakariem,	 jo	
visi	trīs	minētie	pakalpojumi	šeit	ir	dārgi,	
nekvalitatīvi	un	‘’lēni’’.
 
 Ko Tu varētu ieteikt 
nīderlandiešiem aizgūt no latviešiem 
un ko latviešiem no nīderlandiešiem?
	 Nīderlandieši	 no	 latviešiem	
varētu	 aizgūt	 to,	 ka	 cilvēkiem	 ir	 jāprot	
uztvert	 kritika,	 uzklausīt	 cita	 viedoklis,	
kā	 arī	 jāiemācās	 savas	 domas	 izteikt	
konkrēti,	saprotami,	nerunājot	aplinkus.
	 Latviešiem	 no	 nīderlandiešiem	
vajadzētu	 aizņemt	 laipnumu	 un	
dzīvesprieku.	 Šejienes	 cilvēki	 pat	 ve-
cuma	 novakarē	 ir	 priecīgi,	 laimīgi	
dzīves	 baudītāji.	 Solīda	 vecuma	 kund-
zes	 tirgo	puķītes	prieka	pēc,	 lai	 varētu	
aprunāties	 ar	 apkārtējiem.	 Es	 vēlētos	
šādu	 dzīvesprieku	 un	 dzīves	 baudu	
piedzīvot	arī	pie	mums	Latvijā.

Korespondente:	Anna	Šķubura
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 Kur tu šobrīd studē?
	 Es	 studēju	 Latvijas	
Universitātē	 (LU),	 sociālo	 zinātņu	
fakultātē	 (SZF).	 Esmu	 pirmā	 kur-
sa	 studente	 politikas	 zinātnes	
programmā.	

 Kā tu izdomāji iet studēt tieši 
uz Latvijas Universitāti? 
	 Pieteicos	 gan	 Rīgas	 Stradiņu	
Universitātē	 (RSU),	 gan	 Latvijas	
Universitātē	 (LU),	 jo	 abās	 šajās	
augstskolās	 tiek	 piedāvāta	 iespēja	
studēt	 politiku	 (	 RSU	 –	 politiskā	
komunikācija,	 LU	 –politikas	
zinātne).	 Galvenais	 iemesls,	 kādēļ	
izvēlējos	 augstskolu,	 protams,	 bija	
man	 saistoša	 studiju	 program-
ma.	Iekļuvu	abās	augstskolās,	taču	
kā	 pamudinājums	 studēt	 LU	 bija	
budžeta	studiju	vieta.

 Pastāsti nedaudz par Latvi-
jas Universitāti no pirmkursnieka 
skatpunkta.
	 Es	 mācos	 sociālo	 zinātņu	
fakultātē,	 šī	 fakultāte	 neatrodas	
galvenajā	LU	ēkā,	kas	atrodas	centrā,	
tādēļ	nevarēšu	runāt	par	to,	kāda	ir	
atmosfēra	kopumā	LU,	jo	fakultātes	
ir	 izmētātas	 pa	 visu	 Rīgu.	 Runāšu	
tikai	 par	 savu	 fakultāti.	 Fakultātē	

strādā	 ļoti	 zinoši	 pasniedzēji,	 kā	
Žanete	Ozoliņa,	Ivars	Ījabs,	Jānis	Ik-
stens.	Iejusties	man	palīdzējuši	gan	
mācībspēki,	gan	jau	Sociālo	zinātņu	
fakultātē	 (SZF)	 studējošie	 jaunieši.	
Lai	 stiprinātu	 saikni	 starp	 studen-
tiem	 un	 mācībspēkiem,	 mūsu	
fakultātē	 darbojas	 aktīva	 studentu	
pašpārvalde.	 Mācību	 process	 no-
tiek	atjaunotās,	 gaišās	 telpas,	 taču	
rajons	 gan	 nav	 tas	 labākais	 (sme-
jas).	 Šo	 trīs	 mēnešu	 laikā	 man	 ir	
radusies	 sajūta,	 ka	 esmu	 savējā.	
Esmu	ieguvusi	daudz	jaunu	paziņu	
un	 draugu	 gan	 no	 pirmajiem	 kur-
siem,	 gan	 no	 vecākiem	 kursiem.	
Varu	teikt,	ka	augstskola	rūpējas,	lai	
studenti	tajā	justos	komfortabli.	

 Vai tevis izvēlētā studiju pro-
gramma ir grūta?
	 Es	 teiktu,	 ka	 ne.	 Man	 šajā	
semestrī	 ir	 seši	 priekšmeti,	
nav	 jākoncentrējas	 uz	 padsmit	
priekšmetiem,	kā	tas	bija	vidusskolā,	
turklāt	 visi	 šie	 priekšmeti	 mani	
interesē.	Nenoliegšu,	ka	ir	daudz	dar-
ba	 ārpus	 lekcijām	un	 semināriem.	
Ir	ļoti	daudz	jālasa	(nedēļā	vidēji	50-
80lpp),	pārsvarā	angļu	valodā,	tā	kā	
bez	labām	angļu	valodas	zināšanām	
studēt	 politiku	 būtu	 pagrūti,	 taču	

tas	 tādēļ,	 ka	 latviešu	 valodā	 trūkst	
kvalitatīvu	 mācību	 grāmatu	 un	
materiālu.	Manuprāt,	darbs	 ir	 sas-
pringts,	jāmāk	plānot	laiku	un	jābūt	
mērķtiecīgam.	Bet	 tas	 viss	noteikti	
ir	paveicams.

 Vai vidusskola ir sagatavo-
jusi studijām? Kuri priekšmeti tev 
noder visvairāk?
	 Jā,	 bieži	 vien	 nāku	 pie	 tāda	
secinājuma,	 ka	 par	 to,	 kas	 tiek	
stāstīts	 lekcijā,	 jau	esmu	dzirdējusi	
skolā.	 Tas	 īpaši	 attiecas	uz	ekono-
miku.	 Politikas	 disciplīnas	 pamati	
meklējami	vēstures	un	ekonomikas	
disciplīnās.	 Priekšmets,	 kurš	 man	
iepaticies	augstskolā,	ir	ekonomika.	
Tikai	tagad	sāku	novērtēt,	cik	svarīgi	
ir	klausīties	skolotājā	nevis	tikai	 ie-
rasties	 stundā	 un	 šo	 to	 ieskicēt	
kladē.	 Vidusskolā	 ekonomiku	 ap-
guvu	labā	līmenī,	un	tas	šis	tas,	ko	
man	tagad	stāsta	augstskolā,	esmu	
jau	 dzirdējusi	 vidusskolā.	 Tādējādi	
man	ir	daudz	vieglāk	nekā	maniem	
kursabiedriem,	 kuriem	 ekonomika	
nav	 mācīta	 vai	 nav	 pievērsta	 tik	
liela	 uzmanība.	 Vēstures	 stundās	
būtu	vēlējusies	rūpīgāk,	izpētīt	laika	
notikuši	daudzi	notikumi,	uz	kuriem	
atsaucas	lekcijās.	Es augsti

Ir iespēja būt vienam 
no simts
 Drīz jau 12. klašu izlaidumi un viņiem būs 
jāpieņem nopietns lēmums-kur tālāk mācīties. 
Kādam noteikti jau ir skaidrs tālākais ceļš, bet 
kāds vēl tikai plāno un apcer visdažādākās 
studiju iespējas, meklējot sev īsto. Mana inter-
vija varētu noderēt kādam, kurš plāno studēt 
Latvijas Universitātē, jo es intervēšu DALP 5.vi-
dusskolas 2016.izlaiduma gada absolven-
ti Elīnu Okmani, kura šobrīd studē Latvijas 
Universitātē(LU) sociālo zinātņu fakultātē(SZF) 
politikas un zinātnes programmā.
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novērtēju,	 ka	 mūsu	 skolā	 varēju	
apgūt	 tik	 daudzas	 valodas.	 Liels	
pluss	man	ir	vācu	valoda,	jo	vācu	va-
loda	ir	tiesību	valoda,	daudzi	Latvijas	
normatīvo	 aktu	 nākuši	 no	 Vācijas,	
tādēļ	 man	 ir	 vieglāk	 orientēties	
jēdzienos,	 kuri	 saistīti	 ar	 vācu	 va-
lodu.	 Nepateikšu	 neko	 jaunu,	 sa-
kot,	ka	visiem	noteikti	 jāmācās	pēc	
iespējas	vairāk	valodas	(īpaši	tagad,	
jo	skolā	par	to	neliek	maksāt).

 Vai ieteiktu skolā rakstīt ZPD?
	 Jā,	 ZPD	 rakstīšana	 man	 ir	
palīdzējusi,	 piemēram,	 šobrīd	
rakstīt	 referātus,	 kuru	 formāts	 ir	
ļoti	 pietuvināts	 ZPD	 formātam.	
Tāda	 veida	 darbi	 palīdz	 paust	 un	
argumentēt	 viedokli,	 pamatotu	
uz	 faktiem	 un	 iepriekš	 apkopo-
tu	 informāciju.	 Žēl,	 ka	 vidusskolas	

posmā	uzrakstīju	 tiki	 vienu	nopiet-
nu	 ZPD,	 šobrīd	 nākas	 nožēlot,	 ka	
nav	 tik	 labi	 iestrādāta	 rakstu	 dar-
bu	 tehnika.	 Latvijā	 valda	 diezgan	
liels	juceklis	saistībā	ar	mājasdarbu	
nepieciešamību.	Izglītības	kvalitātes	
veicināšanai	 es	 censtos	 ierobežot	
milzum	daudzo	mājasdarbu	kaudzi,	
taču	 vairāk	 uzmanības	 pievērstu	
zinātnisko	rakstu	izstrādei,	tādējādi	
sagatavojot	 skolēnus	 augstākās	
izglītības	iestādēm.	

