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KAA pasākums “No hobija līdz profesijai”– 1
6. martā Auces vidusskolas 9.-12.klašu skolēniem bija lieliska iespēja tikties ar
žurnālistu un publicistu, zemessargu, grāmatu un filmu autoru Ati Klimoviču. Viņa ceļš
uz žurnālistiku sākās ar patiesu interesi par aktuāliem notikumiem ne tikai Latvijā vien,
ar aizraušanos ar vēsturi, vairāk dažādu karu norisēm. Skolēniem bija iespēja saprast,
ka viņu hobiju nodarbes, pastiprinātas intereses, attīstot tās ilgā laika posmā, var aizvest
līdz tīkamai un piemērotai nākotnes profesijai. Hobijs jeb vaļasprieks ļauj sevi realizēt
kā pilnvērtīgu un prasmīgu cilvēku.
Ati Klimoviču dēvē par pasaules karsto punktu žurnālistu. Viņš ir žurnālists,
kurš savā laikā pabijis Afganistānā, Čečenijā, Kosovā, Irākā, Gruzijā, bet pēc
dramatiskiem notikumiem Ukrainā, pievērsies šīs valsts objektīvai notikumu
atspoguļošanai. Pats žurnālists norādīja, ka to var izdarīt tikai tad, ja esi iepazinis šīs
zemes vēsturi, iedziļinājies politikā un, galvenais, esi bijis klāt notikumos. Savu
stāstījumu žurnālists papildināja ar spilgtiem piemēriem un līdz galam bija atklāts par
baiļu sajūtu, kura kara zonā piemeklē ikvienu.
Kad 1991.gada sākumā Atis nokļuva darbā laikraksta “Diena” ārzemju ziņu
nodaļā, viņš ātri aptvēra, ka ir atradis savu īsto darbu. Drīzumā, devies savā pirmajā
ārzemju komandējumā, saprata, cik nozīmīgi ir šādi braucieni un kā tie var ietekmēt
viņa profesionālo darbu. Kā uzsver žurnālists, tā bija nepārtraukta sarunāšanās ar
daudziem cilvēkiem un tas, kā viņš domā tagad, visus šos gadus ir bijis viņa vērtīgākais
ieguvums gan no profesionālā, gan cilvēciskā viedokļa. Bez komunikācijas nav
iespējams žurnālista darbs un tas nopietni emocionāli ietekmē. Komunikācija
nepieciešama arī cilvēkiem, ar kuriem žurnālists tiekas. Atis Klimovičs ir ticies ar
daudziem cilvēkiem, kas cietuši dažādās nelaimēs. Laika gaitā viņš ir secinājis, ka
nepieciešams šo komunikāciju paplašināt, pēdējos gados iesaistījis un organizējis
vairākas humānās palīdzības akcijas ukraiņiem.
Atis Klimovičs ir grāmatas “Personiskā Latvija. Divdesmitā gadsimta stāsti”
autors un vairāku dokumentālo filmu producents. Tā kā žurnālistam tuva ir
Zemessardzes tēma, tad tikšanās reizē bija dota arī unikāla iespēja noskatīties
dokumentālo filmu “Četros no rīta mežā”. Pasākuma noslēgumā Atim Klimovičam tika
uzdoti skolēniem interesējošie jautājumi par žurnālista profesiju.
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