
Jauni un jaudīgi!

SPECIĀLIZDEVUMS
2018. gada maijs

30 iedvesmojoši cilvēki Latvijas reģionos 



MAIJS, 20182



MAIJS, 2018 3

Latvijas valsts simtgades svinības notiek laikā no 2017. līdz 2021. gadam. 
Svinību vēstījums ir Es esmu Latvija, akcentējot, ka valsts galvenā 

vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā 
ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. TUESI.LV ir viena no simtgades 
svinību norisēm, kuru īsteno biedrība NEXT sadarbībā ar Izglītības un 

zinātnes ministriju un žurnālu Ir.

T
ik daudz pozitī
vu emociju un spē
ka! Kad pērn 18. 
novembrī laidām 
klajā Ir speciālizde
vumu par jauniem 
cilvēkiem Latvijas 
reģionos, redakcija 

saņēma ļoti siltas pateicības no dau
dziem lasītājiem un mudinājumus 
stāstīt par vēl citiem enerģiskiem 
un talantīgiem darītājiem. Ar prie
ku atsaucamies! Turpinot sadarbī
bu ar projekta TUESI.LV komandu, 
Latvijas neatkarības atjaunošanas 
gadskārtu 4. maijā šogad sagaidām 
ar vēl 30 brīnišķīgiem stāstiem par 
ļaudīm, kas dažādos Latvijas nostū
ros kopj zemi, audzina bērnus, rada 
inovatīvas idejas vai sniedz atbalstu 
citiem.

Šī speciālizdevuma veidošanā 
ir nobraukāti kilometru simti un 
gājis bojā viens jaunu zābaku pā
ris. Tos sagrauza suns, kad rakst
niece Dace Rukšāne viesojās pie 
kokļu meistara Ģirta Laubes. Viņa 
ģimene dzīvo burtiski meža vidū 
Druvienas apkaimē. Lai izbris
tu pielijušās takas, Ģirts piedāvā
ja viešņai uzvilkt gumijniekus, bet 
turpat pagalmā atstātajos jaunajos 
Daces zābakos intervijas laikā sa
vus zobus bija patrenējis kaimiņu 
kucēns. Taču Dace neskumst par 
zābakiem, jo Ģirta ģimenes mājās 

ir atradusi vietu, kur noteikti grib 
atgriezties. Sākotnēji celta kā svēt
nīca vai sanākšanu māja, tā būvēta 
no koka, smiltīm un māla un izsta
ro tādu omulību un siltumu, ko re
ti gadījies sastapt.

Taču ne visi mūsu stāstu varoņi 
dzīvo meža vidū un tikai nesen ti
kuši pie elektrības. Visvairāk šajos 
stāstos uzlādē dažādība dzīves iz
vēlēs, kas katram no varoņiem ļā
vusi nonākt savā arodā, savā vietā. 
Priesteris, policists, kūku cepēja, 
motociklu atjaunotājs, dizainere, 
zirgkopis, skolotāja… Tomēr visā šo 
darbu dažādībā kopīga ir viena iezī
me — cilvēki no sirds dara lietu, kas 
ļauj izpaust sevi un justies vajadzī
gam. Redzēt sava darba jēgu — tas 
ir drošākais ceļš uz veiksmi, jo tad 
arī tulznas, puni un skabargas kļūst 
par pieredzi, kas nevis aptur, bet 
norūda.

Vai katra minūte mūsu dzīvē ir 
prieka pilna? Nē — tā nav un nemaz 
nevar būt, jo dzīvē vienmēr saduras 
atšķirīgas intereses, gadās pārpra
tumi un nelaimes, lielu lomu spēlē 
nejaušības. Taču prieks un ganda
rījums, ko esam izjutuši, vienmēr 
paliek ar mums. Tas ir kā rezerves 
baterija, kam pieslēgties grūtos brī
žos. Ceru un ticu, ka šie jauno un 
jaudīgo cilvēku dzīvesstāsti uzlādēs 
jūsu baterijas.

Skaistus svētkus! l
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K
ad man cilvēki stās
ta, ka viņi dzīvo me
ža vidū, es iedomā
jos sevi — 10 km pa 
lauku ceļu un — še
kureku! — māja, 
kurai pārredzamā 

apkārtnē nav kaimiņu. Bet šoreiz 
mans brauciens bez gala adreses, 
tikai ar mutiskiem norādījumiem, 
ieved šaurā meža ceļā, kur mūžve
ci koki burtiski gāžas virsū no abām 
pusēm, un es jau paspēju nodo
māt, ka esmu atbraukusi nepareizi. 
Nosolos — vēl 100 metru, un griežos 
atpakaļ. Bet tad pēkšņi meža vidū 
mājiņa. Piestāju, izkāpju, neviens 
nenāk. Zvanu. Viņš atbild, ka tūlīt 
būšot, lai pagaidu piecas minūtes. 
Stāvu lietū, egļu ieskauta, un gaidu. 

Te no meža pa taku iznāk kādrei
zējais Latvijas snovborda čempions, 
savulaik saukts par olimpisko cerību, 
Ģirts Laube (32) ar gumijniekiem ro
kās — dod man, lai uzvelku. Paklausu 
un savus jaunos zābakus atstāju mal
kas nojumē pie mājas. Tāpat uz ze
mes, jo neba te meža vidū kāds nāks 
un laupīs. Kā vēlāk izrādās, neapdo
mīga biju, vajadzēja uzcelt uz šķilu 
grēdas, jo Ģirta kaimiņiem ir kucēns 
un, kad pēc intervijas nākšu pēc zā
bakiem, tie izrādīsies... nujā, jūs jau 
sapratāt. Bet man ir pilnīgi vienalga 
par sagrauztajiem apaviem — Ģirts, 
viņa meita un sieva ir tik interesanti 
un aizraujoši, ka neskaitāmas reizes 
intervijas laikā iedomājos, ka gribētu 
te sēdēt stundām.

Apāvusi zābakus, dodos vi
ņam līdzi mežā — mēs ejam pa ta
ku, tad pāri pļavām pa izliktām dēļu 

laipām, tad šķērsojam Tirzu pa paš
taisītu tiltiņu, uz kura jāuzkāpj un 
jānokāpj pa secīgi saliktiem koka 
bluķiem, izaicinot līdzsvara sajūtu. 
Es jau nodomāju, ka viņš ved ma
ni pavisam mežā un runāsim stir
nu barotavā zem jumta (līst bez
dievīgi), bet tad skatienam paveras 
ieapa ļa celtne — Ģirta, viņa sievas 
Rasas un meitas Rūtas māja, kas sā
kotnēji celta kā svētnīca vai sanāk
šanu māja. Tā būvēta no koka, smil
tīm un māla un gan ārēji, gan iekšē
ji izstaro tādu omulību un siltumu, 
kādu līdz šim esmu spējusi atrast ti
kai savās mājās. 

Elektrība te ir samērā nesen, 
līdz tam iztikuši ar ģeneratoriem, 
svecēm un krāsns siltumu. Mana ce
rība bija arī uz aifona lādētāju, jo, 

  Ģirts
Laube

    kokļu meistars 
un meža iedzīvotājs

«Tā ir jauna 
lapaspuse 
manis paša 
atklāšanā, 
radošumā, 
dzīves 
skaistumā, 
piedzīvojumā»

— Dace Rukšāne-Ščipčinska 

iebraucot mežā, baterijas rezerve 
no 70% pēkšņi mistiski nokrīt līdz 
7% — tas nozīmē, ka interviju telefo
nā nevaru ierakstīt. Par laimi, Ģirta 
telefons darbojas, un viņš man no
sūta ieraksta failu, kamēr vēl esmu 
pie viņiem un ēdu dievīgi gardu ve
ģetāru plovu, pirms kura baudīša
nas ģimene nodzied tautasdziesmu 
un pateicas Dievam par doto. Viņi 
ēd ar koka karotēm, bet man kā cie
miņam ir iedota metāla — to izvēlē
jās Rūta.

Pavisam neapzinoties, esmu no
nākusi tā sauktajā Druvienas ciltī — 
izrādās, te visapkārt pagastā, mežā 
un laukos ir apmetušies domubied
ri, kas ikdienā ne tikai cits citam pa
līdz, bet arī lolo sapņus par alter
natīvu skolu Druvienas pamatsko
lā, kura diemžēl šogad pēc izlaidu
ma jāslēdz skolu reformas rezultātā. 
Idejas ir visdažādākās — atjaunot 
skolu citādā formā, izveidot tālmā
cības klases, veidot kolektīvu māj
mācību, izveidot Valdorfa klasi. Tas 
kopienas biedriem ir aktuāli, jo vi
siem ir bērni, kuriem drīz jāsāk mā
cīties. «Ko tik neizdarīsi savu bērnu 
labā,» par skolas ideju saka Rasa. 
Un tūlīt pat piebilst: «Ne jau tikai sa
vu bērnu. Visu Latvijas bērnu.»

Ģirtam jaunais dzīvesveids me
žā nācis kā atklāsme. Savulaik pro
fesionāli snovojis, lietojis arī alko
holu un pīpējis zālīti — par to vēs
ta LTV raidījums Saknes debesīs, kur 
viņš stāsta par to, kā ticis vaļā no at
karībām. Tagad mežā viņš dzīvo tī
rāk, dabiskāk, harmoniskāk. «Tā ir 
jauna lapaspuse manis paša atklā
šanā, radošumā, dzīves skaistumā, 
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piedzīvojumā,» viņš runā klusā un 
mierīgā balsī, kamēr mazā meitiņa 
visu laiku mēģina ar mani spēlēties 
un smej. Tepat nelielajā pagalmā ir 
arī pašu rokām nesen uzcelta kokļu 
darbnīca — tajā kuras īpaša krāsns, 
ir silti, smaržo pēc koka, un visās 
malās redzamas kokļu sagataves. 
Kokles Ģirts izgatavo pēc pasūtīju

ma, viņam ir sava mājaslapa inter
netā, kur instrumentu var pa

sūtīt. Viņa kokles ir Amerikā, 
Austrālijā, Krievijā, visā Ei
ropā. Paralēli tam Ģirts ar 
sievu dažreiz koncertē, 
vada kokles radīšanas no
metnes, apsaimnieko savu 
mežu. Rasa nāk no slave

nās dziedošās Vītolu ģime
nes, kas 2009. gadā uzvarē

ja šovā Dziedošās ģimenes, viņa 
joprojām koncertē ļoti bieži.

Pēc izglītības Ģirts ir filozofs un 
vienā brīdī atskārtis, ka koks ir tas 
materiāls, ar kuru viņš labprāt sa
darbotos un nodarbotos. Pamatie
maņas apguvis no vecmeistara Mā
ra Jansona, taču lielākoties kokļu 
būvi izkopis pašmācības ceļā.. «Ja 
tu pats nesper pirmo soli, Visums 
nespēj tev palīdzēt — ir jādodas, lai 
sāktu redzēt ceļu.»

Dienas te esot daudzas un da
žādas. Ģirtam patīk skaistais ritms, 
ko piedāvā dzīvošana laukos — pie
celties, uzvilkt rītasvārkus, piekurt 
krāsni, aiziet uz upi, atnākt atpakaļ, 
pasildīties, sadzerties ūdeni, saēs
ties ābolus, paēst pašu cepto maizī
ti un doties dienas darbos, kas var 
būt jebkas — visa vide apkārt ir pašu 
iekopta no nulles. «Tas ir brīnišķīgi, 
ka vidē vari piedalīties kā māksli
nieks, kā radītājs, kā līdzradītājs. Ik 
dienu ir realitātes pārbaude. Cik za
ru ir nolauzti? Cik zāle ir gara izau
gusi? Cik lapu sakritušas? Kāds upē 
līmenis? Kas ir aizskalots?»

Mēs nerunājam ilgi, jo miers, 
ko izstaro Ģirta ģimene, apstādina 
visus jautājumus — šķiet tik dabiski 
vienkārši te būt un saprast, ka visas 
atbildes ir šo cilvēku esībā pašā par 
sevi.

Uz atvadām abi saimnieki man 
nevis vienkārši paspiež roku, bet 
apskauj. Un šie apskāvieni ir tik sil
ti, tik liegi, ka neviļus saļimst ceļi 
un gribas apsēsties, izslēgt žurnā
listes dabu un teikt — tagad, lūdzu, 
aprunāsimies pa īstam. Vējš sapūš 
acīs lietu, un mana seja ir slapja. 
Rasa bažīgi vaicā, vai es raudu par 
sagrauztajiem zābakiem. Nē, pro
tams, nē. Es nepavisam neraudu, es 
patiesībā no prieka iekšēji smejos, 
jo beidzot man ir kāda vieta, kurā 
es gribētu atgriezties. l

Kāpēc mežā? Lauki ir tā vieta, 
kur vari būt līdzradītājs, esi kopā ar 
dabas spēkiem, kas tevi līdzsvaro. 

Esam šeit saskarē ar Meža māti, 
Ūdens māti, Zemes māti, Vēja māti.

Moto: atminēties, atgriezties, 
būt un dzīvot savā centrā un 

no tā radīt, darīt, būt.

Kokles Ģirts izgatavo pēc 
pasūtījuma, viņam ir sava 
mājaslapa internetā, kur 
instrumentu var pasūtīt. 
Viņa kokles ir Amerikā, 
Austrālijā, Krievijā, visā Eiropā
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T
ikai pāris kilometru at
tālumā no Terehovas 
robežkontroles punkta, 
nogriežoties no šosejas 
pa labi, agri no rīta mig
las ieskautus var manīt 
gānāmies zirgu barus. 

Daži ēdot cieši saspieduši galvas ko
pā, veido apli ap salikto sienu. Šajā 
zirgaudzētavā, kas atrodas Zilupes 
senlejā, jau trīs gadus saimnieko 
Roberts Škapars (26).

Tā bija nejaušība, tomēr arī li
kumsakarība, kā Roberts savā īpašu
mā ieguva zirgaudzētavu. Viņš devās 
uz Zilupes novadu, lai iegādātos čet
rus sporta zirgus, un zirgaudzētavas 
saimnieks Robertam izteica negai
dītu piedāvājumu — nopirkt visu ga
nāmpulku. No sākuma Roberts attei
cies, jo sapratis, ka tas ir liels darbs 
un atbildība. Tomēr pēc kāda laika 
piedāvājums izskanēja vēlreiz, un tad 
jau Roberts to sāka lēnām apsvērt. 
«Visu likām uz papīra, skaitījām, tad 
beigu beigās nonācām pie slēdzie
na — O. K., mēģinām. Tā nu sanāk 
otrais lielākais ganāmpulks Latvijā. 
Nopirkām pirmos četrus zirgus, un 
tagad jau ir 100 zirgu. Ar zirgiem ātri 
apaug,» smaidot secina Roberts.

Roberts dzimis Ventspilī, tur dzī
vo viņa ģimene. Šobrīd Robertam ir 
trīs mājas — Ventspilī, Rīgā un Zilupes 
novadā. Vasarās, kad jāgādā zirgiem 
barība, Roberts Zilupes zirgaudzē
tavā pavada visvairāk laika. Netālu 
no staļļa Roberts iegādājies sev mā
ju. Šobrīd Roberts brauc no vienas 
dzīvesvietas uz otru — lai gan attālu
mi nav mazi, pavadītais laiks neesot 
apgrūtinošs, jo uz katru no vietām 
Roberts brauc kā uz mājām un ceļa 

nogurums ir patīkams. Sākumā, kad 
pirmo reizi devies uz pierobežu iegā
dāties zirgus, gan šķitis, ka mašīnā 
vairs nevar nosēdēt. Tagad ir citādi. 
«Būdams Rīgā stallī, es saku jātnie
kiem — es ātri aizskriešu līdz Zilupei, 
tas ir tāpat, kā es ātri aizskriešu līdz 
veikalam. Ceļā es zinu, ka ir pieci se
ši līkumi, un sestajā līkumā es zinu, 
ka drīz būšu Zilupē. Tā braukāšana ir 
pierasta,» atzīst Roberts.

Roberts ar zirgiem nodarbojas 
kopš 12 gadu vecuma, tomēr ar lauk
saimniecību un zirgu audzēšanas, 
vaislas darbu saistīts pēdējos trīs ga
dus — par šo jomu Roberta zināšanas 
pirms zirgaudzētavas esot bijušas 

Roberts
    Škapars

     zirgu audzētājs

«Sanāk otrais 
lielākais 
ganāmpulks 
Latvijā. 
Nopirkām 
pirmos četrus 
zirgus, un tagad 
jau ir 100 zirgu. 
Ar zirgiem ātri 
apaug»

— Lāsma Zute

niecīgas. «Lauksaimniecība — nulles 
bilde! Es zināju, ka zirgi dzīvo lau
kos. Tāda padziļināta lauksaimnie
cība man sākās pirms trim gadiem, 
kad pirmo reizi sāku pats sienu pļaut. 
Nekad to nebiju darījis, līdz šim biju 
pircis sienu un zināju, kas ir kvalita
tīvs siens,» Roberts skaidro, ka tagad 
pašam veiksmīgi izdodas to sagādāt. 

Robertam ir ekonomista izglītība, 
bet, lai padziļinātu zināšanas par zir
giem un lauksaimniecību, septembrī 
viņš sāka studēt Latvijas Lauk saim
niecības universitātē. Daudz lasot un 
cenšoties pilnveidot sevi, Roberts nā
cis pie secinājuma: «Jo vairāk lasu, jo 
saprotu, ka mazāk zinu.» Robertam 
padomus sniedz arī Zilupes zirgau
dzētavas strādnieki, kuri lielākoties 
stallī strādā kopš pirmsākumiem — 
jau 35 gadus. Pirms trim gadiem gan 
komunikācija ar vietējiem bija sarež
ģīta valodas barjeras dēļ, sākumā sa
runājušies ar pirkstiem. «Kad atbrau
cu, es nepārvaldīju krievu valodu. 
Gada laikā pastiprināti mācījos un ta
gad varu brīvi runāt, rakstīt.» Zilupes 
novadā Krievijas pierobežā latviešu 
ir maz — pamatā dzīvo krievi, balt
krievi, un sevišķi vecākās paaudzes 
cilvēki sazinās krievu valodā.

Roberts audzē sporta zirgus kon
kūrā un iejādē. Ganāmpulkā ir tādas 
sporta zirgu šķirnes kā Holšteinas, 
Hannoveres, Traķēnes. Zirgu audzē
šanā cenšas ieviest dažādas inova
tīvas lietas, būt soli priekšā, tāpēc 
daudz mācās no citiem staļļiem visā 
Eiropā.

Ludzas novada Ņukšu pagastā ie
cerēts būvēt zirgu kompleksu ar stal
li un manēžu. Šobrīd Polijā tiek iz
strādāts projekts. Roberts atzīst, ka 

Roberts audzē 
sporta zirgus 
konkūrā un iejādē.
«Tas nav jātnieks, 
kurš nav kritis. 
Tas ir normāli — tu 
krīti un atkal ej uz 
priekšu. Ir bijuši 
lūzumi»
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dēļ. «Iejaucos starp diviem 
zirgiem, kuri skaidroja sa
vas attiecības. Pa vidu bija 
kā šķīrējtiesa, kas tomēr iz
rādījās par mazu.»

Jautāju, kā pēc gūtajām 
traumām tiek atgūts spēks 

atkal kāpt zirga mugurā, taču 
Roberts min zīmīgu salīdzināju

mu. «Ja cilvēks, ejot pa ielu, paslīd 
un lauž kāju, tas nenozīmē, ka viņš 
vairs neies pa ielu. Viņš saārstē kāju 
un turpina iet. Tas pats man.» 

Robertam, strādājot ar zirgiem, 
gandarījuma sajūta ir katru dienu. 
«Kad piecelies, jau ir forši. Es eju uz 
stalli, man ir ļoti labi. Pat ja esmu gu
lējis ļoti maz, atnāku uz stalli, izdaru 
staļļa darbus, un esmu jau uzlādē
jies. Man ir labi,» saka Roberts. «Zirgi 
— tā ir daļa no manis.» l

Kāpēc Zilupe? Latgale ir ļoti 
skaists reģions — kalni, pakalni un 
ezers pie ezera, daba šeit ir skaista, 

neskartāka.

Moto: dari to, ko mīli darīt.

ZILUPELatvijas klimatiskie apstākļi — pava
sarī dubļi un lietus, ziemā sniegs un 
Latgalē valdonīgie vēji, rudenī atkal 
dubļi — traucē trenēties, jo ar zirgu 
uz klaja lauka var darboties tikai da
žus mēnešus. Taču jāstrādā ir dien
dienā.  Manēžā varēs būt visu gadu, 
tā tiks izmantota gan pašu vajadzī
bām, gan arī būs iespēja trenēties un 
mācīties citiem. Latgalē tā būs vienī
gā manēža. Ja viss notiks, kā cerēts, 
tā varētu būt gatava jau nākamajā 
sezonā. 

Roberts stāsta, ka ar jauniem zir
giem, kad tie tiek iejāti, jāstrādā lē
nām un pakāpeniski. Zirgs mēdz 
arī pārbaudīt jātnieka līdera spējas. 
«Zirgam ir jājūt respekts pret cilvē
ku. Ja tā nebūs, cilvēks pret zirgu ir 
nulle — zirga svars ir 500 kilogramu. 
Es cenšos būt šis barvedis, lai zirgs 

saprot, ka visam ir sava ro
beža. Ja zirgs to saprot, tad 
sastrādāsies kā cimds ar ro
ku, citādi būs grūtāk,» saka 
Roberts un atzīst, ka zirgs ļo
ti labi jūt cilvēku. 

Tomēr, pat labi sastrādā
joties, mēdz gadīties traumas. 
Roberts stāsta, ka jāšanas spor
ta veids skaitās viens no bīstamā
kajiem pasaulē. Arī viņam pašam ir 
bijušas traumas. «Tas nav jātnieks, 
kurš nav kritis. Tas ir normāli — tu 
krīti un atkal ej uz priekšu. Ir bijuši 
lūzumi: kāja lauzta, roka lauzta, ir 
spranda izsista, kādu laiku esmu ar 
šinu staigājis.» Roberts  atzīst, ka pats 
vien bijis vainīgs. Viņš saka — 99% 
traumu vainīgs ir pats cilvēks un tikai 
vienā procentā zirgs. Piemēram, kā
ju Roberts salauza savas pārdrošības 
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S
pilgti zila debess ar 
baltiem un lekniem mā
koņiem stiepjas pāri vi
sai Jaunpilij. Aptuveni 
10 kilometrus no tās 
dzīvo Arta Berezovska 
(31). Pirms pieciem ga

diem viņa no Rīgas pārcēlās uz sa
vām dzimtas mājām Vagām un iz
veidoja Dabas notikumu dārzu, ku
rā audzē 17 veidu piparmētras un 
rīko nometnes bērniem. Kad iero
dos Vagās, Artas topošais vīrs taisa 
mums tēju un piecus mēnešus vecā 
meita Sāra čuč diendusu. Arta cienā 
ar šokolādes kūku. Tēju izvēlēties 
nav viegli, jo Arta savam tējas nami
ņam savākusi ap 100 dažādu ārst
niecības augu.

«Varbūt man vajadzēja nedaudz 
vairāk miera. Un es to ieguvu. Miers 
nekur nav aizgājis,» Arta stāsta, kā
pēc nolēma sākt dzīvi laukos. Sajūtu 
līmenī viņa sen zināja, ka to darīs, 
taču — kur tieši, to gan ne. «Dārzs 
man paticis vienmēr,» viņa saka. 
Maza būdama, Vagās veidoja savas 
dobes ar vienu burkānu un kartupe
li, kopā ar abām māsām darīja visus 
lauku darbus.

Izmācījusies grafikas dizainu 
Rīgā, Liepājā un Erasmus program
mā Portugālē, Arta sāka strādāt rek
lāmas aģentūrā Rīgā. «Man bija 26 
gadi, kad sapratu — vajag sazemē
ties. Laikam tāpēc, ka par daudz 
strādāju. Sāku braukāt uz laukiem 
aizvien vairāk,» Arta atceras. 

Kādu vasaru viņa aizbrauca 
novākt vīnogas uz Francijas lau
kiem un tur satika Artūru, kurš no 
Latvijas bija atminies ar velosipēdu 

— arī vākt vīnogas. Nākamajā vasa
rā abi kopā nogāja 800 kilometru 
garo Santjago ceļu Spānijā. Tas ir 
svētceļnieku gājiens uz iespējamo 
Svētā Jēkaba atdusas vietu Santjago 
de Kompostellā. Kopā pievārētais 
ceļš tikai nostiprināja Artas pārlie
cību par dzīvi laukos, arī Artūrs to 
vēlējās. «Un tā es atbraucu jūlijā, sa
stādīju mētras un vairs nekur ne
aizbraucu. Jāsaprot, ko gribas, un 
tad viss pats saliekas,» Arta atce
ras. Tobrīd mājas vienā galā dzīvo
ja māsa, jo mamma bija pārcēlusies 
uz Ogri pie drauga, un Arta iekārto
jās mājas galā, kur vēl pirms pāris 
gadiem savu mūžu bija nodzīvojis 
mācītājs. 

«Mamma laikam sākumā neti
cēja, ka es te palikšu, jo bija piera
dusi, ka regulāri kaut kur pārvācos. 
Teica: cerams, šī būs pēdējā reize, 

  Arta
Berezovska

dabas dārzniece

«Varbūt man 
vajadzēja 
nedaudz vairāk 
miera. Un es to 
ieguvu. Miers 
nekur nav 
aizgājis»

— Ieva Alberte

kad kaut kur jāved tavas mēbeles.» 
Tagad jau mamma ar Artas izvēli sa
radusi un respektē meitu dārza jau
tājumos aizvien vairāk. 

«Mamma ir strādīga un izpalī
dzīga, un es ceru, ka šovasar pa
līdzēs ar ravēšanu,» smejas Arta. 
Dārzā viņa audzē dārzeņus savām 
vajadzībām un 18 šķirņu piparmēt
ras. Pērn labi padevās Briseles kā
posti, gurķi un tomāti. Arī fizāļi. 
«Gribas ēst to, ko pazīstu. Kas nav 
nez cik reižu miglots,» Arta stāsta, 
kāpēc viņai vajadzīgi pašas kartu
peļi un burkāni. Dārzā tiek arī eks
perimentēts, piemēram, audzēti to
pinambūri, kivano — oranži un ada
taini augļi. Šogad mēģinās sēt lu
fas, kas izaugušas izskatās līdzīgas 
švammēm. Istabā zaļo dažādi ko
ki: banānkoks, avokado, kivi, cit
roni, apelsīni. Pagaidām tikai zaļo, 
bet varbūt kādreiz dos arī augļus. 
«Dārzs prasa milzu pacietību — vai
rāk, nekā mums tās ir. Stādām tikai 
tik daudz, lai mums nebūtu jāver
go,» Arta stāsta, ka dārza darbos pa
līdz arī māsas un Artūra vecāki, pre
tī saņemot lauku labumus.

Pērn stirnas apēda visas so
jas pupiņas. Arta ir vegāne, un so
jas pupiņas viņai ir būtiskas. Pirms 
desmit gadiem pievērsās vegānis
mam ētisku apsvērumu dēļ. Draugs 
nav vegāns, taču mājās labprāt ēd 
to, ko Arta gatavo. Pie sienas virtu
vē pielicis atgādinājumu, ka jāiemā
cās pašam gatavot fetas sieru. «Viņš 
taisa fetu, es sev tofu sieru,» sme
jas Arta. 

Kad Arta bija tikko pārcē
lusies uz Vagām, viņa ar līdzīgi 

Ar Dabas 
notikumu dārzu 
Arta naudu 
nepelna, jo 
ciemošanās ir 
par ziedojumiem. 
Katrs atstāj, cik 
vēlas
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domājošajiem izveidoja Tukuma 
tautskolu, kur vadīja meitenēm in
terešu pulciņu Meiteņu lietas, kā arī 
mācīja animāciju jauniešu centrā 
Tukumā: no plastilīna taisīja cilvēci
ņus un tos filmēja. Ik pa laikam Arta 
paņem arī kādu naudas darbu gra
fiskajā dizainā. 

Pamatnodarbe jau no pašiem 
pirmsākumiem ir Dabas notikumu 
dārzs. «Es vienkārši gribēju, lai man 
ir tāds dārzs,» viņa saka. Sākusi vākt 
ārstniecības augus, sastādījusi mēt
ras un ielikusi Facebook ziņu, ka ir 
iespēja padzert tēju namiņā un sa
plūkt mētras. Un cilvēki atsaucās. Ik 
pa laikam Vagās viesojas puķu drau
gu grupas, un «man tas ļoti patīk, 
kundzītes gados ar lielu dzīves pie
redzi un zināšanām par dārzu, es ar 
viņām ļoti labi saprotos». 

Ar Dabas notikumu dārzu Arta 
naudu nepelna, jo ciemošanās 
ir par ziedojumiem. Katrs atstāj, 
cik vēlas. «Pirms trim gadiem ieli
ku feisbukā, ka svinēsim saulgrie
žus. Atbrauca astoņdesmit cilvēku! 
Tik daudz negaidījām. Artūrs eze
rā laivā ar draugiem uzspēlēja, bija 
ugunskura rituāls, vainagi. Vakars 
izvērtās īpašs, patika gan pašiem, 
gan viesiem.» Artūrs ir ģitāras sko
lotājs, Tukumā pasniedz privāt
stundas gan bērniem, gan pieaugu
šajiem. Nesen no finanšu institūci
jas Altum ieguvis 2500 eiro grantu 
Laukiem būt! Plānots radīt bērniem 
mūzikas studiju, lai var dibināt gru
pas un muzicēt. 

Rīgas Artai nepietrūkst. «Kad at
griežos no Rīgas, sāp galva, nogu
rums tāds, it kā būtu strādāts kar
tupeļu laukā trīs dienas,» viņa sme
jas. Visu vajadzīgo ēšanai Artūrs at

ved no Tukuma. Citādi veikals 
Jaunpilī ir aptuveni 10 kilo

metru attālumā, un tas no
rūda raksturu. Gribas kaut 
ko garšīgu? Nekas, pacie
tīsies. «Rīgā var uz veika
lu iet piecas reizes dienā, 
kad tik kaut ko iegribas, 
jo viss ir pa rokai,» atce

ras Arta un uzskata, ka lau
ki viņai iemācījuši mieru un 

pacietību. Nesteigties. «Agrāk 
nemācēju lēnām pārvietoties no 

punkta A uz B, tagad māku.»
Šovasar Vagās būs lieli svētki. 

Arta un Artūrs precēsies. Tiek re
montēts šķūnis un taisīti lieli, bal
ti sapņu ķērāji, ko iekārt kokos. 
Tie plīvos līdz pat novembrim — 
Latvijas simtgadei. Jubilejā Arta sa
vai valstij novēl: «Lai katram izdo
tos atrast vietu, kur būt sev pašam 
un darīt lietas no sirds, jo tikai tā 
var būt pa īstam laimīgs!» l

Kāpēc Jaunpils? 
Tā ir vieta, kur pavadīju bērnību 

un jūtos laimīga!

Moto: jo vairāk uzņemies darīt, 
jo vairāk izdari.

JAUNPILS
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A
inārs (28) pār
griež kartupeli, 
un — neticami! — 
vidū viss violets… 
Pirms četriem ga
diem neparasto 
šķirni Blue Congo 
uzgājis Priekuļos. 

Bumbuļi miltaini, pigmenti citādi, 
uzturvērtība augstāka. Ar Lindu uz
liek šādus vārītus kartupeļus savā kā
zu galdā — visiem acis platas! Beigās 
tomēr izsalkums ņem virsroku, viesi 
ēd arī, ne tikai brīnās. Un slavē!

«Dzīvi palika!» ar humoru iesau
cas Ainārs. Un tad nopietni turpi
na: «Ar to arī sākās. Noskaidroju, ka 
šķirnes Blue Congo kartupeļi sama
zina risku saķert kādu sirds slimību 
un insultu. Bumbuļi ir gareni, miza 
gluda, krāsa violeti melna. Iekšpusē 
viss zili violets. Satur antociānus, 
kas darbojas kā antioksidanti, un 
krāsvielas, kas sastopamas melle
nēs, kazenēs, tumšajās vīnogās.»

Dzīvesbiedre Linda, turot klēpī 
jaunāko atvasi Jēkabu, kuram Jāņos 
būs pirmais gadiņš, piebalso: «Šī 
šķirne ir ļoti piemērota kartupeļu 
biezenim — tas iegūst dekoratīvu iz
skatu ar savu skaisto zili violeto krā
su. Šie kartupeļi ir iecienīti restorā
nos. Labs apvienojums: gan skaistu
mam, gan veselībai.»

Pagājušajā gadā Aināra saimnie
cībā, kas atrodas Daugavpils novada 
Sventes pagastā, šai šķirnei atvēlēti 
jau četri hektāri. Novākt gan varēja 
tikai pusotrus. Ne jau šķirne vainīga 
— briesmīgās rudens lietavas!

«Par šīm lietavām varēšu vēl bēr
nu bērniem stāstīt. Iedomājieties, 

18. un 19. augustā iesēju 45 hektārus 
ziemas rapša. Divas dienas pamatī
gi nostrādājos. Bet 20. augustā sāka 
līt, gāza kā no spaiņiem, pa laukiem 
upes tecēja. Ar šausmām redzu — vi
su manu divu dienu darbu aizska
lo. Aizskalo, un viss… Būtu nedaudz 
paslinkojis, pavilcis garumā to sē
ju…» Ainārs aprauj stāstu.

Ainārs 
    Jonāns

zemnieks

«Divas dienas 
pamatīgi 
nostrādājos. Bet 
sāka līt, gāza kā 
no spaiņiem, 
pa laukiem 
upes tecēja. Ar 
šausmām redzu 
— visu manu 
divu dienu 
darbu aizskalo. 
Aizskalo, un 
viss…» 

— Andris Grīnbergs

Kā lai šādu nelaimi pārdzīvo? 
«Lauksaimniekam vienmēr jābūt 
gatavam uz visu. Esmu izdomājis la
bu recepti. Nosaku: es jau aizmirsu. 
Tad vieglāk elpot.»

Aināram sava stiprā rakstura dēļ 
patiešām vieglāk tikt galā ar grūtī
bām, vēl jo vairāk tāpēc, ka blakus 
ir tēvs Roberts Jonāns — tā sauktais 
Breša zemnieks, kurš veiksmīgi attīs
tījis savu piena lopkopības saimnie
cību Stārķi. Jau 2003. gadā iegādājās 
robotu, kas izdala barību, šobrīd jau 
160 govīm. 