 Vai Latvijas Universitāte 
attaisno tavas cerības?
	 Jā,	 LU	 atzinīgi	 novērtēta	
augstskola	 un	 nav	 pievīlusi	 ma-
nas	 cerības.	 Mācos	 pie	 zinošiem	
pasniedzējiem,	augstskolā	teju	katru	
nedēļu	notiek	dažādas	vieslekcijas,	
oktobra	vidū,	piemēram,	pie	mums	

viesojās	 Jeilas	profesors	ar	 vieslek-
ciju	par	ES	nākotni	un	iespējamiem	
apdraudējumiem,	 jāatzīst,	 ka	 tā	
ir	 liela	 privilēģija.	 Atšķirībā	 no	 vi-
dusskolas	 augstskolā	 iekaltai	 teo-
rijai	 nav	 lielas	 nozīmes,	 augstskola	
veido	patstāvīgi	domājošu	būtni	un	
vieslekcijas	 ir	 viens	 no	 veidiem,	 kā	
teorētiskās	zināšanas	‘’apaudzēt’’	ar	
dažādiem	viedokļiem,	kuri	savukārt	
palīdz	 veidot	 savu	 individuālo	
skatījumu	un	notiekošo.	LU	piedāvā	
milzum	 daudz	 iespēju	 sevi	 attīstīt.	
Mācības	 augstskolā	 nenozīmē,	
ka	 es	 sēžu	 lekcijā	 un	 kļūstu	 gu-
dra,	 bet	 gan	 piedalīšanās	 dažādās	
vieslekcijās,	 semināros,	 lasīšana,	
interesēšanās	par	apkārt	notiekošo	
ir	īstais	zināšanu	avots.

Korespondente:	Evita	Okmane

 Kas ir „Darbnīca”, un ko tā 
piedāvā?
	 „Darbnīca”	 ir	 Liepājā	 labi	
pazīstama	 kafejnīca,	 tomēr	 vi-
siem	 labi	 zināms,	 ka	 tā	nav	paras-
ta	 kafejnīca.	 „Darbnīcas”	 klientiem	
primāri	tiek	piedāvātas	gardas	pašu	
ceptas	 kūkas,	 kvalitatīva	 kafija,	 kā	
arī	dažādi	pusdienu	piedāvājumi	un	
sestdienās	 “brunch”	 (vēlās	brokas-
tis).	 Pamazām,	 sestdienu	 vakaros,	

ieviešam	 arī	 dzīvās	 mūzikas	 vaka-
rus,	kas	rada	atšķirīgu	noskaņu	un	
patīkamāku	atmosfēru	mūsu	klien-
tiem.

 Kāpēc kafejnīcai šāds intere-
sants nosaukums?
	 Šī	 ideja	 vairāk	 ir	 nākusi	 no	
„Darbnīcas”	 pirmās	 īpašnieces	
Intas	 Šoriņas.	 Vārds	 „darbnīca”	
tulkojumā	uz	angļu	valodu	ir	„work-

shop”,	tā	apzīmē	vidi,	kur	tiek	apvie-
nots	 patīkamais	 ar	 lietderīgo-	 ka-
fija,	 darbs	 un	 sarunas,	 kas	 arī	 bija	
„Darbnīcas”	 sākotnējais	 koncepts.	
Ārzemēs	 šāda	 veida	 kafejnīcas	 ir	
ļoti	 populāras,	 cilvēkiem	 tā	 ir	 vie-
ta,	 kur	 doties	 pastrādāt,	 iedzert	
kafiju,	 tikties	 ar	 biznesa	 partne-
riem	un	 tamlīdzīgi.	Rīgā	arī	 ir	dau-
dz	 šāda	 veida	 kafejnīcu.	 Šobrīd	
jau	 „Darbnīca”	 savu	 pakalpojumu	

Darbnīca pašā 
Liepājas centrā

 Kas ir darbnīca? Vienam tā ir 
radošā darbnīca, citam apavu darbnīca, 
kokapstrādes darbnīca utt. Bet man tā 
ir kāda jauka vieta Liepājas centrā, kur 
ieguvu pirmo darba pieredzi un labprāt 
ielūdzu arī jūs iepazīt „Darbnīcas” darbīgo 
atmosfēru. Uz interviju lūdzu vienu no 
„Darbnīcas” ideju ģeneratoriem Madaru 
Rodziku.
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klāstu	ir	paplašinājusi	un	klienti	var	
baudīt	 arī	 gardas	 maltītes,	 lai	 gan	
vēl	 joprojām	 daudzi	 šeit	 nāk,	 lai	
strādātu,	 un	 viņiem	 īsti	 netraucē	
pārējie	 klienti.	 Tā	 tad	 arī	 radies	
kafejnīcas	nosaukums.	

 Kā un cik sen tika uzsākts šīs 
kafejnīcas bizness?
	 Kafejnīcas	darbība	tika	uzsākta	
2013.gada	 janvārī,	 kad	 „Darbnīcā”	
bija	 iespējams	 iegādāties	 tikai	 ka-
fiju	 un	 kūkas,	 kuras	 tajā	 laikā	 vēl	
netika	 ceptas	 uz	 vietas.	 Sākotnēji	
bārā	 strādāja	 divas	 meitenes	 un	
pati	īpašniece	Inta.	Neilgi	pēc	pirmā	
darbības	pusgada	kūkās	sākām	cept	
uz	vietas	un	jau	pēc	nākamā	pusga-
da	 „iedzīvinājām”	 arī	 kafejnīcas	 vir-
tuvi,	 rezultātā	 izveidojot	 kafejnīcu,	
kuras	koncepts	iepatikās	salīdzinoši	
lielam	klientu	lokam.	

 Cik šis bizness ir viegls vai 
grūts, kādi ir plusi un mīnusi? 
	 Patiesību	sakot,	tas	nebūt	nav	
viegls	 bizness.	 Ēdināšanas	 bizness	
vispārīgi	ir	ļoti	mainīgs	un	sarežģīts,	
jo	 jāmāk	 pielāgoties	 katram	 klien-
tam,	jāmāk	izprast	klientu	vēlmes	un	
vajadzības.	 Viena	 no	 svarīgākajām	
īpašībām	 ir	 pacietība.	 Runājot	 par	
plusiem	 un	 mīnusiem,	 es	 teiktu,	
ka	ļoti	liels	pluss	ir	tas,	ka	kafejnīca	
atrodas	 tieši	 Liepājā.	 Iespējams,	
liepājnieki	šo	vietu	ir	 iemīlējuši,	pa-
teicoties	 tās	 savdabīgajam	 un	 ne-
parastajam	konceptam.	 Ir	 ļoti	grūti	
atrast	 to	 „odziņu”,	 lai	 atšķirtos	 no	
pārējiem	konkurentiem.	Manuprāt,	

„Darbnīca”	 šo	 „odziņu”	 ir	 atradusi,	
ieviešot	kaut	ko	jaunu.	Arī	„Darbnīcas”	
klienti	 ir	 ļoti	 dažādi-	 stila,	 vecuma	
un	rakstura	ziņā.	Uzskatu,	ka	katrs	
no	 mūsu	 darbiniekiem	 gūst	 pras-
mes	klientu	apkalpošanā	un	mācās	
komunicēt	 ar	 visdažādākajiem	
cilvēkiem,	 kas	 noteikti	 noderēs	
turpmāk	dzīvē.	Strādājot	„Darbnīcā”,	
sanāk	 iepazīties	 ar	 dažādu	 nozaru	
cilvēkiem,	 kas	 veido	 lielāku	 paziņu	
loku.

 Darbnīcas kolektīvs?
	 Kopā	„Darbnīcā”	strādājam	16	
cilvēki,	no	kuriem	tikai	četri	ir	puiši,	
stabilā	 pārsvarā	 ir	 dāmas.	 Vairāk	
„Darbnīcā”	strādā	 jauni	cilvēki,	 kuri	
ir	 atraktīvi,	 dzīvespriecīgi,	 smaidīgi,	
tādēļ	 klientiem	 patīk	 šeit	 nākt	 un	
uzturēties.	 Uzsvēršu	 to,	 ka	 esam	
viens	 no	 retajiem	 uzņēmumiem,	
kurš	 dod	 iespēju	 jauniešiem	 sevi	
pilnveidot	un	saņemt	pirmo	darba	
pieredzi.	 Šobrīd	 pie	 mums	 strādā	
četri	 jaunieši,	 kuru	 vecums	 ir	 zem	
18	gadiem,	jaunieši	ir	tie,	kuri	ir	ga-
tavi	 strādāt	un	pierādīt,	 ka	 viņi	 var	
un	 grib	 nopelnīt	 paši	 savu	 naudu.	
Kolektīvs	mums	ir	ļoti	dažāds	un	in-
teresants,	pie	mums	ir	strādājis	pat	
Āfrikas	izcelsmes	puisis,	kas	liecina,	
ka	esam	 ļoti	atvērts	kolektīvs.	Dar-
binieki	 bija	 priecīgi,	 jo	 varēja	 uzla-
bot	 savas	 angļu	 valodas	 prasmes.	
Galvenais	 pārbaudījums	 ir	 mācēt	
komunicēt	 vienam	 ar	 otru,	 jo	 bez	
komunikācijas	 ar	 pārējiem	 darbi-
niekiem	 sastrādāties	 būtu	 diezgan	
grūti.	Kolektīvs	mums	 ir	draudzīgs,	

bet,	 protams,	 neiztikt	 arī	 bez	 kon-
fliktiem,	 kurus	 cenšamies	 atrisināt	
pēc	iespējas	ātrāk,	lai	darbā	nebūtu	
daudz	 negāciju.	 Lai	 arī	 cik	 dažādi	
mēs	 būtu,	 tomēr	 mums	 visiem	 ir	
kaut	 kas	 kopīgs,	 tā	 ir	 laba	humora	
izjūta,	bez	humora	izjūtas	iekļauties	
„Darbnīcas”	 kolektīvā	 būtu	 gandrīz	
neiespējami.	

 Vai darāt kaut ko kopīgi 
ārpus darba?
Jā,	 ik	 pa	 laikam	 noorganizējam	
kolektīvos	 pasākumus-	 kopīgas	
pasēdēšanas,	kurās	visi	kopā	varam	
atvilkt	 elpu	 no	 ikdienas	 steigas	 un	
darba.	Kolektīvi	apmeklējām	Aizpu-
tes	 vīna	 darītavu,	 kur	 degustējām	
visdažādākos	 vīnus	 un	 kopā	 labi	
pavadījām	 laiku.	 Kopīgi	 darba	
pasākumi	 saliedē	 kolektīvu,	 tāpēc	
septembra	beigās	divas	dienas	viss	
kolektīvs	devāmies	uz	maniem	lau-
kiem	Talsu	pusē.	 Protams,	mēs	 kā	
darbaholiķi	 nevarējām	 vienkārši	
atpūsties,	 tāpēc	 mums	 bija	 ābolu	
talka.	 Pēc	 kārtīgas	 talkas	 baudījām	
uz	uguns	gatavoto	zupu,	gājām	pirtī	
un	 vienkārši	 baudījām	 atpūtu	 un	
laiku	 kopā.	 Gan	 darbā,	 gan	 ārpus	
darba	 mēs	 jūtamies	 kā	 viena	 liela	
ģimene.

