
Kuldīgas 2. Vidusskolas. 

Mana tēta dzīve. 

(Ievads) 

Sākumā es izstāstīšu par to kad mans tētis piedzima un kādi laiki tie bija. Būs 

stāstīts kur dzīvoja. Stāsts par bērnību kā padevās skolā un kādi bija viņa prieki. Kādas 

grūtībās ir bijušas skolā, kā arī par problēmām ar klasesbiedriem. Ko viņš sliktu darījis, ko 

pēc brīža pats apzinās? Kādēļ izvēlējās pirmajā reizē biškopības izglītību? Kāds bija viņš 

bez vecāku uzraudzības? Kā veicās mācībās, un ko mācījās tehnikumā. Ieteikums kādu 

darbu dzīvē vajag izvēlēties? Kā veicās citos darbos? Būs stāstīts par hobiju ko tehnikumā 

iesāka. Īss ģimenes apraksts. Stāsts par viņu izvēli mācīties un darba izvēles. Bērnības 

audzināšana kura palīdzēja dabūt labu izglītību.  Pastāstīšu kā tētim gāja tajā darbā un kā 

veicas ar to izpildīšanu. Es šo informāciju ieguvu jautājot un ierakstot to ar diktofonu. Pēc 

tam kārtīgi un pareizi uzrakstīju. 

Darba uzdevums: 

1. Dabūt pietiekamu informāciju. 

2. Laicīgi sagatavot. 

3. Apkopot atrasto informāciju. 

4. Domāt jautājumus par ko grib uzzināt. 

5. Jāpārbauda darbs, lai būtu pareizs. 

6. Pārprasīt jautājumu, ja tas ir nepieciešams. 

7. Sakārtot pareizi informāciju, kas ir iegūta. 

Darba mērķis: 

1. Iegūt informāciju. 

2. Klausīties savu ierakstu. 

3. Uzrakstīt darbu. 



4. Uzzināt daudz ko par tēti jaunu. 

Tēta ģimenes raksturojums. 

Vectēvu sauc Dāvids viņu vecāki neko viņam pasi nemācīja. Vectēvam bērnībā 

pagāja pēckara laikā, kad viņš daudz strādāja, ganīja aitas un govis. Mācīties viņam 

vajadzēja iet ar kājām uz skolu, kura atradās 20 km tālu. Tādēļ viņš nakšņoja kopmītnēs. 

Bieži viņš cieta, badu. Dažreiz prieks, bija par atlikušajiem kartupeļiem, ko ēst. Šobrīd 

viņam pieder liels uzņēmums.  

Vecmammu sauc Rita, viņa strādāja par farmaceiti un par aptiekas vadītāju. 

Manu tēti sauc Māris viņš ir strādājis par biškopi, par menedžeri, par sargu, par 

juristu un šobrīd ir Kuldīgas maizes ceptuves vadītājs. 

Tēta vecāko māsu sauc Anda, viņa ir mūziķe un strādā par mūzikas skolotāju 

Vācijā, un spēlē orķestrī. 

Tēta mazāko māsu sauc Vita, viņa strādā par psiholoģi. 

Dāvidam patīk celt jaunas mājas. Viņš tagad ir uz cēlis māju pie slimnīcas. Viņš ir 

kristīgs, tic Dievam un svētdienās iet uz baznīcu. Viņam patīk stāstīt par to kā Dievs ir 

pasargājis viņu un  kā svētīja. 

Māris pēc manām domām ir godīgs un ļoti labs tētis kas dažreiz paskaidro labi. 

Viņam ļoti nepatīk ja viņu komandē vai liek kaut ko darīt. Viņš arī ir kristīgs un tic 

Dievam. 

 

  

 



 

Mana tēta dzīve. 
Māris piedzima 1975.gadā. Tajā laikā bija agrākais pavasaris, tas bija 12.marts. 

Tad jau bija uzziedējušas puķes un vectēvs stāstīja ka ir jau no siltumnīcas ieguvis 

kāpostus, un tas bija ļoti neparasts agrais pavasaris. Viņi dzīvoja Kuldīgā netālu no 

slimnīcas un vēlāk viņi pārvācās citur dzīvot. Viņam bērnība pagāja nemanot. 