No otras puses, nepavisam nav 
vieglāk, reizēm tieši pretēji. To la
bi atklāj Linda: «Tēvs, labu gribē
dams, pamāca dēlu, kā darīt, bet 
Ainārs vakarā atgriežas no tīruma 
un spītīgi nosaka: tik un tā darīšu pa 
savam!»

Pēc studijām Latvijas Lauk
saimniecības universitātes Lauk
saimniecības fakultātē Aināram pa
vērās divas iespējas: vai nu strādāt 
savu vecāku saimniecībā, lai vē
lāk to pārņemtu, vai dibināt savu 
zemnieku saimniecību. Viņš izvēlē
jās otro iespēju, jau 23 gadu vecu
mā sāka saimniekot atsevišķi. Savai 
zemnieku saimniecībai izdomāja 
nedzirdētu nosaukumu Debeskalni, 
pēc principa — ja uz zemes ir kartu
peļu kalni, ja ir graudu kalni, kāpēc 
nevarētu būt kalni, kas saistīti ar ko 
augstāku? Lai ir, uz ko tiekties!

Sākumā audzējis tikai kartupe
ļus, bet ar katru gadu gribas izmēģi
nāt arī ko citu. Šogad jātiek galā jau 
ar 240 hektāriem: 15 — kartupeļu, 5 
— lauku pupu, 70 — kviešu, 140 — va
saras rapša, 10 — papuves.
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«Man domu gājiens šķita ļoti lo
ģisks: ja pārņemu lielu un labi ie
koptu saimniecību, kļūdoties var 
ātri iebraukt auzās. Ja sāku no nul
les un ir neliela saimniecība, kļūdas 
ir mazāk sāpīgas. Un kur tad vēl ļo
ti svarīgā atziņa: īstā vērtība ir tikai 
tam, ko pats esi sasniedzis!»

Laikam tāpēc arī Linda, kura 
beigusi gan Bulduru dārzkopības 
vidusskolu, gan Lauksaimniecības 
universitāti, izlēmusi atsevišķi no 
vīra izveidot savu bioloģisko saim
niecību un audzēt tādas kultūras kā 
cidonijas, ķimenes, griķi.

«Man jau savs sievietes aprē
ķins,» viņa smejoties paziņo. «Cido
nijas ir ļoti veselīgas, pa visu ziemu 
neviens no maniem trim bērniem 
ne reizi nav slimojis.»

Ainārs ierunājas, ka viņu atva
ses Emīlija, Patriks un Jēkabs ir gan 
viņu, gan Latvijas lielākā bagātība. 

«Kāpēc skrien prom no Latvijas? 
Tāpēc, ka jau mazotnē nav ie

likts kārtīgs pamats. Es jau 
bērna dienās sapratu, kas 
ir Latvijas zeme. Šo mācī
bu man deva vecāki. Jau 16 
gadu vecumā sapratu arī 
attieksmes un naudas vēr

tību. Palūdzu savu lauciņu, 
kur patstāvīgi audzēju sarka

nās bietes. Tās man deva pir
mos paša nopelnītos latus. Tāpēc 

jau tagad saviem bērniem, lai arī vi
ņi vēl mazi, mēs mācām gan domāt, 
gan pielikt savu roku dažādos mājas 
un lauku darbos.»

Pašiem jāturpina domāt visu lai
ku! Vienalga, vai tā būtu piedalīšanās 
Daugavpils vakara tirgus atvēršanā, 
vai — nu jau pavisam traki! — ideja 
Daugavpils centrāltirgū atvērt savas 
saimniecības Godīgo bodi bez pārde
vēja. No rīta septiņos saimnieks ie
rodas, ar savu iegādāto fasēšanas ie
kārtu ātri sapilda kartupeļus mazos 
maisiņos un aizbrauc. Pie tirgotavas 
konstrukcijas piestiprināta metāla 
kastīte, pircējs pienāk — ahā, maisiņš 
kartupeļu maksā vienu eiro. Paņem, 
skatās, kur pārdevējs. Nav! Ierauga, 
ka blakus izkārtnei Godīgā bode iz
likti uzraksti: «Ātri, ērti!», «Godīgiem 
cilvēkiem!», pamana metāla kastīti, 
kur iemest vienu eiro. Iemet un iet 
projām, vēl neticīgi atskatoties…

«Trīs mēnešus noturējās! Būtu 
turpinājis, bet apjoms — dienā iz
pirka ne vairāk kā 100 maisiņu — 
tomēr izrādījās par mazu. 80% bi
ja godīgo pircēju, 20% — negodīgo.»

Ainārs jau 2015. gadā piedalī
jās konkursā Sējējs un nominācijā 
Jaunais veiksmīgais zemnieks ieguva 
dalīto otro vietu. «Bērniem jāiet tā
lāk,» viņš saka. l

Kāpēc Svente? 
Šeit piedzimu, šeit izaugu. 

Kur muksi?

Moto: jābūt gatavam uz visu.

SVENTE

Ainārs 2015. gadā 
piedalījās konkursā Sējējs 
un nominācijā Jaunais 
veiksmīgais zemnieks 
ieguva dalīto otro vietu
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S
azvanīts savās Beļģijas 
mājās, Pauls Jonass (21) 
izklausās relaksēts. Ir 
darbdienas vakars, un 
viņš atpūšas pēc treni
ņa. Jonass šobrīd ir aus
triešu motociklu ražotā

ja KTM braucējs un labākais pasaulē 
MX2 klasē motokrosā. Par 2017. gada 
pasaules čempionu kļuva pērn no
vembrī: pilnu muti Francijas dubļu 
un šampanietim aiz apkakles līstot, 
viņš kāpa uz pjedestāla pēc zelta me
daļas. Uzvarētājs! Labākais!

Beļģijā Pauls dzīvo kopš 2014. ga
da oktobra, taču trīs reizes gadā no
teikti ierodas Latvijā. «Mājas ir mājas. 
Tāpēc jau uz tām velk. Te esmu dzi
mis, pavadījis lielāko daļu savas dzī
ves.» Pats sevi viņš dēvē par vienkār
šu puisi no laukiem, jo dzimtā vieta ir 
Aizputes novada Kalvene.

Mūsu sarunas laikā pēkšņi no
grand pirmais pērkons. Pauls saka: 
«Jā, lasīju šodien, ka Latvijā būs pēr
kons. Tā bija galvenā ziņa Delfos.» 
Ziņām līdzi viņš seko, ieskatoties te
lefonā, kas jauns. Kad aizrunājamies 
par to, ka drīz jau būs jāsāk arī pļaut 
zāli, jūtams, ka Pauls domās ir Kal
venē. Pļaut ar traktoriņu viņam ļoti 
patīk. «Beļģijā man pietrūkst ne tikai 
ģimenes un draugu, bet arī vienkār
šu lauku darbu. Daudzi čīkst, ka va
sarā zāle jāpļauj, bet man tā patīk! 
Mājās pat zāle smaržo citādi. Mājās 
vienmēr ir visforšāk.» Kalvenē Pauls 
ieradīsies maija sākumā, jo 12. un 13. 
maijā Zelta zirga mototrasē Ķegumā 
notiks pasaules čempionāta posms 
motokrosā MXGP. «Visi aicināti, gai
dīšu!» saka Pauls.

Kad pirms gada viesojos pie 
Jonasu ģimenes Kalvenē, uzreiz tapa 
skaidrs, kāpēc Paulam tā velk uz mā
jām. Tās atrodas uzdambētas upes 
krastā, ūdens viļņošanās redzama pa 
virtuves logu. Vajadzīgi tikai daži so
ļi, lai iemestu makšķeri. «Jā, vieta ir 

   Pauls  
Jonass

motosportists

«Beļģijā man 
pietrūkst ne 
tikai ģimenes 
un draugu, bet 
arī vienkāršu 
lauku darbu. 
Daudzi čīkst, 
ka vasarā zāle 
jāpļauj, bet 
man tā patīk! 
Mājās pat zāle 
smaržo citādi. 
Mājās vienmēr 
ir visforšāk»

— Ieva Alberte

skaista,» saka Pauls. Mierīga, klusa. 
Pati Kalvene ir mazs ciematiņš, kurā 
«visi cits citu zina, jūtos kā ģimenē». 
Arī Beļģijā Jonass mīt nelielā ciema
tā — Nēroeterenā pie Vācijas robežas. 
Tajā ir divi veikali, četras beķerejas 
un viena frizētava. Divu stundu attā
lumā — Amsterdamas lidosta.

Rudens un ziema ir grūtākais 
laiks, jo tad nav maču, ir tikai treni
ņi — gatavošanās sezonai, kas sākas 
februārī. «Katru dienu viens un tas 
pats. Brīžam nosēžas baterijas, brī
žam ir vientuļi,» saka Pauls. Vakaros 
viņš mēdz aizbraukt pie latviešu tre
niņmehāniķa Gata, kurš dzīvo aptu
veni stundas attālumā. Tumšos ru
dens vakaros Pauls skatās televīzijas 
pārraides, piemēram, Sporta studiju 
un Overtime. Taču tie jau nav katru 
vakaru, tāpēc laiku īsina ar Pusnakts 
šovu septiņos ar Jāni Skuteli.

Spēcīgs un mērķtiecīgs. Atvērts 
un sirsnīgs. Talantīgs un strādīgs. 
Tāds ir Pauls Jonass. Braukt viņš sā
ka piecu gadu vecumā. Tētis Kaspars 
ar brāli nodarbojās ar skijoringu, 
un puika to vēroja. Kad sāka startēt 
Latvijas mēroga mačos, lielākoties 
bija pirmais. To pamanīja Kristers 
Serģis, pieckārtējais pasaules čem
pions motokrosā ekipāžām. Serģis 
ir KTM rūpnīcas dīleris un izplatī
tājs Latvijā. Kristers uzrunāja Paula 
tēvu, teica: «Te ir materiāls.» Un pa
stāvēja par viņa interesēm, meklējot 
labāko klubu un rūpnīcu menedžeru 
kontaktus. Kad Pauls bija kļuvis par 
divkārtēju pasaules junioru čempio
nu un arī par Eiropas čempionu, se
koja Austrijas motociklu rūpnīcas 
KTM līgums un vēlāk arī sadarbība 
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ar Red Bull. Pērn Jonass kļuva par la
bāko pasaulē. To viņš pats komentē
ja, sakot, ka nekas jau nav beidzies, 
ir, kur augt. «Es ceru, ka varu pada
rīt Latviju labāku un pozitīvāku,» sa
ka Pauls, Jā, viņa panākumi ieprieci
na un liek smaidīt. Iegūst arī Latvijas 
atpazīstamība, jo vairāki Jonasa fani 
jau apmeklējuši mūsu zemi un vai

rāki iecerējuši kā galamērķi nākot
nes plānos. «Kad man prasa, kas 

ir Latvija, stāstu, ka te ir skais
ta daba un daudz, ko redzēt,» 
saka sportists.

Šajā dzīves posmā Pau
lam pašam Latvijā izdodas 
pabūt tikai trīs reizes ga
dā. Oktobrī, pirms sākusies 

sezona, ap Ziemassvētkiem 
un Jaungadu, un maijā, kad 

Ķegumā ir pasaules čempionāta 
posms. Sa ku Paulam, ka oktobris 

un decembris Latvijā nav nedz siltā
kais, nedz vizuāli pievilcīgākais laiks. 
Lai nu ko, bet dubļus jau nu viņš sa
vā dzīvē ir atskatījies. «Es vienmēr 
priecājos būt Latvijā. Arī tad, ja nav 
saulains un silts. Tieši prombūtnes 
laikā vairāk novērtēju, cik forša tā ir. 
Izbaudu.»

Mājās Pauls kā pirmo no ledus
skapja izņem biezpienu un meklē 
rupjmaizi. «Beļģijā tāda biezpiena 
nav, tikai cottage cheese, kas drīzāk ir 
kā mājas siers.» Atceras, ka pērn vi
ņam uzdāvināti divi biezpiena sace
pumi: vienu izcepusi krustmāte, ot
ru atvedis bijušais braukšanas trene
ris. «Kā es ēdu! Man tie tik ļoti garšo! 
Man vispār patīk ēst.» 

Lai arī Beļģija ir motosporta liel
valsts, jo tajā ir bāzes vairākām rūp
nīcu komandām, Jonass savu dzī
vi nesaista tikai ar Eiropu un māju 
pirkt negrasās. «Vismaz pagaidām 
ne. Taču daudz kas var mainīties,» 
viņš saka. Vecumdienas noteik
ti viņš gribētu pavadīt Latvijā: pie 
ūdens un dabas. «Baudīt mieru, klu
sumu un dzīvi.»

Simtgadē Latvijai Pauls novēl 
«vairāk smaidu un dzīvesprieku, vai
rāk mīlestības». Brīžam šķietot, ka 
cilvēki izdzīvo, nevis dzīvo. Jā, nav 
viegli, taču jāmēģina uz lietām ska
tīties pozitīvāk. Sākot dzīvot vienam 
Beļģijā, Pauls bieži skuma pēc mā
jām, taču iemācījās tādas domas no 
prāta izslēgt. Lika sev domāt to, ko 
vajag domāt, nevis to, ko vēlas. «Kad 
atrisini vienas problēmas, atrodas 
nākamās, un atkal būs, par ko čīk
stēt. Arī pozitīvajā var atrast negatī
vo, un otrādi, tāpēc es novēlētu at
rast vairāk pozitīvā.» l

* Dari pamatīgi vai ej mājās — no an
gļu val.

Kāpēc Kalvene? 
Skaista daba un miers. 

Vieta, kur visi cits citu zina.

Moto: go hard, or go home.*

KALVENE
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K
ad pirms septiņiem 
gadiem nodibināja 
uzņēmumu KEEFA, 
Roberts (27)  bizne
sā bija «pilnīga nul
le». Iepriekš neko 
daudz nezināja ne 

par biznesu, ne par mehāniku un 
lauksaimniecību. Tagad viņš ir dabī
gās pārtikas ražošanas uzņēmuma 
valdes priekšsēdētājs un saimnieko 
kādreiz slavenajā Stelpes pienotavā, 
kur savulaik iegūts Latvijā visgaršī
gākais sviests un paniņas. Ražotnē 
ilgu laiku valdīja klusums, līdz ēku 
kompleksu Vecumnieku novadā no
skatīja KEEFA.

«Viss notika īstajā laikā un vietā. 
Radās labvēlīgi apstākļi iegūt īpašu
mā Stelpes pienotavu, bija iespēja 
saņemt Eiropas Reģionālās attīstī
bas fonda atbalstu un veidot sadar
bību ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes zinātniekiem,» sakri
tības atklāj Roberts. Viņš nav lolojis 
sapni kļūt tieši par bioloģiski audzē
tu augļu un dārzeņu biezeņu ražo
tāju, taču jau kopš skolas laikiem ju
tis, ka «iekšā sēž» urdītājs, kas mu
dina tiekties pēc kaut kā sava. Bijusi 
griba darboties, lai rezultāts pozitīvi 
ietekmē paša un sabiedroto dzīves 
kvalitāti.

Pirmās deviņas klases Roberts 
pabeidza Vecumniekos, tad aizgā
ja mācīties uz Baldones vidusskolu. 
2014. gadā biznesa augstskolā Turība 
ieguva profesionālo bakalaura grādu 
sabiedrības vadībā. Tagad noteik
ti izvēlētos studēt ko tehnisku. Ietu 
mācīties par iekārtu inženieri, meti
nātāju vai elektriķi, jo šādi speciālisti 

ir pieprasīti vienmēr. Ja kaut kas jā
remontē, pieredzes bagātie vīri «ar 
uguni» jāmeklē. Tiesa, ja Roberts ne
būtu nonācis Turībā, viņa nebūtu arī 
šajā biznesā. Impulsu deva prakses 
vieta — Lāču maiznīca, kur gūta vēr
tīga pieredze.

Runājot par izvēlēm, nonākam 
arī līdz mūzikai. Roberts Vecum
nieku Mūzikas un mākslas skolā ap
guvis sitaminstrumentu spēli, jo
projām tiekas ar alternatīvā metā
la grupas Harta biedriem un savam 
vaļaspriekam uzspēlē. «Netaisos 
veidot karjeru mūzikā, bet reizēm 
patīk «nodot pa bungām» tā, lai 
jūt,» viņš smaida.

Robertam ir vēl kāda aizrauša
nās — sports. Skolas laikā spēlē
jis basketbolu, vēl tagad šad tad 
darbdienu vakaros pamētā bum
bu, taču vislabprātāk viņš skrien, 

  Roberts
Cešeiko

     bioloģiskās 
   pārtikas ražotājs

«Netaisos 
veidot karjeru 
mūzikā, bet 
reizēm patīk 
«nodot pa 
bungām»  
tā, lai jūt»

— Žanna Zālīte

kārtējo reizi piebilstot — «kad ir 
laiks». Pērn, sākot no pavasara, cē
lies ik rītu piecos un pieveicis sešus 
kilometrus. «Krasi mainīju dzīves
veidu. Vienā skaistā dienā ļoti dau
dzām lietām pateicu «nē», un viss 
pavērsās tikai uz labu. Ierosmi deva 
ilgstošā sajūta, ka stagnēju, un apzi
ņa, ka manī ir miljons reižu vairāk 
potenciāla, nekā tajā brīdī to apjau
tu. Nenožēloju, ka pieņēmu tik radi
kālus lēmumus. Ir jācērt, un viss,» 
rezumē Roberts, attiecinot to gan 
uz cilvēkiem, gan uz situācijām un 
ieradumiem.

Uzņēmums izveidots 2011. gadā, 
ražošana sākta 2016. gada rudenī. 
Šķietami tukšajā periodā pārņem
tas telpas, ģenerētas idejas. LLU iz
teikts priekšlikums veidot sadarbī
bu jauna, unikāla produkta izstrādē 
— tehnologi radīja uz dabīgu izejvie
lu bāzes veidotus diētiskus produk
tus. Vēl joprojām tiek veikti pētīju
mi, kas turpināsies vairākus gadus, 
bet, lai ražošanu «iegrieztu», sākta 
Simply Food biezeņu gatavošana, ko 
ikdienā var lietot ikviens.

Produkta pamatsastāvdaļa ir 
unikālais un ļoti veselīgais topinam
būrs. Pirmajā gadā dārzeņi iepirkti, 
tagad tos audzē paši. «Zini, kas man 
visvairāk šajā procesā patīk? Ka va
ru pārraudzīt visu ražošanas ciklu 
— no sēklas līdz veikala plauktam,» 
azartiski saka Roberts. Āboli, smilts
ērkšķi un citi produkti tiek iepirkti, 
Latvijā nav problēmu atrast biolo
ģiski audzētas izejvielas.

Uzņēmējs gājis kursos, lai zi
nātu, kas ir bioloģiskā lauksaim
niecība. Viņš uzskata — mūsdienās 

«Zini, kas man 
visvairāk šajā 
procesā patīk? Ka 
varu pārraudzīt 
visu ražošanas 
ciklu — no sēklas 
līdz veikala 
plauktam,» 
azartiski saka 
Roberts. Āboli, 
smiltsērkšķi un 
citi produkti tiek 
iepirkti Latvijā
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purvā stādot dzērvenes un 
vasarā ostā kraujot dēļus, 

ļāvusi saprast, ka nauda nāk 
grūti, tā ir jānopelna.

Lai attīstītu uzņēmumu, va
jadzīgi lieli ieguldījumi. Ar līdzšinē

jo pieredzi un esošajiem resursiem 
vēl neizdodas divās dienās tikt pie 
miljona, ironizē Roberts. Kad uzņē
mums kļūs stabils, varēs sākties nā
kamais izaugsmes posms. Plānots 
sakopt apkārtni, labiekārtot teritori
ju. Šosejas malā, desmit kilometrus 
no Vecumniekiem uz Skaistkalnes 
pusi, vēl dižojas vēsturiskā izkārtne 
«Stelpes pienotava», bet Roberts rā
mi nosaka: «Zīme pagaidīs. Īss brīdis 
pagājis, kopš KEEFA ienāca pienota
vas ēkā, gribas sakārtot gan darba vi
di, gan apkārtni, taču mazliet vēl jā
paciešas — jāļauj uzņēmumam attīs
tīties. Nodedzināt pērno zāli jau nav 
liela māka…» l

Kāpēc Vecumnieki? Neesmu 
pilsētas cilvēks, man patīk lauki, 

te ir māju sajūta, te varu dzīvot 
pa savam.

Moto: ja nevaram būt labi, 
tad vismaz būsim labākie.

VECUMNIEKI

bioloģiskam un veselīgam produk
tam ir jābūt jau kā standarta pakai. 
KEEFA biezeņus pozicionē kā vērtī
gu un sabalansētu uzturu ikdienā, 
ar ko aizstāt, piemēram, desmaizi. 
Pašlaik tiek ražotas sulas un piecu 
veidu biezeņi ar unikālu garšas bu
ķeti, ko veido dažādu augļu, ogu un 
dārzeņu kombinācijas.

Telpā, kur sarunājamies, sarin
dotas pateicības par dalību konkur
sā Sējējs 2017, par uzņēmējdarbības 
sekmēšanu Vecumnieku novadā. 
Pērn un šogad iegūtas nominācijas 
Gada jaunietis uzņēmējdarbībā un 
Gada ražotājs pašvaldības rīkota
jā konkursā. Turpat līdzās arī pērn 
saņemtais Latvijas Ārstu biedrības 
apbalvojums. Roberts pārsteidz, 
sakot: «Mani neinteresē tituli — tie 
apstiprina tikai to, ka izvēlētais 
ceļš ir pareizs. Vēl nekas nav sa
sniegts. Vislielākā balva ir iekšējā 

pašapmierinātība un sevis 
novērtējums.»

Uzņēmums ir jauns, viss 
vēl tikai attīstības gaitā, taču 
mērķis ir skaidrs. Roberta plā
nos ir padarīt ražotni ilgtspējīgu. To 
iecerēts paplašināt, līdz šim attīstī
ta un izmantota tikai trešdaļa no ie
spējām. Te būs izaugsme, rosība un 
darbavietas. Pašlaik strādā deviņi 
cilvēki.

Robertu urda vēlme mācīties, 
sevi izzināt. Kad prāts mierīgs, viņš 
lasa. Saista garīgas atklāsmes — kā 
sevi un prātu kontrolēt, lai atšķirī
gās situācijās nereaģētu instinktīvi. 
Viņš vairs «nedragā kā dulls», rāmā
kā ritmā vieglāk uztvert apstākļus, 
pieņemt lēmumus un rīkoties.

Sešpadsmit gadu vecumā domā
jis: eh, būtu man daudz naudas… 
Tagad spriež — būtu tā bijusi, būtu 
par «pēdējo muļķi» palicis. Pieredze, 
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S
irsnīga un atklāta — 
tāda ir Elīna Kaļva 
(28), kura pirms čet
riem gadiem atgriezās 
dzimtajā pilsētā, izvei
doja savu uzņēmumu 
Amati Projekts un šo 
izvēli nenožēlo.

Ar Elīnu tiekamies nedēļas no
galē viņas darbnīcā. Tā ir neliela, 
bet mājīga telpa, kur darba dienās 
atmosfēra ir dikti spraiga, jo pasūtī
jumu netrūkst. Izveidota blakus mā
jai, tāpēc Elīnai nav jānīkst lielpilsē
tas sastrēgumos. Laiks, ko galvaspil
sētā nācās nelietderīgi pavadīt ceļā, 
bija starp vissvarīgākajiem iemes
liem, kāpēc Elīna atgriezās atpakaļ 
no Rīgas, kurp bija devusies jau 16 
gadu vecumā.

«Balvi ir manas mājas. Te esmu 
dzimusi un augusi. Te dzīvo ma
na mamma un tētis, arī vīrs ir no 
Balviem. Pēc 9. klases devos mācī
ties uz Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas 
vidusskolu. Vecāki un īpaši tētis ma
ni motivēja doties uz Rīgu. Jā, bija 
bail, bet tajā pašā laikā arī intere
santi. Man bija jāpierāda sevi — jā
riskē, jādara un jāmācās, un tas vei
doja pamatu visam,» stāsta Elīna. 
Pēc vidusskolas absolvēšanas viņa 
izvēlējās studēt biznesa augstskolā 
Turība mārketinga un tirdzniecības 
vadību. Kā pati atzīst, viņai «māk
sla patīk, bet tas lidojums nebija tik 
liels, un ir arī jāiemācās pārdot to, 
ko pati māku darīt».

Tagad māksla ir katrs viņas pa
veiktais darbs. Elīna studēja vakara 
nodaļā, tāpēc bija iespēja paralēli 
studijām strādāt un jau gūt pieredzi. 

Bet, sēžot birojā Rīgā, visu laiku ne
pameta sajūta, ka dzīve notiek tur, 
aiz loga. «Bet man jāgaida darba 
dienas beigas. Tā man likās laika 
izniekošana, kad vari darīt kaut ko 
pats. Nevar sacīt, ka darbs bija gar
laicīgs, bet es strādāju citu uzņēmē
ju labā. Tas bija darbs ar klientiem — 
reklāmas druka, mārketinga vadība 
—, tāpēc domāju, ko ar savām zinā
šanām varētu darīt pati. Ideja radās, 
saprotot, ka man vienmēr ir gribē
jies kaut ko izdrukāt, izgatavot, no
formēt,» stāsta Elīna. 

  Elīna 
Kaļva

radoša uzņēmuma                     
vadītāja

«Mazpilsētā 
sevi pierādīt 
ir vieglāk, 
ātri pamana 
darbīgus 
cilvēkus. 
Svarīga ir arī 
reputācija — 
tas, ko dari, ātri 
visiem kļūst 
zināms»

— Inita Savicka 

Spert soli pretī pārmaiņām 
Elīna uzdrošinājusies laikā, kad bi
ja nodibināta ģimene un viņa gaidī
ja mazuli. «Pienāca laiks domāt par 
savu mājvietu. Skatījāmies mājokļus 
Rīgā, bet nebija sajūtas, ka tā būs īs
tā vieta,» atklāj Elīna. Uzzinot, ka 
Balvos izsolē tirgo māju, viņi pārde
vuši visu, kas pašiem bija iegādāts, 
— mašīnu, datortehniku — un riskē
juši. «Esam jau iedzīvojušies,» ta
gad smaidot saka Elīna. Vienlaikus 
ar mājas iegādi viņi nodibinājuši arī 
uzņēmumu Amati Projekts, kas no
darbojas ar reklāmas un mārketin
ga, drukas pakalpojumiem, apģēr
ba apdruku, izšūšanu. Elīnas vīrs 
gan ir inženieris un strādā enerģē
tikas nozarē.

Savukārt Elīnas tētis ir uzņē
mējs, viņa uzņēmums Amati nodar
bojas ar apkures, ūdens un venti
lācijas sistēmām. Galvenokārt viņš 
bijis tas, kurš Elīnu visu laiku mu
dinājis domāt un darīt kaut ko sa
vu. Pateicoties tēta uzstājībai un vī
ram, kā arī mammas un vīra mātes 
atbalstam, Elīna tagad ir sava uzņē
muma īpašniece. «Man gan tiešā, 
gan pārnestā nozīmē ir meitasuzņē
mums Amati Projekts,» stāsta Elīna. 
Sava uzņēmuma nosaukuma sāku
mu aizņēmusies no tēta, jo tas bija 
Balvos pazīstams.

Lielākais atspēriens ir realizē
tie Eiropas projekti — finansējums 
izlietots dažādu iekārtu iegādei. 
«Balvi ir vieta Latgales reģionā, ko 
īpaši atbalsta, tāpēc to ir vērtīgi iz
mantot,» zina teikt Elīna un pie
bilst, ka aizvadītie četri gadi uzņē
mumam bijuši veiksmīgi, viņa ir 

Elīna gatavo 
individuālas un arī 
ļoti personiskas 
dāvanas: krūzītes, 
arī zeķes vai 
kreklus ar apdruku
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audzināt un pieskatīt ma
nas divas meitas, kurām ir 
divi un četri gadi, un tas ir 

ļoti liels atbalsts. Savukārt 
bērniem ļoti patīk pavadīt lai

ku kopā ar vecmammām. Kāpēc 
vajag sevi mocīt lielpilsētas sa
strēgumos, ja varam dzīvot vieg
li vienā pilsētā kopā ar vecākiem. 
Latviešiem taču arī agrāk bija stip
ras ģimenes, kurās kopā vai cits ci
tam blakus kaimiņos dzīvoja vairā
kas paaudzes. Es ieteiktu jaunajiem 
dzīvot tuvāk vecākiem. Atbalsts ir 
nenovērtējams. Ja man būtu jāku
ļas vienai pašai, nebūtu tāda rezul
tāta,» atzīst Elīna.

Ar mīlestību viņa runā par 
dzimto pilsētu, uzsverot mazpilsē
tas plusus. Piemēram? Te ir droša 
vide, jo cilvēki cits citu pazīst. «Tas 
ir forši, ja katru dienu satiec pazīs
tamus cilvēkus un sasveicinies. Rīgā 
tā nav,» saka Elīna.

Viņa novērojusi, ka reģionos 
dzīvo stipri un bagāti cilvēki — tādi, 
kas spēj paši izdomāt, kā nopelnīt 
un kā sevi izklaidēt. l

Kāpēc Balvi? Balvi ir forša 
vieta ģimenei ar bērniem,

te ir droša vide.

Moto: ja ļoti grib, tad visu var!

BALVI

gandarīta un domā par paplašinā
šanos. Pārliecinājusies, ka mūsdie
nās vairs nav tik svarīgi, kur atrodas 
tavs uzņēmums. Visa pamatā ir ide
ja, internets, telefons un transports. 
Ja ir labs produkts vai pakalpojums, 
nav nozīmes, kur to var atrast, — vi
su var piegādāt visā Latvijā, Eiropā 
vai pasaulē.

Sākumā Elīna strādāja viena 
pati, bet tagad ir pieņēmusi jau di
vus darbiniekus. «Apjomi auga, va
jadzēja strādāt pa naktīm. Bija grū
ti — darbs, mazi bērni un vēl mājas 
darbi. Saņēmu drosmi un pieņē
mu kolēģes. Tas bija mans lielākais 
izaicinājums kā uzņēmējai, jo tā ir 
liela atbildība. Bet tagad ir vieglāk. 
Limitēju darba laiku. Proti, cenša
mies visu izdarīt darba laikā, kaut 
gan sestdienas man ir ekstra dienas, 
jo šķiet, ka Balvos esmu dāvanu glā
bējzvans.» Elīna gatavo individuālas 
un arī ļoti personiskas dāvanas: krū
zītes, arī zeķes vai kreklus ar apdru
ku. Taču ikdienā netrūkst arī bizne
sa klientu, kuriem Elīna veido kor
poratīvo tēlu, skatlogus, reklāmas 

materiālus, darba apģēr
bus, auto uzlīmes — visu, 
kas nepieciešams.

Elīna sarunā atzīst, ka 
ne katrs var būt uzņēmējs. Jā
būt degsmei un gribasspēkam. 
Daudzi atrunājas — ko nu es. Gal
venais saņemt algu, sarūpēt visu ģi
menei vajadzīgo. «Bet ir jābūt azar
tam kaut ko sasniegt! Motivācijai jā
būt nevis naudai, bet darbam, ko 
dari. Jābūt drosmei riskēt darīt un 
nedomāt, cik man par to samaksās, 
bet gan — ko es varu iedot citiem 
no sevis. Mazpilsētā sevi pierādīt ir 
vieglāk, ātri pamana darbīgus cilvē
kus. Svarīga ir arī reputācija — tas, ko 
dari, ātri visiem kļūst zināms,» saka 
Elīna. Viņa darbā sevi iegulda simt
procentīgi, jo tas vienlaikus ir arī ho
bijs. «Man ir laimējies.»

Elīnai ir laimējies ne tikai ar dar
bu. Arī ar dzimtas saknēm — viņa 
nāk no stipras ģimenes un arī pati 
kopā ar vīru izveidojusi tādu. Šī sta
bilitātes un drošības apziņa dod lie
lu spēku darboties. «Mani vecāki, 
vīra māte, mana vecmamma palīdz 
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J
ā, tieši tā — kokkopis — se
vi sauc Ģirts Vitkovskis (29). 
Nevis arborists, bet kokko
pis. Audzis tagadējā Saldus 
novada Zirņos, kur čet
rās paaudzēs dzīvojusi un 
joprojām dzīvo viņa dzim
ta. Pabeidzot Saldus vidus

skolu, kā pats tagad smejas, de
vies pasaulē laimi meklēt. Studējis 
Vidzemes Augstskolā biznesa vadī
bu un dzīvojis Valmierā. Erasmus 
programmā kādu laiku pamācījies 
arī Norvēģijā.

Atgriežoties mājās, sācis strādāt 
bankā, bet pēc deviņiem mēnešiem 
sapratis — klientu apkalpošanas spe
ciālista amats nav domāts viņam. 
Pārcēlies uz Rīgu un atradis darbu 
Draugiem.lv grupā Pērkam kopā. No 
turienes šoreiz jau morālu apsvēru
mu dēļ — jo vairs lāgā neticēja pro
duktam, ko bija sācis pārdot, — aiz
gājis pārbaudes laika pēdējā dienā. 
Un devies uz Ērgļu profesionāli teh
nisko vidusskolu mācīties par arbo
ristu. Gribot negribot jāatzīst, ka fi
nanses un tirdzniecība acīmredzot 
nebija viņa īstās stihijas.

«Man gribējās darīt kaut ko tā
du, kur pats redzi sava darba rezul
tātu. Nevis, strādājot bankā, klausī
ties pārmetumus, ka cilvēks paņē
mis kredītu un tagad šī nauda jā
atdod. It kā viņš to maksātu man, 
nevis bankai. Vai arī pārdot produk
tu, kuram pats lāgā neticu,» savu iz
vēli tagad skaidro Ģirts. Ērgļos jau
niešu profesionālās izglītības pro
grammā bez maksas arborista koku 
eksperta specialitāti klātienē varēja 
apgūt gada laikā.

Māsa strādājusi Rīgā — vienā no 
pirmajiem un lielākajiem uzņēmu
miem, kas nodarbojies ar koku kop
šanu un dārzu ierīkošanu. Vēlāk arī 
Ģirts tajā vairākus gadus apguvis 
praktiskā darba iemaņas. «Tomēr es 
visu laiku gribēju atgriezties Saldus 
novadā un dzīvot tur, kur dzīvojuši 
mani senči,» viņš uzsver.