 Cik sen strādā „Darbnīcā”, un 
kurš posms tu esi šajā kolektīvā?
	 Es	„Darbnīcā”	strādāju	gandrīz	
jau	 kopš	 pašiem	 pirmsākumiem.	
Strādājusi	 esmu	 visus	 „Darbnīcas”	
darbus:	esmu	strādājusi	par	bārmeni,	
pavāri,	 novākusi	 un	 mazgājusi	
traukus,	 kārtojusi	 grāmatvedības	
lietas,	menedžmentu.	Šobrīd	manos	
darba	 pienākumos	 ir	 gardo	 kūku	
cepšana,	 kā	 arī	 esmu	 uzņēmuma	
jaunā	 īpašnieka	 Renāra	 labā	 roka,	
kas	 dalās	 ar	 idejām,	 kā	 darbnīcu	
padarīt	 vēl	 labāku,	 un	 cenšos	 ie-
viest	tajā	nelielu	kārtību.	



 Pastāsti par īpašo „Darbnīcas” sienas dekoru!
	 Man	šis	koks	uz	sienas	atgādina	dzīvības	koku,	kurā	iekšā	ir	maza	daļiņa	
no	katra	darbinieka	enerģijas.	Šis	koks	raksturo	”Darbnīcu”,	kura	visu	laiku	aug	
un	attīstās,	šis	koks	simbolizē	„Darbnīcu”.	Ideja	par	koku	radās	šovasar,	kad	
”Darbnīcā”	tika	veikti	remontdarbi,	kuros	piedalījās	viss	kolektīvs.	Radās	doma	
par	interesanta	zīmējuma	nepieciešamību	uz	kādas	no	Darbnīcas	sienām,	un	
tā	mūsu	bārmene	Guna	realizēja	šo	ideju	par	koku,	kurā	ietvēra	katra	dar-
binieka	izvēlētu	simbolu,	kas	katru	raksturo	visspilgtāk.	Guna	pacietīgi	divās	
naktīs	mūsu	dzīvības	koku	uzzīmēja,	nu	tas	priecē	gan	katru	no	mums,	gan	
mūsu	klientus.	Klienti	bieži	uzdod	jautājumus	par	koku,	tad	nu	te	ir	atbilde	
-	tā	ir	daļiņa	no	katra	no	mums,	kaut	kas,	ar	ko	mēs	nodarbojamies,	lepoja-
mies,	kaut	kas,	kas	mums	ir	svarīgs	un	kas	ir	veidojis	„Darbnīcu”.		 	 	 										Korespondente:	Alise	Zaremba

 Liene Zīlīte pati sevi dēvē vienkārši par mammu 
un sievu, jo tas esot galvenais, kas palikšot pēc visa, taču 
vairākos dzīves posmos viņai ir bijušas dažādas nodar-
bes – mācījusi franču valodu, veidojusi Aizputes “Ideju 
Māju’’, šobrīd veido dažādus TU ESI LV video par godu 
Latvijas simtgadei un mēģina iedvest dzīvību kādā ēkā, 
ko tagad Aizputē sākuši dēvēt par Linmeijeru. Tad nu es 
devos uz šo ēku, jo vēlējos uzzināt vairāk par šo Linmei-
jeru un Lieni Zīlīti tajā.

Mēdz teikt, ka cilvēki sader. 
Mēs saderam ar Linmeijeru

 Kas ir Linmeijers?
	 Vispār	Linmeijers	 ir	reāla	per-
sona.	 Mārtiņš	 Linmeijers	 dzīvoja	
un	 veidoja	 šo	 ēku	 kā	 viesnīcu	 –	
traktieri.	 Pirmajā	 stāvā	 traktieris	
un	 restorāns,	 otrajā	 stāvā	 viesnīca.	
Mājas	būvēšana	notika	Latvijas	laikā	
20.	gadsimta	20.	gados.	Šis	Mārtiņš	
Linmeijers	 ņēma	 kredītus	 un	 lūdza	
dažādas	būvatļaujas	vietvaldē,	tāpat	
kā	 to	 dara	 mūsdienās.	 Viņš	 ir	 tas	
cilvēks,	 kurš	 izveidoja	 Linmeijeru,	
pēc	 tam,	 protams,	 nāca	 vairākas	
varas,	 piemēram,	 padomju	 laiki	 vai	
brīvvalsts	laiks,	kad	šeit	tika	izveido-
ti	dzīvokļi,	bet	viņa	dēļ	šī	ēka	ir	tāda,	
kāda	 tā	 ir.	 Tieši	 viņš	 to	 uzcēla	 no	
sākuma	līdz	galam.

 Kāpēc jūs izvēlējāties šo ēku 
dēvēt par Linmeijeru, jo pirms tam 

šai ēkai tāda īsti zīmīga 
vārda nebija.
	 Jā,	 tas	 vispār	 ir	 tieši	
tāpat,	 kā	 domāt	 vārdu	
kādam	 projektam	 vai	 pat	 bērnam.	
Manā	 gadījumā	 bija	 skaidrs,	 ka	 ir	
jāizdomā,	kā	nosaukt	šo	vietu,	lai	to	
kaut	kā	identificētu	un	lai	sāktu	radīt	
ēkā	stāstu,	lai	tā	jau	sāktu	dzīvot	pat	
tad,	 ja	 tā	 vēl	 nav	 tā	 īsti	 satjūnēta.	
Nu	 un	 tad	mēs	 sākām	 izpētīt	 ēkas	
vēsturi,	un	vispār	jau	šeit	ēka	kā	tāda	
Pasta	ielā	6	ir	jau	bijusi	ļoti	sen,	es	pat	
īsti	 vairs	 nevarēšu	 nosaukt	 gadas-
kaitli,	bet	nu	katrā	gadījumā	tūkstoš	
astoņsimtie	gadi,	kad	vēl	bija	baroni	
un	 tāda	 veida	 politiskā	 iekārta.	 Un	
tad	nu	tie	uzvārdi	bija	daudz,	kam	šī	
ēka	ir	piederējusi,	bet	viens	uzvārds	
no	 tiem	 simts,	 kas	 bija	 figurējuši	
kā	 īpašnieki,	 bija	 Linmeijers.	 Mēs	

ar	 vīru	 (Vili	 Brūveri)	 patiešām	 ilgi	
domājām,	kā	izveidot	to	nosaukumu	
tādu,	lai	cilvēkiem	ir	skaidrs,	ko	mēs	
šeit	vēlamies.	Ar	domu,	ka	mēs	šeit	
vēlamies	 izveidot	 tādu	 kā	 kultūras	
vietu,	 labas	 kafijas	 vietu,	 vietu,	 kur	
svinēt	dzimšanas	dienas	un	kur	pa-
likt	 pa	 nakti.	 Beigās	 pilnīgi	 smiekli	
nāk,	jo	divas	nedēļas	vēlāk	vienā	rītā	
es	pamodos	un	es	teicu:“Klausies,	es	
taču	 izdomāju,	 tas	 būs	 Linmeijers!”	
Un	 Vilis	man	 atbildēja,	 ka	 viņš	 tieši	
to	 pašu	 bija	 gribējis	 man	 teikt.	 Tā	
tas	notiek,	vienā	brīdī	viss	saslēdzas,	
tu	 esi	 izmalies	 cauri,	 iegājis	 tik	 ļoti	
filozofiskās	 lietās	un	pēkšņi	saproti,	
ka	atbilde	ir	tepat	deguna	priekšā.	
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	 Tādā	 ziņā	 vārds	 Linmeijers	
ir	 vienkārši	 super,	 tas	 ir	 gan	 lat-
visks	 vārds,	 gan	 arī	 ļoti	 oriģināls	 un	
tajā	pašā	 laikā	arī	 ļoti	 aristokrātisks.	
Piemēram,	 mans	 uzvārds	 Zīlīte	 lie-
kas	 tautā	 novalkāts,	 bet	 Linmeijers	
tomēr	 ir	 jāatceras,	un	šis	vārds	dod	
ēkai	tieši	to,	ko	vēlējāmies,	parāda,	ka	
vieta	ir	latviska,	ar	stāstu	un	pat	tādu	
aristokrātijas	piešprici,	ko	mēs	lēnām	
atklājam	 interjērā.	 Parāda	 to	 lauku	
šiku,	kas	te	ir,	jo,	kā	teica	mūsu	arhi-
tekte,	var	redzēt,	ka	Rīgā	1900.	gadā	
notikušais	Aizputē	risinājās	20	gadus	
vēlāk	un	ar	mazliet	pieticīgaku	piesi-
tienu.Te	 nekas	 nav	 ar	 zeltu	 apklāts,	
tajā	pašā	laikā	ornamenti	uz	sienām,	
koka	izgrebumi	un	mazi	rotājumi	uz	
eņģēm	bija.	

 Kas visu šo gadu laikā ir bijis 
Linmeijrā?
	 Padomju	laikā	te	ir	bijusi	ēdnīca,	
un	 Latvijas	 atmodas	 laikos	 lejā	 bija	
saldumu	 veikals,	 augšā	 pulksteņu	
darbnīca,	dažādi	biroji,	sākot	ar	kurp-
niekiem,	 beidzot	 ar	 grāmatvežiem.	
Tāda	biroja	rosība	te	 ir	bijusi.	Un	jā,	
tad	 te	 padomju	 un	 brīvās	 Latvijas	
laikos	 tā	 brutāli	 sablieza	 dzīvokļus,	
piemēram,	 kur	 bija	 liela	 ēdamzāle,	
salika	 sienas,	 ievilka	 komunikācijas	
un	 izveidoja	 divus	 dzīvokļus.	 Tagad	
to	visu	mēs	plānojam	iztīrīt.

