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Jelgava - Liepāja



Sestdiena, 21.oktobris, rīts. Ir sācies rudens brīvlaiks. Bet ne visiem – sportistiem reizēm nav 
brīvdienu. Arī šoreiz, kamēr citi guļ savās siltajās gultiņās vai citādi atpūšas, 

ap 100 Jelgavas 4.vidusskolas sportistu gatavi doties ceļā uz Liepājas Stirnu buka skrējienu. Šeit nav 
visi 100, jo daudzi brauks ar savu auto kopā ar vecākiem.



«Stirnu buka» pēdējais posms Liepājā Karostā
No skolas izbraucām agri, tomēr ceļš ir tāls un 

galamērķī nonākam «līdz ar nagiem».  
Iesildīties pēc Nataļjas īpašajām metodēm vairs 

nav laika, tāpēc viņa vienkārši sniedz 
svarīgākos norādījumus.

Šoreiz Taku skrējiens notiek skaistā vietā pie 
Beberliņu ūdenstilpnes – starts ir sausā priežu 

silā, balto smilšu kāpās, kur ir tīrs un svaigs 
gaiss. Pirms Vāveru starta notiek kopīgā 

iesildīšanās, dzirdamas uzmundrinošas frāzes.  



«Stirnu buka» pēdējais posms Liepājā Karostā



Beberliņu ūdenstilpne... Tepat jau arī kempings, veiktrase, netālu – arī piedzīvojumu 
parks «Tarzāns». Bet tas jau būs cits stāsts citai reizei.



Visi nepacietīgi gaida starta sākšanos...



Kopā ar mums ir gan savi ģērbēji un apģērbu sargi, gan līdzjutēji vienā personā, gan savs 
karognesējs, gan fotogrāfi, gan uzraugi un aukles vienlaikus.



Un tad jau «nāk» pirmie, ātrākie Stirnu buciņi... 
Vispirms Kristiāns Ziediņš. 

Pēc pavisam neilga brītiņa arī Kristiāns Bernāns.



Tur jau arī Daniels Salenieks, abi Vīksnu ģimenes juniori Elīna un Toms, 
Ziediņš seniors, un turpat jau arī Marta Ozola.

Skrienam, skrienam, vēl mazliet!!!!



Kad darbs padarīts, var paēst un iedzert siltu tēju, atpūsties...



Medaļas saņemtas, bet līdz galvenajai apbalvošanai ir brīvs laiks, tāpēc tiek izlemts, ka 
visi bērni vēl kaut kā jāapbalvo.... Dodamies ceļā.



Caur rudenīgu parku ejot, nonākam...



...nonākam 
pie jūras.
Jūra pavisam 
rāma un 
mierīga, 
pilnīgs 
pretstats
sportiskajiem
bērniem...









Pēc atgriešanās no jūras mūs priecēja Ivo Fomins ar savām foršajām dziesmām.



Ezerkauliņu gardie burkāniņi – grauz, cik gribi!



Šīs medaļas, protams, ir ar Liepājas dzintaru!



Gaidīšanas laiks.... 
Kad beidzot paziņos kopvērtējuma galveno uzvarētāju?

Kura skola iegūs galveno balvu?



Uzvara ir mūsējā!
Emocijas 

un saviļņojumu
nevar parādīt vai 

izstāstīt.
Tās var tikai 

izjust.





SIRSNĪGS PALDIES
sporta skolotājiem Nataļjai, Dacei, Uģim,

PALDIES mīļajiem vecākiem,
PALDIES skolas direktora vietniekam 

Jurim Šenbergam,
PALDIES autobusa šoferiem, īpaši Gatim,

PALDIES pasākuma organizatoriem,
PALDIES jaunajiem sportistiem

un visiem, kuri atbalstīja mūs visos Stirnu buka 
Taku skrējiena posmos!