Māris negāja uz bērnu dārzu, bet uz sešgadniekos, viņam tas laiks bija neparasts, 

kad pirmo reizi tikās ar skolēniem un skolniecēm. Un pēc tam skolā sākās pirmā klase, kurā 

viņš mācījās ļoti labi. Viņam pirmajā klasē bija apaļi piecinieki varbūt reti gadījās 

četrinieks. Otrajā klasē labi mācījās, bet trešajā jau ne tik labi. Beigās nolaidās, jo tad 

nemācījās. Mācīties negribējās bija paslinks, jo tāpat jau padevās labi un tāpēc atzīmes bija 

labas bez piepūles. Ja būtu piepūlējies tad viņam atzīmes būtu daudz labākas. Viņš skaitījās 

viens no trim labākajiem klasē. Bija vēl divas meitenes Sigita un Līga. Pēc tam mans tētis 

palaidās un tad citi arī bija labāki par viņu, bet viņam bija savi priekšmeti kur viņš vienmēr 

bija labs. Matemātikā un ģeogrāfijā viņam gāja labi. Grūtības bija ar latviešu valodu, jo 

īpaši ar diktātiem. Nepadevās nekad ātri uzrakstīt diktātu, un bieži vien atklājās, ka viņam 

diktātos ir divnieki. Latviešu valoda nebija no tām labajām atzīmēm. Tas ir ļoti bēdīgi un 

žēl, kad toreiz viņš nemācījās, jo tad kad pieaudz, dzīvē, vairs nav jāraksta diktāts, bet 

nopietnos rakstos tās zināšanas ļoti pietrūkst. Tētis saka: "Labāk vēl vienreiz iet mācīties, jo 

rakstīt vienkārši ir jāmāk". Jo tad dzīve virkne amatu nav strādājami un virkne darbu nav 

darāmi. Tāpēc, ka tur bez labas rakstīšanas, neko izdarīt nevar. Bet kas labi padevās ir 

literatūra. Tad vizmas sākumā visi bija kopā, bet tad sadalījās literatūra ar latviešu valodu. 

Kamēr vis vēl bija kopā tad bija viegli. Māris mācījās 2.viduskolā. Viņš bija samērā kārtīgs 

puika. Sakumā starpbrīžiem un pēc skolas ļoti mīlēja spēlēt futbolu. Katru starpbrīdi viņš ar 

draugiem gāja spēlēt futbolu. Tad vajadzēja paspēt paspēlēt futbolu un pēc tam nenokavēt 

stundu. Citu lielu palaidnību nebija, izņemot vienu, kur pirmajā klasē vienu puiku stipri 

piekāva. Par to izsauca Dāvidu uz skolu. Noskaidrojās ka Māris bija vainīgs pats sācis 

izdomājis viņu aizvainot. Par to Dāvids stipri norāja savu dēlu, un ne tikai norāja mājās, bet 

vēl kārtīgi nopēra. Pēc tam jau bija kārtīgs puika. Viņam vecākajās klasēs klases 

audzinātājs bija viens stingrākajiem skolotājiem, bet ar viņu varēja ļoti labi sadzīvot. 

Stingrākie skolotāji redzēja ka Māris ir apķērīgs puika un arī beigās ielika labas atzīmes. 



Tad viņi mēdza kopīgi pajokot. Toreiz skolnieki cienīja skolotājus. Vairāk pie pieturējās 

pie kārtības. 

Par cik tie bija padomju laiki, tad varēja iegūt izglītību kāda bija padomju laikā. 

Toreiz tētis izlēma kļūt par biškopi un iet par to mācīties. Padomju laikos ar biškopību 

varēja labi nopelnīt, tā arī viņam patika. To bija iemācījis Dāvids savam dēlam Mārim no 

bērnības, kur jau bērnībā varēja palīdzēt kopt bites.  

