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Ir pagājuši pieci 
gadi, kopš talsenie-
ce Džeina Lember-
ga kopā ar ģimeni 
pārcēlās uz dzīvi 
Vācijā, Bavārijā. 
No vienas puses, il-
gas pēc mājām vēl 
aizvien liek kaklā 
sariesties asaru 
kamolam, bet, no 
otras, meitene at-
zīst, ka Vācijā pa-
vadītais laiks bijis 
ļoti vērtīgs, īpaši 
tagad, pēc vidus-
skolas, izvēloties 
profesiju. Džeinas 
izdarītā izvēle ir 
jaunietim visai ne-
tipiska — darbs ar 
veciem cilvēkiem.
To, ka viņai būtu piemērots darbs, 
kas prasa pacietību un sirsnību, Džeina sapratusi jau sen, taču 
līdz lēmumam nākotni saistīt ar veco ļaužu aprūpi nonākusi 
salīdzinoši nesen un par savu izvēlēto profesiju jūtas gandarīta. 
«Divas nedēļas Vācijā strādāju nometnē ar sešus līdz 12 gadus 
veciem bērniem, taču sapratu, ka šāda vecuma bērni man ne-
būs īsti piemēroti. It kā patika, taču bija nedaudz par grūtu tikt 
ar viņiem galā. Tad nu paliku pie veciem cilvēkiem. Man patīk 
ar viņiem vienkārši pastaigāties, papļāpāt. Katru reizi, kad at-
braucu uz Latviju, varu stundām ilgi sarunāties ar savu omi, 
kopā varam kārtīgi izsmieties un labi pavadīt laiku. Domāju 
— kāpēc gan nevarētu to darīt arī Vācijā?» sapratusi Džeina. 
Kā tieši viņas darbs izpaudīsies, vēl neesot skaidrs. Septembra 
pirmajā pusē Vācijā ir brīvlaiks, un skaidrākas nākotnes aprises 
iezīmēsies, tam beidzoties, taču Džeina jau tagad pauž apņēmī-
bu mācības apvienot ar darbu izvēlētajā profesijā.

«Manuprāt, lai strādātu ar veciem cilvēkiem, jāpiemīt lab-
sirdībai, jābūt uzmanīgam un jāpiedomā, kā ar viņiem saru-
nāties, lai nepateiktu muļķības, bet galvenais noteikti ir sirds 
siltums un spēja saprasties,» uzskata talseniece. Viņa vērtē, ka 
seniori Latvijā un Vācijā nemaz nav tik atšķirīgi. «Iespējams, 
Vācijā viņi ir mazliet dzīvespriecīgāki. Tur nevar dzirdēt tādas 
frāzes kā: «Ai, es jau drīz nomiršu, ko tad vairs…» Visi no-
darbojas ar sportu, nūjo, brauc ar riteņiem, citi pat braukā ar 
močiem! Viņi dzīvo pilnvērtīgu dzīvi,» novērojusi Džeina.
15 gadu vecumā meitenei iejusties svešajā zemē 
nav bijis viegli, un arī tagad, piecus gadus vēlāk, nav mazinā-
jusies vēlme pēc iespējas biežāk atgriezties Latvijā. Vienlai-
kus Džeina ir spiesta atzīt: «Tomēr labi, ka aizbraucu.» Viņa ir 
pārliecināta, ka Latvijā savu nišu nebūtu atradusi, un, klauso-
ties viņas stāstījumā par to, kā Vācijā katram skolēnam cenšas 
palīdzēt izvēlēties īsto ceļu, grūti šo apgalvojumu apstrīdēt. 
«Jau astotajā klasē jauniešiem jāiziet divu nedēļu prakse 
sevis izvēlētajā profesijā, lai saprastu, ko nozīmē strādāt un 
vai šāda profesija būtu piemērota. Ja izmēģinātā profesija 
patīk, skolotāji palīdz noformēt dokumentus iesniegšanai, 
piemēram, izvēlētajā bērnudārzā, lai darbu varētu turpināt. 
Skolotāji palīdz arī ar iestāšanos augstskolā un dokumentu 
sagatavošanu. Piemēram, es iesaistos vietējā jauniešu centrā, 
no kura saņemu daudz palīdzības šajos jautājumos. Pagāju-
šajā mēnesī kopīgi aizsūtījām ap 20 dokumentu uz dažādām 
mācību iestādēm un darbavietām, un tagad tikai gaidu atbil-
des. Esmu sapratusi, ka aizbraukšana man ļoti nāca par labu, 
esmu daudz ieguvusi. Vācijā man ir bijis daudz iespēju strādāt 
un saprast, ko dzīvē vēlos iesākt. Prieks, ka esmu sapratusi, ka 
varu strādāt ar veciem vai slimiem cilvēkiem un viņiem palī-
dzēt,» gandarījumu pauž Džeina.
Vācieši, uzzinot, ka Džeina nāk no Latvijas, 
ir pārsteigti, ka viņa nav vietējā, savukārt Latvijā jau nākas 
saskarties ar neticību tam, ka viņa ir īsta latviete. Ar jaunāko 
māsu, pašai nemanot, sarunas norit vācu valodā, par ko gadās 
dabūt rājienu no vecākiem. Džeina atzīst, ka, dzīvojot vāciski 
runājošā vidē, šādas pārmaiņas notiek ļoti ātri, un svešā mēle 
drīz vien ielaužas ne vien sarunās, bet arī domās. Neskatoties 
uz to, viņa ir apņēmības pilna saikni ar mājām nepazaudēt. 
«Kaut arī Vācijā man klājas labi, es ļoti gribētu atgriezties Lat-
vijā. Galvenokārt radu un draugu dēļ. Piemēram, nezinu, cik 
ilgi šeit vēl būs ome un opis, tāpēc žēl, ka tik reti iznāk satikties. 
Saprotu arī to, ka vismaz desmit gadus nāksies pavadīt Vācijā, 
lai varētu pabeigt mācības, iekārtoties darbā un kaut ko iekrāt. 
Kad dabūšu darbu, ceru reizi mēnesī braukt uz Latviju. Tas būs 
mans hobijs, kam tērēšu naudu,» smaidot saka Džeina.
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Artūrs Reinholds ir viens no jau-
niešiem, kuriem galva par nākotnes 
profesiju nav jālauza, jo visas pārē-
jās aizraušanās pārliecinoši izkon-
kurē fotografēšana un filmēšana. 
Cilvēki, kuru dzīves nozīmīgos no-
tikumus ar profesionāļa aizrautību 
iemūžina Artūrs, neslēpj izbrīnu, 
uzzinot, ka viņu izvēlētais fotogrāfs 
vēl tikai mācās vidusskolā.
Desmit tūkstoši kadru