Protams, pirms nepilniem trim 
gadiem, kad beidzot tika sperts šis 
solis un Ģirts Vitkovskis izveido ja sa
vu uzņēmumu Kokkopis Vitkovskis, 
gājis grūti. Gan cenšoties pierādīt šīs 

   Ģirts 
Vitkovskis

           kokkopis 

Vai nav bail 
strādāt ar 
motorzāģi 
vairākus 
metrus virs 
zemes? «Ir. Un 
tas tieši ir labi. 
Baiļu sajūta 
ļauj apzināties 
un kontrolēt 
situāciju»

— Aivars Kļavis

specialitātes nepieciešamību, gan 
meklējot pasūtījumus. Pirmkārt, ar
borists ir jauna profesija. Latvijā ne 
vairāk kā desmit gadus. Otrkārt, ar
boristam nebūt nav jākopj visi koki, 
bet tikai tie, kas aug pilnībā vai daļē
ji industriālā vidē, tātad pilsētās un 
citās apdzīvotās vietās. Treškārt, tā 
ir paaugstināta riska profesija, kurā 
jāievēro daudzi un dažādi drošības 
pasākumi.

Tāpēc, lai pievērstu uzmanību 
sev kā koku ekspertam un kokko
pim, viens no pirmajiem darbiem, 
atgriežoties mājās, bija vairāku ko
ku sakopšana Saldū bez maksas.

«Tie bija stipri samocīti, un tas 
izsauca sašutumu sabiedrībā. Tāpēc 
koku sakopšana bija tāda demo ver
sija, lai parādītu, ko varu izdarīt,» 
saka Ģirts. Diemžēl daļa cilvēku jo
projām uzskatot — kurš latvietis tad 
nemāk izzāģēt vai nozāģēt koku! 
Diemžēl prakse pierāda, ka nemāk 
gan. Sevišķi pilsētās, kur tos ietek
mē infrastruktūra un citi ārēji fakto
ri, tāpēc koki zaudē savu vitalitāti. 
Bet tieši vitalitāte un ainaviskā vērtī
ba, nevis koksnes kubatūra pilsētvi
dē ir to galvenā vērtība.

Visbiežāk pieļautās kļūdas esot 
galotņots jeb līdz pusei nogriezts 
koks, aizcementēti dobumi, nocir
stas saknes celtniecības un remont
darbu laikā, aizplēsta miza, atstāta 
maza lapu masa un nokrāsotas zā
ģējumu vietas.

Sākumā Vitkovska uzņēmumā 
bijuši divi cilvēki, jo darba drošī
bas noteikumi vienatnē nemaz ne
ļauj šajā nozarē strādāt. Pirms pā
ris gadiem viņš piedalījies LEADER 
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uzņēmumus sākot dibināt 
cilvēki bez attiecīgas pro
fesionālās izglītības un pie
redzes. Dažs apguvis arbo

rista darba pamatiemaņas, 
dažam pat tādas lāgā neesot. 

Kokkopis Vitkovskis uztraucas, 
kas tas var būtiski ietekmēt ne tikai 

profesijas prestižu, bet arī sakrop
ļot kokus un pat apdraudēt cilvē
ku drošību. Tāpēc paralēli tiešajam 
darbam, viņaprāt, joprojām milzī
ga nozīme ir sabiedrības izglītoša
nai. Agrāk vajadzējis stāstīt un pie
rādīt, kas ir arborists un kāds no tā 
labums, bet tagad jārunā par darbu 
kvalitāti.

Acīmredzot Ģirtam tas izdo
das, jo viņš 2016. gadā atzīts par 
Saldus novada gada jauno uzņē
mēju, bet pērn viņa uzņēmums 
Kokkopis Vitkovskis kļuvis par vienu 
no Latvijas konkursa Sējējs 2017 lau
reātiem. l

Kāpēc Zirņu pagasts? Vecāku un 
vecvecāku dzimtā vieta. Es gribu 

šeit ne tikai dzīvot, bet arī strādāt un 
atstāt savu pievienoto vērtību. 

Moto: darbu darīt tā, it 
kā darītu to sev.

ZIRŅI

programmas projektu konkursā un, 
piesaistot ES līdzfinansējumu, pa
lielināja uzņēmuma pamatkapitā
lu. Tagad viņa komandā ir vēl čet
ri puiši. Paveikto vislabāk, protams, 
var redzēt Saldū. Piemēram, brau
cot gar baznīcu pa Lielo ielu vai 
Kalna un Kalnsētas ielā. Strādāts arī 
Kuldīgā, Iecavā un Ezerē. Pēdējā lai
kā arvien vairāk pasūtījumu esot no 
ceļubūves un celtniecības kompāni
jām. Publiskajos iepirkumos nereti 
ir nosacījums, ka darbi jāveic sadar
bībā ar sertificētu arboristu. Ģirts ir 
viens no tiem piecpadsmit šīs profe
sijas pārstāvjiem Latvijā, kam ir ne 
tikai vietējais, bet arī Eiropas ETV 
sertifikāts. Tas apliecina augstāko 
profesionālo līmeni.

Un tomēr, vai nav bail strādāt ar 
motorzāģi vairākus metrus virs ze
mes, ja pat uz zemes, kokus gāžot, 
notiek nelaimes? «Ir,» atbild Ģirts. 
«Un tas tieši ir labi. Baiļu sajūta ļauj 

apzināties un kontrolēt si
tuāciju.» Esot virkne dro
šības nosacījumu, kas obli
gāti jāievēro, kā arī speciāls 
sertificēts aprīkojums. Sākot 
ar virvēm, beidzot ar speciā
liem pretiezāģēšanas zābakiem 
un biksēm. Tāds ekipējums vien iz
maksājot ap 500—600 eiro.  Par lai
mi, palēnām sabiedrības attieksme 
pret koku kopšanu pilsētās mai
noties. Pašvaldību darbiniekiem 
tiekot rīkoti attiecīgi kursi, tomēr 
vēl labāk, ja ir profesionāls uzņē
mums, kas var parādīt, kā viss iz
skatās praksē. «Cilvēki redz un paši 
pārliecinās, cik nepieciešams ir tas, 
ko darām,» saka Ģirts, tūlīt piebilz
dams, ka tieši darba nepieciešamī
ba ir galvenais iemesls viņa patikai 
pret šo profesiju.

Tiesa, pēdējā laikā parādoties 
arī kāda nelāga tendence — redzot 
arvien augošo pieprasījumu, savus 
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A
r Līgu (27) tie
kamies kādā Ma
donas centra ka
fejnīcā tieši pus
dienlaikā, kad te 
daudz cilvēku. 
Intervijas laikā 
mums visu lai

ku «jāsargā» savs galdiņš un jālūdz 
citi nesēsties pie tā, lai varētu mie
rīgi aprunāties — kafejnīca burtiski 
ņudz, visiem nepietiek vietas.

Līga ir dabas lieguma Lubāna 
mitrājs informācijas centra vadītāja 
un par savu darbu stāsta aizrautīgi, 
ar smaidu uz lūpām, ik pa laikam ie
smejoties. Lubāna mitrājs dibināts 
2009. gadā, apvienojot 12 dabas lie
gumus un izveidojot kompleksu, 
īpaši aizsargājamu dabas teritoriju 
ar kopējo platību virs 5000 hektā
riem. Tā vienā malā atrodas nelie
la guļbūve, kas uzbūvēta 2007. ga
dā Eiropas Savienības projekta LIFE 
ietvaros — toreiz ar lielu vērienu at
jaunoja palieņu pļavas, cēla dam
bjus un slūžas, uzbūvēja arī tūrisma 
informācijas centru. Pēc projekta 
beigšanās centru savā paspārnē pa
ņēma Madonas novada pašvaldība 
— sākumā tikai pieskatījusi būvi, bet 
2014. gadā izveidoja tūrisma un uz
ņēmējdarbības nodaļu, kas aptvē
ra visus apkaimes informācijas cen
trus, un meklēja jaunus, azartiskus 
cilvēkus, kas grib aktīvi darboties.

Tieši uz to laiku Līga bija iesais
tījusies biedrības Pie kraujas dibinā
šanā kopā ar sava vīra draugiem — 
aktīviem jauniem puišiem, kas iz
studējuši Rīgā un atgriezušies dzim
tajā pilsētā. Biedrībā tagad ir 16 

jauniešu, kurus lielākoties vieno 
interese par aktīvo atpūtu, alpīnis
mu, snovbordu, cieņa pret Latvijas 
dabas vērtībām, kā arī Latvijas 
un Madonas novada patriotisms. 
«Mums tieši bija dibināta biedrī
ba, un sākām rakstīt projektus, kas 
orientēti uz āra dzīves aktivitātēm — 
puiši nodarbojās ar alpīnismu, bija 
sapirkuši inventāru, laidās lejā no 
kokiem un vecām ēkām. Mums pie
dāvāja startēt konkursā uz tiesībām 
rīkoties tūrisma centrā, un mēs 
uzvarējām.»

Centru finansē pašvaldība, bet 
tas, ka to pārvalda biedrība, dod 

   Līga 
Jātniece

     Lubāna mitrāja 
informācijas 
     centra vadītāja

«Man ļoti patīk 
runāt, un uz 
tejieni jau nāk 
tikai lieliski 
cilvēki — tādi, 
kam patīk būt 
pie dabas. Un 
dabas cilvēki 
vienmēr ir 
brīnišķīgi»

— Dace Rukšāne-Ščipčinska

plašākas iespējas piesaistīt papil
du finansējumu dažādos projektos. 
Viss sākās ar Sabiedrības integrāci
jas fonda piesaisti, Lauku atbalsta 
dienesta programma Līderi deva 
iespēju iegādāties SUP dēļus, ikdie
nas aktivitātēs palīdz Kultūrkapitāla 
fonds un Latvijas Dabas fonds.

Sākums esot bijis vienlaikus gan 
traks, gan aizrautīgs — nevienam 
nav bijis ne jausmas, kā jārak sta 
projekti, kā jāveido pārskati, un Lī
ga ir pārliecināta, ka projektu finan
sētāji Rīgā noteikti esot viņus lamā
juši no panckām ārā par to, kā aiz
pildīti dokumenti. «Mēs paņēmām 
to tukšo māju un ar toreizējo kolēģi, 
kas tagad aizprecējusies uz Sēliju, 
gulējām tur pa nakti, būrām idejas, 
burtiski degām par to vietu, bet ta
gad būs jau pieci gadi, daudz ir sa
darīts,» Līga atzīst.

Pirmajā gadā, lai pievilinātu 
klientus, Līga nopirka kafijas auto
mātu, iznesa uz lieveņa galdiņu un 
novietoja uz tā. «Iedomājies, cilvēki 
nāk garām un redz — o, kafija! Un ie
nāk pēc kafijas, mēs parunājamies. 
Man ļoti patīk runāt, un uz tejieni 
jau nāk tikai lieliski cilvēki — tādi, 
kam patīk būt pie dabas. Un dabas 
cilvēki vienmēr ir brīnišķīgi.»

Drīz centram būs pieci gadi, par 
šīs vietas aktivitātēm var uzzināt gan 
mājaslapā Lubanamitrajs.lv, gan so
ciālajos tīklos. Šajos gados ir sagā
dāts inventārs, novadīti neskaitāmi 
projekti. 2017. gadā vien bija četr
padsmit pasākumu — putnu die
nas un vērošana, pārgājieni, eks
kursijas, laivu braucieni, braukšana 
pa niedru labirintu ar SUP dēļiem, 

Pagājušogad 
Līgai un vīram 
ļoti paveicās — 
feisbuka grupā 
Māja meklē 
cilvēku atrada 
savu lauku māju 
desmit kilometru 
attālumā no 
Madonas un 
nopirka to. Dzīvot 
tur vēl nevar, 
taču tas viņas 
skatījumā ir mūža 
projekts meža 
vidū 
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velopārgājieni, tauriņu un spāru no
teikšanas dienas. Pagājušā gada jū
lija beigās notika arī tāds plaši izzi
ņots (es vismaz atceros) pasākums 
kā akustiskās mūzikas koncerts Ska-
ņas dabā, kas apvienoja trīs dažā
dus koncertus — tie norisinājās me
žā, purvā un pļavā. «Mums neviens 
neliek neko darīt — tā ir mūsu pašu 
iniciatīva.»

Tiesa, sākumā vīzijas bijušas 
vēl plašākas — gribējuši iekārtot arī 
veikparku, taču fakts, ka šī teritorija 
ir dabas liegums, nozīmē arī ierobe
žojumus, un no vairākām idejām nā
cies atteikties. Taču Līga par to ne
skumst — viņa ir dabas cilvēks līdz 
kaulam un labi saprot, ka ar dabu 
jārēķinās, tā jāciena un jārespektē. 
«Te ir jāsaprot — tas ir Lubāns, laik
apstākļi, plūdmaiņas, pati daba ie
vieš korekcijas. Tā ir dabas teritorija, 

konkurss uz viņas amatu. 
Postenim piesakoties fan
tastiski cilvēki — dabinieki, 
fotogrāfi —, un būšot grū

ti izvēlēties, tik daudz pie
teikumu. Ko?! Līgas te vairs 

nebūs?
«Slēdzu visus savus darbus 

nost un no aktīvās dzīves eju under-
ground — izbaudu būšanu mirklī. Es 
gaidu bērniņu.»

Pagājušogad Līgai un vīram ļo
ti paveicās — feisbuka grupā Māja 
meklē cilvēku viņi atrada savu lauku 
māju desmit kilometru attālumā no 
Madonas un nopirka to. Dzīvot tur 
vēl nevar, taču tas viņas skatījumā ir 
mūža projekts meža vidū. Jo nekur 
tālu prom no Madonas Līga negrib 
pārvākties — tepat blakus ir mam
ma, draugi, paziņas un, protams, 
Lubāns. l

kas ir diezgan svarīga gan 
Latvijā, gan Eiropā, gan pa
saulē, ļoti nozīmīga terito
rija putniem, un tāpēc spe
ciāli braucu uz Rīgu, uz put
nu mācību kursiem, lai iemā
cītos pazīt putnus.»

Lai nokļūtu darbavietā, Līgai 
katru dienu jāmēro 50 kilometru 
vienā virzienā, taču braukāšana vi
ņu nebaida — savulaik viņa pabei
dza Vidzemes Augstskolas Tūrisma 
organizācijas un vadības fakultāti 
Valmierā, pēc tam iestājās maģis
tros LU Ģeogrāfijas fakultātē Rīgā 
un varējusi izbraukāt arī to. Tiesa, 
maģistri pagaidām palikuši nepa
beigti, jo bija pārāk grūti apvienot 
mācības ar darbu.

Vaicāta par šīs vasaras plāniem, 
Līga smej, ka esmu atbraukusi tie
ši laikā, jo patlaban ir izsludināts 

Kāpēc Madona? Visi manējie 
ir uz vietas, savstarpēji palīdz 

cits citam, un es jūtos piederīga.

Moto: gribētos dzīvot gaiši un 
pateicībā par to, kas tev ir.

MADONA
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Ģ
irts (28) ir izaudzis 
un skolā gājis Aucē. 
Te dzīvo viņa vecā
ki. Mamma strādā par 
skolotāju, tēvs — liel
kravu automašīnu šo
feris. Tātad no lauk
saimniecības diez

gan attālināti cilvēki, kuriem ne
kad nav bijis savas saimniecības. 
Bet Ģirts, jau vidusskolā mācoties, 
skaidri zinājis, ka stāsies Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē un 
nekur citur.

2012. gadā viņš augstskolā ie
guva bakalaura grādu zootehnikā, 
bet trīs gadus vēlāk pabeidza maģis
trantūru. Izrādās, par to jāpateicas 
vecaimātei, kura dzīvojusi turpat 
kaimiņos — Bēnes pagastā. «Viņai 
bija neliela piemājas saimniecība, 
kur pavadīju ne tikai vasaras, bet arī 
brīvdienas. Man laukos ārkārtīgi pa
tika, tāpēc izvēle bija ļoti mērķtiecī
ga,» Ģirts stāsta.  

Pēc augstskolas bijušas divas ie
spējas — veidot savu saimniecību vai 
sākt strādāt kādā lielā lauksaimnie
cības uzņēmumā. Jaunam speciālis
tam, kuram pašam savas zemes nav, 
izredzes tikt pie saimniecības dzim
tajā pusē bija drīzāk teorētiskas ne
kā praktiskas. Likumsakarīgi Ģirts 
izvēlējās otro variantu un sāka strā
dāt Kurzemes Ciltslietu un mākslīgās 
apsēklošanas stacijā par konsultan
tu piena lopkopības nozarē. Tomēr 
no ieceres par saimniecību abi ar 
sievu Agnesi neesot atteikušies.

Turpinājis pētīt sludinājumus, 
cerot atrast kaut ko piemērotu. 
Un pārsteidzošā kārtā negaidīti arī 

atradis. Tajā pašā gadā, kad Ģirts 
pabeidzis bakalaurus, kāds padzīvo
jis pāris grasījies pārdot savu saim
niecību turpat pie Auces pilsētas 
robežas. 

Īpašnieki vēlējušies, lai viņu mū
ža darbs neietu postā un arī nāka
mie saimnieki šajā vietā turpinā
tu nodarboties ar lauksaimniecību. 
Starp pirkt gribētājiem bijis arī kāds 
no vietējiem lielajiem zemniekiem. 
Kaut arī viņš solījis maksāt ievēro
jami vairāk, māja ar kūti, dārzu un 
15 hektāriem zemes tikusi Ģirtam. 
Bijušajiem īpašniekiem šķitis nepie
ņemami, ka tas viss tiek nolīdzināts 
līdz ar zemi, lai pārvērstu par vienu 
no lielsaimniecības tīrumiem.

 Ģirts
  Ante

vistkopis

«Mūsu vistas 
netiek turētas 
sprostos un 
iet laukā. 
Tas noteikti 
ietekmē olu 
kvalitāti, un 
cilvēkiem 
garšo»

— Aivars Kļavis

«Mācoties pēdējos kursos, es 
jau sāku pastiprināti interesēties 
par putnkopību. Biju pat apmaiņas 
programmā uz Lietuvu, lai labāk ie
pazītu nozari,» Ģirts skaidro, kāpēc 
viņi izvēlējušies tieši vistas.

Tomēr sākums bijis diezgan 
grūts. Abi ar Agnesi pa dienu strā
dājuši, tāpēc saimniecībai varējuši 
atvēlēt tikai vakara stundas un brīv
dienas. Bet darba, kā jau laukos, 
nav trūcis nekad. Sākumā pat mē
ģinājuši paši audzēt graudus, tomēr 
drīz vien sapratuši — tik nelielā pla
tībā tas nav rentabli.

«Turklāt es noteikti neesmu 
tehnikas cilvēks,» smejas Ģirts. «Ja 
traktoram, ko iegādājāmies kopā ar 
saimniecību, kaut kas notiek, uzreiz 
jāsauc meistars.» Tāpēc, lai lietderī
gi izmantotu platību, iesējuši zālāju 
un nopirkuši vairākas gaļas govis.

Putnkopībai pievērsušies pakā
peniski un uzmanīgi. Sākuši ar 70 
vistām vecajā kūtī. Pagājušajā ga
dā, piesaistot ES līdzfinansējumu, 
uzcēluši novietni, kurā pašlaik atro
das ap 500 putnu. Tas nozī mē ne 
mazāk kā 1500 olu nedēļā dēša nas 
sezonas laikā. Tās iepērk Jelgavas 
veikals Zaļā zeme, uzņēmuma Tar-
te ceptuve un nupat arī restorāns 
Sv.  Trīsvienības baznīcas tornī Jel
gavā. Tomēr visvairāk pārdod tie
šajā tirdzniecībā, piemēram, dar
bavietās, kur viens cilvēks savāc 
pārējo pasūtījumus. Ģirts neslēpj, 
ka produkcijas realizācija bijusi tie
ši tā, par ko viņš uztraucies visvai
rāk. Bet tagad nemaz nespējot tik 
daudz saražot, lai pilnībā nodroši
nātu pieprasījumu.

Produkcijas 
realizācija bijusi 
tieši tā, par ko 
Ģirts uztraucies 
visvairāk. Bet 
tagad nemaz 
nespējot tik daudz 
saražot, lai pilnībā 
nodrošinātu 
pieprasījumu
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«Briesmīga sajūta, ne
sot laukā beigtos putnus, 
kas izauguši no speciāli 
Zviedrijā iepirktajiem cā
ļiem,» atzīst Ģirts. Dusmas 
par veltīgi iztērēto naudu, 
bezpalīdzība un izmisums 
līdz brīdim, kad izdodas at
klāt stresa patieso iemeslu. Par 
laimi, viņiem to izdevies atklāt un 
novērst. Lai gan tas nav nācies vieg
li, jo vajadzējis pārbūvēt visu noviet
nes ventilācijas sistēmu. Toties šo
vasar sāksies novietnes otrās kārtas 
būvniecība, kurā atbilstoši dzīvnieku 
labturības noteikumiem varētu turēt 
līdz pat 1000 vistu.   

Pirms pieciem gadiem Ģirts 
Ante tika ievēlēts par Auces nova
da domes deputātu. Tas pats atkār
tojās pērn, bet vasarā Auces nova
da domes priekšsēdētājs kļuva par 
Latvijas Pašvaldību savienības vadī
tāju. Domē notika rotācija, un Ģirtu 

ievēlēja par domes priekšsē
dētājas vietnieku. Nācies aiz
iet no darba Kurzemes Cilts
lietu un mākslīgās apsēkloša
nas stacijā. Bet saimniecībai 
joprojām laika pietrūcis, tā

pēc arī sieva bijusi spiesta pa
mest darbu Auces veterinārajā 

klīnikā.
Vai tas nozīmē, ka nākotnē Ģirts 

Ante pievērsīsies politikai? «Nē! Un 
tas ir ļoti strikti. Ja būs nepieciešams, 
tad tikai sava novada ietvaros. Bet 
simtprocentīgi nekur tālāk. Tas nav 
priekš manis. Es gribu dzīvot lau
kos un strādāt savā saimniecībā,» sa
ka Ģirts, kurš reizē ar dējējvistām ie
gādājies arī vairākas eksotisko vistu 
šķirnes. Tās pašlaik dzīvo atsevišķās 
mājiņās. Nākotnē, šo kolekciju papil
dinot, viņi ar Agnesi paralēli ražoša
nai cer piesaistīt arī ekskursantus un 
tūristus no pilsētām. Sevišķi ģimenes 
ar bērniem. l

Kāpēc Auce? Tā ir dzimtā pilsēta, 
un man ļoti svarīgi, lai līdzās būtu 

tuvinieki.

Moto: kaut dibens pa zemi velkas, 
degunu turi augstu gaisā.

AUCE«Mūsu vistas netiek turētas 
sprostos un iet laukā. Tas noteikti 
ietekmē olu kvalitāti, un cilvēkiem 
garšo,» viņš secina. Tiesa, arī dar
ba un klapatu ar šādām vistām esot 
daudz vairāk. Atšķirībā no lielajiem 
kombinātiem, kur izmanto gatavu 
kombinēto barību, viņi to taisa paši. 
Maļ graudus, vāra kartupeļus, pie
vieno vitamīnus. Turklāt jāprot pa
nākt, lai putns vispirms izdētu olu 
un tikai tad dotos ārā, jo citādi, ka
šājoties zālītē, vistas nereti par olu 
dēšanu aizmirstot. Pavasaros put
nus, kas iet laukā, apdraud put
nu gripa. Ciemos nākot arī lapsas. 
Tomēr vislielākā problēma ārpus 
sprostiem turētiem putniem esot 
stress. Nereti pat grūti saprast, kas 
to izraisa. Bet ilgstošs stress pār
vēršas kanibālismā, un vistas no
knābjot cita citu. Tā esot nelaime, 
ar kuru saskārušies daudzi nelielie 
vistkopji.
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K
aspara (31) dzī
vokļu mājas ār
durvis man at
ver viņa asistents 
Andrejs un vedi
na kāpt augšā pa 
trepēm. Gar mar
gām ir iestipri

nāta pamatīga metāla sliece, un pie 
Kaspara dzīvokļa durvīm stāv ielocī
ta platforma — tas ir riteņkrēsla pacē
lājs, ko Limbažu pilsētas dome ierī
koja šajā mājā piecus gadus pēc tam, 
kad puisis palika uz gultas. 

Liktenīgā avārija notika Ventspils 
mototrasē, Kasparam toreiz bija ti
kai četrpadsmit gadu. Viņš ar mo
tosportu nodarbojās jau no desmit 
gadu vecuma un todien izmēģināja 
jaunu motociklu. Krita, un spēkrats 
uzgāzās viņam virsū, pārlaužot mu
gurkaulu un paralizējot jaunieša kā
jas, savelkot rokas. Mediju arhīvos 
var atrast vecus rakstus par šo traģē
diju — tie vēsta par cerībām uz izve
seļošanos, par Kaspara vecāku neat
laidīgo cīņu ar nelaimi, skolasbiedru 
un draugu atbalstu mācībās. Toreiz 
visi ticēja un cerēja, ka Kasparam at
kal izdosies nostāties uz kājām un 
braukt ar moci, taču šādas cerības ir 
izrādījušās pārdrošas, Kaspars ir cil
vēks ar invaliditāti, taču... taču tas 
ne mazākajā mērā nav salauzis viņa 
garu.

Kaspara mamma mani cienā ar 
kafiju, un, kamēr mēs runājam, vi
ņa asistents rosās pa virtuvi, gata vo 
pusdienas. Šovakar viņiem abiem 
paredzēts braukt uz Rīgu, runā
ties par jaunu projektu ar iespē
jamajiem sadarbības partneriem. 

Kaspars pats sēž pie stūres — mašī
na ir piemērota tāda cilvēka vajadzī
bām, kam nekustas kājas un roku 
pirksti, un Kasparam ļoti, ļoti patīk 
braukt. Asistenta uzdevums ir ieda
būt Kasparu mašīnā, izdabūt no tās 
un iesēdināt riteņkrēslā — bez palīga 
Kasparam nāktos sēdēt mājās. Daļu 
no asistenta izmaksām sedz valsts, 
bet tā ir tik niecīga summa, ka ar to 
nepietiek, tāpēc nākas krietni pie
maksāt. «Citreiz esam kopā veselu 
nedēļu no vietas, ja kaut kur sanāk 
braukt. Ja ikvienam cilvēkam ar in
validitāti būtu asistents, viņš varētu 
mācīties, izglītoties, strādāt, maksāt 
nodokļus, būt darba tirgū, būt ak
tīvs pilsonis — gan pats justos labāk 

   Kaspars 
Kalvītis

izmēģina ekstrēmus    
        piedzīvojumus 
riteņkrēslā

«Es nekad 
neesmu 
domājis, kāpēc 
tas ar mani 
notika. Kāpēc 
tieši ar mani? 
Kā notika, tā 
notika, ar to ir 
jādzīvo»

— Dace Rukšāne-Ščipčinska

un socializētos, gan apkārtējie sa
prastu vairāk. Sēdēt mājās un sa
ņemt pabalstu — tās tādas padomju 
domāšanas atliekas,» saka Kaspars. 
Viņš daudz smejas un joko, ar viņu 
ir ļoti viegli sarunāties.

Ikdienā Kaspars darbojas inva
līdu un viņu draugu biedrībā Apei-
rons, bet pagājušo gadu strādājis vi
deostudijā, televīzijā Re:TV vadījis 
raidījumu par cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām Trīs ceturtdaļas, kurā 
nodrošinājis raidījuma «trako» pusi 
— «piešķilt raidījumam dzirkstelīti, tā 
teikt». Viņš devās visādos piedzīvo
jumos, filmēja tos un stāstīja par sa
vām sajūtām. Gada laikā viņš izmēģi
nājis to, ko ne katrs vesels cilvēks at
ļautos, — lēcis riteņkrēslā ar gumijām 
no Siguldas gaisa trošu vagoniņa, li
dojis ar deltaplānu, izmēģinājis brī
vo lidojumu vēja tunelī Aerodium un 
mežonīgā ātrumā traucies ar bagiju 
pa 3x3 trasi blakus pilotam. Tuvākā 
laika plānos viņam ir padomā lē
ciens ar izpletni, bet tam jāgatavojas 
pamatīgāk un droši vien jādodas uz 
Lietuvu, jo tikai tur ir speciālisti, kas 
varētu realizēt lēcienu ar instrukto
ru un riteņkrēslu — tam vajagot īpašu 
sagatavošanos, jo jāmāk pasaudzēt 
kājas piezemēšanās brīdī.

Šogad Kaspars ir uzņēmies vadīt 
kāda portāla izveidošanu, kas sais
tīts ar invaliditāti un asistentiem. 
Vēl viņš darbojas Latvijas Moto
sporta federācijā par mājaslapas uz
turētāju un sociālo kontu apkalpo
tāju — no motosporta galu galā ne
maz tik tālu tomēr nav aizgājis.

Pēc izglītības Kaspars ir eko
nomists. Sākumā gribējis mācīties 
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Rīgas Ekonomikas augstskolā, jo tur 
bijusi laba vides pieejamība — lifti, 
uzbrauktuves —, taču viņš nav iztu
rējis konkursu. Atzīst, ka labi vien ir, 
jo šajā skolā pat staigājošiem cilvē
kiem esot grūti, milzīga slodze. Tad 
izpētījis Rīgas Stradiņa universitā
ti un atklājis, ka arī tur ir pieņema
ma vides pieejamība, un pirmo ga
du braukājis uz Rīgu no Limbažiem 
katru rītu — cēlies četros, divas 
stundas ceļā, mācības un atpakaļ. 
Miegam palikušas labi ja 3—4 stun
das. «Jāievēro arī sēdēšanas režīms, 
daudz jākustas, jāvingro — citādi 
var iedzīvoties izgulējumos, un tad 
ir vakars uz ezera, visi projekti at
krīt.» Trešā kursa beigās tā arī noti
ka, un visu vasaru Kaspars pavadīja 
slimnīcā un operācijās. Ceturto kur
su sāka ar lielām sāpēm, taču nav 
gribējis atvadīties no kursabiedriem 
un mācības tomēr pabeidza.

Ņemoties pa vairākiem projek
tiem, tajā skaitā aktīvi piedaloties 
pašvaldības dzīvē un asistējot jau
no būvniecības projektu plānoša
nā, Kaspars savus vislielākos sap
ņus un rosību velta tam, lai uzkons
truētu īpašu sakabi riteņkrēslam 
— tā priekšā pievienojamu motori
zētu riteni, kas pielāgojams jebku
riem ratiņiem un ievērojami atvieg
lo pārvietošanos. Ar šādi aprīkotu 
riteņkrēslu būtu iespējams braukt 
pa bruģi, granti, zālieniem, apma

lēm. Pasaulē jau šāda ierīce ir 
izgudrota un eksistē, taču 

tā diemžēl ir ļoti dārga, 
maksā 5000 eiro un 

vairumam cilvēku ar 
invaliditāti nav pie
ejama. Kaspars paš
reiz sadarbojas ar 
RTU Dizaina fabriku 
un vāc kopā koman

du, apgūst start-up pa
matus un plāno tuvāka

jā nākotnē realizēt savu 
projektu, un veiksmes gadī

jumā sākt ražošanu.
«Es ļoti gribu uz Ameriku aiz

braukt, uz Kaliforniju — man tur 
draugi dzīvo un aicina ciemos. Pa
dārgs projekts, bet arī tas man ir 
plānā,» smej Kaspars. «Katram ir sa
va misija un liktenis — vienam jācī
nās ar azartspēlēm, citam ar alko
holu. Es nekad neesmu domājis, kā
pēc tas ar mani notika. Kāpēc tieši 
ar mani? Kā notika, tā notika, ar to 
ir jādzīvo.»

Intervijā ar Kasparu norunāju 
divreiz ilgāk nekā ar citiem šī izde
vuma varoņiem un burtiski piespie
žu sevi celties un doties — jo ar viņu 
ir interesanti. Gaiši un bezgala, bez
gala optimistiski. l

Kāpēc Limbaži? Te es jūtos kā 
mājās — pietiek pabūt prom piecas 

dienas, kā jau ilgojos nokļūt atpakaļ.

Moto: dzīvē neko nevar zaudēt, 
var tikai iegūt, un — jo tu ilgāk 

dzīvo, jo vairāk iegūsti.

LIMBAŽI

«Es ļoti gribu uz 
Ameriku aizbraukt, 
uz Kaliforniju — man 
tur draugi dzīvo 
un aicina ciemos. 
Padārgs projekts, 
bet arī tas man ir 
plānā»
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K
rists ierosina tik
ties kādā jaunā un 
foršā kafijas vietā 
Siguldā. CoffeeLab 
darbojoties nesen, 
un saimnieks to iz
veidojis pēc atgrie

šanās no ārzemēm. Kafejnīcā ir jau
ki, un smaržo lavandas late. «Te ir 
kā Rīgā!» nosmej Krists Netlaus (19). 
Atvērts, draudzīgs un visas saru
nas laikā stalti tur muguru — spor
tiskā forma neļauj sašļukt. Uz saru
nu izskrējis starpbrīdī, viņš stāsta, 
ka šopavasar beigs 12. klasi Siguldas 
Valsts ģimnāzijā.

Siguldā Krists dzīvo trešo gadu, 
sākot trenēties skeletonā. Saprata, 
ka būs grūti izbraukāt no vecāku 
mājām Berģos uz Siguldas bobsle
ja un kamaniņu trasi, tāpēc nolē
ma īrēt dzīvokli. «Sigulda man pa
tīk, jo ir sportiska pilsēta. Rīgā nees
mu redzējis tik daudz cilvēku, kuri 
rītos un vakaros skrien, kā te,» sa
ka Krists. 

Pirmā sportiskā pieredze Kris
tam bija sporta dejas, uz kurām aiz
veda mamma. «Tas nebija man. Iz
vēlējos futbolu, notrenējos septiņus 
gadus. Pa vidu vēl teniss, basket
bols, regbijs.» Kad Krists mācījās 9. 
klasē, no basketbola trenera uzzinā
ja, ka ir tādi skeletona testi. Oficiāli 
tajos var piedalīties no 15 gadu ve
cuma. «Nočammājos un testus no
kavēju,» atceras Krists. Treneris ie
minējās, ka pazīst pāris cilvēkus 
skeletonā. Savedīšot kopā. Izdevās. 
Krists aizbrauca uz skeletonistu no
metni, kur notika arī testi: izskrē
ja lēnāk, nekā vajadzēja, taču ne 

pārāk slikti. «Nometnē bija fiziski 
ļoti grūti. Otrās dienas rītā sapratu, 
ka ir jāceļas, bet kājas neklausīja.»