 

Tāpēc viņš izvēlējās to amatu, jo tas viņam patika. Viņam likās, ka būs labi 

nodrošināta ģimene un labi varēs pelnīt. Tad viņš sāka mācīties par biškopi Vecbebru 

lauksaimniecības tehnikumā. Tas bija ļoti tālu no mājām Vecbebros, tur vajadzēja braukt ar 

vilcienu no Rīgas. No Kuldīgas līdz Rīgai braukt vajadzēja ar autobusu. Un tur būt kopā ar 

jauniešiem bez vecāku uzraudzības. Tad viņš nekādas lielas palaidnības nedarīja. Jo tad 

Māris bija sācis ticēt Dievam. Pēc tā viņš sāka godīgi dzīvot, kā sanāca. Tur viņš praktiski 

varēja nemācīties un arī pēc stundām neko nemācījās. Mājas darbus nepildīja vai ļoti reti 

pildīja. Jo sanāca ātri apgūt priekšmetus, jo viņam tā pat pietika ka izstāsta un tad jau 

zināja. Grūtāk bija literatūra kur prasīja izlasīt visādus darbus, dažreiz sanāca izsprukt, bet 

dažreiz neizdevās izsprukt. Bija jālasa grāmatas, bet grāmatas negribējās lasīt. Viņam 

patika lasīt citas grāmatas, bet ne tās grāmatas ko tur uzdeva, tāpēc reti kādu grāmatu 



izlasīja. Tik un tā atzīmes bija labas un bija viens no labākajiem skolniekiem tehnikumā. 

Viņam noklausoties lekciju bija viegli, jo tās kā pašas pielīp un nākamajā reizē varēja viegli 

atcerēties. Ieteikums iet mācīties par to kas pašam patīk darīt. Mācīšanās bija viegla, bet tad 

arī vajadzēja mācīties braukt ar traktoru kas tētim nepatika. Līdz ar to, tas ko stāstīja par 

traktoriem viņam nepieleca, un tur tik vājas atzīmes sanāca. Viņam tajā priekšmetā bija 

tikai sliktas atzīmes, jo viņam tas nepatika un nepadevās. Tehnikumā un, kad vēl gāja 

vidusskolā vecākās klasēs, tad tētis bija diezgan vājš un kad esi vājš tad sāk aizvainot. Tas 

nevienam nepatīk. Tad aizgāja tētis tehnikumā pie puišiem kuri trenējušies ar AI KI DO. 

Tad puiši sāka organizēt nodarbības, un tētis tur saka iet. Tas bija viņam kā nodarbe brīvajā 

laikā. Viņam ļoti labi sanāca uz taisīt špagatu. Augumā viņš bija mazs un viegls. Tur ir 

gājis ļoti grūti, bet viņš bija tur salīdzinoši ātrs. Beigās palicis tik populārs, ka bija tāds 

gadījums. Kāds no vietējiem kas tur dzīvoja, kurš bijis atgriezies no armijas un  arī mācīja 

cīnīties, pat esot dabūjis melno jostu, dzirdējis par Māri, jo kāds bijis izstāstījis. pēc armijas 

viņš gribēja uztaisīt cīņas grupu, un uzaicināja arī Māri. Pirmajā treniņā tur bija salasījies 

bariņš cilvēku. Armijnieks ar viņiem kopā izskrēja un lika trenēt lokanību un veikt kādus 

sitienus. Tētis tad uzsita pārus sitienus ar kāju un tos redzot armijnieks tajā brīdī manam 

tētim pateica, ka viņam jābūt viņa palīgam un vietniekam. Pēdējā kursā bija uztaisītas 

sacensības cīņai bez noteikumiem, tur uzaicināja visus spēcīgos, kuri gribēja piedalīties. 