 Tad galvenais mērķis ir atgūt 
lielās ēdamzāles un tamlīdzīgi?
	 Noteikti!	 Mēs	 vēl	 mazliet	
domājam,	 vai	 kaut	 ko	 nākotnei	
saglabāt	arī	no	padomju	laikiem,	bet	
kopumā	mēs	gribētu	pieturēties	tam	
laikmeta	 garam,	 kas	 bija	 Linmeijera	
laikā.	Tas	taču	Latvijai	bija	zelta	laiks!	
Cilvēki	varēja	ņemt	kredītus	un	pilnīgi	
no	 nulles	 celt	 viesnīcas,	 visapkārt	
bija	tāds	dzinulis	sabiedrībā.	Pirmais	
karš	 bija	 pagājis,	 un	 mums	 beid-
zot	 bija	 brīvība,	 beidzot	 pat	 sviestu	

eksportēja.(Smejas)	

 Savā ziņā var savilkt paralēles. 
Gan tad latvieši sāka visu paši vei-
dot, gan arī tagad daudzi latvieši ir 
saņēmušies un sāk paši rīkoties.
	 Jā,	 vienozīmīgi.	 Pirmstam	 bija	
bijis	barons,	kurš	varēja	pašikot,	bet	
tad,	 divdesmitajos	 gados,	 pienāca	
brīdis,	 ka	 arī	 cilvēks	 bez	 karaliskām	
asinīm	varēja	attīstīt	kaut	kādu	savu	
uzņēmējdarbību,	 īstenot	 savu	 sap-
ni.	 Mūsdienās	 ir	 tas	 pats,	 mēs	 kā	
sabiedrība	 esam	 brīvi,	 mēs	 esam	
izveidojuši	 savus	 likumus,	 un	 mēs	
tajos	 dzīvojam.	Nav	mums	ne	 kakla	
kunga,	ne	karaļa.

 Kas tev patīk visvairāk 
Linmeijerā?
Man	patīk	sajūta,	ko	Linmeijers	man	
dod.	 Ja	 paņemam	 tādā	 tīri	 fiziskā	
plātnē,	 tad	 tie	 ir	 mazie	 balkoniņi.	
Bet	 pamatā	 man	 patīk	 Linmeijera	
funkcionalitāte.	Viss	ir	veidots	loģiski.	
Viss	ir	izveidots	tā,	kā	vajag,	ne	vairāk	
un	ne	mazāk,	un	liec	te,	ko	gribi,	bet	
vienalga	sapratīs,	ka	šī	ir	maza	vienīcas	
istabiņa.	Viss	te	ir	atrisināts	pa	centi-
metram,	viss	 ir	skaidri,	tikai	atliek	to	
attīrīt	 no	 liekās	 informācijas,	 nekas	
pašam	no	jauna	nav	jārada.	Šī	ēka	vēl	
divus	gadus,	pirms	mēs	to	nopirkām,	
mums	 iepatikās.	 Nu	 labi,	 es	 eju	 pa	
Venēciju	 un	 arī	 saku:“Paskaties,	 cik	
skaista	 mājiņa,	 ka	 tur	 varētu	 rokas	

ielikt!”,	 un	 tieši	 tas	 pats	 arī	 Aizputē,	
mēs	gājām	un	runājām	par	to,	kāds	
šedevrs	 tā	māja	 ir.	Un	 tie	balkoniņi!	
Kā	es	tur	varētu	puķes	stādīt!	Pēkšņi	
vienā	 vakarā	 Vilis	 ieiet	 apskatīties,	
kas	 notiek	 ar	 situāciju	 nekustamajā	
tirgū,	 un	 saka:	 “Paklausies,	 to	 māju	
pārdod.”	Tajā	brīdī	ir	pilnīgi	ir	skaidrs,	
par	ko	viņš	runā,	nevis	par	Venēciju,	
bet	par	māju	Aizputē	ar	skaistajiem	
balkoniņiem.	
Cilvēki	 bieži	 iedod	 labu	 sajūtu,	 bet	
arī	šī	māja	man	tādu	radīja,	ka	ir	kaut	
kāds	ceļš,	kurš	katram	jāiet,	un	tikai	
jābūt	šim	ceļam	uzticīgam.	Ir	mazliet	
jāpacīnās,	bet	tas	ir	un	būs	tavs	ceļš,	
un	tas	vienkārši	ir	jāpieņem.	Linmei-
jers	bija	mums	lemts.	Mēdz	teikt,	ka	
cilvēki	sader,	mēs	saderam	ar	Linmei-
jeru,	mēs	viens	otru	novērtējam,	un	
mums	ir	savstarpēja	saskaņa.	Pieme-
ram,	vīrietim,	no	kura	mēs	nopirkām	
šo	ēku,	pieder	vēl	pus	pilsētas,	viņam	
pieder	arī	 tās	divas	mājas	otrā	 ielas	
pusē,	par	kurām	visi	interesējas,	bet	
viņš	 viņas	 vienkārši	 nepārdod.	 Šajā	
brīdī	 kaut	 kas	 tik	 ļoti	 saslēdzās	 un	
viņš	nolēma	pārdot	šo	ēku,	un	mums	
bija	 tieši	 tik	naudas,	cik	viņš	prasīja.	
Visu	patinot	atpakaļ,	es	saprotu,	ka	ir	
brīži	dzīvē,	kad	pat	nav	jāpiekrīt	kaut	
kam,	tas	viss	jau	notiek,	un	tu	esi	tajā	
situācijā	un	tikai	atliek	pieņemt.	

Korespondente:	Helga	Gansone
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 Kā tu pievērsies mūzikai?
	 Mana	 pievēršanās	 mūzikai	 bija	
visai	 interesanta.	 Toreiz	 es	 mācījos	
Liepājas	Tehnikumā.	Es	ar	 savu	kursa	
biedru	 ieraudzījām	 sludinājumu,	 kur	
bija	 teikts,	 ka	 tehnikumā	 aicina	 izvei-
dot	jaunu	grupu,	un	mēs	pieteicāmies.	
Izvēlējāmies	 katrs	 savu	 instrumen-
tu.	 Iepriekš	 neviens	 no	 mums	 nebija	
saistīts	ar	mūziku.

 Kāpēc izvēlējies spēlēt ģitāru, 
un kā tu apguvi šo mūzikas instru-
mentu?
	 Gan	basģitāru,	gan	ģitāru	spēlēt	
iemācījos	pats,	mājās	klausoties	mūziku	
un	 meklējot	 pareizās	 skaņas.	 Tā	 tas	
attīstījās,	 kamēr	 apguvu	 akordus	 un	
to	 nosaukumus.	 Līdz	 ar	 to	 spēlēšana	
kļuva	vieglākā.

 Vai tev ir muzikālā izglītība?
	 Diemžēl	neesmu	ieguvis	muzikālo	
izglītību.	 Pusaudža	 gados	 mūzikas	
izglītība	man	likās	pilnīgi	nevajadzīga,	jo	
visu	nepieciešamo	pratu	nospēlēt	pēc	
dzirdes.	Līdz	šim	man	ir	gadījies	viens	
starpgadījums,	kad	muzikālās	izglītības	
trūkuma	 dēļ	 nevarēju	 spēlēt	 projektā	
‘’Rokgrupa’’	 ar	simfonisko	orķestri,	 kur	
bija	nepieciešams	spēlēt	pēc	notīm.

 Kādās mūzikas 
grupās esi spēlējis?
Kopš	 1989	 gada,	 kad	
tehnikumā	aizsāku	dar-
boties	 ansamblī,	 esmu	
darbojies	grupās:
‘’The	Sinthy’’,	 ‘’Z-Metro’’,	
‘’Neverland’’,	 ‘’MMP’’,	
‘’Stonehead’’,	‘’Pelni	Migla	un	Vīns’’,	‘’Wi-
llow	Farm’’,	 ‘’Fēliksa	Ķiģeļa	 grupa’’,	 ‘’Ivo	
Fomina	grupa’’,	 ‘’Līvi’’	un	šobrīd	darbo-
jos	savā	grupā	‘’JAMMEE	band’’.	Ar	gru-
pu	 ‘’Līvi’’	 kopā	esmu	spēlējis	divus	ga-
dus,	un	muzicēšana	ir	notikusi	gandrīz	
vai	katrā	Latvijas	miestā.	Grandiozākais	
no	visiem	koncertiem,	man	šķiet,	ir	Līvu	
un	 Liepājas	 Simfoniskā	 orķestra	 ko-
pkoncerts	Liepājā	‘’Daugavas	stadionā’’	
un	‘’Nacionālajā	Operā’’.

 Kas ir trakākais, ko esi 
pieredzējis uz skatuves?
	 Trakākie	 piedzīvojumi	 un	
izaicinājumi	uz	skatuves	ir	bijuši	reizēs,	
kad	Jānis	Grodums	(Līvi),	nezināmu	ie-
meslu	vadīts,	vienkārši	noliek	savu	ins-
trumentu	un	aiziet	prom	vai	pat	vispār	
neierodas	uz	skatuvi.	Tad	es	ķēros	pie	
Groduma	 instrumenta	 un	 spēlēju	 to	
viņa	 vietā.	 Vēl	 viens	 traks	 atgadījums	
bija	festivālā	‘’Bildes’’,	kad	uz	uzstāšanos	
neieradās	Ainars	Virga,	un	 tad,	 lai	Līvi	

varētu	 uzstāties,	 esmu	 aizvietojis	 Ai-
naru,	 spēlējot	 solo	 ģitāru	 un	 dziedot	
‘’Dzelzsgriezēju’’	un	vēl	dažas	dziesmas.

 Kāda veida mūziku tu sniedz 
klausītājiem?
	 Pēdējo	 10	 gadu	 laikā	 es	 vairāk	
spēlēju	 citu	 radītas	 dziesmas,	 ku-
ras	 spēlējam	 pārsvarā	 pasākumos.	
Pasākumos	 no	 muzikantiem	 gai-
da	 atpazīstamu,	 dejojamu	 mūziku.	
Paralēli	 es	dziedu	arī	 savas	dziesmas,	
kuras	 publiski	 spēlēju	 retāk.	 Runājot	
par	 to,	 kāda	 ir	manas	grupas	 izpildītā	
mūzika,	atbildēt	varu	vienkārši	–	dzīva.	
Visa	 grupa	 spēlē	 reālus	 instrumentus	
tikai	un	vienīgi	dzīvajā	 izpildījumā.	Ne-
tiek	 lietotas	 nekāda	 veida	 fonogram-
mas.	 Viss	 ir	 dzīvs-	 bungas,	 ģitāras,	
taustiņinstrumenti	un	balsis.