«Visu, kam ķeros klāt, daru nopietni 
un ar azartu,» sarunas sākumā apliecina 
jaunietis. Un ar fotografēšanu citādāk 
nemaz nevar — lai tiktu pie nopietnas 
kameras un ne mazāk nopietnas piere-
dzes, nepieciešama pacietība un nešau-
bīga pārliecība, ka rezultāts būs pūļu 
vērts. «Mācoties mākslas skolā, ļoti in-
teresējos par datoriem — tieši par dzel-
žiem. Tehnoloģijas apvienojot ar mākslu, 
nonācu pie foto un video. Pirms trim 
gadiem piedalījos Talsu Kristīgās skolas 
rīkotajā nometnē, un  viens no amerikā-
ņiem man iedeva savu fotokameru, lai 
pamēģinu. Tad arī sapratu: jā, tieši tas 
man ir vajadzīgs! Šķiet, ka fotogrāfija 
sniedz bezgalīgas iespējas, galvā nemitīgi 
raisās idejas,» saka Artūrs, kurš savu fo-
tokameru nopelnījis aptuveni gada laikā. 
«Kad tiku pie kameras, fotografēju visu 
pēc kārtas — ainavas, portretus, pasā-
kumus, nakts foto, spēlējos ar gaismām. 
Kad tas bija izdarīts, gribēju arī pārbau-
dīt, uz ko kamera spējīga video jomā. 
Pēc pirmās vasaras biju nofotografējis 
desmit tūkstoš kadru!» atklāj Artūrs.

Viena no lielākajām pacietības pār-
baudēm esot tieši video veidošana. 
«Pirmais video bija par Talsiem. Tas 
bija piecas minūtes garš, un to mon-
tēju trīs nedēļas. Vajadzēja apgūt da-
torprogrammas. Tagad videomontāža 

ir pats ātrākais, tā aizņem četras līdz 
piecas stundas. Vairāk laika aizņem 
sagatavošanās — jāpiemeklē mūzika, 
jāizšķiro kadri. Kopā sanāk divas pil-
nas darba dienas. Kāds draugs reiz re-
dzēja, kā montēju pavisam īsu video un 
klausos vienu audio failu 200 reižu, lai 
attēls precīzi atbilstu mūzikas ritmam. 
Viņš teica, ka viņam nebūtu pacietības 
ko tādu darīt,» pastāsta jaunietis.
Svaru kausos grāmatas un kamera