Mans tētis atteicās no sacensības. Tur bija noteikta naudas balva, un no tehnikuma daudzi 

gāja skatīties. Par ieeju vajadzēja maksāt. Viens no cīnītājiem bija Māra treniņu biedrs, 

kuru sauca Edgars. Tad arī viņš izgāja finālā, bet uz finālu bija izgājis vēl viens, ļoti garš un 

drukns puika. Beigās Edgars no garā puiša nobijās un padevās. Tad Māris ar drosmi 

piedāvāja cīnīties ar uzvarētāju un vēl ielika likmi 10lv uzvarētajam. Uzvarētājs piekrita 

cīnīties ar Māri. Cīņa gāja ļoti ilgi praktiski vajadzēja Mārim izvairīties, lai pretinieks 

netiktu klāt. Tad tētis redzēja ka viņš jau nogurst un domāja ka tūlīt tiks klāt pie pretinieka. 

Tad pats pieļāvis kaut kādu neuzmanību, kur neveiksmīgi nepaspēja galvu paņemt nost, ka 

viņš palaida garām sitienu ar kāju. Trāpīja pa galvu un tētis bija nokdaunā. Tā garais puisis 

uzvarēja manu tēti. Manam tētim tas ir palicis prātā, ka viņš izaicināja druknāko puisi kurš 

bija spēcīgāks. 

Tajā laikā Latvija palika neatkarīga (ko vēsturiski sauc par Tautas atmodu) un 

sabruka padomes savienība. Tad arī visas ekonomiskās sistēmas mainījās. Beidzot 

tehnikumu, viņš dzīvoja brīvā Latvijā kur darīt to ko viņš bijis nolēmis vairs nebija 

saprātīgi. Biškopība nebija izdevīga, tādēļ pēc tehnikuma beigšanas nesāka darboties ar 



biškopību. Tad tētis aizbrauca dzīvot uz Rīgu kur strādāja par reklāmas aģentu avīzē "Baltic 

Times". Tajā darbā vajadzēja pārdot reklāmu. Viņam ļoti izdevās pierunāt un sarunāt, tāpēc 

viņš dabūja tādu darbu, kur vajag pierunāt un sarunāt. Tētis skaitījās labs aģents, tomēr to 

darbu pameta, jo sāka darboties pats ar kokiem, pirkšanu, pārdošanu. Sākumā likās ļoti 

jautri, jo bija sava draugu kompānija. Kur jau puišu kompānijās, tur arī aizvilina uz kaut 

kādiem pasākumiem un tādu dzīves veidu, kāds ir puišiem kompānijā. Tāpēc ir svarīgi  

izvēlēties labu draugu kompāniju, jo izvēlēsies sliktu kompāniju paliksi slikts, bet ja labu 

tad kļūsi labāks. Cilvēks sāk līdzināties tādai kompānijā kuru pats izvēlējies, jo nav 

iespējams palikt labam sliktā kompānijā. Darbojoties ar kokiem tētis nopelnīja pirmos 

tūkstošus latu, kas toreiz bija ļoti daudz. Toreiz arī nopirka pirmo lēto mašīnu. Pēc tam otru 

mašīnu kura jau bija nedaudz labāka. Viņam sanāca dzīvē ciest no vieglprātīguma, jo viņam 

dzīvē viņam viss likās viegls, un tad nebija tik apdomīgs, un tas koku pirkšanas bizness 

izjuka. Pēc tam viņš sāka meklēt citu darbu. Tad arī atrada darbu par sargu, kurš bija 

pirmais darbs ko atrada un sāka strādāt par sargu firmā "Falk." Sargāja gateri dažreiz 

braukāja ar operatīvo brigādi. Bet tas bija uz īsu brīdi. Vēl izdevās izdarīt kaut ko ar 

kokiem, nopirka labāku mašīnu. Kaut ka neveicās tētim, tad vajadzēja strādāt. Tālāk tētis 

sāka strādāt darbā, kurā pārdeva datorprogrammas. Viņš bija pārdošanas menedžeris tajā 

firmā. Viņam darbā veicās ļoti labi vadītāja bija apmierināta. Kādu neilgu laiku strādāja 

kamēr izdomāja uztaisīt savu programmēšanas uzņēmumu,. Tētis ar vel kādu cilvēku 

nodibināja jaunu uzņēmumu. Viņi uztaisīja programmu tāmētājiem celtniecības tāmju 

veidošanai. Tad taas uzņēmums šīs programas tirgoja. Tētis to savu firmu uzsāka bez 