 Kas tu būtu, ja nebūtu izšķīries 
par labu mūzikai?
	 Mūziķa	karjeras	lielākais	pluss	ir

 Edijs Šnipke: 
‘’Ģitārspēli apguvu, meklējot pareizās skaņas’’

 Edijs Šnipke ir latviešu mūziķis, kurš 
muzicēt sācis jau pirmajos studiju gados. 
Viņš ir spēlējis dažnedažādās mūzikas 
grupās un daudzviet uzstājies arī kā solo 
mākslinieks. Edijs Šnipke ir piedalījies gan TV 
šovā ‘’Zvaigžņu lietus’’, gan Zigmāra Liepiņa 
mūziklā ‘’Kapteiņa stāsti’’.  Kopš 2007. gada 
Edijs strādā uz ‘’Tallink’’ kruīza kuģiem, kur 
kopā ar grupu izklaidē kuģu pasažierus.
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tas,	ka	var	darīt	 to,	kas	sagādā	prieku	
un	vēl	saņemt	finansiālu	atalgojumu.	
Kas	es	būtu,	 ja	nebūtu	mūziķis,	man	
nav	nemazākās	nojausmas.	Man	nav	
citu	 lielu	hobiju,	 kas	aizņemtu	manu	
laiku.	Es	muzicēt	beigšu	reizē	ar	sava	
fiziskā	ķermeņa	dzīves	beigām.

 Kāda ir tava attieksme pret 
jaunajiem mūziķiem?
	 Mana	 attieksme	 pret	 visiem	 ir	
pozitīva.	 Jaunajiem	 ieteiktu	 pievērst	
uzmanību	 tieši	 sava	 izpildījuma	
kvalitātei,	 mācīties	 un	 trenēties	
regulāri,	jo	citādi	iestājas	regress.	
Mūzika	 laika	 gaitā	 ir	 ļoti	mainījusies.	
To	 vairs	 nevar	 paskaidrot	 ar	 vienu	
definīciju.	Mūsdienās	populāra	kļuvusi	

mākslīgā/datorizētā	mūzika	jeb,	kā	citi	
izsakās,	 ģenētiski	modificētā	mūzika,	
kuru	 veido	 bez	 mūziķu	 palīdzības.	
Visus	 instrumentus	 aizstāj	 ar	 dato-
ra	 programmās	 pieejamiem	 instru-
mentu	sampļiem	vai	atdarinājumiem.	
Kvalitāte	šajā	mūzikā	nav	sliktāka,	bet	
tā	nav	radusies	sadarbojoties	grupas	
mūziķiem.	Ir	mainījusies	pati	mūzikas	
izpausmes	 ideja.	 Protams,	 pasaulē	
pastāv	 arī	 dzīva	 mūzika,	 mākslīgā	 ir	
tikai	daļa	no	tās.

 Vai, pēc tavām domām, Liepāju 
vēl aizvien var dēvēt par rokmūzikas 
galvaspilsētu?
	 Liepāju	 par	 rokmūzikas	
galvaspilsētu	 var	 dēvēt	 tikai	 tādēļ,	

ka	 reiz	 sen	 atpakaļ	 Liepājā	 bija	
festivāls	 ‘’Liepājas	 Dzintars’’.	 Tā	 laika	
Liepājas	 mūzikas	 skolas	 absolventi	
bija	 izveidojuši	 daudz	 labas	 grupas,	
sakomponējušu	daudz	labas	mūzikas,	
un	 tur	 vienmēr	 valdīja	 tāds	 kā	 roka	
gars.	Tagad	Liepāja	ļoti	daudz	atpaliek	
no	Rīgas.	Rīgā	mūziķi	visu	laiku	uzlabo	
savu	 kvalifikāciju,	 bet	 Liepājā	 lielākā	
daļa	grupu	sēž	uz	saviem	seniem	lau-
riem	 un	 nedara	 neko,	 lai	 viņu	 snie-
gums	koncertos	būtu	kvalitatīvs.	Šeit	
es	nevaru	pieskaitīt	jaunās	paaudzes	
grupas,	jo	par	to	muzicēšanas	kvalitāti	
neko	nezinu,	neesmu	dzirdējis.

Korespondente:	Margarita	Anna	
Zommere

 Kā jūs izlēmāt kļūt par teātra 
režisori?
	 Es	 jau	 bērnībā	 biju	 režisore.	
Man	 bija	 astoņi	 gadi,	 kad	 es	 sāku	
iestudēt	 dažādas	 tautasdziesmas.	
Es	ar	savu	brāli	dzīvoju	vecā	muižas	
centrā	 Aizupē.	 Tur	 bija	 Ogres	 teh-
nikums,	un	šajā	tehnikumā	bija	dau-
dz	 darbinieki.	 Šiem	 darbiniekiem	
bija	 daudz	 bērnu,	 un	 es	 ar	 brāli	 pa	
nedēļu	 sagatavoju	 tautas	 dziesmas,	
un	vakarā	mēs	visus	aicinājām	mājās	

skatīties.

 Vai jums ir kāds interesants 
stāsts, ko pastāstīt, kur ir noticis 
kaut kas ļoti labs vai varbūt slikts?
	 Atmiņās	 vienmēr	 paliek	 tikai	
labais.	 Pirms	 daudziem	 gadiem	 es	
ar	savu	kolektīvu	braucu	uz	Lubānu,	
un	 agrāk	 bija	 vairāk	 iespēju	 braukt	
uz	 izrādēm,	 jo	bija	apmaksāts	trans-
ports.	Lubānas	kultūras	namā	palika	
50.	reize,	kad	mēs	bijām	nospēlējuši	

“Rūķīša	 zelta	 cimdiņus”.	 Braucot	 es	
nesapratu,	kāpēc	bērniem	ir	līdzi	mai-
si.	 Ik	pa	gabaliņam	mēs	apstājāmies	
pie	meža,	 un	 bērni	 gāja	 iekšā	meža	
ar	 maisiem	 un	 kaut	 ko	 lasīja.	 Pēc	
tam,	 kad	 viņi	 bija	 pielasījuši	 pilnus	
maisus,	viņi	 lika	 tos	smagajā	mašīnā	
pie	 dekorācijām.	 Es	 nesapratu,	 kas	
notiek.	 Tad	 mēs	 aizbraucām	 līdz	
Lubānas	 kultūras	 namam,	 un	 es	 kā	
vienmēr	 sēdēju	 zālē,	 kamēr	 notika	
izrāde.	Kad	priekškars	aizvērās,	mani	
pasauca	uz	skatuves,	un	protams,	visi	
mani	sveica,	bet	es	nevarēju	saprast,	
kur	 es	 esmu	 iekāpusi.	 Visa	 skatuve	
bija	 noklāta	 ar	 viršiem,	 un,	 izrādās,	
mani	aktieri	 lasīja	maisos	šos	viršus,	
lai	sagādātu	man	šādu	pārsteigumu.	
Es	jutos,	it	kā	būtu	iekāpusi	viršu	jūrā.

Liepājas bērnu teātra režisore Vita Pētersone 
 ar stāstiem par pagātni

Liepājas bērnu teātra režisore 
Vita Pētersone nodarbojas 
ar teātra mākslu jau 46 ga-
dus, viņas vadībā skatuves 
mākslu apguvušas jau daud-
zas liepājnieku paaudzes.
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 Kādas un cik izrādes jūs esat 
uzvedusi?
	 Es	 neesmu	 nemaz	 skaitījusi,	
cik	 izrādes	 es	 esmu	 uzvedusi,	 bet	
ir	ārkārtīgi	daudz.	Es	esmu	uzvedu-
si	 “Pauks	 un	 Šmauks”,	 kas	 kādreiz	
bija	 ļoti	 populāra	 Singajevskas	
dziesma.	Tad	es	arī	esmu	uzvedusi	
Osmaņa	sacerēto	“Sarkangalvīti”,	ar	
kuru	Liepājas	bērnu	teātra	kolektīvs	
vispār	 ir	sācies.	Tad,	piemēram,	vēl	
“Esmu	dzimis	neveiksminieks”,	Zen-
tas	Ērgles	grāmata,	un	jau	pieminētie	
“Rūķīša	 zelta	 cimdiņi”.	 Vēl	 esmu	
uzvedusi	Ziedoņa	“Brūno	lāču	pasa-
ku”	un	“Zirneklītis	riteņbraucējs”-	arī	
tāda	bija	savā	laikā.	Nu	jā,	ļoti	daudz,	
bet	man	vismīļākā	 izrāde	 ir	 “Rūķīša	
zelta	 cimdiņi”,	 un	 tā	 arī	 bija	 mana	
diplomdarba	 izrāde.	 Šo	 izrādi	 mēs	
spēlējām	 uz	 Liepājas	 teātra	 ska-
tuves,	 jo	 tad	 vecais	 kultūras	 nams	
bija	 slēgts,	 kultūras	 nama	 otrajā	
stāvā	bija	avārijas	situācija.	Tā	ir	ļoti	

brīnišķīga	 izrāde,	 un	 es	 to	 labprāt	
arī	 tagad	 gribētu	 atkārtot,	 jo	 tai	 ir	
brīnišķīga	 mūzika.	 Tur	 ir	 arī	 Ērika	
Ceļdoma	mūzika,	 bet	 tieši	 tautiskā	
mūzika.	Man	 to	 ļoti	 gribētos	arī	 ta-
gad,	bet	ir	vajadzīgs	ļoti	liels	kolektīvs.

 Kādu izrādi jūs uzvedīsiet 
nākamo, un par ko tā būs?
	 Tagad	 es	 esmu	 iecerējusi	
uzvest	 Kārļa	 Skalbes	 “Kaķīša	
dzirnaviņas”.	 Šo	 izrādi	 es	 gribēju	
uzvest	jau	tad,	kad	šī	grāmata	kļuva	
par	 lasītāko	grāmatu	Latvijā,	bet	es	
nevarēju	saņemties	to	izdarīt.	Tomēr	
nu	esmu	beidzot	saņēmusies	uzvest	
šo	izrādi.