Nometnē bija arī Martins un 
Tomass Dukuri. «Televizorā viņi 

Krists 
   Netlaus

skeletonists 

«Skeletonā 
jābūt ātram un 
ar labu galvu. 
Tajā nevar būt 
putra, jāspēj 
koncentrēties 
un domāt 
sekundes 
simtdaļās.» 
Sekundē ir 
jāizpilda vismaz 
divas darbības, 
jo brauciena 
laikā ķermenis 
strādā nemitīgi

— Ieva Alberte

šķiet baigās zvaigznes, bet dzīvē — 
Martins man aizdeva savas nagle
nes, lai varam uzspēlēt futbolu. Cik 
Dukuri labi spēlē! Es ar visiem sa
viem deviņiem gadiem futbolā ne
turēju līdzi,» atceras Krists.

Skeletons viņam neatgriezenis
ki iepatikās tajā pašā vasarā neilgi 
pēc nometnes, kad pirmoreiz no
brauca pa trasi. «Viss pagāja tik zi
benīgi! Nobraucis sapratu — gribu 
vēl! Tas ir man! Kā īsto vietu būtu 
atradis. Izjūtas bija grandiozas — 
sirds tā dauzījās.» Pamazām Krists 
sāka startēt no augstākas vietas tra
sē, un pieauga arī ātrums un trases 
sarežģītība. Izbaudīja pirmās dauzī
šanās gar bortiem un nobrāzumus. 
«Skeletonā jābūt ātram un ar labu 
galvu. Tajā nevar būt putra, jāspēj 
koncentrēties un domāt sekundes 
simtdaļās.» Krists rēķina, ka sekun
dē ir jāizpilda vismaz divas darbī
bas, jo brauciena laikā ķermenis 
strādā nemitīgi: labo plecu iespied 
kamanās iekšā, un tās pagriežas pa 
kreisi, iespied ar kreiso — griežas pa 
labi. Arī ceļgali ir atbalsta punkts. 
«Ja lielas ziepes, tad pirkstgali kā
jām jāmet ārā,» saka Krists.

Viņš slavē profesionālo sportu, jo 
tas iedod rāmi, iemāca atteikties no 
alkohola un naktīm klubos, sakārto 
galvu. Krists nav no tiem, kuri trasē 
dodas ar bļāvienu, zobus griezdams 
un dūres saspiedis tā, ka tās kļūst bal
tas. «Mierīgi, brīvu galvu. Cenšos tik 
ļoti nedomāt par trasi, laiku pirms 
starta pavadot ikdienišķākās saru
nās. Ieelpa, izelpa un — aiziet!»

Šobrīd Latvijā ir astoņi skeleto
nisti, kas ietilpst Latvijas olimpiskās 

Siguldā Krists 
dzīvo trešo gadu, 
sākot trenēties 
skeletonā. 
Saprata, ka būs 
grūti izbraukāt 
no vecāku mājām 
Berģos, tāpēc 
nolēma īrēt 
dzīvokli
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ja pieci auto. Pie vecmam
mas vasarās Krists dzīvojis 
no trīs gadu vecuma. «Man 
šķiet, ka tieši tāpēc esmu 
izaudzis par to, kas esmu. 

Nemetīšu zemē tukšu pude
li. Padarīšu iesākto darbu.» 

Šobrīd Kristam tāds ir vidussko
las beigšana.

«Vienmēr esmu dzīvojis ar do
mu, ka dzīvošu Latvijā, iestāšos 
par savu valsti,» pārliecinoši saka 
Krists. Valsti, kurā ir tīra daba un sa
kopta galvaspilsēta. «Latvija ir maza 
un mierīga valstiņa, un tā ir vērtība. 
Esam brīvi un varam aizbraukt uz 
laukiem, kur visapkārt ganās meža 
zvēri.» Latvijai simtgadē Krists no
vēl vēl simt gadus un kā labāko dā
vanu min smaidu, ko cits citam ik
dienā varētu dāvāt. l

Kāpēc Sigulda? Te ir vienīgā 
bobsleja un kamaniņu trase Latvijā, 

un Sigulda ir sportiska pilsēta.

Moto: panākumi rodas 
neatlaidībā.

SIGULDA

vienības sastāvā. To skaitā Krists. 
Viņa augstākais sasniegums ir pa
gājušajā sezonā: 2. vieta pasau
les junioru čempionātā, kas noti
ka Siguldā. Vienā no braucieniem 
Krists no līdera atpalika divas se
kun des simtdaļas. «Var jau teikt, ka 
sekundes simtdaļa nekas nav, taču 
sportā tas ir izšķiroši. Skeletonā vie
na sekunde ir mūžība. Ja nevinnē, 
vari vainot tikai sevi.» Lielais mērķis 
Kristam ir olimpiskās spēles Pekinā 
pēc četriem gadiem. «Uzvelkot tēr
pu ar Latvijas simboliku, ir papildu 
stresiņš un atbildība, bet ir arī liels 
lepnums pārstāvēt savu valsti. Ir sa
jūta, ka dari ko lielu.»

Sportisko garu Krists nezaudē 
arī vakaros, jo īrē dzīvokli kopā ar 
vēl diviem skeletonistiem, un arī vi
ņu mērķis ir Pekina. Elvis Veinbergs 

no Ogres un Dārta Zunde 
no Valkas arī mācās Sigul
dā un aktīvi trenējas no 
oktobra līdz martam, kad 
trasē ir ledus. «Mēs labi 
dzīvojam. Viss ir tuvu: sko
la, trase, Rīga. Tā ir liela lie
ta, ka skeletons ir pieejam s, jo 
Latvijā ir sava trase. Nav jābraukā 
uz ārzemēm trenēties.»

Kristam nepietrūkst Rīgas, jo 
nepatīk burzma. Līdzko ir kāds brī
vāks brīdis, tā dodas uz laukiem 
Jaunpilī, kur ir dzimtas mājas. «Tur 
ir klusums un miers. Uzlādējos, 
sakārtoju galvu. Vairāk atpūšos, 
skaldot malku nekā sēžot klubā. 
Arī darbs ar zemi mani nomieri
na.» Tuvākie kaimiņi Jaunpils lau
kos esot ap 300 metru attālumā, 
un dienas laikā garām pabrauc labi 
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M
an ir trīs tau
tastērpi, iemi
nas Aija (30), kad 
esam jau runāju
ši divas stundas. 
Vai nepietiek ar 
vienu? «Pietiek! 

Bet dzīve vienmēr izdara korekcijas. 
Pirmo arheoloģisko tērpu darinā
jām divatā — mamma un es. Otrais 
zināmā mērā nāca kā dāvinājums. 
Mamma kādu kaimiņieni aprūpēja 
viņas dzīves pēdējā gadā, kā pateicī
ba tika brunču audums. Asa vilna! Ko 
mamma? Ņem un uzšuj man tautas
tērpa brunčus. Trešais ir pirktais tau
tastērps, taču to uzvelku reti — nejūtu 
kā savējo, nav tik mīļš, lai gan ir glau
nāks. Tagad visi runā par Latvijas 
simtgadi, par Dziesmusvētkiem, par 
tautasdziesmām. Tas, protams, ir la
bi. Bet vajag vēl kaut ko.»

Šis «vēl kaut ko» Aijai nozī
mē daudz. Viņa atgādina sev un ci
tiem, cik svarīgi, lai aiz visiem re
dzamās puses būtu arī neredzamā. 
Piemēram, tas, kā bērns dzied un sa
jūt tautasdziesmu. Viņa pati, būda
ma maza, jau domājusi par to, kas ir 
liels. Vecāmāte skubinājusi saprast, 
ka tautasdziesma atspoguļo cilvēka 
dzīves ritmu, atklāj, kāda ir lietu da
ba, kāda ir pasaules norišu kārtība. 
Ka tautasdziesma nav jārunā, nav jā
skandē, bet tā ir jādzied. Ka melodija 
atklāj teksta jēgu. Gan priecīgās no
skaņas, gan drūmās. Par karu taču jā
būt pavisam citai noskaņai.

Kumeliņš gan atnāca,
Kur palika jājējiņš?
Tur palika jājējiņš,
Kur asiņu Daugaviņa.  

«Kad man mugurā ir vecais tau
tastērps, kas arī pašas lolots un gla
bāts, man ir tāda sajūta, ka šos ve
cos cilvēkus, kas par tēvu zemi stip
ri domāja, es atkal un atkal pieminu, 
aizlieku par viņiem labus vārdus.»

Aijai ir arī vecvecmammas bal
tais lakats. Ceļ godā gan folkloras 
festivālos, gan gadskārtu svētkos. 
Ar to stipro sajūtu — vecvecmamma 
šo lakatu taču ir nēsājusi, nevis tu
rējusi skapī.

Aija bieži iedomājas par brā
li Kristapu Ancānu un viņa 

  Aija
Smirnova

kultūras centra vadītāja

Aija uzskata, 
ka bieži vien 
daudz svarīgāk 
ir lepoties ar 
it kā mazām 
lietām. Ka zirgu 
nedrīkst ierindot 
pie mājlopiem. 
Ka suni nedrīkst 
dēvēt par 
mājdzīvnieku

— Gunita Nagle 

mūsdienīgās mākslas — kinētiskās in
stalācijas — darbiem. Pašlaik tie ska
tāmi mākslas stacijā Dubulti Jūrmalā. 
Arī tur ir sava neredzamā puse, kat
ram sava.

Aija vada Līvānu novada kultūras 
centru, kura paspārnē strādā divi no
vada kultūras nami, divi saieta nami 
un viens tautas nams. Grūti iedomā
ties viņu darba zābakos un traktorā, 
vai ne? Ja arī kāds iztēlojas, saista ar 
teātra spēlēšanu. Bet tas nav teātris, 
tā ir dzīve! Aijas Oskars ierodas lau
ku mājā, jautā, kur Aija. Mamma sa
ka: uz lauka. Aizbrauc — jā, viņa ar 
zemi. Ar īstu traktoru, ar īstu arklu, 
īstā traktorista tērpā.

Bet nekāda brīnuma nav. Aijai vi
sa bērnība pagājusi vecāku viensētā 
Drikaines Vārkavas novadā, kur darī
ti visi lauka darbi, sākot ar lopu ga
nīšanu un beidzot ar zemes aršanu. 
Savukārt Oskars strādā savā zemnie
ku saimniecībā, kur Aiju īpaši priecē 
jaunais traktors Valtra un mūsdienī
gais arkls. Tā ir liela lieta, ka sieva var 
lepoties ar vīra ļoti rūpīgi apstrādāta
jiem laukiem!

«Arī mani vecāki ir lauksaimnie
ki. Tētis Zigfrīds Ancāns ir vīrs, kas 
vienmēr uzskata, ka nav nekā neie
spējama — viņš savā apņēmībā ir ļo
ti spītīgs, bet tā ir labā spītība, baltā 
spītība. Mamma Astrīda ir ar ļoti labu 
dzīves garšu, šuj brīnišķīgus tērpus. 
Turklāt bērnībā augu paplašinātā ģi
menē, man daudz ko iedeva ne tikai 
vecāki un brālis, bet arī vecāmāte, ra
du pulks, kas uzturējās mūsu mājās.»

Bet kā ceļš aizveda līdz kultū
ras centra direktores postenim? 
«Gribējās auļot!» Šie divi vārdi viņai 
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pašai izsaka ļoti daudz. Kopš bērnu 
dienām paticis auļot burtiskā nozī
mē. Ar konfekti aizvilina zirgu līdz 
celmam, no kura var tikt tam mugu
rā. Nav ne seglu ar kāpšļiem, ne pa
vadas. Ieķeras krēpēs, ja vajag pa 
kreisi, parausta aiz krēpēm kreisajā 
pusē, ja vajag uz otru pusi — parausta 
labajā pusē. Kopš skolas gadiem pati
cis auļot arī pārnestā nozīmē — dzie
dāts un dejots uz nebēdu. Un kopš 
skolas gadiem viņa apbrīno kultūras 
darbiniekus. Pēc Preiļu Valsts ģimnā
zijas studējusi sabiedriskās attiecības 
Latvijas Lauksaimniecības univer
sitātē, tad maģistrantūrā Vidzemes 
Augstskolā. Komunikācija un vadība 
— tāda ir specialitāte. Tas ir laiks, kad 
licies — visu vajag paspēt! Gan mā
cības, gan piedalīšanās kultūras un 
labdarības akcijās, gan sabiedriskie 
pienākumi.

Dzīves pagrieziena punkts — 
starts konkursā uz novada kultūras 
centra direktores amatu. Ir vēl astoņi 
citi pretendenti. Tāpēc uzvara vēl jo 
vērtīgāka. 27 gadu vecumā Aija kļuva 

par vadītāju kolektīvā, kurā ir 64 
darbinieki. Laiks darīt! Tagad, 

kad darbā pagājuši jau trīs ga
di, Aija saka — mums ir ļoti 
laba komanda. Bet kā tā ra
dās? «Pieņēmu darbā biju
šos konkursa sāncenšus un 
uzticos tiem, kas bija kultū
ras centrā jau pirms manis,» 

viņa atbild.
Sarunā Aija ik pa laikam pa

saka kaut ko tādu, kas dod skaid
ru vēsti — cilvēks ar saviem stingriem 
uzskatiem un pārliecību. «Pēdējos 
gados visu laiku spiež uz spēcīgāku 
ekonomisko vidusslāni. Bet kāds ir 
mūsu inteliģences vidusslānis? Vai 
mēs protam pa īstam dot? Vai mēs 
protam pa īstam lepoties? Vai mēs 
protam pa īstam vērtēt — ne tikai kri
tizēt? Un strādāt kopējai idejai?»

Aija uzskata, ka bieži vien daudz 
svarīgāk ir lepoties ar it kā mazām 
lietām. Piemēram, ar sapratni par 
to, ka zirgu nedrīkst ierindot pie māj
lopiem. Ka zirgam kārumu nedod, 
turot pirkstos — zirgs to paņem ar 
samtainām lūpām no plaukstas. Ka 
suni nedrīkst dēvēt par mājdzīvnie
ku. Viņas tēvam suns Boņuks ir la
bākais draugs, lielisks līdzgaitnieks. 
Uzticības persona.

«Es tētim 55. dzimšanas dienā 
uzdāvināšu zirgu no Tērvetes. Nevis 
smalko sporta zirgu, bet darba zir
gu — pamatīgu un mierīgu. Tēta sap
nis ir iemācīt abus savus mazdēlus 
pareizi jāt ar zirgu. Tie mazdēli ir 
mani un Oskara bērni: sešgadīgais 
Jānis Intars un piecgadīgais Ansis 
Oskars.» l

Kāpēc Līvāni? Es ļoti iemīlējos, 
bet Oskars nebija ar mieru 

pārcelties uz Rīgu.

Moto: viss, kas beidzas, beidzas 
labi. Ja nebeidzas labi, tas 

nozīmē, ka nekas vēl 
nav beidzies.

LĪVĀNI

Aija vada Līvānu novada kultūras 
centru, kura paspārnē strādā divi 
novada kultūras nami, divi saieta 

nami un viens tautas nams
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A
trast laiku sarunai 
bioloģiskajam lauk
saimniekam Artim 
Ķūsim (30) nenā
kas viegli. Pavasaris 
šogad atnācis vēlu. 
Lauki vēl pieliju

ši slapji, bet jāpaspēj tos gan uzart, 
gan apsēt. Darbadienas iestiepjas 
vēlā vakarā. Tāpēc Arti sarunai sa
tieku brīdī, kad viņš no Rucavas uz 
Liepāju atbraucis labot mašīnu.

Pirms trim gadiem dibinātā 
zemnieku saimniecība Kluči darbo
jas līdzās Arta tēva saimniecībai. 
Arī dzīvo viņi blakus un darbus da
la. Dēls vairāk strādā uz lauka, tēvs 
remontē tehniku, dara tos darbus, 
kas saimniecībā uz vietas. Tomēr 
primāro darbības nozari katrs iz
vēlējies savu — Artim tā ir graud
kopība, tēvam — piena lopkopība. 
Pierobežas teritorija nevar lepoties 
ar pašu auglīgāko zemi, tāpēc popu
lārāka novadā ir lopkopība. Tēva ga
nības ir netālu no mājām, bet Artis 
laukus nomā dažādās novada vie
tās — līdz ar to ganības organizēt ir 
grūtāk, tāpēc izvēlējies audzēt grau
dus un dārzeņus. Vislielāko atpazīs
tamību ieguvis kā viens no Latvijas 
retajiem arbūzu audzētājiem. «Cits 
izvēlas visu mūžu lietot veco Nokia, 
bet kādam vajag jaunāko telefona 
modeli — man gribējās pierādīt, ka 
Latvijā var izaudzēt ne tikai kartu
peļus, burkānus un sīpolus.»

Sākumā tie bijuši tikai daži stā
diņi, bet pa šiem gadiem izmēģinā
jis neskaitāmas šķirnes, lai nonāk
tu pie tās, kas vislabāk spēj iztu
rēt Latvijas klimatiskos apstākļus. 

Lielāko gandarījumu sniedz tas, ka 
cilvēki pagaršo tepat pie mums izau
dzētās milzu ogas un novērtē, ka ir 
garšīgi. «Strādāju uz lauka un saņe
mu zvanu no pazīstamas sievietes, 
kura stāsta, ka neko tik garšīgu ne
esot ēdusi. Prieks.» Tomēr tā, pro
tams, ir sarežģīta kultūra — stādiņi ir 
jutīgi, gatavo augļu realizācijas laiks 

  Artis
Ķūsis

     bioloģiskais 
lauksaimnieks

«Cits izvēlas 
visu mūžu lietot 
veco Nokia, 
bet kādam 
vajag jaunāko 
telefona modeli 
— man gribējās 
pierādīt, ka 
Latvijā var 
izaudzēt ne tikai 
kartupeļus, 
burkānus un 
sīpolus»

— Marija Leščinska

ļoti īss. Tāpēc šis būs pirmais gads, 
kad plašam patēriņam arbūzus saim
niecībā neaudzēs. Toties Artis nolē
mis izmēģināt cidoniju audzēšanu. 
Un pirmoreiz lielveikaliem piedāvās 
bioloģiski audzētus kartupeļus.

«Tā tas dabā ir iekārtots, daudz 
pētīju un sapratu, ka gribu saimnie
kot tā, kā zemnieki gadsimtiem ir 
strādājuši,» uz jautājumu, kāpēc iz
vēlējies veidot bioloģisko saimniecī
bu, atbild Artis. Eiropas Savienības 
atbalsts tām ir lielāks, tāpēc dau
dziem liekas, ka tas ir vieglākais 
ceļš. Tomēr lielākas ir arī izmaksas. 
Savukārt ražas ir mazākas. Un rūpīgi 
jāievēro dažādi nosacījumi — kā mēs
lot, ko sēt. Dzīvē, protams, mēdz arī 
neizdoties tas, kas teorijā izklausās 
labi un pareizi. Normatīvi paredz 
vienu, bet katrs lauks ir atšķirīgs, arī 
laikapstākļi ietekmē plānus.

Kopumā bioloģiska saimnieko
šana ir videi draudzīgāka, rūpīgāk 
tiek sekots līdzi tam, lai zeme ne
tiktu noplicināta un to varētu iz
mantot vēl ilgus gadus. «Bioloģiskās 
saimniecības mērķis nav nemitīgi 
kāpināt ražu. Nebūt ne. Svarīgi, lai 
viss būtu normāli — veselīga augsne 
un raža vidējā līmenī.» Tieši šādai 
lauksaimniecības formai ir nākotne, 
pārliecināts Artis. Viņa saimniecība 
vēl ir pārejas periodā, bet tēva saim
niecība jau ilgus gadus ir bioloģiska. 
«Protams, visiem interesē, kas ar 
lauksaimniecību notiks pēc 2020. 
gada.» Tad noslēgsies pašreizējais 
Eiropas Savienības fondu plānoša
nas periods. Bioloģiskajiem lauk
saimniekiem aina izskatās cerīgi — 
nozare ir perspektīva.

«Protams, visiem 
interesē, kas ar 
lauksaimniecību 
notiks pēc 
2020. gada.» 
Tad noslēgsies 
pašreizējais 
Eiropas 
Savienības fondu 
plānošanas 
periods. 
Bioloģiskajiem 
lauksaimniekiem 
aina izskatās 
cerīgi — nozare ir 
perspektīva
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lauksaimniecības tehnika 
ir tiktāl attīstīju sies, ka bez 
GPS antenām tā vairs ne
funkcionē. Ie kāpjot trak
torā, jāprot nolasīt vismaz 

trīs dažādu ekrānu rādīju
mi, un tieši tas padara dar

bu vēl aizraujošāku. Jābrauc uz 
semināriem, jāsatiek lauksaimnie

ki no citiem nova diem, Artis uzskai
ta lietas, kas piepil da mūsdienīga 
lauksaimnieka ikdienu. Taču viņu 
joprojām interesē arī lauku darbi 
— būt pie zemes. Lai gan bieži nā
kas riskēt, prognozēt neprognozē
jamos Latvijas laikap stākļus un se
zonā reizēm strādāt pat līdz četriem 
rītā, darbs paša saimniecībā ir tas, 
ko Artim tiešām patīk darīt. «Grūti 
iedomāties, ka es strādātu pilsētā 
kādam citam. Jā, varbūt varētu sa
vā uzņēmumā, bet no astoņiem līdz 
pieciem negribētos.» l

Kāpēc Rucava? Šeit esmu 
kopš mazotnes — dzimis un audzis.

Moto: gribas pierādīt, ka Latvijā 
var izaudzēt ne tikai 

tradicionālās kultūras, bet arī 
daudzas citas.

RUCAVA

Artim ir divi brāļi, kuri strā
dā algotu darbu, un māsa, kas 
dzīvo Zviedrijā. «Katrs izvēlas to, 
kas viņam tuvāks. Man patīk lau
ki. Esmu strādājis algotu darbu, 
bet gribējās uz laukiem.» Pēc sko
las Artis strādājis ar lauksaimnie
cības tehniku, pārvadājis ražu, 
mēslojumu. Darbs bija maiņās, 
reizumis arī naktī. «Strādājām kā 
ugunsdzēsēji, kad piezvana — ir jā
brauc.» Lauksaimnieki ir ļoti atka
rīgi no laik apstākļiem: ja ir īstais 
brīdis, tad jāstrādā! Artis braucis 
ar smagajiem auto arī garākos rei
sos. Reizēm prom no mājām bi
ja jāpavada pat mēnesi. Strādājis 
par autobusa šoferi. Taču, kad 
piedzima meitiņa, iespēja atgriez
ties ģimenes īpašumā un veidot 
savu saimniecību šķita vilinošāka. 
«Gandarījuma sajūtu rada tas, ka 
pats sev vari maizi nopelnīt.»

Šobrīd Artis kopā ar sie
vu jau audzina divas meitas 
— vienai četri, otrai gadiņš. 
Viņi dzīvo dažu kilometru 
attālumā no novada centra, 
un Artis atzīst, ka Rucava ir 
dzīvošanai ērta vieta. Tikpat 
tuvu kā Liepāja ir arī kaimiņu 
Klaipēda. Mūsdienās 50 kilomet
ru, kas viņu saimniecību šķir no 
lielākām pilsētām, tiešām nav liels 
attālums. Arī saimniecības loģisti
ka ir labi sakārtota. Bet viss ikdie
nā nepieciešamais ir netālu — gan 
skola, gan bērnudārzs. Sieva strādā 
pašvaldībā.

Laukos ir interesanti, Artis vai
rākkārt uzsver. Viņam vienmēr pa
tikusi tehnika. Autovadītāja tiesības 
ieguvis, tiklīdz bija tāda iespēja, un 
nu jau viņam ir atļauja vadīt visdažā
dākos transportlīdzekļus — trakto
ru, motociklu, smagos auto. Šobrīd 



MAIJS, 201832

K
ad vienu no Vin
ciunu ģimenes 
uzņēmuma RV 
Kodoli sešiem au
tofurgoniem Po
lijā apzaga, nekas 
cits neatlika, kā 
pārcelt tikšanos 

— Edgaram (28) bija jāsteidz kārtot 
formalitātes ar kravas apdrošinā
tājiem. Pēdējo mēnešu laikā Polijā 
un Vācijā autopārvadātājus apzo
got aizvien biežāk, gluži kā 90. ga
dos. Latvijā šoferi nepiedzīvojot tik 
biežus lielceļu laupītāju uzbruku
mus. Tas ir viens no iemesliem, kā
pēc Edgaram, kurš izbraukājis pusi 
Eiropas, Latvija ir mīļākā vieta. Tā 
ir drošāka nekā daudzas citas val
stis. Un kļūstot aizvien sakoptāka 
un skaistāka. «Ārzemēs nav tik smu
ki,» saka Edgars.   

Mašīnas Edgaram patīk, cik vien 
viņš sevi atceras. Tēvs strādā lauk
saimniecībā, tāpēc mājas pagalmā 
vienmēr bijuši traktori. Mazotnē 
Edgars kopā ar draugiem garāžās 
uzlaboja divriteņus, bet pusaudža 
gados bija gatavs arī traktorus re
montēt. Izmācījies par automehāni
ķi, Edgars, cik vien ātri varēja, iegu
va smagās automašīnas vadītāja tie
sības. Ģimenes uzņēmums nodar
bojas ar autopārvadājumiem, tāpēc 
Edgars tiek gan stūrēt, gan remon
tēt kravas mašīnas. «Patīk man tās 
lielās mašīnas,» viņš saka siltu smai
du. «Patīk arī šoferīša darbs, tāpēc 
pats ik pa laikam pabraukāju.»

Autopārvadātāji dienā nedrīkst 
braukt ilgāk par deviņām stun
dām. Bez apstāšanās — ne vairāk kā 

četrarpus stundas. Šādi ierobežoju
mi Eiropā ir, lai samazinātu noguru
ma dēļ izraisītu autoavāriju risku. 
Vienlaikus tie dod iespēju kravu pār
vadātājiem kaut mazliet tuvāk iepa
zīt vietas, pa kurām brauc. «Šo dar
bu var uztvert kā ceļošanas veidu,» 
saka Edgars. Kad aizrādu, ka pār
svarā taču šoferis pasauli skata tikai 
pa mašīnas logu, Edgars pārliecino
ši un mierīgi atbild: «Arī pa mašīnas 

      Edgars 
Vinciuns

            gādā par 
autopārvadājumiem

«Manuprāt, 
pagasta 
vadītājam 
jābūt vietējam 
iedzīvotājam. 
Lai viņš, no rīta 
pamostoties, 
grib pa logu 
ārā paskatīties. 
Lai sajūt — ir 
draņķīgi vai 
skaisti!»

— Gunita Nagle

logu skati ir iespaidīgi.» Viņam ir 
grūti uz rokas pirkstiem uzskaitīt vi
sas valstis, kurās bijis. Pārsvarā viņa 
vadītajā uzņēmumā autopārvadāju
mi notiek Rietumeiropā, Eiropas vi
dienē. Viņš ir gatavs jautājumam, 
vai nav gribējis kādā skaistā vietā 
palikt uz ilgāku laiku. Oficiālā statis
tika liecina, ka Latvija migrācijas dēļ 
kopš 2010. gada zaudējusi 113 tūk
stošus iedzīvotāju, arī Edgara brālis 
jau desmit gadus strādā Norvēģijā. 
Tāpēc arī viņam pašam bieži jau
tāts, vai nav doma pelnīt naudu ār
zemēs. «Nevaru iedomāties sevi dzī
vojam kaut kur citur,» viņš saka.

Krimūnu pamatskola, kurā reiz 
mācījās Edgars, 2014. gadā tika re
organizēta par sākumskolu, bet šo
gad pieņemts lēmums to slēgt un 
skolas vietā atvērt jaunu bērnudār
zu. Taču tas nenozīmē, ka ciems iz
mirst. Pēc Edgara vārdiem, dzīve ta
jā mutuļo, un arī bērnu esot gana 
daudz. Tikai vecāki, vēlēdamies at
vasēm nodrošināt labu izglītību, iz
vēlas kādu no Dobeles skolām, kas 
atrodas 15 minūšu brauciena attālu
mā no Krimūnām. «Mans ciems nav 
tukšs. Zemgalē neviens miests ne
mirst,» saka Edgars un kā pierādī
jumu piesauc jauno Krimūnu brīv
dabas estrādi, kas augstu novērtē
ta vismaz divos pērnā gada Latvijas 
būvniecības konkursos. Estrāde va
jadzīga daudzajiem Krimūnu kultū
ras kolektīviem, arī amatierteātrim, 
kurā darbojas Edgars.

«Oi, es teātrim pieslēdzos jau 
agrā bērnībā,» viņš ar roku sabuži
na īsos, tumšos matus, mēģinā
dams atcerēties, cik gadu viņam 

«Man patīk 
no rītiem 
celties un 
iet uz darbu. 
Tā ka rullēšu 
tālāk»
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toreiz bija. Astoņi, varbūt deviņi? 
Amatierteātri vadot aizrautīgs cil
vēks — Anita Riekstiņa, kura ir arī 
pagasta vadītāja. Viņa nodrošina, 
lai amatierteātrī būtu atsevišķas 
trupas trijām paaudzēm: bērniem, 
jauniešiem un tiem, kuriem ir ap 30 
gadu un vairāk. «Tāpēc tie, kas kul
tūras dzīvē ir iesaistījušies jau bērnī
bā, tur arī paliek,» saka Edgars, atzī
dams, ka labi strādā Anitas plāns ar 
līdzdalību ciema kultūras dzīvei no
drošināt piesaisti Krimūnām. 

Aiziet no kolektīva, kurā būts 
kopš bērnības, būtu grūti. «Tiklīdz 
padzird, ka kāds grib iet prom no 
teātra, visi klūp virsū — kur tad nu 
iesi?» Edgars smej. Dažkārt, kad ar 
visiem darbiem nav iespējams tikt 
galā, ir bijusi doma pamest teātri. 
Īpaši darba dēļ stresa pilnās situāci
jās, kad no mēģinājuma var atprasī
ties, bet no izrādes — nekādi! Taču 
ziemā atliek tikai vienu vakaru dī
ki nodirnēt pie televizora, lai nāka
majā vakarā kājas pašas aiznestu uz 

mēģinājumu. Spēlējot amatier
teātros, esot arī lieliska ie

spēja ar viesizrādēm iz
braukāt Latviju. «Vi

sur, kur esam bijuši, 
pagasti ir sakopti 
un skaisti. Visur ir 
dzīvība,» Edgars 
uzteic ļaužu rū
pes par apstādī
jumiem, zālājiem, 

parkiem. 
«Kad biju maziņš, 

atceros Krimūnās parkā 
lielus kokus, kuros vienmēr 

bija kāds miljons vārnu ligzdu, bet 
celiņi putnu kakām klāti. Nezinu, kā 
vārnas aizbaidītas, bet tagad parks 
ir skaisti sakopts. Manuprāt, pagas
ta vadītājam, tāpat kā Krimūnās, jā
būt vietējam iedzīvotājam. Lai viņš, 
no rīta pamostoties, grib pa logu 
ārā paskatīties. Lai sajūt — ir draņ
ķīgi vai skaisti!»

Edgara attieksme pret dzim
to pusi nav bezkritiska. Nekur ci
tur Eiropā neesot tik sliktu ceļu kā 
Latvijā. «No ekonomiskā viedokļa, 
manuprāt, par maz mums ir ražo
šanas. 70% kravu, ko izvedam no 
Latvijas, ir kūdra un dēļi. Vedam 
arī Latvijā ražotas mēbeles, taču 
pārsvarā — kūdru un koksni. Kāpēc 
mēs izvedam kokus, nevis no tiem 
saražotu produkciju?» Edgars jautā 
un pats arī nebaidās minēt, ka bi
rokrātija, nodokļu sistēma un ko
rupcija apgrūtina uzņēmējdarbību. 
«Bet latvieši ir spītīgi un strādās,» 
saka Edgars. «Man patīk no rītiem 
celties un iet uz darbu. Tā ka rullē
šu tālāk.» l

Kāpēc Krimūnas? Tikai te 
varu staigāt pa miestu, kurā esmu 
audzis, un tikai Latvijā varu brīvi

visur runāt latviešu valodā.

Moto: ar latviešiem raksturīgo 
spītu strādāt!

KRIMŪNAS
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U
zaudzis Ozolnieku 
novadā, bet darba 
un mīļotās meite
nes dēļ nu jau ga
du Pēteris (25) dzī
vo Rīgā. «Plāns to
mēr ir atgriezties 

mājās,» viņš saka, kad satiekamies 
Ozolniekos. «Mana ģimene dzīvos 
Ozolos, kas ir vectēva celtas mājas 
ar īstu lauku sētu un apstrādājamām 
zemes platībām. Izremontēsim, pa
plašināsim un varēsim arī mēs ta
jās dzīvot. Ozoli ir tikai pusstundas 
brauciena attālumā no Rīgas, bet īsti 
lauki. Izbaudu šeit svaigu gaisu, mie
ru un klusumu.» Ozolos Pēteris arī 
apņēmies piepildīt savu sapni par 
skaistu ainavu ap mājām, lielu bio
loģisko daudzveidību un zaļu, videi 
draudzīgu saimniekošanas veidu.  

«Man labāk patīk daba, meži un 
koki,» Pēteris pamato, kāpēc nolē
ma pēc vidusskolas kļūt par ainavu 
arhitektu. Latvijā tā ir jauna profesi
ja, kurā cilvēki strādā tikai nedaudz 
vairāk nekā 20 gadus, taču dzirdēts 
sakām, ka jaunajiem ainavu arhi
tektiem grūti atrast darbu. «Var, ta
ču jau studiju laikā jāspēj sevi aplie
cināt. Es kopā ar kursa biedrenēm 
izdomāju uzprojektēt golfa lauku
mu,» Pēteris stāsta, kā piesaistījis 
sev iespējamo darba devēju uzma
nību. Tas izdevās. Izstrādājot golfa 
laukuma plānu, Pēteris iepazinās ar 
Mārtiņu Šternbergu, vides dizaina 
darbnīcas Ainavists vadītāju un paš
reizējo Pētera darba devēju. 