nekādas naudas tādēļ firma nebija liela. Tā viņiem izdevās šo programmu tirgot kādus 3 

gadus. Ģimenei pietika, bet tādas īstas bizness nesanāca, jo tā programma, ko uz taisīja, bija 

maziņa. Lai uztaisītu lielākas programmas, vajadzēja piesaistīt investīcijas, kuras tobrīd 

nebija tik viegli piesaistāmas kā šobrīd. Vajadzēja vai nu atrast investoru vai domāt kaut ko 

citu ko varētu darīt. Tad arī izdomāja šo darbošanos izbeigt, jo investīcijas nevarēja 

piesaistīt. Bija vēl viena programma menedžeriem. Šī programma bija saistīta ar telefonu 

zvaniem, kurus automātiski reģistrēja datorā.  Tēti uzaicināja strādāt vienā firmā, par juristu 

palīgu. Sākumā strādāja par juristu palīgu, pēc tam jurists vēlāk par kvalitātes vadītāju. Tur 

vajadzēja iet un risināt problēmas situācijas, kur paši būvdarbu vadītāji netika galā. 

Būvdarbu vadītāji labi tika galā ar celtniecību, bet ne ar pasūtītājiem un būvuzraugiem kuri 

bija nikni zinot likumus. Tie pasūtītāji un būvuzraugi bija pietiekami neapmierināti, ka 

atnāca Māris, un tad viņš uzreiz sāka ar viņiem pretī runāt kas viņiem nepatika. Būvuzraugs 

nerunāja pretī, bet tad tos samērus viņš izlīdzināja. Tad pēc tam labi veicās ar to objektu un  



tika galā. Līdz tēta atnākšanai tur "uzspieda" uz būvdarbu vadītāju un viņš piekāpās, kad 

atnāca tētis tad spēku samērs izlīdzinājās. Pēc tam vajadzēja vienā citā objektā uzraudzīt. 

Pēc brīža uzaicināja firmas vadītājs izveidot kvalitātes standartus būvdarbu vadītājiem un 

mēģināt to ieviest dzīvē, lai tā reāli strādātu. Ko arī mēģināja darīt. Kad tur joprojām viņš 

strādāja par kvalitātes vadītāju, tad viņam piedāvāja strādāt par Kuldīgas RPB 

izpilddirektoru, lai tiktu galā ar lielu uzņēmumu Kuldīgā. Notika šī uzņēmuma valdes sēde, 

kurā manu tēti pieņēma darbā par izpildes direktoru. Tas bija liels uzņēmums kur strādāja 

vairāk par 300 cilvēkiem. To uzņēmumu sauca par Kuldīgas RPB. Gāja ļoti grūti, jo tie kas 

zaudēja varu negribēja samierināties un bija dusmīgi un gribēja pretoties un cīnīties, bet 

iznāca ka aizgāja mierīgi. Saprata ka viņi nebija ievēlēti un tad viņiem vairs nebija valdes 

pilnvaras, jo tad manījās valde. Daudziem tas nepatika un domāja kas tagad būs. Sākotnēji 

neziņā arī bija tētim, jo uzņēmums bija tik liels un jāsaprot kas tur notiek. Nelaime bija tāda 

ka uzņēmums ilgstoši vairākus gadus strādāja ar zaudējumiem, bet bilancē parāda pelņu, ka 

iztirgojot uzņēmuma īpašumus. Toreiz bija milzīga parādi. Apmēram divi ar pusi miljoni 

lati kopējās kavētās saistības, kuras vajadzēja apmaksāt. Tad vajadzēja pārdot vienu 

lielveikalu ko arī izdarīja. Vēlāk viņš mēģināja sakārtot mazumtirdzniecības veikalu 

darbību. Šo veikalu bija daudz. Darbinieki negribēja mainīties. Analizējot iespējamos 

rezultātus sanāca negatīvs rezultāts. Tāpēc vajadzēja tirdzniecību likvidēt un veikalus nodot 

nomā. Tādēļ nācās atlaist 200 strādniekus. Pēc tam sākās valstī krīze un tad daudzi 

uzņēmumi bankrotēja. Tolaik tētis vadīja nekustamo īpašumu nozari un ceptuvi, abās divās 

nozares gāja slikti. Samazinājās gan maizes patēriņš, gan telpu noma. Tētim nācās cīnīties 

lai visu saglābtu. Daudzi uzņēmumi nevarēja izturēt un palika maksātnespējīgi. Tad 

vajadzēja domāt lai tā nepieļautu notikt ar Kuldīgas RPB. Nācās veidot jaunas maizes 