 Kāds ir jūsu tagadējais 
kolektīva sastāvs?
	 Tagadējais	kolektīva	sastāvs	ir	
ļoti	interesants,	jo	man	ir	tādi	bērni,	
kuri	 ir	 izauguši	 šajā	 kolektīvā.	 Viņi	
pievienojās	kolektīvam	3.	vai	4.	klasē,	

un	tagad	viņi	 ir	7.	klasē.	Ir	arī	bērni	
no	11.	klases,	6.	klases,	3.	un	4.	Kla-
ses,	 tā	kā	sastāvs	 ir	 ļoti	 interesants	
un	tieši	piemērots	šādai	lielai	izrādei	
kā	“Kaķīša	dzirnaviņas”.	Ja	godīgi,	šis	
ir	zēnu	kolektīvs,	 jo	pagājušo	gadu,	
kad	 mēs	 izgājām	 skatēs,	 viņi	 tei-
ca,	ka	nevienā	kolektīvā	no	pilsētas	
nav	tik	daudz	zēnu	kā	manā	bērnu	
kolektīvā.	 Tas	 mani	 ļoti	 iepriecina,	
un	es	nemaz	nezinu,	kā	tas	sanācis.

 Cik mēģinājumu ir nedēļā, un 
kā tie norisinās?
	 Nedēļā	ir	3	mēģinājumi,	bet	ir	
jau	 tā,	 ka	dažreiz	nenotiek,	 jo	 kāds	
ir	saslimis	vai	kādu	citu	iemeslu	dēļ	
neatnākt.	Kā	norisinās	mēģinājumi?	
Mēģinājumi	 norisinās	 dažādi,	 jo	
vienmēr	ir	mūžīgā	cīņa	par	disciplīnu,	
bet	galā	tiekam,	un	rezultāts	ir	labs.

Korespondents:	Kristofers	Volkovs

“Vēl joprojām ir sāpīgi to atcerēties, kaut arī ir 
 pagājuši jau 75 gadi.”
 Es intervēju savu omu Ritu Ka-
ruli par 1941. gadā notikušajām 
deportācijām.  Ideja par interviju, kas 
saistīta ar tik smagu un drūmu perio-
du Latvijas vēsturē, radās pēc filmas 
„Melānijas hronika” noskatīšanās. Es 
no sirds priecājos un novērtēju to, ka 
mana vecmāmiņa atgriezās sveika 
un vesela un man ir iespēja par šo 
drūmo periodu uzzināt no cilvēka, 
kas to ir piedzīvojis un pārdzīvojis. 
Neskatoties uz visām smagajām un 
dziļajā rētām dvēselē, ko šis periods 
ir atstājis cilvēkos, mana vecmāmiņa 
ir viens no vispozitīvākajiem un 
dzīvespriecīgākajiem cilvēkiem, kuru 
esmu satikusi. Esmu laimīga, ka man 
ir iespēja šodien atrasties kopā ar 
viņu.

 Kurā gadā, un cik tev 
bija gadu, kad ar ģimeni tiki 
izsūtīta?
	 Tikām	izsūtīti	1941.	gada	
14.	jūnijā.	Dzīvojām	lauku	mājās	
Virgā.	Man	 tobrīd	 bija	 9	 gadi.	
Mammai	 bija	 36	 gadi,	 vienam	

no	brāļiem	bija	12	gadu,	otram	
11	 gadu.	 Manai	 māsai,	 kura	
bija	slima,	tajā	laikā	bija	tikai	4	
gadi.	 Tēvam	 bija	 43	 gadi,	 bet	
viņš	tajā	dienā	nebija	mājas,	jo	
bija	 devies	 uz	 dzirnavām,	 kas	
atradās	Priekulē.
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 Vai par to, ka 
tiksiet izsūtīti, jau 
zinājāt iepriekš? Vai arī 
uzzinājāt to izsūtīšanas 
dienā?
	 Neko	 iepriekš	 par	
izsūtīšanu	 nezinājām.	
14.	jūnijā	4	no	rīta	mums	
visiem	 lika	 apģērbties	
un	 iet	 uz	 mašīnu,	 kur	
atradās	 bruņoti	 zaldāti.	
Tie	mūs	aizveda	uz	Priekuli,	kur	lika	
sakāpt	 lopu	 vagonos.	 Mamma	 bija	
kopā	ar	mums.	Tēvs	bija	citā	vagonā.	
Atceros,	 kā	 caur	 vagona	 lodziņu,	
redzēju	tēvu	apstājamies	un	mums	
pamājam,	tā	arī	bija	pēdējā	reize,	kad	
viņu	 redzējām.	 Kad	bijām	 sakāpuši	
lopu	vagonos,	mūs	veda	uz	Krasno-
jarsku,	kas	atrodas	Krievijā.	No	Kras-
nojarskas	 ar	 zirgu	pajūgu	 tikām	ai-
zvesti	360	kilometrus	tālāk	uz	taigu.	

 Par ko jūs tikāt izsūtīti?
	 Mums	 tas	 netika	 pateikts,	
bet	 vēlāk	 tika	 teikts,	 ka	1941.	 gadā	
tika	 izsūtīta	 inteliģence	 (izglītoti	
cilvēki,	 piemēram,	 skolotāji,	 ārsti,	
mākslinieki	u.c.).	Tēvs	 tajā	 laikā	bija	
aizsargu	virsnieks	(aizsargi	-	militāra	
organizācija).	

 Kāda bija vietējo iedzīvotāju 
attieksme pret jums, kad ieradāties 
Sibīrijā? Vai pratāt krievu valodu?
	 Mamma	 prata,	 bet	 mēs,	
bērni,	-	nepratām.	Pirmo	gadu,	kad	
ieradāmies,	 attieksme	 pret	 mums	
nebija	laba,	mēs	viņiem	bijām	sveši	
cilvēki,	sociālistiskās	valsts	nodevēji.	
Viņi	mūs	uzskatīja	 par	 fašistiem,	 jo	
latviešu	valodā	daži	vārdi	ir	līdzīgi	ar	
vācu	valodu.	Kad	devāmies	projām,	
sapratu,	 ka	 	 bijām	 pieņemti,	 jo	
vietējie	 iedzīvotāji	 mūs	 pavadīja	 ar	
asarām	acīs.

 Kur jūs dzīvojāt, nonākot 

Sibīrijā?
	 Dzīvojām	 mazā	 ciematiņā	
–	 kolhozā.	 Mājas	 bija	 būvētas	 no	
apaļiem	 kokiem,	 guļbaļķiem.	 Vienā	
istabā	 dzīvojām	 apmēram	 15	
cilvēki.	Visapkārt	bija	mežs,	lieli	koki,	
kas	 nelīdzinājās	 Latvijas	 mežiem.	
Meži	 vien.	 Pēc	 40	 km	 bija	 nākamā	
„sādža’’(apdzīvota	 vieta).	 Manu	
mammu	 pēc	 mēneša	 arestēja	 un	
notiesāja	 nošaujot.	 Tad,	 kad	 to	
izdarīja,		jaunāko	brāli	un	māsu	aizve-
da	pie	tantes	uz	rajona	pilsētu	Irkuc-
ku,	kas	atradās	40	km	no	mums.	Ar	
kājām	gāju	ciemos	pie	 viņiem,	 izie-
dama	 agri	 no	 rīta	 un	 pārnākdama	
vēlu	vakarā.	Bija	jāiet	cauri	mežiem,	
un,	kā	jau	bērnam,	man	bija	bail,	jo	
mežos	 dzīvoja	 brūnie	 lāči	 un	 vilki.	
Atceros	 to,	 ka	 	 pavasaros,	 vasarās	
vai	rudeņos,	dodoties	uz	mežu,	pati	
biju	tos	redzējusi.

 Par ko mammu 
notiesāja, kāda bija 
apsūdzība?
	Notiesāja	 par	 to,	 ka	
pie	 viņas	 tika	 atrasta	
rakstīta	 dienasgrāmata,	
kurā	 viņa	 aprakstīja	
izsūtīšanu	 un	 to,	 kas	
notika	 ceļā	 uz	 Krieviju,	
tika	 atrasti	 izšuvumi	 ar	

latviešu	ugunskrustu,	kas	atgādināja	
fašistu	simbolu	-	kāšu	krustu.	Nevie-
nam	 neinteresēja	 patiesība,	 cilvēki	
tika	notiesāti	par	ikvienu	sīkumu,	kas	
nebija	 saprotams	 vai	 pieņemams	
sociālistiskai	 varai.	 Pie	 viņas	 atra-
da	arī	4.	 klases	vēstures	grāmatas,	
kas	 piederēja	 maniem	 brāļiem,	
kurās	 viņi,	 ļaunu	 nedomājot,	 bija	
uzzīmējuši	 vadošajām	 personām	
brilles,	pīpi	vai	ko	tamlīdzīgu.	

 Vai bija jāstrādā fiziski smags 
darbs, un kāds par to bija atalgo-
jums?
	 Kā	 jau	 iepriekš	 minēju,	
jaunākā	 māsa	 ar	 brāli	 tika	 aizvesti	
pie	tantes,	es	ar	vecāko	brāli	paliku	
kolhozā.	 Lielais	 brālis,	 kuram	 bija	
tikai	 13	 gadu,	 tika	 aizsūtīts	 strādāt	
lauku	brigāde.	Vēlāk	viņam	uzticēja	
veikt	 grāmatveža	 pienākumus.	 Es	



Videnīte2017.	gada	janvāris

Videnīte 9

vēlāk	 atsāku	 mācības.	 Atalgojums	
bija	pārtikas	produkti:	graudi,	piens,	
olas,	retu	reizi	gaļa.	Naudu	par	dar-
bu	nesaņēma.

 Klausoties šo stāstu, tajā 
laikā piedzīvotais ir traģisks un 
drūms. Vai ir arī kādas labas vai 
jaukas atmiņas?
	 Īsti	 nevaru	 teikt,	 ka	 bija	 kas	
labs,	 bet	 atceros,	 ka	 drūmajā	
ikdienā	 prieku	 sagādāja	 pat	 mazi	
sīkumi,	piemēram,	ogu	lasīšana.	

