
Uldis 
Drišļuks – 
lektors: 

– Tas varētu 
būt kaut kas 
saistīts ar 
ūdeņiem, jo šādas 

aktivitātes man patīk. Tā kā Liepāja 
tepat pie jūras, būtu interesanti 
apgūt, piemēram, burāšanu. 
Bet tad, kad tuvošos seniora 
vecumam! Tagad tam neatliktu 
laika darba slodzes dēļ. Kopā ar 
ģimeni atpūšamies, kad dodamies 
tuvākos, tālākos ceļojumos.

Linda Otrupe 
– māmiņa:

– Man nav 
nekādu īpašu 
talantu, tāpēc 
šķiet, ka labākais 
hobijs būtu 
ceļošana. Ir viens sapnītis, kuru 
īstenot neesmu saņēmusies. Tā 
būtu jurisprudences apgūšana. 

Varbūt jāmēģina? Vēl es gribētu 
pievērsties ikdienas fiziskajām 
aktivitātēm, treniņiem.

Kristaps 
Pērkons – strādā: 

– Mans sapnis 
ir nodarboties 
ar seno auto 
restaurāciju, bet 
traucē finanšu 

trūkums. Man šī lieta interesē jau 
kopš bērnības, jo savulaik tēvs 
darbojās ar automašīnām un 
arī es apguvu zināmas iemaņas. 
Tagad paša saimniecībā ir dažāda 
tehnika. Kad vajag, remontēju to!

Zane 
Pērkone – pilnas 
slodzes mamma: 

– Mans sapnis 
ir kinoloģija un 
suņu pajūgu 
vadīšana. Mums 
bija haskijs un bija plāns par 

sešiem šiem suņiem. Tagad laukos 
ar ģimeni labiekārtojam savu 
īpašumu. Ja cilvēkam ir hobijs, 
tad, manuprāt, tas ir kaut kas 
tāds, kas pašam sagādā patiesu 
prieku. Ja nav prieka, tad nav 
vērts darīt to, kas nepatīk.

Marika 
Austruma – 
komandējumā:  

– Jau tagad 
brīvajā laikā 
daru to, kas man 
patīk. Piemēram, 

ceļošana kopā ar ģimeni,  
adīšana, dārza darbi. Nekam citam, 
pulciņiem brīvā laika nepietiek. 
Ja es kaut ko jaunu gribu apgūt, 
tad to iemācos. Hobijs palīdz laiku 
pavadīt saturīgi, lai nav jāsēž 
bezdarbībā. Piemēram, kad braucu 
ar sabiedrisko transportu, adīklis 
vienmēr līdzi un adu.  
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Kur un kā saturīgi pavadīt 
brīvo laiku, ja esi pieaudzis 
cilvēks un negribas vakarus 
dirnēt tikai un vienīgi pie te-
levizora? Izrādās, Liepājā ir 
gana daudz vietu – studiju, 
kursu, nodarbību, biedrību 
–, kā arī zinošu pasniedzēju, 
kuri piedāvā iespēju dejot bio-
deju, salsu, balles dejas, aus-
trumu vai spāņu dejas, zīmēt, 
dziedāt, muzicēt, nodarboties 
ar jogu, cigunu utt. Apzinā-
jām daļu no piedāvājuma.

Kustībā un priekā
“Ja pieaudzis cilvēks grib satu-

rīgi pavadīt savu brīvo laiku, viņš 
meklē un atrod, kur un ko darīt,” 
tik lakonisks bija “Interesanto cil-
vēku kluba” vadītājs Aleksandrs 
Agešins. Esot grūti nosaukt kaut 
ko vienu vispopulārāko, ko cilvēki 
apmeklē, jo piedāvājums plašs, 
sākot no stiepšanās un vingro-
šanas nodarbībām, latino vai 
biodejām, līdz cigunam un izglī-
tojošām lekcijām. Katru gadu līdz 
ar septembri arī pieaugušie sākot 
meklēt iespējas, lai darīto to, kas 
patīk un padodas, vai lai apgūtu 
kaut ko jaunu. Pēc A. Agešina no-
vērojumiem, aktīvākie apmeklē 
pat vairākas grupas, jo intereses 
plašas. Citi izraugās vienu hobiju: 
“Tie ir cilvēki, kuri izvēlas savu lai-
ku vadīt saturīgi, interesanti, kuri 
domā par savu pašsajūtu, izskatu 
un savai dzīvei piedod krāsas.”