Šogad Artūrs uzsācis mācības Talsu 
Valsts ģimnāzijas 12. klasē un plašais ak-
tivitāšu klāsts nedaudz izrevidēts. «11. 
klasē izdarīju normu, nebiju sliktākais 
skolēns, bet noteikti varēju labāk. No 
otras puses, nenožēloju laiku, kas veltīts 
fotografēšanai. Ir prieks par to, kas sa-
sniegts. Domāju, ka tas ir vērtīgāk par 
nedaudz labāku atzīmi 11. klasē. Pro-
tams, arī tagad visu laiku zvana cilvēki 
un prasa, vai varu kaut ko nofotografēt 
vai nofilmēt, tāpēc nav nemaz tik vieg-
li sevi ierobežot. Līdz šim četrus gadus 
darbojos apvienībā «TAS.ES», 12 gadus 
dejoju tautiskās dejas, bet šogad gan tam 
vairs nebūs laika. Tā ir gandrīz kā mā-
nija — gribas pārbaudīt savas robežas, 
to cik daudz var panākt fotomākslā,» 
atklāj Artūrs, kura laiku šobrīd aizņem 
tieši dažādi pasūtījumi, kas jau sagūluši 
diezgan bagātā pieredzē. «Fotografēju 
kāzas, izlaidumus, nometnes, dzimšanas 
dienas, kristības, ģimenes fotosesijas, 
esmu veidojis arī reklāmas foto «Betol-
li» krekliem. Piestrādāju, gatavojot vi-
deo, rallija «Kurzeme 2014» filmēšanas 
komandā. Ir bijusi arī pieredze, filmējot 
«Ghetto games» pasākumus. Filmēju 
un fotografēju visu, izņemot bēres!» 
smejas jaunais fotogrāfs.
Visi ceļi vaļā

Ja profesijas izvēle galvassāpes 
nesagādā, par nākotnes mācību iestā-
di gan nevarētu teikt to pašu. Kā ne 
vienam vien apdāvinātam jaunietim, 

nākas atskārst, ka augstākās izglītī-
bas iespējas Latvijā var izrādīties par 
šauru. «Viens no variantiem ir studēt 
audiovizuālo mediju mākslu Rīgas 
Starptautiskajā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskolā. Vienīgi, tur 
nav budžeta vietu un ir diezgan augsta 
studiju maksa. Šogad biju starptautis-
kā mediju nometnē jauniešiem «Young 
Media Sharks». Kad parunāju ar lek-
toriem, viņi teica, ka uz šo augstskolu 
nav jēgas iet, jo tur daudzi studenti 
kameru tur rokās pirmo reizi mūžā, 
tāpēc tagad sāku svārstīties. Iespējams, 
šo jomu vajadzēs attīstīt Londonā vai 
Losandželosā. Tur ir augstskolas, kas 
būtu piemērotas, un, iespējams, būtu 
pat kāds līdzbraucējs. Arī tur ir aug-
sta studiju maksa, toties studiju kre-
dīts jāatmaksā tikai tad, kad sasniegts 
pietiekami augsts ienākumu līmenis,» 
noskaidrojis topošais students.

Kad runām par došanos uz ārze-
mēm seko tik paredzamais jautājums 
par vēlmi atgriezties, Artūrs nevilcino-
ties atbild ar pārliecinošu «jā». Arī viņa 
veidotajos video un fotogrāfijās nereti 
tiek daudzināti Talsi. «Kopā ar Andri 
Krūmiņu mēdzam staigāt pa Talsiem 
un fotografēt cilvēkus. Dažreiz meite-
nes palūdz, lai viņas nofotografē, un 
mēs jau vakarā aizsūtām bildes. Foto-
aparāta nav žēl, tā tomēr ir laba prakse. 
Jaunieši ir atsaucīgi, arī tāpēc, ka dau-
dzus no viņiem pazīstam. Vecāka gada-
gājuma cilvēki ir aizdomīgāki. Vēl nav 
izdevies nevienu nobildēt — viņi uzreiz 
slēpjas aiz avīzes,» novērojis jaunietis.

Artūra lielais nākotnes sapnis ir ie-
kārtot pašam savu foto studiju, taču arī 
tuvākajā laikā nekas neapstāsies. «Pēc 
jaunā gada gribētu nevis darboties pēc 
pasūtījuma principa, bet vienkārši dot 
vaļu radošumam, redzēt, cik daudz varu 
pats no sevis izspiest,» savos nākotnes 
plānos ļauj ielūkoties jaunietis.

Ar Talsu ainavām kabatā un 
plašu skatu pasaulē

Nākotnes 

plāni — palīdzēt 

veciem cilvēkiem dzīvot 

pilnvērtīgu dzīvi

Artūrs Reinholds.
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