 Kad jūs atgriezāties Latvijā, 
un kādas bija sajūtas?
	 Sibīrijā	 nodzīvojām	 vairāk	
nekā	5	gadus.	Latvijā	atgriezāmies	
1946.	 gada	 oktobrī.	 Mūs	 sagaidīja	
vecmamma.	 Bija	 jādzīvo	 stallī,	 jo	
dzīvojamai	mājai	 kara	 laikā	uzkrita	
bumba	un	tā	nodega.	Pāri	palika	tikai	
trepes,	kuras	vēl	joprojām	tur	atro-
das.	 Sajūtas	 bija	 neaprakstāmas,	
bijām	 ļoti	 priecīgi.	 Atceros	 to,	 kad	
vecmamma	mūs	 sagaidīja	 ar	 gaiļa	
cepeti,	jo	man	un	brālim	nesen	bija	
bijušas	dzimšanas	dienas.	

 Kā piedzīvotais Sibīrijā 
ietekmēja tavu dzīvi?
	 Tas	 bija	 briesmīgi,	 un	 vēl	
joprojām	ir	sāpīgi	to	atcerēties,	kaut	
arī	ir	pagājuši	jau	75	gadi.	Cilvēkiem	
tika	 atņemta	 visa	 iedzīve,	 vecāki,	
tuvinieki,	 tas	 ir	 vienkārši	 šausmīgi.	
To	nevar	izstāstīt.	Tikām	aizvesti	no	
savas	 dzimtenes	 uz	 svešumu,	 kur	
mums	 nebija	 nekā	 un	 mēs	 tikām	
uzskatīti	par	valsts	ienaidniekiem.

Korespondente:	Baiba	Karule

 Kāda, jūsuprāt, ir īstā dzīves 
nozīme?
	 Es	 pieņemu,	 ka	 	 to	 vislabāk	
uzrakstījis	 Tomass	 Džefersons	 	 ASV	
neatkarības	 deklarācijā	 4.jūlijā	 1776.
gadā:	 “Mēs	 visi	 ticam,	 ka	 cilvēki	 ir	
piedzimuši	 vienlīdzīgi	 un	 ir	 apveltīti	
ar	 noteiktām	 neatņemamām	
cilvēktiesībām.	 Pašas	 galvenās:	
tiesības	uz	dzīvību,	tiesības	uz	reliģisko	
brīvību	 un	 tiesības	 uz	 tiekšanos	 pēc	
laimes.”	 Tāpēc	 es	 uzskatu,	 ka	 dzīves	
īstā	 nozīme	 ir	 brīvībai,	 	 personīgā	
brīvība	un	iekšējais	miers.

 Kādi motivācijas faktori 
palīdzēja jums izvēlēties profesiju?

	 Uzskatu,	ka	tā	bija	tikai	sakritība.	
Nebija	 nekādas	 motivācijas,	
tāpēc	fakts,	ka	es	kļuvu	par	angļu	
valodas	 skolotāju,	 uzskatāms	
tikai	par	nejaušību.	Es	aizgāju	uz	
universitāti,	 lai	 kļūtu	 par	 tulku.	
Mans	 karjeras	 sākums	 bija	
metālu	 fabrikā,	 kur	 man	 darbs	
bija	 saistīts	 ar	 dažādu	 veidu	 do-
kumentu	 tulkošanu.	 Pēc	 kāda	

laika	 es	 nejauši	 satiku	 2.vidusskolas	
direktori.	 Viņa	 man	 teica:	 “Nu	 bei-
dz,	 mums	 nepietiek	 angļu	 valodas	
skolotāju!	 Vai	 tu	 gribētu	 pievienoties	
mūsu	kolektīvam?”	Direktore	uzaicināji	
mani	 atnākt	 uz	 šo	 skolu.	 Tieši	 tā	 es	
arī	 izdarīju.	 Tātad	 tā	 bija	 nejaušība	
un	 apstākļu	 sakritība.	 Vēlāk	man	 ļoti	
iepatikās	skolotājas	profesija.	

 Vai domājat, ka jūsu angļu va-
lodas zināšanas ir tik ideālas, ka Jūs 
varat to vairs nemācīties?
	 Vismuļķīgākais	 teikums,	 kuru	
es	 jebkad	 esmu	 dzirdējusi,	 ir:	 “Mans	
dēls	 iemācījās	 angļu	 valodu,	 un	
viņš	 runā	 ideāli.”	 Diemžēl	 es	 dzirdu	

tādus	 komentārus	 ļoti	 bieži!	 Dažreiz	
pārfrāzētā	 veidā	 un	 izteiktus	 mazliet	
citādāk,	 bet	 nozīme	 paliek	 tāda	 pati.	
Piemēram:	 “Man	 ir	 deviņus	 gadus	
vecs	dēls,	un	viņš	perfekti	ir	iemācījies	
angļu	valodu.”	Problēma	ir	tāda,	ka	es	
nevaru	pateikt	to	pat	par	sevi.	Valodā	
perfekts	nevar	būt	nekad.	Vienmēr	 ir	
iespējams	 apgūt	 vairāk	 un	 izglītības	
process	ir	mūžīgs.

 Kādi ir visdīvainākie gadījumi 
jūsu skolotājas pieredzē?
	 Visdīvainākie?	 Tas	 ir	 jautājums,	
kuru	man	uzdod	ļoti	bieži.	Piemēram:	
“Paskaidrojiet,	 kāpēc	 tajā	 laikā	 es	
dabūju	 10,	 pēc	 tam	 nākamā	 atzīme	
bija	 8,	 un	 kāpēc	 tagad	 es	 dabūju	 5!”	
Pēc	 tādiem	 jautājumiem	 sāc	 just,	 ka	
tev	neuzticas.	Tas	nav	vairs	dīvaini,	bet	
neveikli.	Tajā		brīdī	sāc	vainot	sevi	un	
domā:	“Nu	beidz,	tev	vajag	desmitnie-
kus?	 Labi,	 es	 tev	 ielikšu	 desmit	 des-
mitniekus,	tikai	pasaki.”	Bet	jautājums,	
kurš	parasti	nāk	no	manas	puses,	 ir:	
“Vai	tevi	mājās	vecāki	sit?	Kādēļ	tev	va-
jag	desmitniekus?	Tevi	mājās	izsmej?”	

Skolotāja, 
kas seko plūsmai

Diana Golovanova ir profesionāla angļu valodas 
skolotāja, kuras skolēni ir ieguvuši nozīmīgus sasnie-
gumus pilsētas un valsts līmenī. Viņas meita Anasta-
sija Sevastova ir pasaulē plaši pazīstama tenisiste un 
viena no labākajām Latvijā.
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Tas,	protams,	skan	mazliet	parupji,	bet	
uz	 šādu	 jautājumu	 es	 parasti	 atbildu	
ar	 izaicinošām	 piezīmēm.	 Einšteins	
ir	 teicis:	 “Divas	 lietas	 ir	 bezgalīgas:	 Vi-
sums	 un	 cilvēku	 stulbums”.	 Skolotāju	
profesijā	neveikls	moments	ir	tad,	kad	
sastopies	ar	cilvēku	vienaldzību.

 Kādas, jūsuprāt, ir vissvarīgākās 
skolēnu īpašības, kurām būtu jāpiemīt 
skolēniem?
	 Diemžēl	 nav	 ideālo	 skolēnu.	
Būsim	atklāti.	Tajā	brīdī,	kad	persona	ir	
ieinteresēta,	viņam	vai	viņai	ir	zinātkārs	
prāts,	līdz	ar	to	ir	īsta	vēlēšanās	mācīties.	
Ja	tādu	īpašību	nav,	tad	neviens	nevar	
palīdzēt	 tam	 cilvēkam.	 Patiesi	mācību	
procesā	ieztedzīgs,	emocionāli	uzvilkts.	
Skolēnam	 jābūt	neitrālam,	 emocionāli	
stabilam.																																	

 Kāds ir bijis pagrieziena punkts, 
kas būtiski ir mainījis dzīvi? 
	 Es	 nezinu,	 es	 ļoti	 ticu,	 ka	 tāds	
moments	man	vēl	 ir	priekšā.	Es	neva-
ru	 atcerēties	 to	 brīdi,	 kurš	 ir	 kaut	 ko	
tik	ļoti	būtiski	mainījis.	Es	atzīstu,	ka	es	
iekšēji	esmu	pasīva.	Es	vienkārši	seko-
ju	 plūsmai.	 Eksistē	 brīnišķīgs	 japāņu	

sakāmvārds:	“Ja	jūs	gaidīsiet	pietiekami	
daudz	laika	upes	krastā,	vienā	brīdi	jūs	
redzēsiet,	ka	jūsu	pretinieka	ķermenis	
peld	jums	blakus.”

 Kā apvienojat personīgo dzīvi 
ar darbu?
	 Mans	 darbs	 beidzas	 tajā	 brīdī,	
tiklīdz	es	aizveru	skolas	durvis.	Dažreiz	
es	aizcērtu	skolas	durvis,	tas	ir	atkarīgs	
no	 situācijas.	 Tātad	 tajā	 brīdī,	 kad	 es	
aiztaisu	ciet	skolas	durvis,	-	viss.	Es	vairs	
neesmu	 skolotāja.	 Es	 neesmu	 tāds	
cilvēks,	 kurš	 nes	 skolas	 problēmas,	
nebūšanas	 un	 citas	 lietas	 uz	 mājām.	
Man	 ir	 mana	 dzīve,	 man	 ir	 tiesības	
dzīvot	 to	 tā,	 kā	es	gribu.	Es	nedzīvoju	
karjeras	 dēļ.	 Cilvēkam	 priecīgam	
jāiet	 uz	 darbu	 un	 priecīgam	 pēc	 tam	
jāatgriežas	mājās.	Ja	tā	nenotiek,	tad	ar	
cilvēka	dzīvi	kaut	kas	nav	kārtībā.	

 Kāpēc jūsu meita izvēlējās kļūt 
par profesionālu tenisisti?
	 Vecāki	 parasti	 vēlas	 nodarbināt	
savus	bērnus	ar	dažādiem	sporta	vei-
diem,	 lai	 viņi	 varētu	 pārbaudīt,	 kas	
bērniem	veicas	vislabāk.	Tomēr	jāatzīst,	
ka	parasti	 īstos	rezultātus	un	patiesās	

spējas	 var	 redzēt	 tuvāk	pusaudžu	ga-
diem.	Visbiežāk	tikai	tad	var	redzēt,	kas	
varētu	būt	paredzams	pūliņu	rezultātā.	
Ar	meitu	bija	tieši	tā,	tiklīdz	viņa	sasnie-
dza	 pusaudžu	 vecumu,	 mums	 kļuva	
skaidrs,	 ka	 teniss	 varētu	 būt	 Anasta-
sijas	 karjeras	 iespēja.	 Tajā	 laikā	 bija	
daudz	 sakritību:	 bija	 pieejama	 nau-
da,	cilvēki	un	treneri.	Pats	svarīgākais,	
bija	 iespējams	mācīties	akadēmijā.	Lai	
kaut	ko	sasniegtu,	ar	kaislību	nepietiek.	
Veiksme	ir	lielisks	moments,	īpaši,	ja	tā	
tiek	apvienota	ar	iespējām.	Es	vienkārši	
neticu	veiksmei!																																					