šķirnes, lai noturētos veikalos. Tētim nācās piespiest noticēt pārējiem ka ir iespējams cept 

labāku baltmaizi. Kad izdevās pārtaisīt receptūru tad arī baltmaizes pārdošana strauji kāpa 

uz aušu. Neskatoties, ka palielinājās baltmaižu pārdošanas apjomi, ceptuvē gāja slikti. Lai 

neriskētu ar visu uzņēmumu nolēma ceptuvi nodalīt. Par laimi ka vis nokārtojās uz labo 

pusi un sākot no 2011.gadu sakās strauji palielināties apgrozījums. Pārdošanas apjomi divu 

gadu laika dubultojās. Tētis izveidojot ceptuvi kā jaunu uzņēmumu, un pats piekrita būt 

vadītājs ceptuvē. Lielāko daļu viņš pats visu pārbauda, pieskata, kontrolē kādi ir ikdienišķie 

jautājumi.  



 

Kuldīgas ceptuve tikai vienu reizi ir piedalījusies izstādē ārpus Latvijas. Vācijas 

tirgū realizācijas laiks ir ļoti ilgs. Parasti trīs mēneši. Tāpēc lai tur tirgotu maizi vajag arī 

tādu pašu realizācija laiku. Bija vestas sarunas par saldētās maizes eksportu. Ir tādas vietas, 

kur ļoti daudz pārdod saldētas maizes, piemēram - Krievijā. Labākā maize ir tā, kas ir 

veselīgākā. Tāda ir rudzu maize, jo rudzu milti ir visveselīgākie. Ir tādi cilvēki kuri rūpējas 

ko pērk, ir kuri pērk lētāko, ir kuri pērk garšīgāko, ir kuri pērk veselīgu un kas ir veselīgs 

nav vienmēr garšīgs. Ir tādi kuri novērtē, ir kuri nenovērtē un kam ir vienalga, kas 

nerūpējas par veselību un to ko viņi ēd. Kuldīgas ceptuvē ir tādas maizes kurā raugs nav 

lietots nemaz, bet tika plaucējums. Mans tētis darba problēmas risina, uzzinot to cilvēka 

jautājumu vai problēmu. Tad tētis ļauj izrunāt tam cilvēkam visu ko viņš domā un ko vēlas 

pateikt. Pēc tam pasaka savu viedokli par to. Ja tas neapmierina vai cilvēks nesaprata, tad 

tētis viņiem paskaidro tā lai viņi un pats tētis būtu apmierināts.  Darbā var iet strādāt no 16 

gadiem. Kuldīgas ceptuve nepieņem darbā no 16 gadiem, jo tad ir visādi ierobežojumi. Tik 

jauniem nevar likt nakts stundas un virsstundas. Arī citas prasības ir stingrākas, bet spēja 

strādāt ir mazāka, tāpēc tik jaunus nav izdevīgi ņemt darbā. Jaunieši arī ir paslinki parasti 

un nav pie darba pieraduši un domā ka viegli dzīvē nāks viss. Ka atliek vien kāju pakustināt 

un nauda kritīs pie kājām. Īstenībā vis ir grūti.   

 

 



Mana tēta dzīve no darba. 
Tētis pārnākot mājās no darba viņš vienmēr darbojās. Vai pie datora strādā, vai 

laukā sakopj apkārt mājai. Pie datora labo vēstuļu vai dokumenta kļūdas lai tiesā vai kaut 

kur citur nebūtu jānodod pilns ar kļūdām. Laukā sagriež žagarus lai tie netraucētu augt un 

siltumnīcu sakopj, lai atkal varētu kaut ko iestādīt. Tagad bietēm taisa rāmjus lai tajos vāktu 

medu. Es tētim palīdzu, jo zinu ka tas ir mans pienākums pat ja es tik ļoti negribu. Bites arī 

ir jābaro ar ziedputekšņiem, tētis tos iegādājās ļoti daudz, lai bites medu varētu labi ražot. 