Mārtiņš ir specializējies gol
fa laukumu veidošanā, tāpēc viņš 
konsultēja Pēteri un pārējo topošo 

ainavas speciālistu komandu, kā iz
plānot golfa laukuma reljefu, lai ta
jā būtu dažādu augstumu pauguri 
un ielejas, no apstādījumiem veido
tas drošības zonas un dīķis, ap ku
ru parasti esot vislielākā jautrība. 
«Lai pārsistu bumbiņu pāri dīķim, 
vajadzīgs spēcīgs un precīzs sitiens. 
Lai neaizsistu līdz dīķim, jāmēģina 
sist viegli un arī precīzi. Ja bumbi
ņa iekrīt dīķa malā, var mēģināt to 
izsist ārā, bet tad ūdens šļakstās uz 
visām pusēm. Esmu arī redzējis, 
ka golfa sacensībās dalībnieki peld 
bumbiņai pakaļ, jo nopelnīto soda 
punktu ir mazāk nekā tad, ja ņem 

  Pēteris
Vorza

ainavu veidotājs

Rīgā spēkā ir 
noteikumi, 
kas prasa 
apstādījumus 
pie katras 
jaunas ēkas. 
Pēteris to 
uzskata par 
brīnišķīgu 
prasību

— Gunita Nagle 

jaunu bumbiņu,» smiedamies stās
ta Pēteris, kurš arī kopā ar kolēģiem 
vismaz reizi gadā atpūšas, spēlējot 
golfu.

Pētera darbs ir Rīgā, un pagai
dām arī lielākā daļa projektu ir gal
vaspilsētā. Ārpus Rīgas apstādīju
mi pārsvarā jāveido privātmājām, 
bet galvaspilsētā, kur 93% iedzīvo
tāju dzīvo daudzdzīvokļu mājās, — 
pie jaunceltnēm un sabiedriskām 
ēkām. Rīgā spēkā ir noteikumi, kas 
prasa apstādījumus pie katras jau
nas ēkas. Pēteris to uzskata par brī
nišķīgu prasību, kas dod iespēju pa
plašināt rīdzinieku iespējas vakaros 
apsēsties zem koka vai priecēt acis 
ar puķu dobēm. 

«Bet bieži vien apstādījumi tiek 
ielikti betona iedobēs, kas atrodas 
virs zemes līmeņa. Lietusūdens kā 
neizmantots resurss aizplūst notek
ūdeņu caurulēs. Kāpēc laist vērtīgo 
lietusūdeni prom, ja blakus stāv ko
ki, krūmi un puķes, kas visu varētu 
paņemt pretī?» Pēteris pukojas par 
nekustamo īpašumu projektu attīs
tītāju formālo pieeju idejai pada
rīt Rīgu zaļāku. Galvaspilsētā, pēc 
Pētera domām, ir pārāk maz koku. 
«Centrā ir tikai Bastejkalns ar ka
nālmalu, Esplanāde, Vērmanes un 
Kronvalda parks,» uzskaita Pēteris. 
Viņaprāt, parkiem vajadzētu papla
šināties un atjaunināties. «Bet kurš 
grib investēt parkos? Tikai pašvaldī
bas, kurām tam nav līdzekļu.»

Tāpēc Pēteris ir priecīgs, ka 
Ainavistam ir iespēja gādāt par jau
nu apstādījumu veidošanu pilsētā. 
Piemēram, pie Latvijas Universitātes 
Dabaszinātņu akadēmiskā centra, 
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kur lielākais izaicinājums ir salabt 
ar purvu, kurā padomju laikos iz
veidotie pilsētnieku mazdārziņi at
kal sākuši pārpurvoties.

Pēteris ir gatavs mainīt arī aina
vu ap dzimtajiem Ozoliem, kur vai
rāku hektāru platībā plešas pļavas 
un apstrādāti lauki. «Garlaicīgi,» sa
ka Pēteris un jokojoties stāsta, ka 

cenšas mammai ik pa brīdim kā
du zemes pleķīti atņemt, lai 

«eksperimentētu» ar dažā
diem stādiem — pārbaudītu, 
kādā vidē tie var izdzīvot. 
«Piemēram, pie mājas tieši 
zem elektrības kabeļa iesē
jās ozols. Būtu jāzāģē nost, 
bet man žēl, tāpēc esmu tā 

zarus apzāģējot visādi izlo
cījis, izveidojot ozola bonsai 

divu metru augstumā,» smieda
mies stāsta Pēteris. 

«Interesants, jo ziemā priecē ar 
izlocītiem zariem, bet vasarā fak
tiski ir zaļa bumba.» Tagad ap mā
ju aug ozoli un bērzi, bet Pēteris ir 
iecerējis ainavu veidot ar iespējami 
lielāku sugu daudzveidību. «Ja ir ti
kai viena suga un to piemeklē kāda 
slimība, ir risks zaudēt pilnīgi visu, 
kas ir ainavā,» racionāli paskaid
ro Pēteris. Pērn Latvijā pirmo reizi 
konstatēta bīstama ozolu slimība — 
akūtā ozolu izkalšana. Ja tā pieķe
ras kokiem, dažos gados iznīcina. 
«Pilsētu apstādījumos populāras 
ir liepas, taču, iedomājieties, ja tās 
piemeklē slimība, pilsēta var palikt 
vispār bez kokiem!» Pēteris skaidro, 
kāpēc tiecas pēc dažādības.

Pētera vecāki Ozolos nodarbo
jas ar bioloģisko lauksaimniecību, 
tomēr viņš saka — pašam nav iebil
dumu pret citiem saimniekošanas 
veidiem. Saprot zemniekus, kas 
ekonomisku apsvērumu dēļ izman
to pesticīdus. Pēdējo desmit gadu 
laikā latviešu zemnieki gan nemitīgi 
kāpinājuši pesticīdu izmantošanu, 
šajā ziņā apsteidzot pārējās Baltijas 
un ziemeļvalstis. Savukārt bioloģis
kās lauksaimniecības temps Latvijā 
ir mazinājies. «Ja kaimiņi izmanto 
pesticīdus, ar vēju un gruntsūde
ņiem daļa no tiem nonāk arī mū
su laukos,» Pēteris min, kāpēc daļa 
saimniecību atsakās no bioloģiskās 
saimniekošanas. Viņaprāt, būtu la
bāk, ja valstī ar mērķtiecīgu politi
ku tiktu veicināta ne tikai bioloģiskā 
pieeja, bet arī mazu, bet ekonomis
ki patstāvīgu un stabilu zemnieku 
saimniecību veidošanās. Diemžēl ar 
pašreizējo lauksaimniecības politi
ku tām neizdzīvot. Par sevi Pēterim 
gan nav nekādu šaubu — lai kāda 
būtu politiķu nostāja, viņš gādās 
par bioloģisko daudzveidību. l

Kāpēc Ozolnieki?
Mājas, kur uzaugu un kur mani 

izskoloja. Laimīgo zeme ir mājās. 

Moto: nekad nepadoties. 
Tā nav vienkārša spītība, 

bet mērķtiecība. 

OZOLNIEKI

Pēteris ir gatavs mainīt 
arī ainavu ap dzimtajiem 
Ozoliem, kur vairāku 
hektāru platībā plešas 
pļavas un apstrādāti 
lauki. «Garlaicīgi»
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J
au četrus gadus Edīte 
Husare (33) dzīvo Rēzeknē 
un ir Latgales vēstniecības 
GORS Mārketinga nodaļas 
vadītāja. Viņas dzimtā vieta, 
kur Edīte joprojām oficiāli 
deklarējusies, ir Viļakas no
vada Rekova. «Koč varbyut 

i nagūdeigi pret ituo breiža dzeivis
vītu, maņ gribīs, ka muni nūdūk
li ir munam dzymtajam nūvodam, 
mozuokī drupeit vaira juoatbolsta. 
Es nazynu, naspieju izskaidruot, 
kas tei ir par sajiutu, ka maņ gribīs 
byut cīši pīdareigai Latgolai, sovam 
dzymtajam nūvodam. Tei vīnkuor ši 
ir.» Tāpat kā piederības sajūta Lat
galei, viņai ir svarīga arī latgaliešu 
valoda. Edīte priecājas, ka līdz ar 
viņas ienākšanu GORS ir kļuvis lat
galiskāks — gribas un var kādu relī
zi uzrakstīt latgaliski, sociālajos tīk
los būt latgaliskiem, veidot latgalis
kus suvenīrus. Ikdienas darbos, kad 
galvenais mērķis ir un paliek izpār
dotas zāles, ir sirds prieciņi par lat
galiskiem teikumiem un kaut vai 
iespēju ietekmēt, ka koncertā no
dzied kādu dziesmu latgaliski.

Edīte pēc 9. klases no Viļakas 
novada devās mācīties uz Rīgas Ko
mercskolu, tā jau no 15 gadu vecuma 
sākās viņas patstāvīgā dzīve. Lai gan 
šobrīd mamma sev pārmet, ka tik āt
ri ļāva meitai doties prom no mājām, 
Edīte par šo drosmīgo vecāku lēmu
mu ir pateicīga. Tā bija iespēja veidot 
stipru raksturu un gribu. Atminoties 
vidusskolas laikus, Edīte atzīst, ka ta
gad gribētu būt tikpat drosmīga kā 
tolaik. Piemēram, pēc desmitās kla
ses viņa bija izdomājusi, ka gribētu 

iet praksē avīzē Mana, un bez kādas 
pieteikšanās aizspērusies uz redakci
ju. Tur visi bijuši pārsteigti, jo paras
ti cilvēki iepriekš vismaz piezvana. 
Taču Edīte pieņemta, un prakse iz
rādījās lieliska. «Ar šī brīža prātu es 
vairs nevarētu aiziet un pateikt: viss, 
es pie jums tagad strādāšu!» smaidot 
saka Edīte.

Rīgā Edīte nodzīvoja četrpa
dsmit gadus, bet tad, GORA koman
das uzaicināta, divu dienu laikā pie
ņēma lēmumu no Rīgas pārcelties 

   Edīte 
Husare

    strādā Latgales 
vēstniecībā GORS

Vecāki nav 
ļāvuši bērniem 
runāt latgaliski. 
«Daudziem ir 
tas priekšstats 
— ja bērni 
runās pareizi 
latviski, tā ir 
jau garantija, 
ka viņiem būs 
labāka dzīve»

— Lāsma Zute

uz Rēzekni. Viņa sevi raksturo kā 
diezgan lielu avantūristi, kas ļaujas 
iespējām. 

Atbraucot uz Rēzekni, Edīte bi
ja pārsteigta, ka pēc dzīves Rīgā tieši 
viņa ir tā, kas izceļ latgalisko un mu
dina to darīt arī pārējiem: «Ir tei sa
jiuta, ka es tū nadareišu, tod kurs?» 
Latgaliešu valoda Edītei apzināti vai 
neapzināti bijusi svarīga vienmēr. 
Par spīti tam, ka Edītes vecāki nav ļā
vuši bērniem runāt latgaliski. «Muni 
vacuoki ir tei paaudze, kas ar 
sovim bārnim vaira naru
noj latgaliski, koč so
vā storpā tū dora, 
deļtuo ka jim po
šim ir puormasts, 
vylka pasis sūlei
tys. Jī, loba grybā
dami, apsajieme, 
ka jūs bārnim tai 
nabyus, bārnim 
byus lobuoka dzei
ve.» Daudziem vecā
kiem bija un vēl arvien 
ir tas priekšstats — ja bērni 
runās pareizi latviski, tā ir jau ga
rantija, ka viņiem būs labāka dzīve, 
stāsta Edīte.

Mācoties pirmajā klasē, viņas 
pirmais apzinātais pirkums biju
si Ontona Slišāna grāmata Lyugums 
sapneišam. Atnākot mājās no sko
las un mēģinot grāmatu lasīt, Edīte 
pirmo reizi sastapās ar burtu «y» un 
jautājusi mammai, kā burts lasāms. 
Tagad smaidot atceras, ka mamma 
tikai attraukusi: «Ka najiedz, nav kū 
taidys gruomotys pierkt.» «Bet tymā 
breidī maņ jau beja tei sajiuta, ka tys 
ir svareigi.»

Kāpēc Rēzekne? Pateik dzeivuot 
Latgolā, deļtuo ka te ir munys saknis. 

Nikur cytur pasaulī navarātu dareit 
tū tai, kai varu dareit ite – 

veicynuot latgaliskū.

Moto: es gribu, es varu, 
es daru.

RĒZEKNE
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Šobrīd mamma domas par latga
liešu valodu ir mainījusi, un arī ģime
nē tā parādās arvien vairāk, tomēr 
reizēm Edītei ar mammu par to vēl 
ir strīdi. «Maņ ir suope, ka mozuo 
muosa najādz nūskaiteit Tāvs myu-
su latgaliski, kas Latgolā ir pošsa
prūtami. Mums sovulaik pat školā tū 
muocieja.»

Edīte uzsver, ka latgaliskajam ne
vajag būt ar īpašu pieteikšanu, lat
galiskajam jābūt pašsaprotamam un 
dabīgam. Piemēram, šobrīd, ejot uz 
vingrošanu, treneris ar viņu sarunā
jas latgaliski. «Tei ir muna idealuo 
sajiuta, ka es vingroju, bet maņ tik 
sauc: divdesmit pīcys reizis ar vīnu 
kuoju, divdesmit pīcys ar ūtru, i fonā 
Latvejā popularā radejā skaņ grupys 
Bez PVN dzīsme Eņgeli sviļpoj. Man 
ruodīs, tai juobyut taidai normalai 
situacejai.»

Edīte izjūt piederību Latgalei, bet 
arī Rīga joprojām ir tuva, vilina tās ie
spējas. Vismaz reizi mēnesī Edīte do
das uz galvaspilsētu, kur laiks saplā
nots stingrā grafikā, apmeklējot jau
nākās izstādes, teātra izrādes, kino. 
«Man gribas, ka es šodien varu aiz
iet uz teātri vai izstādi, kuru es esmu 
redzējusi pa televizoru, lasījusi avīzē 
vai manījusi internetā. Man Rēzeknē 
pietrūkst tādas kustības, ritma.»

Edīti iedvesmo divas lietas: cilvē
ki, kuri dara to, kas viņiem patīk, un 
māksla — krāsu salikumi, formas, iz
teiksmes veids. Viens no pēdējā laika 
spilgtākajiem iedvesmas piedzīvoju
miem bijusi Viestura Kairiša Salome 
Nacionālajā teātrī. Šogad Latgales 
vēstniecība GORS un Marka Rotko 
Mākslas centrs Daugavpilī svin piec
gades jubileju, un Edīte uzskata, ka 
šie mākslas centri devuši cilvēkiem 
reģionos iespēju piedzīvot dzīvi.

Edītei ir svarīgi izdarīt ko nozīmī
gu un paliekošu: «Tys ir — kaida gruo
mateņa izdūta, koč kaidys lobys saji
utys cytim cylvākim voi pošai gonda
rejums.» Pirms pusotra gada Edīte 
izdeva grāmatiņu par godu Šķilbēnu 
etnogrāfiskā ansambļa dziedātājām 
Škilbanu sīvas. Šobrīd viņa strādā pie 
latgaliešu dziesmu grāmatas projek
ta. Edīte vēlas darbu izdarīt pēc la
bākās sirdsapziņas, tāpēc ļoti pārdzī
vo neuzmanības kļūdas, neprecizitā
tes. «Man bail no tā brīža, kas ar kā
du nieku, sīkumu var sabojāt cerēto 
prieka un gandarījuma sajūtu,» no
pūšoties saka Edīte. 

Edīte ir mērķtiecīga, tiecas uz 
ideālu, iedvesmojas kultūrā un sa
vā dziļākajā pārliecībā ir latgaliete. 
Un ļoti reti staigā biksēs. «Kādā dzī
ves periodā es secināju, ka pasaulē ir 
tik daudz skaistu svārku un kleitu, ka 
grēks nenēsāt!» smejas Edīte. l

Edīte 14 gadus 
nodzīvoja Rīgā, 
bet tad, GORS 
komandas 
uzaicināta, 
divu dienu laikā 
pieņēma lēmumu 
pārcelties uz 
Rēzekni
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P
ie Gata (22) biju plā
nojusi doties uz Ogri 
— viņa dzimto pilsē
tu, taču beigu beigās 
satiekamies Cēsīs, 
mazā kafejnīciņā 
vietējā tirdzniecības 
centrā. Kad tur ie

rodos, Gatis sēž jauniešu ielenku
mā un aktīvi diskutē. Man pienākot, 
jaunieši dodas prom, bet kopā ar 
mums paliek Luīze — Gata koman
das biedrene, kas laiku pa laikam ie
saistās mūsu spridzīgajā sarunā. 

Gatis intensīvi pārvietojas pa vi
su Latviju, un reti izdodas viņu no
turēt uz vietas vairāk par dienu vai 
divām. Jaunā puiša ikdiena sadalās 
starp diviem sirdsdarbiem. Viens ir 
sociālais projekts, jauniešu biedrī
ba Street Warriors (Ielu kareivji), kas 
organizē nometnes, sporta dienas, 
dodas tūrēs pa skolām un stāsta jau
niešiem, kā lietderīgāk pavadīt savu 
laiku. Otrs — paša pavisam nesen iz
veidotais uzņēmums Bigshow, kur 
viņš profesionāli pievēršas šovu un 
priekšnesumu sniegšanai. Tajos ir 
akrobāti, dejotāji, kas sagatavo skais
tus priekšnesumus korporatīviem 
un izklaides pasākumiem, pilsētas 
svētkiem. Vēl ikdienā Gatis nodar
bojas ar pasākumu vadīšanu — pa
gaidām tās ir ballītes bērniem, taču 
viņš cer attīstīties un ar laiku iemā
cīties vadīt arī lielus sporta pasāku
mus un kāzas.

Tikai 22 gadi un pašam jau savs 
uzņēmums? Tas izklausās netica
mi, taču Gatis par to tikai smej — vi
ņaprāt, galvenais ir darīt to, kas pa
šam vislabāk patīk, un tad nevar 

neizdoties. Fiziski aktīvs viņš ir bijis 
jau no agras bērnības, kad iesaistī
jies gandrīz visos sporta veidos pēc 
kārtas. Sācis ar tautas dejām, kur 
bijis jādanco tā, ka nākamajā dienā 
kājas sāp kā trakas, pēc tam pārgā
jis uz peldēšanu, futbolu, orientēša
nās sportu. Turklāt to visu bez īpa
ša vecāku pamudinājuma — vien
kārši ieraudzīja, ieinteresējās un 
pats izlēma piedalīties. Tā pēc kādas 

   Gatis 
Kondrāts

akrobātikas šovu 
organizētājs 

«Ļoti daudzi, 
izvēloties 
profesiju, 
skatās, lai tā 
nestu naudu. Es 
saku: nevajag 
skatīties uz 
naudu, vajag 
darīt savu 
sirdslietu, un 
tad tā nauda 
pati atnāks»

— Dace Rukšāne-Ščipčinska

prezentācijas skolā nolēmis iestā
ties jaunsardzē, kur pavadīja četrus 
gadus interesantās nodarbībās. Arī 
uzstāties Gatim paticis jau kopš bēr
nības — vecāki viņam teikuši, ka jau 
no pavisam agrām dienām viņš cen
ties uzlīst uz galda un sniegt privātos 
priekšnesumus dziedot vai dejojot.

Gatis vienmēr ir bijis sportisks, 
bet ar akrobātiku nodarbojas nu jau 
astoņus gadus — sākās viss ar parkūra 
nodarbībām, tad tas pamazām pār
vērtās ielu vingrošanā, kur vingroju
mi tiek veikti ar ķermeņa paša svaru. 
Vēlāk pievienojās karsēju sports, tas 
ir sporta veids, kura mērķis ir uzku
rināt un atbalstīt publiku — tiek mesti 
salto, izpildīti dažādi akrobātikas vin
grinājumi, un tas daudzviet pasaulē 
atzīts par oficiālu sportu ar savām sa
censībām un reitingiem.

Street Warriors Gatis ar drau
giem nodibināja tūlīt pēc Rīgas 
Tirdzniecības tehnikuma beigšanas. 
Sākotnēji biedrības mērķis bija po
pularizēt ielu vingrošanas kustību. 
«Sākās viss tā, ka paši vingrojām, 
vingrojām, vingrojām un tad iedo
mājāmies, ka varam foršus trikus ie
mācīties. Salikām triku kombināci
jas un sapratām, ka varētu arī citiem 
parādīt, lai viņi iedrošinās un arī 
gribētu darīt to pašu. Izdomājām, 
ka varētu braukt uz skolām. Tad gri
bējām visu to oficiāli noformēt, lai 
mūs atpazītu kā komandu.»

Gatis atzīst, ka mūsdienās dau
dzi jaunieši baidās vai ir iebiedēti 
veidot savus uzņēmumus, jo no ma
las jau izklausās ļoti nopietni, bet 
vajagot tikai sākt darīt, un viss izdo
sies. «Pats esmu rakstījis projektus, 
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iesniedzis tos. Reizēm ir traki, bet 
reizēm jāaizpilda tikai anketas. Arī 
uzņēmumu noformēt ir ļoti vien
kārši, ja tikai dara. Pirmajā reizē ir 
sarežģītāk, bet ir taču, piemēram, 
grāmatveži, kas var palīdzēt. Ja pats 
nevari, palūdz citiem.» Gatim palī
dzēja viņa tehnikuma grāmatvedī
bas pasniedzēja, kas izrādīja lielu 

atbalstu, kad tika dibināta biedrī
ba un vēlāk jau uzņēmums.

Gatis pagaidām neplāno 
apgūt vēl kādu profesiju — 
viņš iet uz savu mērķi aiz
rautīgi un uzskata, ka vis
labāko pieredzi var apgūt 
praksē, darot un ticot sa
vam spēkam. «Katram jā

mēģina atrast savu sirdslie
tu. Ļoti daudzi, izvēloties pro

fesiju, skatās, lai tā nestu naudu. 
Es saku: nevajag skatīties uz nau

du, vajag darīt savu sirdslietu, un 
tad tā nauda pati atnāks. Es jau pa
matskolā daudz vingroju un toreiz 
teicu — kad beigšu skolu, arī vingro
šu. Klasesbiedri smējās — baigo pro
fesiju esi sev izdomājis, ar vingroša
nu Latvijā pelnīt! Bet re — te nu es 
esmu, vingroju un pelnu ar to. Es ie
dvesmojos no saviem panākumiem 
— es izdaru, redzu rezultātu, un tas 
mani iedvesmo iet uz priekšu, pār
spēt pašam sevi. Ja redz, ka izdodas, 
ka var, tas dod iedvesmu.»

Nupat Gata biedrībai bija lie
lāks sadarbības projekts kopā ar ZZ 
čempionātu — Street Warriors bija 
festivāla vēstneši un kopā ar to ap
ciemoja vairāk nekā 40 skolu visā 
Latvijā, nonākot arī pavisam attālos 
nostūros, stāstīja par sevi, iedves
moja, mācīja jauniešiem akrobāti
kas trikus. Prasu — kā viņi nokļūst 
tik tālu, kā var būt tik mobili, vai pa
šiem ir sava mašīna? Jā, tāda esot bi
jusi, taču tad Gatis sapratis, ka lie
lāko daļu sanāk darboties kā servi
sam, apkalpot automašīnu, tāpēc 
tagad viņi pārgājuši uz autonomas 
pakalpojumiem, kas esot gan lētāk, 
gan izdevīgāk. Turklāt nereti izdo
das sarunāt mašīnu par brīvu ap
maiņā pret reklāmu. Njā, iedomājos 
es, kas auto nomājusi tikai ārzemēs, 
paskat kā — ja vajag risinājumu, to 
var atrast arī citos veidos.

Lai gan ikdienā sanāk traukties 
pa visu Latviju, Gatis nedomā pa
mest Ogri — tās ir viņa mājas, un tur 
viņš jūtas forši. «Pirmais pluss — var 
visur novietot automašīnu. Ogrē ir 
klusāks, mierīgāks, nav tādas stei
gas, var uzelpot, nejūties stresā. 
Turklāt Ogre nav tālu no Rīgas — ja 
gribi aiziet uz kino vai kaut ko lie
lāku, tad ir ceļojuma sajūta, jo tam 
speciāli jāgatavojas, jāplāno.» l

Kāpēc Ogre? Te ir mierīgāk, 
viss notiek nesteidzīgi, mazpilsētā 
cits citu vairāk pazīst un cilvēki ir 

izpalīdzīgāki.

Moto: nekad negaidi īsto brīdi — 
īstais brīdis ir tagad!

OGRE

Uzstāties Gatim paticis 
jau kopš bērnības — 
vecāki stāstījuši, ka 
jau no agrām dienām 
viņš centies uzlīst uz 
galda un sniegt privātos 
priekšnesumus dziedot 
vai dejojot
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L
atviešu meitene sēž 
starp diviem čehu pui
šiem. Spēles noteikumi 
ir vienkārši — ar Google 
tulkotāja palīdzību vi
ņa pārtulko kādu tei
kumu čehu valodā un 

mēģina nolasīt puišiem tā, lai viņi 
saprastu. Pēc tam to pašu latviešu 
valodā izdara puiši. Uzvar tas, ku
ra teiktais ir labāk saprotams. Šo 
video, kurā Amanda Razma (20) 
sarunājas ar diviem skolniekiem 
no Čehijas, kuri viesojas viņas sko
lā Liepājā, YouTube.com noskatīju
šies vairāk nekā 62 tūkstoši cilvēku. 
Tāpat kā daudzos citos Amandas vi
deokanālā Dorothea TV publicētajos 
video, arī šajā ir daudz smieklu un 
jautrības.

Vidusskolu beidzot, meitenei bi
ja vislabākie centralizēto eksāmenu 
rezultāti pilsētā. Matemātikas ek
sāmena vērtējums — 98%. Nākotni 
Amanda izvēlējusies saistīt ar in
formācijas tehnoloģijām un Rīgas 
Tehniskajā universitātē studē finan
šu inženieriju. Tomēr nopietnie plā
ni nav likuši viņai zaudēt atbruņojo
šu ironiju par sevi. Finanšu inženie
rijas programma bija vienīgā, kurā 
Amanda saskatīja iespēju apvienot 
savas dažādās intereses — datorzi
nātni,  ekonomiku, matemātiku. 
«Man ļoti patīk skaitļi,» viņa smai
da. Studijas sagatavo finanšu speciā
listus, kuri paši spējīgi veidot inova
tīvas programmas datu analīzei un 
dažādu aprēķinu veikšanai. Tādam 
darbam nepieciešama gan loģiskā 
domāšana, gan spēja radoši risināt 
nebijušas problēmas. 

Sešus gadus Amanda bija Lie
pājas jauniešu teātra studijas dalīb
niece, viņai patīk dziedāt, un dažā
das radošas izpausmes vienmēr in
teresējušas, tomēr šķita, ka talants 
matemātikā varētu sniegt plašākas 
iespējas. Tas jāizmanto. No trešās 
klases viņa ar labiem panākumiem 
piedalījusies dažādās mācību olim
piādēs un sajutusi — paaugstinātas 
koncentrācijas apstākļos sasniedz 
pat labākus rezultātus, nekā mie
rīgi mājās strādājot. Paralēli studi
jām Amanda šobrīd pasniedz pri
vātstundas matemātikā, latviešu va
lodā un dabaszinātnēs. «Man nepa
tīk neko nedarīt un vienkārši sēdēt 
mājās.»

  Amanda
Razma

       videoblogere

Uz ielas bieži 
nāk klāt  
cilvēki.  
Reiz viņu 
atpazinis pat 
sabiedriskā 
transporta 
kontrolieris 
Rīgā

— Marija Leščinska

Vēlme izmantot brīvo laiku, lai 
izmēģinātu ko jaunu, bija viens no 
iemesliem, kāpēc pirms gandrīz 
četriem gadiem viņa izveidoja sa
vu YouTube kanālu. Pirms tam bie
ži mēdza izklaidēties portālā Ask.fm, 
izgudrojot muļķīgas atbildes uz sev 
uzdotajiem jautājumiem. «Daudz 
sarkasma, ironijas pret sevi.» Kad 
citi pasmējās par to, ka viņai daudz 
pumpu uz sejas, viņa nevis pārdzī
voja un negāja ārā no mājās, bet pati 
par to smējās. «Ja mani kritizē kons
truktīvi, ja redzu, ka tas ir objektīvi, 
es to uzklausīšu. Bet, ja kāds man 
kaut ko sliktu saka, lai tikai pats jus
tos labāk, es piespēlēšu līdzi, nevis 
apvainošos.» Pamazām Amanda sā
ka veidot arī videoatbildes uz por
tālā uzdotajiem jautājumiem, un ci
tiem lietotājiem tas iepatikās. Līdz 
kādā naktī viņai piezvanīja skolas
biedrs Gundars, kurš mācījās kla
si zemāk, un piedāvāja veidot garā
kus un kvalitatīvākus video. Viņam 
tā bija iespēja attīstīt filmēšanas un 
montēšanas prasmes. Viņai jau bi
ja auditorija un spēja būt kameras 
priekšā. Jaunu video kanālā publi
cēja ik svētdienu. Interese auga. Uz 
ielas Amandai bieži nākuši klāt cil
vēki ne tikai Liepājā, bet arī citviet, 
piemēram, viesojoties AHHAA cen
trā Igaunijā. Reiz viņu atpazinis pat 
sabiedriskā transporta kontrolieris 
Rīgā.

Video tēmas bija dažādas — po
pulārākais video ir 10 veidi, kā pa-
teikt «nē», kurā Amanda kopā ar 
draudzeni Santu izspēlē dažādus at
teikuma veidus. Tam ir vairāk nekā 
166 tūkstoši skatījumu. «Populārākie 
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video ir tie, par kuriem man ir vis
vairāk kauns,» smejas Amanda. Bieži 
viņa filmēja dažādus interneta vidē 
populārus izaicinājumus — atbildē
ja uz skatītāju jautājumiem, stāstīja 
sekotājiem nejaušus faktus par se
vi, sarunājās, nelietojot «s» burtu, 
un daudzus citus. «Gribējām likt ci
tiem pasmaidīt.» Taču līdzās smiek
līgiem video viņa centās stāstīt arī 
par nopietnākām tēmām. Smieklīgie 
video bija sapulcinājuši auditoriju, 
kurai pastāstīt arī to, kas pašai tie
šām šķiet svarīgi. Piemēram, par at
tieksmi pret līdzcilvēkiem. «Daudzi 
mani sekotāji, iespējams, par šādām 
lietām iepriekš nav domājuši. Tāpēc 
man gribas viņus mēģināt aizķert, 
likt aizdomāties.»

Lielākā daļa Amandas kanāla se
kotāju ir jaunāki par viņu, tāpēc gri
bas dalīties pieredzē par to, ko jau
nieši paši drīz piedzīvos — studijas 
augstskolā, pirmā darba pieredze. 
Pagājušajā vasarā Amanda pirmo
reiz strādāja bankā. Viņas ikdiena 
ir gana nopietna — lielāko daļu lai
ka aizņem studijas, taču tajās aiz
vien vairāk parādās iespējas veikt 
arī dažādus praktiskus uzdevumus. 
Piemēram, nesen viņa ar studiju 
biedriem veikusi apdrošināšanas ris
ku kalkulācijas. Iespējai izmēģināt 
dzīvē teorētiskās zināšanas ir milzī
ga nozīme arī, izvēloties darbības 
jomu, kurā nākotnē vēlies strādāt. 
Viena lieta ir priekšstats par konkrē
to profesiju, reizēm gluži cita — reālā 
ikdiena. «Mēs paši esam tie, kas rada 
vidi sev apkārt. Ja mainām sevi, mai
nīsies arī apkārtējais.»

Salīdzinot ar vidusskolu, mācī
bas Rīgā, protams, ir laikietilpīgā
kas. Arī ikdienas dzīve, piemēram, 

nepieciešamība nokļūt no pun
kta A līdz punktam B galvas

pilsētā aizņem vairāk laika. 
Sākumā Amanda Rīgā dzie
dāja korī, bet nācās izvēlē
ties — vai nu turpināt ko
ri, kura mēģinājumi noti
ka vakaros, vai pasniegt 
privātstundas, kas deva ie

spēju nopelnīt. Taču šobrīd 
viņa sākusi dziedāt a cappel-

la ansamblī, kura mēģinājumu 
grafiku vieglāk samērot ar studi

jām un darbu. Arī draugus sanāk sa
tikt daudz retāk. Un kopīgi nofilmēt 
video. «Es ļoti vēlos atsākt filmēša
nu.» Vairākas reizes Amanda arī pa
ti izmēģinājusi nofilmēt un samon
tēt savus video un nākotnē grib pa
mazām atjaunot video publicēšanas 
regularitāti. Videokanāls ir platfor
ma, kurā var realizēt radošās idejas, 
kuras ikdienā citādā formā neizdo
das paust. l

Kāpēc Liepāja? 
Esmu jūras fans, 

man neko citu nevajag.

Moto: ir jāspēj pasmaidīt 
par sevi.

LIEPĀJA

Nākotni Amanda 
izvēlējusies saistīt ar 
informācijas tehnoloģijām 
un Rīgas Tehniskajā 
universitātē studē 
finanšu inženieriju
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A
r sportu viņš no
darbojas kopš 11 ga
du vecuma, bet paš
laik Saldus Boksa 
kluba valdes priekš
sēdētājam un tre
nerim, Brocēnu vi

dusskolas sporta skolotājam Ansim 
Pūcem (27) sports ir visa dzīve.

Diena sākas pusastoņos no rīta, 
kopā ar audzēkņiem skrienot kro
su, un beidzas pēc deviņiem vaka
rā, aizslēdzot sporta zāles durvis. 
Savukārt brīvdienās jādodas uz au
dzēkņu sacensībām citās Latvijas 
pilsētās. Arī todien, kad tikāmies, 
Saldus bokseri devās uz Rīgas at
klātajām meistarsacīkstēm, bet pēc 
tam uz Priekuļiem, kur vietējais 
boksa klubs divreiz gadā organizē 
boksa svētkus ar 20 cīņām.

Skolas laikā Ansis izmēģinājis ne 
vienu vien sporta veidu. Trenējies 
tenisā, grieķuromiešu cīņā, futbo
lā un hokejā. «Man patīk komandu 
sporta veidi, tomēr vēl vairāk indivi
duālie, kur viss atkarīgs tikai no pa
ša,» viņš atzīst.