Anita un Ingus Palapji dejo 
pieaugušo grupā pie deju pa-
sniedzējas Zanes Kugrēnas “Z 
Dance Studio”. Stāsta Anita: “Ar 
vīru bijām runājuši, ka abi kopā 
gribētu kaut kur dejot. Mums ir 
tautas deju dejotāju pieredze, bet 
šo novirzienu negribējām. Kur 
abiem kopā vienkārši iet padejot 
savam priekam? Feisbukā draugi 
bija nošērojuši Zanes deju studijas 
piedāvājumu. Vīrs to pamanīja un 
jautāja: varbūt mēģinām? Es uz 
karstām pēdām zvanīju Zanei un 
pieteicos. Ar domu – ka tikai vīrs 
nepārdomā! (Smaida).”

Kā aizgājuši uz pirmo no-
darbību, tā sapratuši, ka atra-
duši īsto vietu. Pasniedzēja ne-
sagatavo sacensībām, bet māca 
pāriem skaisti dejot un apgūt 
dažādu deju soļus: valsi, tango, 
fokstrotu, bačatu ieskaitot. “Mēs 
visi esam pieauguši cilvēki, un 
mums kopā ir interesanti,” turpi-
nāja A. Palapa. “Abi ar vīru tiešām 
gaidām pirmdienas vakarus, kad 
varēsim doties dejot. Tas ir tikai 
mūsu laiks, ko ar prieku pavadām 

kopā. Esam iepazinušies ar citiem 
pāriem, kārtīgi izkustamies. Tā, 
ka pēc nodarbības muguras slap-
jas. Galvenais – nekompleksot, 
nebaidīties, bet nākt un dejot!”

Deju studijas “Darja Dance 
Studio” vadītāja Darja Alekševi-
ča stāstīja, ka viņa pieaugušajiem 
piedāvā individuālās nodarbības 
kādas dejas apgūšanā. Piemēram, 
pārim. Ir cilvēki, kuri deju pasnie-
dzēju meklē, lai apgūtu un skaisti 
nodejotu savu pirmo deju kāzās. 
Tā kā puiši jeb vīrieši ir kūtrāki, 
izveidojusies latino deju grupa sie-
vietēm, uz kuru nāk kā jaunās, tā 
jau pieredzējušās dejotājas.

“Laikam savā iepriekšējā dzī-
vē esmu dzīvojusi kaut kur Aus-
trumu valstīs,” smaidot atzina 
liepājniece Ita Cērmane, “jo man 
patīk siltums un viss austrumnie-
ciskais, tanī skaitā orientālā deja. 
Savulaik ar savu pirmo mīlestību 
gājām uz visām ballēm, kādas 
vien bija, lai tikai izdejotos. Ko 
darīt, kad partnera nav (vai viņš 
negrib to darīt), bet sirds prasa? 
Jāatrod vieta, kur sieviete to var 
darīt viena – kopā ar citām dejot-
gribētājām. Dejošanai pievērsos 
pirms pandēmijas. Vienkārši, kad 
biju pieņēmusi lēmumu, piezva-
nīju Zitai.” Ita savu izvēli dejot 
orientālo jeb austrumu deju pa-
mato ar to, ka sieviete var dejot 
viena un nav blakus vajadzīgs 
vīrietis kā partneris. Īpašās dejas 
kustības ir ļoti labvēlīgas ķerme-
nim un veselībai. Ar sportošanu 
tādu ietekmi nepanākt, it sevišķi, 
ja neesi jaunietes vecumā, bet sie-
viete ar zināmu dzīves pieredzi. 