Medus garšas var mainīties, gan krāsā, gan garšā. Tētis no bišu kodieniem nebaidās viņš 

viņus negribot saspiež ja tie iet kur nevajag. Tētis tikai uzvelk bišu cepuri kurā iekšā netiks 

neviena bite. Tad kad vasara beidzas, tad jāiet pie bitēm paņemt tos rāmjus kuros ir medus. 

Tos viņš nokrata un nes mājās lai noņemtu apvākojumu un lai vēlāk varētu to ielikt speciālā 

mašīnā kurā ieliekot pēc tam ātri griežas, lai medus notek iztek no šūnām. Vēlāk to atliek 

priekš sevis un ja kaut kas pa daudz tad viņš pārdod. Pie stādīšanas viņš izravē visas 

nezāles un arī saknes. Vēlāk iestāda un rūpīgi to audzē laista to un apkopj. Lielāko daļu 

viņš strādā pie datora. Dažreiz pagatavo kaut ko ēst garšīgu, viņam patīk gatavot pīrāgus, 

iepriecinot ar smaržu. Vēl uzliek foršas filmas. Viņam patīk ļoti makšķerēt un ar laivu 

braukt tāpēc viņš izīrē laivu lai mēs varētu peldēties, bet ķert zivis mēs neķērām. 

 

 



Nobeigums. 

Es domāju ka informācijas pietrūka. Viss bija paprasīts, bet man tomēr vajadzēja 

sīkākas informācijas atrast. Es ļoti daudz ko uzzināju par savu tēti šajā dzīvē PD. Man ļoti 

patika kad vajadzēja runāt ar savu tēti un klausīties. Cik es dabūju informāciju tas bija maz, 

jo es pati nepadomāju cik daudz laika tas aizņems. Tēta dzīve man palīdz saprast ko darīt 

uz priekšu, jo man ļoti palīdzēja visa tā informācija, lai es savu dzīvi labotu. Manuprāt šis 

varētu ietekmēt skolēnus, lai zinātu kāda dzīve viņiem gaidīt salīdzinot ar šo. Īsto darbu būs 

grūti atrast manā dzīvē. Esmu izdarījusi cik vien spēju. Varētu vairāk, ja es padomātu un 

meklētu informāciju ātrāk. Būtu labāks darbs. Visur ne esmu meklējusi informāciju. Tētim 

Kuldīgas ceptuve ir ļoti labi aprūpēta. Ieejot iekšā var just maizes smaržu. Pēc manām 

domām es izprotu to, ka viņa dzīve bija ļoti grūta ar ko es tagad pati nevaru samierināties. 

Es klausoties tētī un domāju, ka savu dzīvi varu mainīt. Tā pat es ieteiktu visiem mainīt 

dzīvi. Rūpīgi un kārtīgi apdomāties par to. Viņš man noteikti vel nav daudz ko stāstījis, bet  

viņu dzīve no manas puses bija vieglāk samierināties ar to, kas bija un nebija. Manuprāt es 

savu tēvu esmu ļoti tuvi iepazinies, jo mēs sarunāties nesanāca, bet tagad sanācis ļoti labi 

parunāt un iepazīt viņu. 

   

Saturs: 

1. Ievads. 

2. Tēta ģimenes raksturojums. 

3. Mana tēta dzīve.(skola) 

4. Mana tēta dzīve.(kur gāja mācīties) 

5. Mana tēta dzīve.(darbu Gaits) 

6. Mana tēta dzīve.(tagadējais darbs) 

7. Mana tēta dzīve.(tagadējais darbs) 

8. Mana tēta dzīve.(mana tēta dzīve no darba) 



9. Nobeigums. 

10. Saturs. 