Kādu dienu Brocēnos, kur noti
kuši hokeja treniņi, Ansis iepazinies 
ar puisi, kurš vienatnē stadionā tre
nējies taizemiešu boksā. Izrādījās — 
viņš to bija apguvis Taizemē un vē
lāk trenējies Spānijā. Tobrīd Ansis 
mācījies desmitajā klasē. Sākuši 
trenēties kopā, un par viņa galve
no sporta veidu kļuvis cīņas sports. 
Vēlāk abiem pievienojušies vēl citi 
puiši, līdz beigās neformālajā entu
ziastu grupiņā bijuši kādi 27 cilvēki, 
bet treniņi ilguši līdz četrām stun
dām dienā.

Mēnesi pēc vidusskolas izlaidu
ma Ansis devies uz Nīderlandi. Nevis 
ekskursijā, bet strādāt. Nonācis lielā 
itāļu restorānā. Sākumā slaucījis grī
du un mazgājis traukus. Vēlāk kļuvis 
par viesmīli un bārmeni. Kāds turie
nes kolēģis, kurš arī nodarbojies ar 
cīņas sportu, nejauši pamanījis, kā 
puisis noliktavā izmēģina ēnu bok
su, ieteicis netālu esošu sporta klu
bu. Ansis parēķinājis un secinājis, ka, 
taupīgi dzīvojot, var atļauties maksāt 
par sporta nodarbībām.

«Lai nevajadzētu tērēt naudu 
transportam, par septiņiem eiro no
pirku velosipēdu, kas bija salikts no 
kādiem padsmit citiem. Katra de
taļa savā krāsā. Tā arī nosaucu par 
Krāsiņu,» viņš atceras. Klubā trenē
jies kikboksā. Nīderlande ir šī sporta 
veida dzimtene, tāpēc tas esot gan
drīz tikpat populārs kā ātrslidošana 

Ansis 
      Pūce

           boksa treneris
 

Kāds gudrs 
cilvēks ieteicis: 
«Taisi savu 
[boksa klubu]. 
Zem kāda 
palīst paspēsi 
vienmēr»

— Aivars Kļavis

vai futbols. Agrajos rīta treniņos zālē 
bijis ap 70 cilvēku. Sākumā gan klu
ba pastāvīgie apmeklētāji, pārsvarā 
melnādainie un musulmaņi, bijuši 
itin rezervēti, bet, redzot viņa atdevi 
treniņos, pieņēmuši kā savējo.

Pēc gada Ansis atgriezies Saldū. 
Pārbraucis ar ciešu apņemšanos stā
ties Sporta pedagoģijas akadēmijā. 
Augstskola devusi tik ļoti nepiecie
šamās zināšanas anatomijā, fizioloģi
jā un biomehānikā. Ko un kā ēst, lai 
varētu efektīvāk trenēties? Kā trenē
ties gudrāk, nevis ilgāk? Kas notiek 
ar organismu treniņu laikā? «Tas bi
ja likumsakarīgs turpinājums manai 
līdzšinējai darbībai un Nīderlandē ie
gūtajai pieredzei. Es mācījos ar lielu 
aizrautību un nesalīdzināmi labākām 
sekmēm nekā vidusskolā,» atzīst 
Ansis, neslēpdams, ka tieši viņa no
sauktās disciplīnas daudziem topoša
jiem treneriem kļuvušas par klupša
nas akmeni, kuru dēļ viņiem nācies 
no akadēmijas izstāties.

Pirms četriem gadiem prakses 
laikā viņš nonācis Saldū pie džudo 
trenera Gata Baumaņa. Sapratis, ka 
pilsētā vajag boksu. Nospriedis — nav 
ko velti tērēt laiku, jātaisa pašam sa
va grupa!

Vispirms jaunais treneris samek
lējis telpas — savas bijušās vidussko
las pagrabstāva noliktavu, kas pēc re
monta bija pārtapusi par sporta zāli. 
Savukārt, kad sācis meklēt organi
zāciju, kuras paspārnē izveidot bok
sa klubu, kāds gudrs cilvēks ieteicis: 
«Taisi savu. Zem kāda palīst paspēsi 
vienmēr.» Tad arī viņš aizgājis uz no
vada domi, kur izstāstījis savu iece
ri. Pašvaldība to atbalstījusi, palīdzot 

Ansis lepojas 
ar to, ka visu 
šo gadu laikā 
kluba biedriem 
nav bijis neviena 
disciplīnas 
pārkāpuma. «Ar 
kaušanos mums 
nav nekāda 
sakara»
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ne tikai ar telpu īri, bet arī 
atrodot līdzekļus viena 

boksa maisa, treniņu 
ķepas un vairāku cim
du pāru iegādei.

Tā tapusi bied
rība Saldus Boksa 
klubs. Pašlaik tajā 
trenējas vairāk nekā 

70 cilvēku. 36 bokseri 
un gandrīz 40 vingrotā

ju. Turklāt daļa no bokse
riem, to skaitā arī pieaugu

šie, ir programmā, ko Ansis sauc 
— Bokss visiem. Viņi trenējas pa di
vām stundām divreiz nedēļā savam 
priekam un veselībai. Un apgūst ele
mentāras pašaizsardzības iemaņas. 
Savukārt jauniešu grupa vecumā no 
14 līdz 20 gadiem, kas startē sacensī
bās, trenējas sešreiz nedēļā pa divām 
stundām. Divi no viņiem tuvākajā lai
kā, visticamāk, kļūšot par profesio
nāliem bokseriem.

Pašlaik Saldus boksa klubs var le
poties ar Latvijas vicečempionu pie
augušo grupā un čempionu jauniešu 
grupā līdz 14 gadu vecumam. Bet ko
manda nesen starptautiskā turnīrā 
Jelgavā, kur startēja bokseri no 12 val
stīm, izcīnīja trešo vietu. «Jo lielāki 
mūsu panākumi, jo vairāk cilvēku ie
saistām klubā un vairāk sporta pasā
kumu noorganizējam novadā, jo lie
lāks arī pašvaldības atbalsts,» neslēpj 
Ansis. Tas savukārt ļaujot nopirkt 
gan jaunu inventāru, gan, netērējot 
savu naudu, piedalīties vēl kādās sa
censībās, vairojot jau esošos panāku
mus. Pašlaik dažādu līmeņu boksa 
turnīri, to skaitā ar ārvalstu sportistu 
piedalīšanos, Latvijā notiek regulāri.

Tomēr ne mazāk kā ar sportis
kajām veiksmēm Ansis lepojas ar to, 
ka visu šo gadu laikā kluba biedriem 
nav bijis neviena disciplīnas pārkā
puma. Viņaprāt, puiši, kuri stundām 
ilgi smagi strādā sporta zālē, nekad 
nepacels roku pret cilvēkiem. Toties 
nepieciešamības gadījumā pratīs 
aizstāvēt gan sevi, gan tuviniekus. 
«Tāpēc ar kaušanos mums nav nekā
da sakara,» noteic treneris.

Uz jautājumu, kas tad īsti boksā 
ir galvenais — ātrums, spēks vai re
akcija —, Ansis, kurš pats aizvadījis 
vairākas cīņas profesionālajā ringā, 
atbild — raksturs. Šajā sporta veidā 
nekas nenotiek ātri. Visas prasmes 
jāizkopj ar smagu un pacietīgu dar
bu. Lai gan boksā ir tikai trīs sitieni — 
taisnais sitiens, sitiens no apakšas un 
lokveida sitiens no sāniem, ko tautā 
sauc arī par āķi —, šis sports tomēr 
ir tehniski sarežģīts. Jo ir neskaitāmi 
veidi, kā sitienus izpildīt, lai tie bū
tu precīzi. Un, protams, jāmācās no 
tiem arī izvairīties. l

Kāpēc Saldus? Tās ir manas
 mājas. Es šajā pilsētā jūtu 

potenciālu, tāpēc tas, ko saņemu, 
jāatdod atpakaļ.

Moto: bez cīņas nav uzvaras.

SALDUS
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Ē
teriski skaistās, intro
vertās Zandas (25) mu
gursoma ir īsta dārgu
mu krātuve. Glītās kau
dzītēs tajā cits virs cita 
gulst vēsturiski albu
mi, lādīte ar ģimenes 

relikviju, klēpjdators — to viņa jeb
kurā brīdī gatava izvilkt un, pieslē
dzot publiskajam Wi-Fi tīklam, node
monstrēt, ar ko tad īsti nodarbojas.

Zanda ir jauna māksliniece, kas 
strādā ar jaunajām tehnoloģijām, vi
ņai ir sava mājaslapa Zandapuce.lv. 
Tajā var apskatīt visus Zandas māk
slas projektus. Viņas dzīve kopš ma
zotnes bijusi saistīta ar dabu, kultūr
vēsturi — mamma strādā Turaidas 
muzejrezervātā, bet visi ģimenes 
draugi allaž interesējušies par kul
tūrvēsturi. Bērnībā meitene ar lielu 
interesi pētījusi Siguldas pastkartes. 
Klausījusies mammas stāstos par 
dzimtas vēsturi. «Arī mana mamma 
jau bērnībā bija klausījusies mūsu 
dzimtas stāstus. Kad viņas vecmam
ma ar šujmašīnu šuva, viņa stāstīja 
mammai šos stāstus.» Tālāk Zandas 
mamma tos stāstīja savai meitai, bet 
Zanda pieaugot pārvērta multime
diālos projektos. Viņas vēlas mudi
nāt caur personiskiem stāstiem par 
Latvijas vēsturi un kultūru vairāk iz
zināt arī citus. 

Labi apzinādamās, ka vēlas cil
vēkiem atklāt Latvijas kultūrvēsturi, 
izmantojot jaunus un pārsteidzošus 
paņēmienus, cēsniece Zanda pēc vi
dusskolas absolvēšanas iesniedza 
dokumentus Latvijas Mākslas akadē
mijā. Mērķēja uz vizuālās komunikā
cijas studijām. Spīvajā konkurencē 

Zandai pietrūka tikai viena punkta, 
lai kļūtu par LMA studenti. Tāpēc 
viņa devās uz Liepāju, sāka stu
dēt jauno mediju mākslu Liepājas 
Universitātē. Aizvien vairāk Zandu 
interesēja pagātnes liecības, «izzū
došā laika un kultūrvēstures izpēte, 

  Zanda
Puče

     jauno mediju 
māksliniece

Radīja pastaigas 
maršrutu, 
balstoties uz 
mākslinieku 
gleznotām 
Siguldas 
ainavām. 
Ierakstīja 
skaņas. «Pēc 
tam, ierakstu 
klausoties, 
pilsdrupās 
bija dzirdami 
klauvējieni» 

— Anda Burve-Rozīte

materiālās un nemateriālās pasaules 
savienojums mākslas darbos». Viņa 
lasīja Marselu Prustu, izvēlējās zu
dušā laikā dokumentējumu par savu 
moto. Bakalaura darbam Zanda de
va nosaukumu Pārceltuve. Tas tapa 
2014. gadā. Šajā instalācijā, ko akus
tiski pavada brīnišķīga mūziķa Andra 
Alviķa veidota dabas skaņu partitū
ra, Zanda ar fotogrāfiju palīdzību sa
vienojusi senu lībiešu koka laivu no 
Mazirbes laivu kapsētas un kādreizē
jo Gaujas pārceltuvi Siguldā, ko mūs
dienās var ieraudzīt vairs tikai past
kartēs un dzirdēt vecāku ļaužu no
stāstos. Zanda izmantoja naglas no 
šiem objektiem kā zīmes. Instalācijai 
bija gluži personiska nozīme: Zandas 
vecvectēvs, 1874. gadā dzimušais 
Juhans Jurss, bija laivu meistars no 
Vidzemes. Alūksnes pusē viņš uzcē
la dzimtas mājas Atmiņas.

Šis darbs Zandai kalpoja par ie
dvesmas tramplīnu nākamajiem 
projektiem, izmantojot mūsdienu 
tehnoloģijas. Viņa pievērsās dzim
tās Siguldas izpētei. Jaunās māksli
nieces interešu lokā nokļuva mā
ja, kurā pati bija uzaugusi, — pirmā 
daudzdzīvokļu māja Siguldā, kas uz
celta pēc kara, 1957. gadā, Gāles ielā. 
Viņa, atjaunotās Latvijas valsts laikā 
dzimis bērns, vēlējās uzklausīt ga
dos vecāko kaimiņu stāstus par dzīvi 
80. gados un vēl senāk. Pētīja video 
un foto materiālus. Māja tika uzcel
ta kādreizējā Siguldas rūpkombinā
ta darbiniekiem, tajā vairākās paau
dzēs dzīvojuši amatnieki — drēbnie
ki, audējas, kokamatnieki. Šo izstādi 
Zanda veltīja savai vecvecmāmiņai 
Olgai Vilhelmīnei Ķirulei, Siguldas 

Idejas, ko vēl 
izpētīt par dzimto 
vietu un kā 
interesantāk par 
to izstāstīt citiem, 
Zandai birušas 
kā no pārpilnības 
raga
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dzimtu. Pētīt sava ciema, novada kul
tūrvēsturi un cilvēku stāstus. Zanda 
domā, ka dzīvās atmiņas ir aizraujo
šākie pagājušo laiku notikumu lieci
nieki. Turklāt tie labāk paskaidro šo
dien notiekošo. Jaunās mākslinieces 
pieredze liecina, ka cilvēki ir atsau
cīgi, labprāt stāsta savus stāstus — ja 
vien ir, kas iejūtīgi uzklausa. 

Turklāt sarunas ar cilvēkiem par 
pagātni mēdz aizvest līdz pārsteidzo
šiem atklājumiem. Ja Zanda nebūtu 
uzrunājusi siguldiešus, kad gatavoja 
izstādi Mūsu mājas stāsti, vecvecmā
miņas padomju laikos dāmām šūtās 
kleitas tā arī paliktu ieslēptas skap
jos. «Ko neizvelk ārā īstajā brīdī, tas 
pazūd aizmirstībā,» Zanda saka.

Tagad no Latvijas dzīvesstās
tiem, ko dzimtajā pusē uzklausījusi, 
Zanda vēlētos izveidot kaut ko līdzī
gu virtuālajam dainu skapim. To va
rētu lietot, piemēram, viedtālruņu 
lietotņu veidā. Lai cilvēki klausās un 
izstāsta arī savu stāstu! l

Kāpēc Sigulda? 
Esmu tās daļa, papildinu to. 

Jūtu pienākumu kaut ko 
dot savai pilsētai.

Moto: sākt ar sevi! 

SIGULDA

labākajai šuvējai, par ku
ras līgavas kleitu mode
ļiem sapņojušas vai visas 
pilsētas meitenes un ku
ru jaunībā, vēl neatkarīgās 
Latvijas laikā, drēbnieku darb
nīcas īpašniece gribējusi sūtīt uz 
modes skatēm Parīzē — lai meitene 
pēc tam zīmē modeļus un šuj. 2015. 
gadā Siguldā Zanda atklāja izstādi 
Mūsu mājas stāsts. Tajā bija redzami 
arī viņas ar lielu rūpību uzmeklētie 
vecvecmāmiņas siguldiešiem šūtie 
apģērbi.

Idejas, ko vēl izpētīt par dzimto 
vietu un kā interesantāk par to iz
stāstīt citiem, Zandai bira kā no pār
pilnības raga. 2016. gadā viņa radīja 
pastaigas maršrutu karti, balstoties 
uz mākslinieku gleznotām Siguldas 
ainaviskajām vietām. Ierakstīja kat
rā no šīm vietām zemes skaņas. «Pēc 
tam, ierakstu klausoties, pilsdrupās 
bija dzirdami klauvējieni,» Zanda 
smaida. No zemes skaņu spektra 

attēliem viņa radīja grafikas 
darbus izstādei Ex-libri Art 

Voyage. Tolaik Zanda kā ma
ģistrante jau studēja grafiku 

Latvijas Mākslas akadēmijā.
Pavisam nesen jaunā māk

sliniece pievērsās zemes skaņu iz
pētei arī vecvectēva dzimtajā pu
sē Alūksnē. Viņa uzklausīja dažādu 
paaudžu alūksniešu dzīvesstāstus 
un viņu norādītajās vietās ierakstīja 
zemes skaņas. Pēcāk tās pārveidoja 
grafisku fotogrammu sērijā Latvijas 
zemes skaņas. 

Viens no Zandas multimediālo 
projektu mērķiem — lai pēc viņas iz
stādēm cilvēki sāk viļņoties, domāt, 
darīt. «Pārcilāt savus fotoalbumus,» 
Zanda min piemēru. Daudzu dzimtu 
albumos ir vērtīgas 20. gadsimta fo
togrāfijas. Taču vairs nav dzīvas pa
audzes, kas spētu tās komentēt. «Tas 
jādara tagad!» viņa uzjunda iespēja
mos savu dzimtas dzīvesstāstu izse
kotājus. Var neaprobežoties tikai ar 
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K
ad Krišjānis (27) 
ved  mani savas 
Eglāju mājas pagal
mā, uzreiz ievēroju 
spožo metāla mas
tu un lepni plīvo
jošo valsts karogu 

augstu gaisā. Kad viņš no nelielas 
un ļoti pieticīgas darbnīcas izstumj 
veco šosejas sporta motociklu Ural 
M-52C, ko pats atjaunojis, redzu 
— priekšā numura cipars 6, uz sā
niem — sarkanbaltsarkanā karoga 
attēls, tam blakus īpašnieka vārds 
«K. Galiņš» un stiprās latvju zīmes.

«Latvija man ir asinīs. Patiesībā 
pirms dažiem gadiem no Jelgavas 
šeit atgriezos tāpēc, ka sapratu — 
man jāpabeidz senču iesāktā mā
ja,» viņš runā mierīgi, bez mazākā 
patosa. Uzreiz jūtams — plūst spēks, 
pārliecība par to, ko cilvēks dara. 
Un turpinājums izskan tieši tāpat: 
«Tagad man ir divas sirdslietas, ar 
kurām esmu aizrāvies ārpus darba 
laika, — mājas tālāka sakārtošana un 
veco spēkratu augšāmcelšana.»

Kad Krišjānis vecajā ēkā jau uz
rotījis piedurknes un sācis to attīrīt 
no «iegruvumiem», pagrabā kādā 
betona konstrukcijā pamanījis, kā 
viņš pats saka, «ar pirkstu ievilktu» 
gadskaitli «1937». Tas acīmredzot bi
jis pamatu liešanas gads. Bet mājas 
pieliekamajā kambarī javā sastin
dzis gadskaitlis «1940». Tātad gads, 
kad māja, lai arī nepabeigta, tomēr 
bijusi jau apdzīvojama.

«Man atmiņā saglabājies stāsts 
ir apmēram šāds: ienākuši krie
vi, mājiniekus sadzinuši pagra
bā, komandieri ievākušies istabās, 

bet no nesen sazāģētajiem dēļiem, 
kas bijuši paredzēti viesistabas grī
dai, augstākais virsnieks pavēlē
jis šķūnī sanaglot guļvietas zaldā
tiem.» Tagad restaurētais gadskait
lis «1940» ir pārvietots un iemūrēts 
mājas priekšnamā redzamā vietā. 

  Krišjānis
Galiņš

       restaurē
retro močus

 «Vieglāk 
būtu nopirkt 
un uzbūvēt 
jaunu, vienalga 
— motociklu 
vai māju. Taču 
es skatos uz 
savu māju, 
ko restaurēju 
latviskā garā. 
Tas ir maģiski. 
Es skatos uz 
vecu motociklu. 
Tas ir maģiski»

— Andris Grīnbergs

Tad jau būs blakus jāiemūžina otrs 
gadskaitlis — tas, kad pilnībā būs ga
tava pirms kara nepabeigtā māja, es 
ieminos. «Vēl kādi gadi jāpagaida, jo 
darāmā daudz,» seko atbilde.

Mocīši ir Krišjāņa «dzelžu lep
nums». Ilgākā laikā veseli piecpa
dsmit dabūti pie dzīvības! «Un vi
si joprojām ir rūcoši!» meistars ne
slēpj gandarījumu. Tie, kas zina, 
priecāsies par šeit minētajām veca
jām markām. Krišjāņa augšāmcelto 
sarakstā ir M1A (Moskva), IŽ-49, IŽ-
56, M-72, IŽ Planēta 2, Jawa 634 ar 
blakusvāģi, Ural M-52C un vēl dažas 
citas markas.

«Vislielākais gandarījums man ir 
par šosejas sporta motociklu Ural, 
kam daudzas detaļas nācās izgata
vot pašam. Mūsdienās par šiem mo
tocikliem literatūras tikpat kā vairs 
nav, nācās studēt «bilžu paraugus» 
un krietni palauzīt savu inženiera 
galvu.»

Krišjānis ir gatavs stundu no 
vietas stāstīt par katru veco moto
ciklu. Piemēram, M-72 ir leģendārs 
PSRS smagā tipa motocikls, noko
pēts no vācu motocikla BMW R71. 
Interesanti, ka M-72 ražošanu ak
ceptējis pats Staļins.

Ja ir tik liela aizraušanās ar «ve
ciem dzelžiem», vai ir arī vēlēša
nās pašam pamēģināt, kā tie pēc 
augšāmcelšanās ripo? «Un kā vēl 
ir! Joņot pa mūsdienīgo Biķernieku 
trasi ar retro braucamo ar ātrumu 
150—160 kilometru stundā... To ne
var izstāstīt, tas ir jāizjūt!»

Un kā ar panākumiem? «Pagā
jušajā gadā sāku piedalīties īstās 
retro moto sacensībās. Trešā vieta 



MAIJS, 2018 47

Latvijas čempionātā — nav slikti. 
Šogad maijā ceru startēt ar moto
ciklu IŽ Jupiter Š12, kuru pašlaik 
cenšos dabūt uz kājām.»

Vecie dzelži — kā tikai tur nav! 
Bremžu diski, ātrumkārbas sazo
bes, degvielas tvertnes, sēdekļi, da
žādas trosītes, visa ritošā daļa, va
di un vadiņi… «Skarbā romantika! 
Šāds piemērs. Man ārkārtīgi precī
zi jāizvirpo konkrēta detaļa ar retro 
— 1950. gada ražojuma — virpu, ku
ru es, studējot 2. kursā, nopirku par 
sataupītajiem 250 latiem. Vai arī 
motocikla sēdeklis jāsašuj ar vectē
va Singer šujmašīnu.»

No kurienes tik jaunā cilvēkā tik 
daudzas mūsdienās tik reti sastopa
mas īpašības? Krišjānis baidās, ka vi
ņu sacildinās par daudz. Ja vēloties 
slavēt, tad lai slavējot viņa vectēvus, 
kuri bijuši sisti uz tehniku. Jau veca
jos laikos vēja ģenerators uzstādīts, 
uzmeistarots traktors uz zirgu vilk
mes pļaujmašīnas bāzes. Vasarās, 
ko puika pavadījis pie vecātēva un 
vecāsmātes, skrūvēts uz nebēdu!

Bet nevienam nekas nav jāsla
vē. Paveiktais darbiņš uzslavē! Ar 
darbiņu — pamatīgu, protams! — sa
sniegtais uz katra soļa. Gan paša, 
gan tuvinieku. Krišjānim dažādi iz
aicinājumi ir gan mājās, gan tiešajā 
darbā — uzņēmuma Sadales tīkls re
leju aizsardzības un automātikas in
ženiera postenī. Dzīvesbiedre Egita, 
vēsturniece un komunikācijas spe
ciāliste, audzina septiņus mēnešus 
veco dēliņu Kārli, elektriskajā plī
tī un vecajā maizes krāsnī cep gar
dus kukuļus. Egitas brālis Mārcis 
Eglāju pagalmā uzmeistarojis ļo
ti pamatīgu galdu un solus. Tētis 
Guntis Galiņš strādā loģistikas noza

rē un brīvajā laikā vada Latvijas 
Lauksaimniecības universitā

tes vīru kori Ozols un jaukto 
kori Tik un tā Jelgavas pilsē
tas pašvaldībā. 

«Es dzīvoju robežpun
ktā starp Zemgali, Sēliju, 
Latgali un Vidzemi,» sa
ka Krišjānis. «Vieglāk būtu 

nopirkt un uzbūvēt jaunu, 
nekā restaurēt veco, vienal

ga — motociklu vai māju. Taču 
es skatos uz savu māju, ko restau

rēju latviskā garā. Tas ir maģiski. Es 
skatos uz vecu motociklu, ko res
taurēju un kas mani uzrunā. Tas ir 
maģiski.» l

Kāpēc Varieši? 
Vectēvu vieta: viņi neteica 
«nevar», viņi teica «var»!

Moto: vairāk jātic 
saviem spēkiem!

VARIEŠI

Krišjāņa augšāmcelto sarakstā ir M1A 
(Moskva), IŽ-49, IŽ-56, M-72, IŽ Planēta 
2, Jawa 634 ar blakusvāģi, Ural M-52C un 
vēl dažas citas markas
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L
ai cik drūmi mākoņi 
savilktos debesīs un lai 
cik dzestri vēji pūstu, 
tauriņu mājās Tērvetē 
un Siguldā vienmēr ir 
kā paradīzē. Tropiskā 
siltumā starp vismaz 

pusgadsimtu vecām strelīcijām, 
milzu Ķīnas rozēm un palmām li
dinās gandrīz 20 dažādu sugu tau
riņi, cits par citu krāšņāki un lielā
ki. «Viņiem ir paveicies, jo šeit nav 
neviena ienaidnieka, kādi būtu da
bā: ne plēsējputnu, ne zirnekļu. Te 
viņi var nodzīvot visu savu negaro 
mūžu,» saka Artis Treimanis (25), 
kurš kopā ar tēvu un draugu pirms 
trim gadiem Tērvetē atvēra tauriņu 
māju. «Mēs varam no tauriņiem mā
cīties, kā pilnvērtīgi izdzīvot savu 
dzīvi.»

Ierosmi atvērt tauriņu māju 
Artim devis draugs Reinis Kalniņš, 
kurš agrāk strādājis Latvijas Univer
sitātes Botāniskā dārza tauriņu mā
jā. 19 gadu vecumā, kad vēl Rīgas 
Tehniskajā universitātē studēja vi
des zinātnes, Artis pēc vecāku pa
mudinājuma bija izveidojis savu 
uzņēmumu Sveču darbnīca. Tas jo
projām veiksmīgi darbojas, bet va
sarās, kad ļaudis sveces pērk kriet
ni mazāk nekā ziemā, Artim bija 
daudz brīvā laika. Reinis izstāstījis 
par ideju iepirkt kūniņas, ļaut tau
riņiem izšķilties un iepriecināt cil
vēkus. Artim un viņa tētim tā šķita 
īstenojama. 

Pirmo tropu māju tauriņiem vi
ņi visi trīs kopējiem spēkiem atvē
ra Tērvetē. Galvenais arguments 
— uz Tērvetes dabas parku brauc 

gandrīz 150 tūkstoši apmeklētāju 
gadā, vairums ģimeņu ar bērniem. 
Izstaigājot takas, Pasaku mežu, 
Raganas silu, Rūķu ciemu, daudzi 
mīļuprāt apciemo arī tauriņus. Bet 
otrs iemesls, kāpēc Artis nolēma 
tauriņu māju celt Tērvetē, — viņš ir 
apprecējis tērvetnieci, un viņu ģi
menes mājas pašlaik atrodas līdzās 
dabas parkam un zemgaļu valdnie
ka pilskalnam.

Trīs gadu laikā Artis pārliecinā
jās, ka latviešiem ir milzu interese 
par eksotiskajiem tauriņiem. Viņš 

  Artis
Treimanis

tauriņu audzētājs

Pirmajā gadā 
tauriņu mājā 
bija ap 150—
200 tauriņu 
vienlaikus, 
tagad to skaits 
var sasniegt 
pat 500. 
«Man šķiet, 
ka te ir neliela  
paradīze»

— Gunita Nagle 

min, ka daudziem nav iespēju no
kļūt tādās tālās zemēs kā Taizeme 
vai Malaizija, bet, ieejot tauriņmājā, 
var uz kādu laiku justies kā citā val
stībā. «Protams, arī Latvijas tauriņi 
ir skaisti un interesanti, bet tropu 
zemēs ir daudz lielāka tauriņu sugu 
daudzveidība,» saka Artis. 

Pirmajā gadā tauriņu mājā bija 
ap 150—200 tauriņu vienlaikus, ta
gad to skaits var sasniegt pat 500. 
Agrāk viņš varēja parādīt 10—12 su
gas, bet šogad jau ir 15—17 sugu lido
ņi. Ļaudis visvairāk iemīļojuši viegli 
pamanāmos zilos morfīdus, kas var 
arī nolaisties uz meitenes matu len
tes, puķainas blūzītes vai koša krek
la. «Man šķiet, ka te ir neliela  para
dīze,» smaidot saka Artis. 

Viņš atminas kādu sešgadnieci, 
kas vasaras laikā Tērvetes tauriņ
māju bija apmeklējusi deviņas rei
zes. Par mājas iemītniekiem — tauri
ņiem, kanārijputniņiem, zilo papa
gaili, kā arī sarkanausu un dzelten
ausu bruņurupučiem — visvairāk 
priecājas bērni, bet reizēm arī pie
augušajiem grūti aiziet no tauriņ
mājas. Rekords esot četras stundas, 
ko tauriņu sabiedrībā 25 grādu sil
tumā pavadījis kāds vīrs. Milzu in
terese iedrošināja Arti un viņa ko
mandu pērn atvērt otru tauriņmā
ju vēl vienā gleznainā Latvijas vietā 
— Siguldā. 

Siltums un gaisa mitrums tau
riņmājās ir pielāgots viņu dabiska
jiem dzīves apstākļiem. Tajās ir arī 
inkubators jeb bērnudārzs, kur re
dzamas no Dienvidamerikas, Āzijas 
un Āfrikas tauriņu audzētavām at
vestās kūniņas. «Šis ir viens no 



MAIJS, 2018 49

maniem mīļākajiem — zaļo pārsēju 
dižtauriņš. Kad izšķiļas, tam ir brū
ni spārni, pēc tam kļūst aizvien za
ļāki un zaļāki,» Artis norāda uz kā
du jaunuli. Viņš pievērš manu uz
manību daudzām pūčtauriņa spār
na «acīm», ar kurām tiek mānīti 
badīgi un knābt gatavi putni.

Lai gan studējis vides zinātnes, 
Artis tauriņus iepazinis tikai pēdē
jos gados. RTU studijas lielākoties 
saistītas ar inženierzinātnēm, tāpēc 
dabu, kas Artim vienmēr patiku
si, viņš turpina izzināt bez pasnie
dzēju palīdzības. Kopā ar draugu 

Reini viņš plāno tuvākajā laikā 
Tērvetes tauriņmājā atrast 

vietu arī dažiem kukai
ņiem un rāpuļiem. 

Tikai tāpēc, lai ap
meklētājiem būtu 
iespēja iepazīt tāl
tālu zemju faunu.

«Tagad tā esmu 
pieradis pie tauri

ņiem, ka, ejot dabā, 
vienmēr tos ieraugu. 

Katru vasaru Latvijā ie
raugu kādu sugu, ko līdz 

šim neesmu pazinis,» stāsta 
Artis. «Pasaulē ir 150 tūkstoši dažādu 
tauriņu sugu. Man patīk šī lielā dažā
dība. Turklāt, ja arī tauriņi pieder 
vienai sugai, to vidū nav divu vienā
du — katram uz spārniem ir vienrei
zējs zīmējums. Mums arī, šeit strādā
jot, nav divu vienādu darba dienu. 
Redzam daudz priecīgu seju, un tas 
motivē strādāt.»

Kopš Artis ziemas sezonā va
da sveču darbnīcu, bet siltajos ga
da mēnešos — tauriņmājas, brīvdie
nu viņam nav. «Man vēl negribas 
atpūsties,» viņš smiedamies saka. 
Viņa lielākais prieks esot ģimene, 
kurā aug divus gadus un pusgadu 
vecas meitiņas. «Pēc darba uzreiz 
esmu mājās. Naktsmaiņās man jā
strādā,» Artis to saka patiešām prie
cīgi. Visu, ko dara, viņš iespējot ģi
menes atbalsta dēļ.

«Tauriņi ir skaisti, trausli un 
krāšņi. Neko ļaunu nevienam nevar 
izdarīt. Mums tas no tauriņiem būtu 
jāmācās,» saka Artis. Pēc viņa vār
diem, bērniem parasti atliek tikai 
vienreiz izdzirdēt, ka tauriņu spārni 
nav paredzēti cilvēka roku pieskā
rieniem, lai viņi lidoņus neaiztiktu. 
Tātad mēs varam iemācīties nedarīt 
citam pāri. «Vēl mums jāmācās sa
dzīvot savā starpā tā, kā tauriņi to 
prot. Te ir tik daudz tauriņu sugu, 
kas dabā nemaz nesatiktos, bet ša
jā mājā viņi draudzīgi sadzīvo kopā. 
Mēs Latvijā arī esam dažādu tautību 
cilvēki, mums arī vajadzētu prast 
sadzīvot.» l

Kāpēc Tērvete? Mums aug divi mazi 
bērni, un Tērvete ģimenei ir brīnišķīga 

vieta. Skaisti priežu meži, lauki, 
svaigs gaiss. Man arī patīk, ka 

cilvēki te cits citu pazīst.

Moto: ja gribi ko sasniegt, 
tad jākustas! 

TĒRVETE

«Mēs varam no tauriņiem 
mācīties, kā pilnvērtīgi 
izdzīvot savu dzīvi»
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R
eizēm pat šeit kļūst 
drusku par biezu, sē
žot iepretim Kuldīgas 
atjaunotajam rātsna
mam, saka Kuldīgas 
Galvenās bibliotē
kas Bērnu literatūras 

centra vadītāja Inga Brūvere (37). 
Uzaugusi ar Džūkstes pasakām, 
Inga ātri saprata, ka lielpilsētas dzī
ve nav viņai. Tāpēc brīvdienas kopā 
ar ģimeni pavada laukos un priecā
jas par reizēm, kad dažādi notiku
mi, kas jāapmeklē darba dēļ, notiek 
nevis galvaspilsētā, bet Kuldīgā — 
Kurzemes centrā.