 Kuri bija visgrūtākie momenti  
meitas karjerā?
	 Tas	laikam	bija	laika	posms,	kad	
viņai	 vajadzēja	 dzīvot	 patstāvīgi	 no	
15	 gadu	 vecuma	 (viņai	 tagad	 ir	 26).	
Tas	 notika,	 jo	 viņai	 vajadzēja	 braukt	
uz	 akadēmiju,	 kura	 atradās	 Vācijā.	
Viņa	 pārcēlās	 uz	 Minheni	 14,5	 gadu	
vecumā.	 Viņai	 pašai	 vajadzēja	 rīkoties	
ar	budžetu,	partneriem,	 treneriem	un	
patstāvīgi	darīt	visu	citu.	Pats	galvenais	
ir	nezaudēt	skaidro	saprātu.

Korespondents:	Aleksandrs	Doters

“Vēlējos, kaut arī es tā izskatītos, tāpēc sāku 
 krāsot matus un izdūru pīrsingu.”

 Mode regulāri mainās un nekad nestāv uz vietas. Tā ļauj cilvēkiem iepazīt 
jauno un aizraujošo, kā arī veidot jaunu un vēl neredzētu tēlu. Mums katram ir 
savs ģērbšanās stils, kas palīdz veidot uzskatu par mūsu ārējo tēlu, bet pasaulē 
ir daudz un dažādi stila piekritēji, kuri turās pie sev tīkamā stila. Šajā rakstā 
par savu ģērbšanās stilu un pieredzi saistībā ar alternatīvo stilu padalīsies 
mūsu skolas 12.b klases skolniece Sonora Bogdanova.

Kāpēc tu izvēlējies veidot savu ārējo 
izskatu, balstoties uz alternatīvo 
stilu?
	 Mani	 šis	 stils	 piesaista,	 man	

patīk	 tumšas	 krāsas	 apģērbā,	 uzs-
katu,	 ka	 stila	 aksesuāri	 vizuālajam	
izskatam	 piešķir	 “rozīnīti”.	 Šim	 sti-
lam	 raksturīgi	 arī	 pīrsingi,	 uzskatu,	
ka	tie	piešķir	izskatam	raksturu.

 Kā aizsākās tava stila 
veidošanās? Vai tevi neuztrauca, 

ko par to domās citi?
	 Pirmo	 reizi	 aizdomājos	 kādā	
5.klasē.	 Tad	 bija	 populārs	 seriāls	
“Tētuka	meitiņas”,	viena	no	meitēm	
bija	Darja,	gotu	stila	piekritēja.	Sāku	
krāsot	melnus	nagus	un	pieprasīju	
melnas	drēbes.	Vēlāk	gotu	periods	
norima,	bet	melnās	drēbes



turpināja	 pildīt	manu	 skapi.	 Uzska-
tu,	 ka	 melnais	 izskatās	 labi	 visiem.	
Es	 smēlos	 iedvesmu	 internetā.	
2012.gadā	 atklāju	 mājaslapu,	 kurā	
varēja	 redzēt,	 kā	 citi	 cilvēki	 veido	
savus	apģērba	komplektus.	Redzēju	
meitenes,	 kurām	bija	 krāsaini	mati,	
pīrsingi	un	interesants	stils.	Vēlējos	
kaut	arī	es	tā	 izskatītos,	 tāpēc	sāku	
krāsot	matus	un	izdūru	pīrsingus,	jo	
man	tas	liekas	interesanti	un	cilvēki	
pēc	tā	mani	atpazīst.	Es	nedomāju,	
ko	teiks	citi,	jo	es	ģērbjos	sev,	krāsoju	
matus	 krāsās,	 kādas	 man	 patīk,	
un	 duru	 pīrsingus,	 kuri,	 manuprāt,	
piestāv.

 Kāda bija tavu vecvecāku 
reakcija, redzot tavas ārējās 
pārmaiņas?
	 Es	 saviem	 vecvecākiem	
neprasīju	 atļauju	 ne	 par	 ko.	 Ne	
par	 matu	 krāsošanu,	 ne	 pīrsingu	
duršanu,	 tāpēc	sākumā	viņiem	bija	
neliels	 šoks.	 Piemēram,	 kad	 pirmo	
reizi	 nokrāsoju	 violetus	matus,	 viņi	
bija	 ļoti	 pārsteigti,	 bet	 gāja	 laiks,	
un	viņi	pierada	pie	tā,	ka	man	patīk	
tāda	veida	stils,	un	arī	uz	pīrsingiem	
sākumā	 vecvecāki	 skatījās	 diezgan	
skeptiski,	 bet	 vēlāk	 jau	 nepievērsa	
tam	uzmanību.

 Tavam stilam ir tipiski bieži 
mainīt matu krāsas. Vai tevi neuz-
trauc fakts, ka tādā veidā tiek 
bojāti mati?
	 Vistrakākais,	 ko	 var	 nodarīt	
saviem	 matiem,	 ir	 balināšana,	 bet	
to	 es	 esmu	 darījusi	 tikai	 kādas	
septiņas	 reizes,	 un	 pēdējo	 reizi,	

kad	es	to	darīju,	mani	mati	 tika	 ļoti	
bojāti,	 tāpēc	 tagad	 es	 ļauju	 tiem	
“dzīvot”.	Es	 tos	saudzēju,	nekrāsoju	
vairs,	vienkārši	ļauju	tiem	elpot,	bet	
tā	mani	neuztrauc	fakts,	ka	mati	tiek	
bojāti,	 krāsojot	 tos,	 jo	 es	 izmanto-
ju	 tādas	 matu	 krāsas,	 kas	 nav	 ļoti	
kaitīgas,	un	es	arī	nekrāsoju	matus	
ļoti	bieži.

 Tā kā tu esi alternatīvā sti-
la piekritēja, noteikti ir svarīgi 
saskaņot apģērba komplektus un 
dažādus aksesuārus. Cik ilgi aptu-
veni aizņem sagatavoties kārtējai 
skolas dienai?
	 Tas	ir	atkarīgs	no	tā,	cik	ārā	ir	
silts.	 Ja	ārā	 ir	silts,	es	velku	svārkus	
vai	 šortus,	 kas	 ir	 imitētās	 ādas,	 un	
tad	man	tas	var	aizņemt	no	5	līdz	30	
minutēm,	 jo	man	 jāatrod	 pareizais	
kreklais	 vai	 blūze.	 Es	 ikdienā	 īpaši	
nenēsāju	 aksesuārus,	 tikai	 pīrsingu	
un	ausu	tuneļus.	Parasti	mans	ikdie-
nas	apģērbs	ir	ādas	zābaki,	melnas	
bikses	 (reizēm	ar	 caurumu	celī)	 un	
ziemā	tas	ir	džemperis	tumšā	krāsā	
vai	arī	kādu	blūzi.	Reizēm	ir	dienas,	
kad	 vēlos	 nēsāk	 aksesuāru	 -	 kaķa	
ausis,	kas	padara	apģērba	komple-
ktu	interesantāku.

 Tu pieminēji, ka 2012. gadā 
tevi iedvesmoja krievu seriāla 
“Tētuka meitiņas” varone. Vai ta-
gad arī ir kāds cilvēks, kurš tevi ied-
vesmo veidot savu stilu?
	 Es	 turpinu	 savu	 iedvesmu	
smelties	 internetā,	 un	 sociālajā	
vietnē	instagram	es	sekoju	daudzām	
alternatīvā	stila	modelēm.	Nedaudz	

iedvesmojos	arī	no	dziedātājas	Tei-
lores	 Momsenas	 un	 Halsey.	 Man	
patīk	sasaistīt	manu	stilu	ar	mūziku,	
kuru	es	klausos.

 Kur tu visbiežāk iegādājies 
alternatīvā stila apģērbu, vai Latvijā 
ir viegli atrast šāda stila drēbes?
	 Lielāko	 daļu	 savas	 drēbes	 es	
pērku	 mazlieto	 apģērbu	 veikalos,	
jo	tas	ir	lēti	un	tur	var	atrast	ļoti	in-
teresantas	 drēbes.	 Vēl	 daļu	 savas	
drēbes	es	pērku	Anglijā	vai	Lietuvā,	
jo	 Latvijā	 ir	pārsvarā	 vienkārša	 tipa	
apģērbi,	kuri	neatbilst	alternatīvajam	
stilam.

 Ņemot vērā to, ka daudzi 
jaunieši skolās tiek apcelti atšķirīgā 
izskata dēļ, kā tu iedrošinātu citus 
nebaidīties būt atšķirīgiem? Varbūt 
tev ir kāds līdzīgs notikums, ar kuru 
vari padalīties citiem?
	 Es	uzskatu,	ka	nevajag	baidīties	
no	citu	viedokļa	un	ir	jāvelkt	un	jādara	
tas,	kas	pašam	patīk,	jo	galu	galā	tā	
ir	tava	dzīve	un	tavs	ķermenis,	nevis	
kāda	cita.	Es	pamatskolā	tiku	apsmie-
ta	sava	apģērba	dēļ,	un	es,	protams,	
tajā	 laikā	 tam	 pievērsu	 ļoti	 lielu	
uzmanību.	Lai	gan	dažreiz	joprojām	
saņemu	dzēlīgas	piezīmes,	es	turpi-
nu	iet	uz	priekšu	un	nedomāju	par	
to,	ko	citi	man	ir	teikuši,	jo	tas	viņus	
nekādā	veidā	neietekmē	un	neaizs-
kar.	Tas	spēj	ietekmēt	tikai	un	vienīgi	
mani.	Es	daru	un	ģērbju	to,	kas	man	
patīk,	 un	 dzīvoju	 dzīvi	 pēc	 saviem	
uzskatiem	un	principiem.
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