Sajūsmā  
par nejaušību

“Man visu mūžu interesēju-
si māksla un radošās lietas, bet 
nekad nebija iespējas nekur pa-
dziļinātāk to pamācīties,” stāsta 
Regīna Žilinska, kura kopš pagā-
jušā gada februāra izmanto Lie-
pājas Universitātes Mūžizglītības 
nodaļas sniegto piedāvājumu un 
brīvklausītājas statusā apmeklē 
lekcijas “Dizaina” programmā. 
Viņa priecājas par iespēju nākt 
un mācīties to, ko pati vēlas. “Es 
esmu sajūsmā, ka ir iespēja, ne-
raugoties uz vecumu, darīt to, 
kas sirsniņai ir ārkārtīgi svarīgi,” 
saka Regīna.

Par šo piedāvājumu viņa uzzi-
nājusi nejauši. “Mans vīrs pilnīgi 
netīšām uzgāja to, ka universitā-
tē ir tāda nodaļa, kura piedāvā 
šādu apmācību. Pati biju uzņē-
mīga – nācu un prasīju. Ja man 
vajadzētu tagad ieiet mājaslapā 
un mēģināt kaut ko sagremot un 
saprast, tad tas būtu sarežģīti,” 
stāsta sieviete.

Universitātē viņa divreiz ne-

dēļā apmeklē gleznošanas nodar-
bības, vienreiz nedēļā – zīmēšanu 
un datorgrafiku, savus spēkus 
izmēģinājusi arī keramikas vei-
došanā. Mūžizglītības piedāvātie 
pakalpojumi ir par maksu, taču 
Regīna saka, ka ieguvums no 
tiem esot nenovērtējams.

Obligātās lekcijas notiekot 
konkrētos laikos, bet liels pluss 
esot tas, ka gleznot viņa var nākt 
jebkurā sev ērtā brīdī. “Ja vēlies, 
tu šeit dzīvot vari, un es tā arī 
daru.”

Regīna saka, ka ļoti pārdzī-
vojot to, ka par universitātes 
piedāvāto iespēju zina ļoti maz 
cilvēku – lekcijās kopā ar studen-

tiem piedaloties tikai viņa viena. 
Lielu prieku Regīnai sagā-

dājot, ka lekcijas un radošās no-
darbības kopā ar universitātes 
studentiem paejot draudzīgā un 
patīkamā atmosfērā. “Ja jaunieši 
redz, ka tu turi līdzi un varbūt pat 
esi par kādu gramiņu labāks, tad 
viņi ļoti priecājas un atbalsta, bet 
varbūt man vienkārši ir pavei-
cies,” smaidot pastāsta Regīna.

Iemācīties  
fotografēt glīti

Ilze Andriksone šoruden bei-
gusi fotokursus pie fotomeistara 
Jāņa Vecbrāļa. “Bija intensīvi – 
kopā 10 nodarbības divas reizes 

nedēļā pa trīs stundām,” viņa at-
ceras. “Es jau sen zināju, ka Jānis 
šādus kursus rīko, sekoju viņam 
sociālajos tīklos.” 

Vaicāta, kāpēc pieteikusies, 
I. Andriksone pastāsta, ka pašai 
ir sava prezentreklāmas aģen-
tūra, kas izgatavo arī reklāmu 
suvenīrus, dāvanas utt. “Es tos 
pati fotografēju, gan lai ievietotu 
sociālajos tīklos, gan lai aizsūtītu 
klientiem. Vēlējos iemācīties to 
darīt glīti, lai ir labs kopskats. 
Es varbūt redzu kadru, māku 
izdomāt, ko ar fotogrāfiju gribu 
pateikt, bet nemācēju tehniski 
atrisināt to, ko biju gara acīm ie-
domājusies,” viņa stāsta.          > >

Sevis bagātināšana.  Prom no garlaicīgā

Šīs nedēļas pirmais treniņš Šīs nedēļas pirmais treniņš 
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deju grupai. Mūzika, kustības deju grupai. Mūzika, kustības 
un prieks par sevi, par notiekošo – un prieks par sevi, par notiekošo – 

un tā katrā mēģinājumā.un tā katrā mēģinājumā.
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