«Esmu no lauku ciemata,» stāsta 
Inga. Pēc skolas beigšanas viņa stu
dēja Liepājā un tur satika savu vīru. 
Bet uz Kuldīgu jauno ģimeni atveda 
Ingas vecmāmiņas māja. Savā paau
dzē viņa dzimtā ir pati, pati jaunākā 
un mazākā. Tāpēc māja jau sen bija 
novēlēta Ingai, kādu laiku tā bija tuk
ša un gaidīja, kad jaunā saimniece 
pieaugs. «Atnācām principā uz ne
kurieni. Darba nebija, nezinājām, kā 
tas viss būs, bet es tik ļoti sev iestāstī
ju, ka man te būs labi, ka nemaz ne
pieļāvu domu, ka varētu būt arī citā
di.» Bibliotēkā Inga nonāca nejauši 
— pamanīja sludinājumu un pietei
cās. Augstskolā viņa studēja latviešu 
filoloģiju, kas nav profesionāla, bet 
akadēmiska izglītība, specifisku zi
nāšanu par bibliotēku nozari nebija. 
Daudz bija jāmācās no jauna. Tomēr 
šobrīd darbs nenoliedzami ir Ingas 
sirdslieta, kurā gūt gan profesionālu, 
gan emocionālu gandarījumu.

Svarīgākais — bērni lasa! Iespē
jams, ne to, ko pieaugušie gribētu. 

Ne tikai grāmatas, bet arī interne
tā. Bet lasa, pārliecināta Bērnu li
teratūras centra vadītāja. Protams, 
vecākiem labāk patiktu, ja bērns 
lasītu par Karlsonu, nevis Kapteini 
Apakšbiksi, bet ir jāļauj izvēlēties. 
Piedāvājums mūsdienu bērniem 
ir nesalīdzināmi lielāks, un reizēm 
grūtākais ir tajā atrast kaut ko savu. 
Pašai Ingai no pēdējā laikā lasīta
jām bērnu grāmatām visvairāk pati
kusi Sergeja Kozlova Ezītis miglā un 
citas pasakas. Tā ir grāmata, ko pa 
mazam gabaliņam kost katru vaka
ru un vēl ilgi pēc tam pārdomāt un 
citēt. «Pat nezinu, vai tā ir grāmata 

   Inga  
Brūvere

bibliotekāre

Ingas jaunākais 
atklājums 
ir ziemas 
peldēšana Ventā. 
«Sajūta pēc 
peldes līdzinās 
sajūtai pēc 
pirmā randiņa, 
skudriņas skrien 
pār muguru» 

— Marija Leščinska

tikai bērniem — tik filozofiska, par 
dzīvesprieku, dzīves jēgu.»

Lai ieinteresētu bērnus lasīt, lie
la loma ir vecākiem. «Ja bērns līdz 
septiņu gadu vecumam nav redzējis 
grāmatu, skolā būs daudz grūtāk.» 
Brīnišķīga iespēja, kā ierādīt bēr
niem grāmatas, ir lasīšana priekšā. 
Sākot jau no pavisam vienkāršām 
grāmatiņām, kurās parādīti tikai 
dažādi ikdienā lietoti vārdi, vai rai
bām bilžu grāmatām, kurās ir tikai 
pa rindiņai teksta. Jo bērnus neva
jag spiest lasīt, ir jāspēj ieinteresēt 
un parādīt lasīšanu ar nelielu spēles 
elementu, pārliecināta Inga.

Taciņu uz bibliotēku daudzi sāk 
mīt jau pirmsskolas vecumā. Kul
dīgas Galvenajā bibliotēkā bieži sa
tiekas ģimenes ar pavisam maziem 
bērniem. Taču neliela pauze iestā
jas brīdī, kad vecāki bērnus vairs 
neved, un viņiem jāpierod pie sko
lēnu dzīves. Sākumskolas vēlākajās 
klasēs bērni atkal labprāt pavada 
laiku bibliotēkā. It īpaši, ja arī skola 
ir ieinteresēta un veicina lasīšanu. 
«Un tad sākas tīņu gadi,» nosmaida 
Inga. Šajā laikā bērns pats sevi mek
lē un nereti izmanto iespēju savu 
raksturu parādīt arī bibliotekāram. 
Disciplīna ir viens no jautājumiem, 
kas ik pa laikam jārisina. Jāspēj no
spraust robežas.

Atšķirībā no pieaugušajiem 
bērniem bibliotēka ir ne tikai vie
ta, kur meklēt jaunu grāmatu, bet 
arī pavadīt laiku un mācīties drau
dzēties un sarunāties. «Ekrāna pa
audzes bērniem tas ne vienmēr ir 
vienkārši.» Tāpēc, kad pēc skolas 
beigām bibliotēka piebirst bērnu 
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pilna, bibliotekāra uzdevums ir at
rast veidu, kā viņus ieinteresēt gan 
par grāmatām, gan par citām iespē
jām kvalitatīvi pavadīt laiku. «Mēs 
neesam klauni, kas bērnu tikai iz
klaidē, tomēr mums jāizdomā, kā 
bērnus nodarbināt un izglītot lai
kā, ko viņi pavada bibliotēkā.» Tās 
ir dažādas nodarbības, kopējas ak
tivitātes — galda spēles, mediju pra
tības nodarbības, priekšā lasīšana. 
Panākumu atslēga ir spējā savienot 
šīs dažādās lietas un saglabāt intere
si par lasīšanu.

Kuldīga ir bērniem un ģimenēm 
piemērota vieta — atvērta vide, ie
spēju ir aizvien vairāk. «Es kā mam
ma nevaru iedomāties, kas Kuldīgas 
bērniem nav pieejams tāds, kas ci
tur būtu. Šeit pat baletu var mācī
ties!» Tiem iebraucējiem, kas iero
das pilsētā un stāsta, ka pēc pulk
sten sešiem vakarā vairs neesot, ko 
darīt, gribas iebilst. Varbūt nezinā
tājam tā tiešām šķiet, bet vietējiem 
katram ir savas lietas — kāds glezno, 
cits ir sporta klubā vai aušanas pul
ciņā. Vienīgi jauniešiem, kurus in
teresē naktsdzīve, Kuldīga tiešām 
nepiedāvā plašas iespējas. Citādi — 
pilsētas attīstību var sajust ne tikai 
aizvien plašākā kultūras un izglītī
bas iespēju piedāvājumā, bet arī tīri 
praktiskā infrastruktūrā.

Absolūti latviska vide, Inga no
sauc vēl vienu Kuldīgas priekšrocī
bu. Atšķirībā no daudzām citām pil
sētām tai raksturīga arī liela pietā
te pret senām vērtībām, ko ikdienā 
cenšas ievērot arī Inga. Viņa novēr
tē dzīvi Kuldīgā un iespēju, piemē
ram, no darba uz mājām doties gar 
Eiropas garāko ūdenskritumu. Un 
pastaigu ar draudzeni norunāt me
žā turpat blakus mājām. Bet Ingas 
jaunākais atklājums ir ziemas pel
dēšana Ventā. «Sajūta pēc peldes 
līdzinās sajūtai pēc pirmā randiņa, 
skudriņas skrien pār muguru,» vi
ņa stāsta ar sajūsmu. Būtu melots, 

ja teiktu, ka nav auksts, tomēr 
tas, ka ķermenis pats sevi no 

iekšpuses silda, ir fiziski sa
jūtams. Brīnišķīgi. 

Uz vīra jautājumu, vai 
jūtas kā kuldīdzniece, in
tervijas rītā Inga jau varē
ja atbildēt ar «jā». Darba 

dēļ viņa ļoti daudz komuni
cē ar vietējiem iedzīvotājiem 

un jūtas pieņemta. Ejot pa ie
lu, bērni sveicina, bieži sanāk sa

smaidīties ar pazīstamiem garām
gājējiem. Kaut gan latvietim nav ne
maz tik viegli nomainīt vietu, kurā 
viņš dzīvo, nav tā, ka visi kaimiņi 
uzreiz nāktu apsveikt. «Kopiena ir 
jāveido un jāmeklē pašiem.» l

Kāpēc Kuldīga? 
Atvērta vide ģimenei, un viss 

nepieciešamais netālu.

Moto: atrast interesanto 
tajā, ko dari.

KULDĪGA

Bibliotekāra uzdevums ir atrast veidu, kā 
bērnus ieinteresēt gan par grāmatām, gan par 
citām iespējām kvalitatīvi pavadīt laiku. «Mēs 
neesam klauni, kas bērnu tikai izklaidē, tomēr 

mums jāizdomā, kā bērnus nodarbināt un 
izglītot laikā, ko viņi pavada bibliotēkā»
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E
s asmu prīceigs tur, 
kur es asmu, — sa
ka Staņislavs Prikulis 
(36). Viņš savu jaunības 
enerģiju iegulda garīgā 
darbā, jau 13 gadus kal
pojot kā katoļu prieste

ris. Šobrīd Baltinavas, Šķilbēnu un 
Tilžas draudzēs. Staņislavs joko — ja 
citiem trūkst darba, priesteriem tā 
netrūkstot. Labā nozīmē. Jāsatiekas 
ar cilvēkiem, jāiet uz izglītības iestā
dēm, slimnīcām — jāsniedz svētība, 
atbalsts un padoms.

Staņislavs ir simpātisks gara au
guma vīrietis ar laipnu smaidu. Prie
cīgs par iespēju sarunāties latgalis
ki. Kad jautāju, cik Staņislavam ga
du, viņš aizdomājas un sāk rēķināt. 
Šobrīd neesot laika domāt par ve
cumu. «Kotrys cylvāks ir sovā laikā, 
un jis jiutās labi. Es tagad dūmoju, 
ka maņ vajadzātu suokt vysu nu suo
kuma, no nulles, es dūmoju — jaunī
šim myusu dīnuos dzeivuot ir daudz 
gryušuok, nikai beja myusu laikā.» 
Kaut vai tas, ka tagad esot sarežģītāk 
nokārtot autovadītāja apliecību. Un 
tā ar daudzām lietām, ne tikai šofe
ra tiesībām.

Staņislavs dzīvo Baltinavā jau sep
tiņus gadus. Pirms tam kalpoja Balvu 
un Līvānu draudzēs. Pats nāk no 
Rēzeknes. Audzis septiņu bērnu ģi
menē, Staņislavam ir trīs brāļi un trīs 
māsas. Ģimene ir ticīga. Lai gan no 
radiem neviens nav saistīts ar pries
terību, aicinājumu kalpot Dievam 
sajuta gan Staņislavs, gan viņa divus 
gadus jaunākais brālis Antons, kurš 
jau vairākus gadus ir Vatikāna diplo
mātiskajā dienestā, dzīvo un strādā 

Āfrikas valstī Ruandā. Staņislavs ai
cinājumu kalpot baznīcai pārdomā
jis jau pusaudža vecumā, kad mācī
jies septītajā astotajā klasē. Tad, ie
stājoties garīgajā seminārā, tika pār
baudīts, vai tā ir viņa patiesā vieta. 
Staņislavs ir pārliecināts, ka katram 
jāredz sava vieta pasaulē, jo tad cil
vēks var būt laimīgs.

Izvēloties kļūt par priesteri, esot 
jārēķinās, ka sabiedrībā sākumā var 
būt arī neizpratne — kāpēc jauns cil
vēks, kurš varētu veidot ģimeni, velta 
savu dzīvi baznīcai? Sabiedrībā vieg
lāk pieņemt, ja priestera drēbēs redz 
cilvēku ar lielāku dzīves pieredzi. Tas 

Staņislavs
  Prikulis

       katoļu priesteris

«Uz pavesta 
viziti dūsīs 
vysi, kas var 
pakustēt. Tī, 
kurim mašyna 
salyuzuse — 
salobuosim, 
kuram nav 
degvīlas, mes 
paleidzēsim»

— Lāsma Zute

liekas pašsaprotamāk. Arī Staņislavs 
atminas kādu sarunu ar Aglonas ba
zilikas apmeklētājiem, kad viņš vēl 
mācījies garīgajā seminārā. «Cylvāki 
soka: tik jauns un jau par gareidznī
ku. Un es tymā breidī atbiļdieju: tys 
nav slyktuokīs dzeives veids, kū iza
vēlēt cylvākam. Dažreiz ir tei sajiuta, 
ka prīsters ir kaut kas taids, par kū 
cylvāki nūskumst, bet patīseibā tys 
i taišni ūtraižuok, tys ir kaut kas ļūti 
lobs. Es sovu jauneibas energeju varu 
īlikt vierteigā jūmā.»

Staņislavam kā priesterim esot 
tik daudz iespēju cilvēkiem izdarīt la
bu un vajadzīgu. Var dažādās situā
cijās sniegt žēlastību, spēcinājumu, 
salaulāt mīlošus cilvēkus, nokristīt 
bērnus, būt ģimenei garīgais atbalsts. 
Taču, līdzīgi kā cilvēki mēdz apbrīnot 
izvēli iet priesterības ceļu, Staņislavs 
apbrīno cilvēkus, kuri veido ģime
nes. «Es, verūtīs iz gimenem, radzu, 
cik tys ir gryuts aicynojums myusu 
dīnuos, gimenes dzeive — tys nav vīg
li. Myusdīnuos ir tik daudz gimeņu, 
kurom naīsadūd palikt kūpā. Cīš bār
ni, un lauluotī cīš.»

Un cieš tādēļ, ka cilvēkiem ne
esot pareiza vērtību skala. Daudziem 
galvenā prioritāte ir darbs, nauda, 
sev labākas dzīves nodrošināšana. 
Staņislavs ir novērojis, ka šobrīd vai
rumam cilvēku ir iestājies pagurums. 
Iemesls — cilvēki vispirms salūst ga
rīgi un tad tikai fiziski. «Cylvāks var 
vysod padareit vaira, bet tys lyu
zums nūteik gareigi — cylvāka dvēse
lē, pruotā un sirdī. Kod mes stypry
nojam gareigū pusi, sovu sirdi, pruo
tu, dvēseli, mes styprynojam Latveju 
un myusu cylvākus, jo, ja tys pagaiss, 

Staņislavs audzis 
septiņu bērnu 
ģimenē. Jaunākais 
brālis Antons 
jau vairākus 
gadus ir Vatikāna 
diplomātiskajā 
dienestā, dzīvo 
un strādā Āfrikas 
valstī Ruandā
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ieradīsies Viņa Svētība pā
vests Francisks. Staņislavs 
līdz pēdējam brīdim šau
bījies, vai tiešām tas notiks. 
Tāpēc šobrīd, kad pries
teri sarunājas savā starpā 

un jautā, cik daudz cilvēku 
no draudzēm plāno doties uz 

Aglonu, kur pāvests celebrēs svē
to misi Aglonas bazilikā, Staņislavs 
atbild: «Uz pavesta viziti dūsīs vysi, 
kas var pakustēt. Tī, kurim mašyna 
salyuzuse — salobuosim, kuram nav 
degvīlas, mes paleidzēsim, tai lai piļ
neigi vysi byutu Aglyunā.» Staņislavs 
uzsver, ka, gatavojoties šim notiku
mam, tāpat kā Latvijas simtgadei, ir 
svarīgi gan sakopt savu apkārtni, gan 
stiprināt sevi garīgi. Šobrīd katrā svē
tajā misē priesteris Staņislavs kopā 
ar draudzi piemin pāvestu un gaida 
Latvijā. l

Kāpēc Baltinava? Latgola — tei ir 
tei vīta, kur mes varim kūpt sovu 
volūdu, ryupētīs par sovu zemi, 
sovim dīvnomim, par cylvākim. 

Tuos ir myusu muojas.

Moto: dzeive ar Dīvu 
ir skaista.

BALTINAVA

vasals un spieceigs cylvāks, pat gud
rys cylvāks var vīnā mirklī salyuzt.»

Cilvēkiem garīgā sevis spēcinā
šana mēdz piemirsties un vairs ne
šķiet tik svarīga, kad dzīves līme
nis uzlabojas. Staņislavs min, ka arī 
Svētajos Rakstos Vecajā derībā tā bi
jis arī Izraēlas tautai. Tieši tādēļ ticī
gie reizi nedēļā dodas uz baznīcu, lai 
dievkalpojuma laikā vismaz stundu 
pārdomātu, kā dzīvojuši, ko darījuši 
pareizi un ko ne. Tas ir brīdis, lai sevi 
sakārtotu un spēcinātu garīgi. Šobrīd 
ir tik daudz iespēju, bet katra iespē
ja — tā ir jauna atbildība. Un atbildī
bas apziņai jāaug kopā ar iespējām, 
uzsver Staņislavs.

Viņš ir pārliecināts, ka dzīve ir 
skaista kopā ar Dievu, jo tad pat grū
tos pārbaudījumos cilvēks nav viens. 
Un dzīve kopā ar Dievu var būt pa
šiem neapzināta. «Mes vysi zynom, 

ka zagt un dareit ūtram puo
ri nav labi, tys nav uzlikts kai 
pīnuokums. Tys ir tai sau
camīs dabiskīs lykums, ku
ru Dīvs ir īrakstejs. Deļ tuo, 
ja cylvāks dzeivoj piec sirds
apziņas, tod jis dzeivoj piec 
Dīva lykuma. I tod cylvāks var 
nūdzeivuot sovu dzeivi — labi un 
skaisti, pošam nazynūt, paklausūt 
Dīvam.»

Staņislavu iedvesmo ceļošana, 
kultūra, arhitektūra, būšana pie da
bas, kur var elpot svaigu gaisu un 
būt prom no modernajām tehno
loģijām: mobilajiem telefoniem, in
terneta, elektrības. Staņislavam pa
tīk dzīva saruna ar cilvēkiem, dzīvas 
attiecības. 

Šobrīd Staņislavam viens no saviļ
ņojošākajiem notikumiem ir ziņa, ka 
septembrī pastorālajā vizītē Latvijā 
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A
r Ēriku (26) tie
kamies Līgatnes 
sporta centrā. Ir 
beidzies florbola 
turnīrs, un ma
zi vīriņi ar mel
nām somām un 
košām florbola 

nūjām dodas mājup. Gaisā ir neliela 
svētku sajūta: kliņģeris, uzvara, prie
cīgas sejas. Ēriks šo turnīru organizē
ja un pēc sarunas dosies atpakaļ uz 
dzimto Amatu. «Florbols man drī
zāk ir kā hobijs. Pamatdarbs ir spor
ta pasākumu organizēšana,» stās
ta Ēriks un nosauc arī savas papildu 
nodarbes: uz pusslodzi sporta skolo
tājs Nītaures vidusskolā un florbola 
tiesnesis nedēļas nogalēs. Deputāts  
Amatas novada domē. Un vēl viens 
pilna laika darbs — trīnīšu tētis.

Ērika dzimtā vieta ir Amatas no
vada Līvu ciems. Tur gājis bērnudār
zā, skolā un Līvos dzīvo joprojām. 
«Amatas novads ir kluss un mierīgs, 
taču dzīvīgs, jo tajā dzīvo jauni cilvē
ki un ģimenes.» Atrast dzīvesvietu 
Amatā nav vienkārši, arī īres cenas ir 
augstas. Ēriks stāsta, ka Līvu bērnu
dārzā pat nav brīvu vietu.

Sportisks Ēriks bijis vienmēr. 
Trenējies basketbolā un hokejā, līdz 
draugi sāka nodarboties ar florbolu. 
«Es arī gribēju. Aizgāju līdzi paska
tīties, un iepatikās. Florbols ir ne
daudz līdzīgs hokejam, un mērķis 
identisks — jāgūst vārti.» Viņš sāka 
spēlēt Cēsu Lekringā, vecākajā flor
bola klubā Latvijā. Lekrings esot 
Sibīrijas lēcējpele. Spēlēšanu nā
cās pamest, sākot studijas Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijā, 

taču saikni ar Cēsīm Ēriks saglabāja. 
Zinādams florbola virtuvi, viņš bija 
izdomājis, ka vajag aizpildīt tukšu ni
šu: mazās meitenes trenējās kopā ar 
puikām, tāpēc «pieliku sludinājumu 
sporta centrā, ka formēju meiteņu 
komandu». Uz pirmo treniņu atnāca 
piecas meitenes, pamazām atveda 
līdzi draudzenes, plus vēl Ēriks ap
zvanīja dažus vecākus, aicinādams 
piedalīties. Un komanda bija gatava, 
brīvdienās viņš no Rīgas brauca uz 
Cēsīm strādāt. Šobrīd Bauers ir flor
bola treneris mazajām meitenēm 
un sieviešu Lekringa komandai. «Ja 
Cēsis nebūtu tik tuvu Rīgai, iespē
jams, es saikni ar savu pilsētu ne
būtu saglabājis. Attālums ir diezgan 
noteicošs faktors. Redzēju, cik reti 
uz dzimto vietu brauca kursabiedri 

   Ēriks 
Bauers

       florbola
treneris

«Man Rīga  
vairs nepatīk. 
Nebija jau slikti 
studiju laikā, 
kad dzīvojām 
astoņi cēsnieki 
vienā dzīvoklī 
pašā centrā»

— Ieva Alberte

no Latgales,» stāsta Ēriks. Savukārt 
tie, kas no Valmieras, Tukuma un 
Saldus, — piektdienas vakarā prom 
un pirmdienas rītā atpakaļ. «Mani 
vecāki ir no Alūksnes puses. Ja viņi 
joprojām dzīvotu tur, es diez vai at
grieztos,» lēš Ēriks. 

Nozīmīgs iemesls dzīvi saistīt ar 
Cēsīm bija tagad jau sieva Maija. Viņa 
arī studēja sporta akadēmijā un strā
dāja par florbola izlašu koordinato
ri. Kādā augusta dienā savā dzim
tajā Valmierā viņa organizēja turnī
ru un tur ar Ēriku satikās neformā
lākā gaisotnē. «Un cauri bija,» viņš 
smaida. Iemīlējās. Kad bija 25 gadus 
vecs, piedzima trīnīši. Tagad Artūrs, 
Emīls un Kristaps ir divus gadus un 
trīs mēnešus veci. Šobrīd Maija strā
dā Ieriķos par sporta skolotāju un ar 
mazajiem brauc līdzi uz florbola sa
censībām, kuras tiesā vai organizē tē
tis. «Uzliekam viņiem stūrī savus vār
tus. Es gan ceru, ka viņi nekļūs par 
florbolistiem,» smaida tētis. 

Pagaidām tikai Artūrs izrāda in
teresi, Emīls un Kristaps smuki zīmē 
un mēģina dziedāt. «Paldies Dievam, 
visiem ir viens režīms: reizē ēd, guļ 
un reizē arī slimo.» Lieli palīgi auklē
šanā ir vecvecāki, jo citādi būtu grūti. 
Baueri mazos neņem līdzi uz dzimša
nas dienām un  kāzām, jo tad paši ne
atpūstos — strikti nodala laiku, kad ir 
mamma un tētis un kad vīrs un sie
va. Pēc iespējas vairāk cenšas pavadīt 
brīvdienas kopā, kaut arī Ērikam bie
ži ir pasākumi. Pamazām viņš atsa
kās no tiesāšanas brīvdienās, jo zau
dētos vakarus nauda neatspēko.

«Cēsīs man viss ir,» saka Ēriks un 
nespēj iedomāties labāku dzīvesvietu 
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savai ģimenei. Arī sievai valmierie
tei Cēsis patīk labāk par Valmieru. 
Ēriks kā plusu min plašās kultūras 
un izklaides iespējas, īpaši jau vasa
rā ir liela dzīvība. Labs kinoteātris 
ir Siguldā. «Man Rīga vairs nepatīk. 
Nebija jau slikti studiju laikā, kad dzī
vojām astoņi cēsnieki vienā dzīvoklī 
pašā centrā, Marijas ielā. Tagad vairs 

nesaista burzma.» Vienīgais Rīgas 
pluss esot tas, ka ir lielākas se

vis pilnveidošanas iespējas iz
glītībā. Uz galvaspilsētu aiz
skriet sanāk reizi divās ne
dēļās, lai papildinātu flor
bola ekipējumu.

Turpat Amatā un netālu 
Āraišos Ēriks organizē nūjo

šanas pārgājienus, arī skrie
šanas sacensības. Nūjošanas? 

«Pats biju skeptisks sākumā, 
akadēmijā paņēmu kursu to pamā

cīties. Sieva nūjoja, un es arī pamēģi
nāju. Nav nemaz tik vienkārši, kā iz
skatās,» saka Ēriks. Un tas ir demo
krātisks, pieejams kustēšanās veids. 
Tāpat kā florbols, tāpēc arī izplešas 
reģionos. Florbolā ir daudz vārtu gū
šanas iespēju, tas ir dinamisks, un arī 
ekipējums nav dārgs. «Šķiet, ka viena 
reģiona florbola kluba budžets ir tik, 
cik viena VEF basketbolista alga,» 
smaida Ēriks. 

Piemēram, Stalbe ir mazs cie
mats pie Cēsīm, taču ticis šosezon 
pusfinālā un spēlēs Arēnā Rīga. Pērn 
finālā Stalbe ieguva bronzu Latvijā. 
Tā nav Ērika komanda, taču viņš pa
matus ielicis Nītaures puikām, kuri 
turnīrā ieguva bronzu starpnovadu 
čempionātā. Ēriks ir sporta skolotājs 
Nītaures vidusskolā. «Gandarījums 
pārņem, kad redzu — esmu kaut ko 
iemācījis. Priecājos, ka meitenēm ir 
labi sasniegumi. Dažas manējās jau 
spēlē labā līmenī U-19. Tāpat forša 
sajūta ir, kad izdevies labi noorga
nizēt pasākumu un tas noslēdzas ar 
zaļumballi.»

Domājot par valsts jubileju, 
Ēriks saka: «Novēlētu mazāku bu
džetu simtgades svētkiem un ma
zāk aizbraucēju. Pats esmu pastrādā
jis Anglijā un zinu, ka nav tik forši, 
kā no malas šķiet.» Pēc vidusskolas 
Ēriks devās līdzi draugam četru mē
nešu peļņā uz apģērbu veikala Marks 
& Spencer noliktavām. Pēc vienmuļas 
dzīves rindu mājās ar poļiem un tuni
siešiem Ēriks nosolījās tur vairs neat
griezties. «Labu darbu var atrast arī 
Latvijā. Ja neizdodas, tad kļūda ir iz
vēlē. Jo, ja dari to, kas patīk, tad at
radīsi darbu jebkur. Arī reģionos. 
Nevajag iet svešu ceļu, vajag iet savē
jo,» saka Ēriks. Tāpat ar dzīvesvietu 
— jādzīvo tur, kur jūties piederīgs un 
savējais. l

Kāpēc Amata? Klusa un 
mierīga vieta, tajā pašā 

laikā tuvu Rīgai.

Moto: neiet svešu ceļu. 
Ieraudzīt lietas, kas 

patiešām patīk.

AMATA

«Florbols man 
drīzāk ir kā hobijs. 
Pamatdarbs ir 
sporta pasākumu 
organizēšana»
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V
iņš runā un kus
tas ļoti ātri, nodo
māju, vērojot uzņē
mēju Sandri Štālu 
(27). «Jā, arī ēdu 
es ātri. Laika vien
mēr trūkst,» viņš 

smejas. Maija beigās aprit četri gadi, 
kopš Aizputē puisis atvēra Beķereju-
SS. Trešdienas rītā tajā valda patī
kams miers, ko ik pa laikam pārtrauc 
durvju zvaniņš, ienācis apmeklētājs. 
Sandris veikli pārvietojas no nomaļā 
galdiņa, pie kura notiek mūsu saru
na, līdz kasei un atpakaļ. Ar katru pir
cēju drusku aprunājas un iesaka, kas 
garšīgāks.

Pēc Aizputes vidusskolas beig
šanas Sandris četrus gadus Latvijas 
Universitātē studēja ekonomiku, ta
ču galvaspilsētā neiedzīvojās. «Man 
tā drūzma nepatīk,» par dzīvi Rīgā 
saka Sandris. Beidzot augstskolu, vi
ņam bija iespēja palikt Rīgā un strā
dāt bankā. «Bet par to naudu, ko 
man tur solīja, es nevarēju atļauties 
pat dzīvesvietu. Nevarēju palikt ne
atkarīgs.» Tāpēc pārbrauca mājās. 
Vecāki deva laiku pārdomām un solī
ja palīdzēt. Sezonā puisis strādāja ce
ļubūvē. Padevās labi, arī nopelnīt va
rēja. «Bet vai es to gribu darīt? Ja es
mu četrus gadus mācījies, lai man tas 
nebūtu jādara.» Kopš 14 gadu vecu
ma viņš vasarās ik gadu brauca strā
dāt pie tēta uz Īriju, tomēr ilgtermiņā 
arī to noteikti nevēlējās darīt.

Ideja par beķereju radās Sandra 
mammai. Viņa ieminējās, ka Aizputē 
nav tādas nelielas kafejnīcas, kurā no
pirkt garšīgu bulciņu. Tā puisim bija 
pilnīgi sveša joma. «Ziemassvētkos 

pats pīrāgus necepu,» viņš smaida. 
Saldumi garšoja, bet izpratnes par 
to, kas nepieciešams, lai izveidotu 
jaunu ceptuvi un kafejnīcu, — nekā
das. Lai ideja izdotos, ļoti būtiski bi
ja daži ceļā sastaptie cilvēki. «Kārtis 
bija saliktas tā, ka tam bija jāno
tiek,» par to, kā izdevās kafejnīcai 
piesaistīt pieredzējušu konditori, sa
ka Sandris. Uzticēties 23 gadus ve
cam čalim, kurš aicina nākt strādāt 
un veidot jaunu kafejnīcu, nav viegli, 
viņš smejas. Tā bija liela veiksme. Vēl 
viens palīgs bija kādas Saldus kafejnī
cas īpašniece, kuru Sandris uzrunā
ja. Mamma viņam bija ieteikusi, ka 

   Sandris
Štāls

    beķerejas 
saimnieks

Uzticēties  
23 gadus vecam 
čalim, kurš 
aicina nākt 
strādāt un 
veidot jaunu 
kafejnīcu, nav 
viegli, viņš 
smejas. Tā bija 
liela veiksme

— Marija Leščinska

tur cep garšīgas bulciņas. «Viņa man 
uzreiz teica — mums ir viens notei
kums, netaisiet kafejnīcu Saldū. Kad 
piekritu, visu izstāstīja. Ir tik labi, ka 
ir tādi cilvēki.»

Bet viss vienmēr apstājas pie 
naudas, Sandris nopūšas. Pašam lī
dzekļu biznesa sākšanai nebija, tā
pēc viņš nolēma pretendēt uz finan
šu institūcijas ALTUM atbalstu. «Jūs 
ar saviem ienākumiem nesegsit iz
devumus,» joprojām atceras, kā bi
ja pamatots atteikums galvot viņa 
biznesa plānu. Pats to bija uzrakstī
jis, visu sīki izdomājis un izkalkulē
jis. «Par laimi, es to skolā biju iemā
cījies.» Negribējās visam atmest ar 
roku. Tāpēc Sandris plānu pārstrā
dāja un aizdevumu tomēr saņēma. 
Kredītu viņš tagad jau ir atmaksājis. 
Visus brīvos līdzekļus apzināti tam 
novirzīja, lai ātrāk tiktu vaļā no pa
rāda. Tagad ar mierīgu sirdi var plā
not, kā attīstīt savu biznesu.

Nākamais pārbaudījums bija at
rast piemērotas telpas. Veidojot biz
nesa plānu, bija jau noskatītas paš
valdībai piederošas. Taču, kamēr 
plāns vēl nebija apstiprināts, līgumu 
par telpām neslēdza. Līdz kādu die
nu Sandra mamma, kura tobrīd bi
ja pašvaldības deputāte, atnāca mā
jās un pastāstīja, ka sēdē nobalsots 
par telpu atdošanu kādam citam. 
Īsā laikā atrast un piemērot ceptu
ves un kafejnīcas vajadzībām jaunas 
telpas nebija vienkārši, taču iegūtais 
rezultāts ir labs. Vienstāva koka ēka, 
kurā atrodas beķereja, ir pašā pil
sētas centrā. Tai garām ik dienu so
ļo daudzi aizputnieki. Tomēr pirms 
beķerejas atvēršanas ēka vairākus 

«Kas ir sliktākais, 
kas varētu notikt? 
Nāksies pastrādāt 
citur un atdot 
kredītu? Bet, ja 
izdodas, cik tad ir 
forši!» 
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būtu papildu izmaksas. Pašam ikdie
nā esot uz vietas, vieglāk arī uzturēt 
beķerejā vēlamo kārtību. Labākā at
pūta viņam ir sports. Tajās dienās, 
kad Sandris kopā ar Aizputes volej
bola komandu spēlē Latvijas pirmajā 
divīzijā, viņa aiz letes nav. 

Jāpaļaujas uz iekšējo sajūtu — 
ja pašam liekas, ka tiešām nevajag, 
tad var nedarīt. Bet, ja ir izpildīti vi
si priekšnosacījumi, lai ideja izdotos, 
tomēr māc vēl nelielas šaubas, vajag 
saņemties un īstenot iecerēto — ne
nobīties no sava sapņa, saka Sandris. 
«Kas ir sliktākais, kas varētu notikt? 
Nāksies pastrādāt citur un atdot kre
dītu? Bet, ja izdodas, cik tad ir forši!» 
Aizputē atgriezušies arī daudzi viņa 
skolasbiedri. Daži strādā citās pilsē
tās un dzīvo Aizputē. Bet daudzi arī 
sākuši kādu biznesu dzimtajā pilsētā. 
«Nav tā, ka visi brauc prom, kāds mē
ģina darīt arī šeit uz vietas.» l

Kāpēc Aizpute? Mani te 
viss apmierina, dzīvošanai 

ļoti ērta vieta.

Moto: ja mēģināsi kaut ko darīt, 
ir liela iespēja, ka kaut 

kas arī izdosies.

AIZPUTE

gadus bija stāvējusi tuk
ša. Apjomīgam remontam 
biznesa plānā līdzekļi ne
bija paredzēti. Palīgā nā
ca tēva brāļi. Viens no vi
ņiem bija arī beķerejas pir
mais klients. Ticējums vēsta 
— lai viss izdotos veiksmīgi, pir
majam pircējam jābūt vīrietim, 
stāsta Sandris. Tāpēc sarunājis onku
li. Tomēr arī citu klientu nav trūcis. 
Vai nu Sandris ļoti lēni strādā ar ka
si, vai interese tiešām ir liela, mājās 
pēc tam smējušies. «Mazā pilsētiņā 
visi par tevi zina, ir interese, jo tas ir 
kaut kas jauns.»

Svarīgākais — lai būtu garšī
gi, tad cilvēki nāks. Visām kūkām 
un smalkmaizītēm izmanto vietē
jās olas, īstu putukrējumu. Beķerejā 
ceptās bulciņas tirgo vairākās vietās 
tuvējā apkārtn ē. Daudz ir pasūtīju
mu. «Katru dienu kādam ir svētki,» 

smaida Sandris. Bet visvai
rāk darba ir lielajos svētkos 
— Ziemassvētkos, Lieldienās 
un Jāņos. Vakarā, kad pats 
piesēdies pie ģimenes svēt

ku galda, nogurums ir ļoti 
liels. Bet atteikt nedrīkst, pār

liecināts Sandris. 
«Daudziem ir stereotips — ja esi 

uzņēmējs, vari tikai vadīt. Bet reali
tātē tu strādā vēl vairāk.» Nereti ār
pus darba laika, vakaros, brīvdienās. 
Šajos četros gados bijušas uz vienas 
rokas pirkstiem saskaitāmas dienas, 
kurās Sandris nav darījis neko sais
tībā ar savu beķereju. Atbildība pret 
klientiem un darbiniekiem — ceptu
vē strādā trīs konditori, Sandrim ir 
arī palīgs, kas aizvieto viņu pie ka
ses, —  ir liela. Sākumā viņš nebija do
mājis, ka četrus gadus pats stāvēs arī 
aiz letes. Tomēr vajadzību ir daudz, 
un vēl kāda darbinieka algošana 
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K
ad uzzināju, ka 
man jābrauc inter
vēt Aijas kūku īpaš
nieci, man siekalas 
saskrēja mutē, jo 
kurš gan manā pusē 
nezina Aijas kūkas — 

krāšņo un smaržīgo stendu Straupes 
Zirgu pasta svētdienu tirdziņā, kuru 
var uzreiz pazīt pēc tā, ka garum ga
rās rindas stāv no tirgus atvēršanas 
līdz pat slēgšanai! Te gatavo visgar
šīgākos eklērus, kādus esmu Latvijā 
atradusi (un es patiešām specializē
jos uz eklēru meklēšanu — nogaršo
ju visus, ko vien ražo), te var mielo
ties ar visgaisīgākajiem ūdenskliņģe
riem, pasūtīt visdažādākās tortes, pī
rādziņus, groziņus, napoleonus un 
vēl daudz ko citu. Un tāpēc jo lielāks 
pārsteigums man bija, uzzinot, ka 
tik veiksmīga uzņēmuma priekšga
lā stāv pavisam jauna meitene Kitija, 
kurai ir tikai 27 gadi.

Dzimusi Pārgaujas novada Strau
pes pagastā, Kitija kūku cepšanā ir 
līdz ausīm iekšā jau no pašas dzim
šanas — viņas piedzimšanas gadā Ki
tijas mamma izcepa savu pirmo kū
ku draudzenei un tā sanāca tik gar
šīga, ka arī citiem sāka vajadzēt, lai 
viņiem cep kūkas. Cilvēki nesa pro
duktus, un Kitijas mamma, dzīvoda
ma Straupes dzīvokļu mājā, parasta
jā plītī cepa gandrīz visam pagastam. 
Vēlāk ražošana pārcēlās uz pielāgo
tām garāžas telpām, bet, kad vecāki 
izšķīrās, ģimene pārvācās uz pašrei
zējo māju, kur jau ierīkota sertificēta 
ceptuve īpaši veidotās telpās.

Jau 16 gados Kitija zināja — vai 
nu viņa, vai māsa noteikti turpinās 

mammas iesākto. Un visu laiku do
māja — interesanti, kā es varēšu sa
vienot biznesu ar savu parasto dar
bu, jo pilnībā atdot sevi kūku cepša
nai nevēlējās? Bet tad pirms četriem 
gadiem Kitijas mamma pēc ilgas sli
mošanas devās mūžībā un nekas cits 
neatlika, kā ķerties pie darba un da
rīt. «Kad biju maza, man vienmēr 
pirksti visur bija iekšā — mīklā, krē
mos. Bija jākapā sīpoli, jāgriež gaļa, 
jāmazgā trauki. Šis man nav nekas 
jauns, man tas visu laiku bijis apkārt. 
Nav tā, ka galīgi sāku no nulles, es 
vienmēr esmu zinājusi, kādām jābūt 
Aijas kūkām — ar bērnības garšu.»

Par Aijas kūkām uzņēmumu sauc 
tāpēc, ka tāds bija mammas vārds, 
— Kitija to nav gribējusi mainīt. Bieži 
vien cilvēki uzrunā viņu par Aiju, un 
viņa arī nesaka «nē, nē, mani sauc 
Kitija» — tas neesot būtiski.

Kūku receptes Kitijai nāk no da
žādām vietām — daļa no mammas 

  Kitija
Dzērve

      kūku cepēja

«Es vienmēr 
esmu zinājusi, 
kādām jābūt 
Aijas kūkām 
— ar bērnības 
garšu»

— Dace Rukšāne-Ščipčinska 

pierakstiem lielās un biezās grāma
tās, daļu atmiņā saglabājusi viņu 
ilggadīgā darbiniece, kas strādā uz
ņēmumā jau no paša sākuma, daļu 
Kitija izgudro no jauna. Vārītā krē
ma groziņi, kas ir viens no maniem 
Aijas kūku favorītiem un ar kuriem 
es šņakstīgi mielojos, intervēdama 
Kitiju, ir gatavoti pēc vecmāmiņas, 
kuru visi sauca par Dūdiņu, recep
tes. Tagad šos groziņus oficiāli sauc 
par Dūdiņas groziņiem. Kitija savu 
sortimentu veido gan no vecmodī
gām receptēm, gan sekojot jaunāka
jām konditorejas tendencēm un mo
des pavērsieniem pasaulē, bet gal
venais kritērijs vienmēr paliek — lai 
viss ir tīrs, no labām sastāvdaļām un 
garšīgs.

Visvairāk sanāk norauties nedē
ļas nogalēs, jo kūku biznesā nevar 
tā, ka pa nedēļu sacep un tad svēt
dienās pārdod, visam jābūt svaigam. 
Jā, nedēļas laikā kūkas ņem arī vai
rākas kafejnīcas un pienotavas, ta
ču visvairāk cilvēki ēd kūkas sest
dienās un svētdienās. Tikko ir bei
gusies Žagarkalna slēpotāju sezona, 
un Kitija smej: «Žagarkalns noslēpoja 
diezgan daudz kūku.»

Šogad Kitijai jāstrādā īpaši čakli 
un veikli, jo katru otro nedēļu viņai 
ir mācības Rīgā, un šīs nedēļas, kā 
par spīti, sakrīt ar Straupes tirdziņu 
nedēļām (Straupes tirdziņš darbojas 
katra mēneša pirmajā un trešajā svēt
dienā). Kitija mācās RISEBA uzņē
mējdarbības vadību un ar lielu entu
ziasmu brauc uz Rīgu. «Jā, sanāk liela 
braukāšana, bet tā ir mana izvēle. Arī 
tas, ka man nav laika, ir mana izvēle, 
es vienkārši citādi nemāku.» Savulaik 
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Kitija jau mācījās Rīgā — Kultūras ko
ledžā, kur gribēja apgūt deju skolotā
jas profesiju, taču pabeidza laikmetī
gās dejas kursu, kas meitenei no re
ģiona, viņasprāt, bija liels izaicinā
jums. Tomēr strādāt savas izglītības 
jomā viņai nesanāca — bija jādodas 
atpakaļ uz mājām un jāvada uzņē
mums. Turklāt bija jāpārņem ne ti
kai kūkas, bet arī visa saimniecība ar 
zemi un dārzu, paralēli neaizmirstot 
par savu sabiedrisko dzīvi.

Kitija atzīst, ka tikai tagad pama
zām beidz sapņot, kļūst pieaugusi un 
sāk skatīties uz dzīvi reāli — tad augst

skolā apgūtās zināšanas lieti noder. 
Gan finanšu plānošanas pras

mes, gan iegūtā atziņa, ka «kū
kas ir viss», jo tās viņai pa
līdz gan noturēt saimniecī
bu, gan apmaksā mācības, 
gan transportu uz Rīgu, 
gan nodrošina viņas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas. 

Kursa darbu Kitija rakstīs 
par sava uzņēmuma plusiem 

un mīnusiem, un tas viņai dod 
iespēju vēl labāk iepazīt vidi, ku

rā viņa ikdienā strādā, — novērot ap
grozījuma plūsmu, peļņu, izstrādāt 
mārketinga paņēmienus. «Mamma 
man bērnībā iemācīja darbu — es va
ru teikt, ka man piemīt tas, ko sauc 
par darba tikumu, es nekautrējos tā 
teikt,» nosaka Kitija. «Ir visādi gā
jis, bet tagad es jau uz problēmām 
skatos ar nobriedušu viedokli — ne
mest plinti krūmos, bet domāt, kā to 
atrisināt.»

Uz Rīgu Kitijai patīk braukt ne ti
kai mācību dēļ, bet arī tādēļ, lai pa
būtu cilvēkos, — cik iespējas, laiks 
un skolas grafiki atļauj, viņa lab
prāt ceļo, daudz pastaigājas ar sa
vu suni Robertu, organizē svinības 
ar draugiem. Straupe, viņasprāt, at
rodas ideālā vietā — līdz Cēsīm vai 
Valmierai tikai 20 minūtes, līdz Rīgai 
knapi stunda. Ja labi saplāno, var vi
su paspēt, bet tajā pašā laikā apkārt 
ir miers un klusums, tepat ir Riebiņu 
ezers, te mežs skriešanai, pat fiziote
rapeite netālās mājās. «Te ir visas ie
spējas — sports, pašdarbnieku kolek
tīvi, kultūras pasākumi visā novadā, 
attīstīta uzņēmējdarbība,» teic Kitija. 
Mazpilsētas klačas viņu nebaida, jo 
viņa par tām neko nezina — komu
nicē ar saviem draugiem, kuriem in
teresē būvēt dzīvi, attīstīt saimniecī
bas, risināt tehniskas problēmas, ne
vis mēli kulstīt.

Kad dodos prom no Kitijas, vi
ņa man iesaiņo līdzi veselu kaudzi ar 
Dūdiņas groziņiem, un šodien, atšif
rējot interviju, esmu pārēdusies līdz 
ūkai, jo tie ir tik garšīgi, ka nevaru ap
stāties. l

Kāpēc Straupe? Viss ir tepat. Nemaz 
neesmu tā uz vietas, esmu mūžīgā 

skrējienā un starp saviem cilvēkiem.

Moto: varu pahaltūrēt sev, bet, 
kolīdz iesaistīti citi cilvēki, 

nekādas nolaidības — 
sirdsapziņa neatļauj.

STRAUPE

«Mamma man 
bērnībā iemācīja 
darbu — es varu 
teikt, ka man piemīt 
tas, ko sauc par 
darba tikumu, es 
nekautrējos tā teikt»
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P
ar policistu Mārtiņš 
(25) gribēja kļūt jau 
bērnībā. Filmās bija 
redzēts, kā izmeklē
tāji atšķetina sarežģī
tus noziegumus, se
ko pārgalvīgas pakaļ

dzīšanās bandītiem, kuri vienmēr 
tiek notverti un saslēgti roku dzel
žos. Jā, Rundāles puikam gribējās 
tādu darbu. Kad bija iespēja Ēnu 
dienā pavērot Valsts policijas dar
bu, viņam kļuva skaidrs, cik ļoti vi
ņu ikdiena atšķiras no kinoindus
trijas trilleriem. Tomēr Mārtiņš tik 
un tā nolēma studēt jurisprudenci 
un tagad jau ceturto gadu ir paš
valdības policists Rundāles nova
da vairāk nekā četriem tūkstošiem 
iedzīvotāju.

«Interesants,» Mārtiņš vienā 
vārdā raksturo savu darbu. No rī
ta pamostoties, nekad nevar zināt, 
ko jaunā diena nesīs. «Bieži braucu 
izšķirt strīdus, kas radušies dažādu 
iemeslu dēļ: par zemes robežām, 
pārāk skaļu mūziku, trokšņošanu 
nakts laikā. Ja vīrs un sieva plēšas, 
jāizvērtē, vai viņi var savus bērnus 
pieskatīt. Daudzi dzer. Apsekoju 
nekoptās teritorijas. Jākontrolē arī, 
kā vietējie ievēro makšķerēšanas 
noteikumus.»

Rundāles novadā policista rūpe 
ir nevis bīstami recidīvisti, kontra
bandisti, pat ne sīki blēži. Visvairāk 
darba rada alkoholisms un sociā
lo problēmu dēļ izraisītas bēdas. 
Bieži arī vecīši, lai kliedētu vientulī
bu, izsauc policistu. Pirms Mārtiņš 
sāka strādāt pašvaldībā, nevarēja 
pat iedomāties, cik daudz pārskatu 

vajadzēs rakstīt, cik daudz viņa 
darbā būs kopīga ar vietējo sociālo 
dienestu un bāriņtiesu.

«Tagad jau ir viegli strādāt tā
pēc, ka cilvēki ir zināmi. Jo policis
ta redzeslokā nonāk vieni un tie pa
ši cilvēki,» saka Mārtiņš. «Sākumā 

  Mārtiņš
Brikers

Rundāles novada 
policists

«Ļaunākais, 
ka dzer aizvien 
jaunāki 
pusaudži. Grūti 
noskatīties, ka 
jauni cilvēki 
brīvdienas 
nosēž pie 
veikala dzerot. 
Protams, 
kādam 
aptumšojas 
prāts, izceļas 
strīdi. Skumji»

— Gunita Nagle 

bija tā — izsaukums pie dzērāja, kas 
stipri apreibis guļ kādā no grāv
jiem. Izšļupstēt, kā viņu sauc, cil
vēks nevar. Gandrīz bija jāstiepj ap
kārt pa ciematu, lai saprastu, no 
kurām mājām viņš ir un uz kurie
ni jāaizved. Tagad vienkārši — pie
brauc, atpazīsti, aizved uz mājām. 
Ļaunākais, ka dzer aizvien jaunā
ki pusaudži. Grūti noskatīties, ka 
jauni cilvēki brīvdienas nosēž pie 
veikala dzerot. Protams, kādam 
aptumšojas prāts, izceļas strīdi. 
Skumji.»

Mārtiņš atzīst, ka laukos skolu 
bērniem esot arī maz piedāvāju
mu, kā lietderīgi pavadīt brīvo lai
ku. Taču atceras, ka pats, audzis 
laukos, kopā ar citiem puikām rā
vās laukā spēlēt futbolu, izdomā
ja sev spēles un nodarbes. Tagad 
skolēni maz laika pavadot ārā spor
tojot vai spēlējoties. Grib, lai pie
augušie, piemēram, notīra sniegu 
no aizsaluša dīķa. Gaida, kad kāds 
cits noorganizēs viņiem aktivitā
tes. «Es gribu motivēt cilvēkus pa
šus sakopt vidi sev apkārt, labāk 
justies un labāk dzīvot,» Mārtiņš 
skaidro, kāpēc, viņaprāt, nedrīkst 
tikai prasīt, lai viss vajadzīgais tiktu 
nodrošināts. 

«Vislielākais prieks, ka kāds no 
pusaudžiem, kas kādreiz bija nonā
cis manā un sociālo dienestu uzma
nības lokā, nevienā no policijas no
daļām nav pastāvīgais klients. Tad 
saprotu, ka manam, sociālo darbi
nieku un psihologa darbam ir bi
jusi jēga,» viņš saka. Bet ļoti grūti 
esot situācijās, kad vecāki negrib 
noskaidrot, kāpēc viņu atvase ir 

«Oi, kas tik nav 
bijis! Esmu saukts 
tāpēc, ka kaimiņa 
suns staigā 
pa pagalmu. 
Ievārījuma 
burciņa pazudusi. 
Cilvēkam ir kaut 
kas nozagts, bet 
viņš nevar īsti 
atcerēties, kā 
izskatās nozagtās 
lietas. Savainotu 
stārķu dēļ»
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policiju,» smejas Mārtiņš. 
«Citreiz var pabrīnīties, 
par kādiem sīkumiem iz
sauc policistu. Vienlaikus 
tad, kad tiešām vajadzīga 
policijas iejaukšanās, ne

viens neko nezina, nav re
dzējis un nav gatavs ne palī

dzēt, ne uzņemties atbildību.»
Tomēr lēmumu strādāt dzim

tajā novadā par policistu Mārtiņš 
ne mirkli nav nožēlojis. Lai gan ik
dienā redz ne tos priecīgākos brī
žus un reti viņam saka «paldies», 
Mārtiņu motivē apziņa, ka viņš ar 
savu darbu var dzīvi laukos pada
rīt drošāku un patīkamāku. Tad 
pašam esot priecīgi. «Vienalga, lai 
kas būtu cilvēks, viņš ir pelnījis iz
turēšanos ar cieņu un līdzjūtību. 
Viņam jāpalīdz.» l

Kāpēc Rundāle? Šeit ir skaista 
daba, ko esmu iepazinis kopš bērnības 

un uzskatu par savām mājām.

Moto: vienmēr izturies pret 
cilvēku tā, kā tu gribētu, 

lai izturas pret tevi!

RUNDĀLE
iesaistīta kādos noziedzīgos noda
rījumos. «Parasti iemesli, kāpēc 
bērni izdara kādus pārkāpumus, 
nav tik vienkārši. Protams, ir situā
cijas, kad kaut kas izdarīts barā — 
tikai tāpēc, ka citi darīja. Bet tas ir 
reti, pārsvarā jāpēta visa ģimene, 
lai saprastu, kāpēc bērns ir pārkā
pis uzvedības vai likuma robežas. 
Visgrūtāk ir tad, ja vecāki negrib 
sadarboties un atzīt, ka ir problē
mas. Vēl trakāk, ja viņi aizstāv bēr
nu, iegalvojot sev un bērnam, ka 
viņš ne pie kā nav vainīgs,» Mārtiņš 
nopietni saka.

Policists ir pārliecināts, ka sods 
nav efektīvākais veids, kā ietek
mēt cilvēkus, tāpēc viņš ikdie
nā cieši sastrādājas ar sociālajiem 
darbiniekiem, bāriņtiesu, pašval
dības psihologu, arī Pilsrundāles 

vidusskolas pedagogiem un 
psihologu. «Diezgan bieži 
pašam kā psihologam jā
strādā. Ne tikai darbā ar 
bērniem, arī ar pieauguša
jiem. Aizbrauc uz izsauku
mu, bet cilvēku ne tik daudz 
satrauc ielaušanās viņa pagra
bā, cik liela vēlme ar kādu paru
nāties. Dažkārt pat nesaprotu, kā
pēc esmu izsaukts,» stāsta Mārtiņš. 

Viņš gandrīz līdz asarām sa
smīdina, atcerēdamies, ka reiz iz
saukts, lai novērstu, kā pa telefo
nu teikts, «vardarbību pret dzīv
nieku». Kas tad patiesībā notika? 
«Kaķis bija nozadzis no šķīvja vis
tas stilbiņu, un pēc tam vīrs, paķē
ris slotaskātu, bija skrējis viņam pa
kaļ. Neatceros, trāpīja kaķim ar to 
slotaskātu vai ne, bet sieva izsauca 
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A
r Danu (32) tieka
mies skolā Cēsīs — 
te Piebalgas ielas 
pašā sākumā, vecas 
mājas otrajā stāvā, 
ir izveidotas omu
līgas telpas skolas 

vajadzībām. Pašā centrā liela, ap
vienota telpa ar dažādu zonējumu: 
var paēst, atpūsties, padarboties ar 
radošām lietām, pārģērbties, pasē
dēt, atgulties. Pie griestiem, augšpē
dus apgāzts, karājas krāsains, rel
jefs pilsētas makets, kas palicis pā
ri no kāda projekta — nav īsti bijis, 
kur likt, ārā arī negribējies mest, tā
pēc nolemts to pielikt pie griestiem. 
Turpat no griestiem karājas slaiki 
bērzu stumbri, arī daļa no kāda pro
jekta, kas tagad pārtapusi interjera 
elementā. 

Visās malās rosās bērnu grupi
ņas, kas man kā atnācējai sevišķu 
uzmanību nepievērš — tik ļoti viņi ir 
iegrimuši savos darbos. Atsevišķi no 
lielās telpas ir nodalītas klases: mājī
gas, siltos toņos iekārtotas telpas ar 
dažādi izvietotiem krēsliem un gal
diem — citur tie ir kā «parastā» sko
lā rindās viens aiz otra, citur aplī ap 
galdu, vēl citur pavisam brīvi telpā. 

Dana stāsta, ka līdz perfektu
mam vēl tālu — kad klase sāk pa īs
tam funkcionēt, tikai tad redzi, kā 
būtu bijis labāk. Visu apgūto pie
redzi un prasmes Cēsu Jaunā sko
la ņems līdzi uz jaunajām mājām, 
uz kurām grasās drīz pārvākties, jo 
šīs telpas jāpamet, turklāt tās skolai, 
kas ar katru gadu aug arvien lielāka, 
jau kļūst par mazu. «Tur jau uzreiz 
varēsim iekārtot klases tā, kā mums 

šķiet vislabāk. Jā, ir mazliet žēl aiz
iet, te mēs katru stūrīti esam savām 
rokām veidojuši, paši vien — kad ie
nācām, te bija drausmīga miskaste, 
visu nācās atjaunot no nulles.»

Dana Cēsu Jaunajā skolā strādā 
jau piekto gadu — visu laiku biju
si direktore, bet tagad skola papla
šinājusies un ir radusies vajadzība 
pēc īsta vadības cilvēka, kas uzņem
tos visus organizatoriskos un lietiš
ķos darbus. Danai pašai vairāk pa
tīk izglītības radošā puse, ko var da
rīt tikai tiešā kontaktā ar bērniem, 
nevis pildot direktores amatu — paš
laik viņa ir sākumskolas direktora 

  Dana
Narvaiša

     Cēsu Jaunās skolas 
attīstības vadītāja

«Skolas ideja 
ienāca prātā 
vecāku grupai, 
kas dzīvo Cēsīs. 
Būtībā skola 
ir radusies 
sociālajos tīklos 
un ar sociālo 
tīklu atbalstu ir 
attīstījusies»

— Dace Rukšāne-Ščipčinska

vietniece metodikā, bet jau drīz būs 
pamatskolas attīstības vadītāja.

Dana pati nāk no Valmieras un ir 
bijusi aktīva jau agros gados — viņa 
ir viena no Valmieras Jauniešu do
mes dibinātājām un aktīvistēm, vē
lāk studējusi Vidzemes Augstskolā 
tūrisma organizāciju un vadību, 
nolikusi maģistrus pārvaldībā un 
komunikācijā un tad vēl Latvijas 
Universitātē mācījusies pedagoģi
ju. Mācību laikā projektos vairākas 
reizes studējusi dažādās Eiropas 
vietās, un bijis daudz iespēju palikt 
strādāt ārzemēs. Tomēr viņa izdo
māja atgriezties Valmierā, jo te ir tu
vāka kultūra un daudzas labklājības 
lietas ir pašsaprotamas, piemēram, 
tas, ka mammas salīdzinoši ilgi var 
mājās audzināt bērnus. 

Viens no viņas karjeras lielāka
jiem izaicinājumiem bija piedalī
šanās jauno skolotāju programmā 
Iespējamā misija, uz kuru Dana aiz
gājusi, kā pati saka, «egoistisku mēr
ķu vadīta», jo zinājusi, cik tur kvali
tatīvas mācības, cik spēcīgs atbalsts 
idejām un kādu personisko izaug
smi var piedzīvot. Strādāt par sko
lotāju pēc misijas beigšanas viņa ne
bija plānojusi.

«Skolas ideja ienāca prātā ve
cāku grupai, kas dzīvo Cēsīs,» stās
ta Dana. «Būtībā skola ir radusies 
sociālajos tīklos un ar sociālo tīk
lu atbalstu ir attīstījusies. Viens ve
cāks ielika tīklos uzrunu, meklējot 
interesentus, kas arī gribētu veidot 
skolu. Pievienojās vēl vecāki, sanā
ca kopā, saprata, kuras ir tās lietas, 
ar ko viņi nav apmierināti pašreizē
jā izglītības sistēmā. Viņi internetā 



MAIJS, 2018 63

ielika uzsaukumu, ka meklē skolas 
direktoru. Es tajā laikā mājās auk
lēju savu mazo dēlu un visu laiku 
domāju par to, kā varētu mainīt 
un ietekmēt izglītību, un vienlaikus 
meklēju biznesa idejas naudas pel
nīšanai, lai varētu šo naudu iegul
dīt dēla izglītībā. Pieteicos, un mani 
paņēma.»

Lai kādus jautājumus Danai uz
dodu, mēs visu laiku atgriežamies 
pie izglītības — tik ļoti viņa ir iekšā 
savā darbā, kopējās sistēmas prob
lēmās un ieguvumos. Viņa pašreizē
jo Latvijas izglītības sistēmu — tādu, 
kāda tā ir uz papīra, — vērtē ļoti aug
stu un atzīst, ka tā ir viena no labā
kajām pasaulē, līdzvērtīga tik daudz 
slavinātajai Somijai. Taču ļoti kli
bo izpildījums — inertums, nespē
ja domāt pa jaunam, reālajā izpil
dījumā sistēma sabrūk. «Stāsts nav 
par normatīviem, likumiem un sis
tēmu — stāsts ir par to, kā mēs to lie
tojam.» Tomēr Dana cer uz veselo 
saprātu un cilvēku maiņu. Viņa ļo
ti augsti novērtē savas pašvaldības 
atbalstu izglītībā, kas sniedz skolai 
līdzfinansējumu.

Daudzi cilvēki pārcēlušies uz Cē
sīm tieši skolas dēļ, vai arī tā bijusi 
viens no pārcelšanās priekšnoteiku
miem. Ir tādi, kas plāno te pārcelties 
no Liepājas un pat no ārzemēm. Pati 
Dana ikdienā dzīvo Valmierā un uz 
Cēsīm brauc kā uz darbu — attālums 
nav šķērslis, tie ir tikai 30 kilometru, 
bet viņas plānos ir sameklēt mājok
li tepat uz vietas, lai pašas dēls var 
aiziet uz skolu ar kājām. «Tur, kur ir 
cilvēki, kur ir enerģija, tur arī gribas 
dzīvot,» viņa saka.

Kad beidzam sarunu, es pirms 
došanās prom palūdzu parādīt ceļu 

uz tualeti. Kabīnē pie sienas ir 
pašu skolēnu veidota in fo

grafika par kakiņu krā
sām — kādā krāsā iz

skatās normāla ka
ka, par kurām krā
sām jāuztraucas un 
kad jādodas pie ār
sta. Tur ir kaut kas, 
ko pat es nezināju. 
Tad es fiksi saģērb

jos un eju ārā, kur 
traki plīkšķina lietus. 

Kopā ar mani pa trepēm 
lejā dodas skolēni. Viņi iet 

ārā katru dienu neatkarī gi no laik
apstākļiem. Pagalmā izbirst bērnu 
bariņš — kurš lietusmēte lī un gumij
niekos, kurš vienkārši ar lietussargu, 
bet visi noteikti ārā, pagalmā, kas 
strauji piepildās bērnu smiekliem un 
klaigām, spēlējot mums tik ļoti pa
zīstamās spēles — paslēpes, ķerenes, 
augstāk par zemi, sālsstabus. l

Kāpēc Cēsis? Te ir skola, un Latvija 
ir kā ģimene — droša vide, kur tu 
vari būt tāds, kāds esi, te tevi mīl.

Moto: ļaujies situācijai un 
skaties, kur tevi tā aizvedīs. 

CĒSIS

Viens no viņas karjeras 
lielākajiem izaicinājumiem 
bija piedalīšanās jauno 
skolotāju programmā 
Iespējamā misija
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LIENE ZĪLĪTE, BIEDRĪBAS NEXT 
VADĪTĀJA
«Kur jūs viņus atrodat?» kādās svi
nībās man vaicāja paziņa, kura ie
cienījusi TUESI.LV videostāstus. 
«Viņi visi ir tik forši un pozitīvi, bet 
Latvijā taču tādu cilvēku nav, te viss 
ir slikti.» Esam satikušās dzimšanas 
dienas svinībās Kurzemē — galds 
lūst, visi saģērbušies skaistās drē
bītēs, un dalāmies ar iespaidiem 
no pēdējiem ceļojumiem. Jā, bet 
Latvijā tomēr viss ir slikti. Viens no 
mums strādā iekārojamā uzņēmu
mā, trim citiem ir savs bizness, vie
na raksta dzeju, viens «tjūnē» mašī
nas vislabāk par visiem mūsu pusē. 
Mēs mīlam to, ko darām, un darām 
to, kam ticam. Dzīve izdodas, ballē
jamies uz nebēdu, bet Latvijā tomēr 
viss ir slikti, un «Latvijā taču tādu 
cilvēku nav».

Brīdī, kad man atkal kāds pajau
tā, «kur jūs viņus atrodat?», es līdz 
kaulam saprotu, ka daru pareizi, 
veidojot stāstus par šiem neticami 
brīnišķīgajiem, uzņēmīgajiem jau
najiem cilvēkiem Latvijas reģionos. 
Kopējā sabiedrības doma stāsta, 
ka «Latvijā taču šādu cilvēku nav», 
tas ir kā iekšējais lāsts — nepama
nīt, neizcelt, nesaskatīt sevī un sa
vos līdzcilvēkos tos krietnos ļaudis, 
par kuriem mēs sapņojam valstiskā 
līmenī.

Patiesībā ir tieši otrādi — Latvijā 
tādi cilvēki ir! Un viņu ir daudz. 
Daudz vairāk par simt un daudz vai
rāk par divsimt. Šie ikdienas super
varoņi netiek apbalvoti ar presti
žām balvām, viņus nerāda televīzi
jā, neapskata interneta ziņu lapās. 
Vienkārši viņi ir tie, kas ar savu dzī
vi veido saturīgu un foršu Latviju, 

Dzīvs 
dimants

veido mūsu vidi tādu, kurā gribas 
uzturēties un kuru gribas baudīt. 
Viņi ir īsti. Es nebaidos šos cilvēkus 
saukt par Latvijas ideālajiem iedzī
votājiem. Viņi nepeldas medus mu
cās, darvas pietiek arī viņiem, ta
ču viņus visus vieno dzirkstele acīs 
— viņi ir iedegušies, viņi ir aizdegu
šies, viņi tic savai dzīvei un darbam. 
Goda vārds, Latvijā tādi cilvēki ir! 
Latvija patiešām eksistē no Zilupes 
līdz Rucavai, tā patiešām ir dzīva, 
vēl ir dzīva.

NAURIS ZELTIŅŠ, STRĀDĀ 
AIZPUTES JAUNIEŠU IDEJU MĀJĀ
Katru reizi pirms filmēšanām ir uz
traukums, jo nezinu, kāds būs mū
su uzrunātais cilvēks un kāds izvei
dosies viņa stāsts — tas katram ir in
dividuāls un tomēr ar kopēju ide
ju. Šis uztraukums ir tas, kas man 

No kreisās: Liene 
Zīlīte, Nauris 
Zeltiņš un Vilis 
Brūveris

Šī kurzemnieku trijotne 
Latvijas simtgadi svin jau labu 
laiku. 2015. gadā viņi aizsāka 
TUESI.LV — videostāstu sēriju 
par jauniem un uzņēmīgiem 
cilvēkiem reģionos. Līdz šā gada 
18. novembrim būs sakrāti apaļi 
simt video. Kas viņus mudina 
ņemt kameru, braukt un meklēt 
arvien jaunus stāstu varoņus?
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dzīvo, strādā un vienkārši ir dažā
dās Latvijas vietās. Par cilvēkiem, 
kuri ar savu enerģiju un devumu 
«vienkāršas» Latvijas vietas padara 
ļoti īpašas.

Londonā, Ņujorkā un Rīgā viss 
notiek. To mēs zinām un uzskatām 
par pašsaprotamu. Taču tieši tāpat 
viss notiek arī Baltinavā, Aucē un 
Zirņos. Tikai reizēm nepieciešams 
mazliet vairāk vērības un uzmanī
bas, lai to pamanītu.

«No kurienes jūs brauksiet? 
No Aizputes? O!» Jā, nevis no Lon
donas, Ņujorkas vai Rīgas, bet no 
Aizputes. Jo arī Aizputē viss notiek. 
Jo šeit esam mēs — «vienkārši» cilvē
ki reģionā, kuri veido videostāstus 
par citiem «vienkāršiem» cilvēkiem 
reģionos. Un to darīt patiešām ir ļoti 
īpaši. Tāpat kā īpaši ir vienkārši būt 
un dzīvot Latvijā. l

pašam liek izkāpt no ikdienas kom
forta zonas un iepazīt citu radošu 
un darbīgu Latvijas iedzīvotāju dzī
ves, kuras katru reizi iedvesmo dar
boties tālāk un varbūt kaut ko pa
mainīt arī savā ikdienā.

Ikdienas dzīvē mēs parasti uz
turamies vienā, divās, varbūt tri
jās pilsētās. Šad tad aizceļojam uz 
citām valstīm, un tad liekas, ka 
esam smēlušies enerģiju tālākam 
darbam. Esmu kurzemnieks un sa
vu ikdienas dzīvi saistu ar trim pil
sētām — Saldu, Aizputi un Durbi. 
Braucieni uz dažādām Latvijas vie
tām, arī tepat Kurzemē, ir sagādā
juši tādas pašas sajūtas kā braucieni 
uz citām valstīm. 

Veidojot TUESI.LV videostās
tus, esmu sapratis, ka mums ir ļoti 
daudz kultūras šķautņu. Manuprāt, 
tas ir labi — gluži kā dimantam, 

jo vairāk šķautņu, jo tas vērtī
gāks. Latgaliešu valoda, gleznainā 
Vidzeme, Zemgales plašumi un sē
ļu viesmīlība man, kurzemniekam, 
tiešām liek sajusties tā, it kā es būtu 
aizbraucis pavisam tālu, bet patiesī
bā tas ir mums tepat blakus, un tie 
esam mēs paši.

Latvija tiešām ir īpaša ar savām 
vietām un cilvēkiem, kuri mūs paceļ 
un virza tālāk pasaulē.

VILIS BRŪVERIS, TUESI.LV  
PROJEKTA VADĪTĀJS
«Jūs gribat veidot videostāstu par 
mani? Es jau neesmu nekas īpašs. 
Es te vienkārši dzīvoju.» Šādu at
bildi dzirdam bieži vien, uzrunā
jot TUESI.LV interviju varoņus. Jā, 
mēs veidojam videostāstus tieši par 
šādiem «vienkāršajiem», bet rei
zē tik ļoti īpašajiem cilvēkiem, kuri 
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