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Latviešu bērni Beļģijā ir patrioti

⌂ Sestdienas skoliņas audzēkņi Marta Sproģe un Tomass Ozoliņš klausās viesa – Nacionālo bruņoto spēku 
pārstāvja, pulkvežleitnanta Mareka Cirša – stāstā par Latvijas armijas uzdevumiem un karavīra ikdienu.
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Š.  g.  14.  septembrī,  iesniedzot 
akreditācijas rakstu karalim Filipam, esmu 
kļuvusi  par  Latvijas  vēstnieci  Beļģijas 
Karalistē. Vēlos sirsnīgi sveicināt  latviešu 
saimi Beļģijā un apliecināt gatavību cieši 
sadarboties!

Šis ir simbolisks gads, jo šogad atzīmējam 
Latvijas  neatkarības  atjaunošanas 
25. gadskārtu. Šajos gados ir ļoti daudz kas 
piedzīvots  un  panākts  valsts  un  cilvēku 
dzīvē. Daudzi no izšķirīgajiem lēmumiem 
Latvijas ārpolitikā ir cieši saistīti ar Briseli, 
Latvijai kļūstot par Eiropas Savienības un 
NATO  dalībvalsti  2004.  gadā.  Daudzi  no 
jums sākuši profesionālās gaitas kādā no 
Briselē  esošajām  institūcijām,  gadu gaitā 
izveidojot  spēcīgu  un  saliedētu  latviešu 
kopienu Beļģijā.

Šā  gada  5.  septembrī  atzīmējām  vēl 
vienu  25.  gadskārtu  –  kopš  atjaunotas 
abu valstu diplomātiskās attiecības. Jūtos 
pagodināta būt sestajai Latvijas vēstniecei 
Beļģijā. Kopš pirmā vēstnieka Jura Kanela 
darbības (1993.–1997.) Beļģijā rezidējuši 
šādi  Latvijas  vēstnieki  –  Imants  Lieģis 
(1997.–2000.),  Aivars  Groza  (2000.–
2005.), Raimonds  Jansons  (2006.–2011.) 
un  Lelde  Līce-Līcīte  (2011.–2015.). 
Laikam ritot, ir mainījušies diplomātiskās 
pārstāvības modeļi un izaicinājumi. Pirmo 
divu Latvijas vēstnieku mandāts Beļģijā ir 
bijis cieši saistīts ar Latvijas pievienošanos 
ES.  Stiprinoties  divpusējās  diplomātijas 
dimensijai  Beļģijā,  iepriekšējo  vēstnieku 
kadences  laikā  daudz  kas  paveikts 
politiskā  dialoga  uzturēšanai  abu  valstu 
starpā,  veicinot  vizīšu  apmaiņu,  Latvijas 
atpazīstamības  veidošanā,  ekonomiskajā 
diplomātijā  un  kultūras  diplomātijā. 
Pēdējos  gados,  it  īpaši  Latvijas  Eiropas 

kultūras  galvaspilsētas  gadā  un  Latvijas 
prezidentūras  laikā  ES  Padomē,  Latvijas 
vēstniecība Beļģijā ir nodrošinājusi augsti 
kvalitatīvu  kultūras  pasākumu  klāstu. 
Latvijas  atpazīstamību  vairojusi  arī 
aktīvā  diasporas  kopiena,  tai  kļūstot  par 
ciešu  vēstniecības  sadarbības  partneri. 
Paldies latviešu organizācijām Beļģijā par 
līdzšinējo veikumu!

Uzsākot  darbu  Beļģijā,  vēlētos  šo 
līdzšinējo  ciešo  saikni  saglabāt.  Ļoti 
ceru  uz  diasporas  organizāciju  Beļģijā 
aktivitāti  un  iniciatīvu  arī  turpmāk, 
nodrošinot  kopēja  mērķa  īstenošanu  – 
saiknes ar Latviju stiprināšanu un Latvijas 
atpazīstamības Beļģijā, Eiropā un pasaulē 
veicināšanu.  Latvieši  savā  dvēselē  ir 
„viensētnieki”,  tomēr  domāju,  ka  mums 
kopā  izdosies  apvienot  spēkus,  lai  arī 
turpmāk Latvijas vārds Beļģijā  izskanētu 
un  latviešiem,  kas  Beļģiju  izvēlējušies 
par  mājām,  būtu  iespēja  savu  un  savu 
bērnu  identitāti  stiprināt  savā  mītnes 
zemē.  Ar  gandarījumu  varam  vērot,  ka 
ārpus  Latvijas  mītošie  latvieši  aizvien 
aktīvāk  piedalās  diasporas  politikas 
veidošanā.  Ārpus  Latvijas  mītošie 
latvieši,  t. sk. Beļģijā,  ir  izveidojuši augsti 
kvalificētu  Latviešu  nācijas  resursu, 
kas  kļuvis  par  pilsoniskās  un  politiskās 
līdzdalības  potenciālu  Latvijai.  Viņi  ar 
savu profesionālo pieredzi un iesaisti var 
daudz dot Latvijai. No vēstniecības puses 
visādā veidā atbalstīsim šo virzienu.

Šajā  brīdī  Latvijas  vēstniecība  Beļģijā 
turpina  iziet  diplomātiskās  pārstāvības 
modeļa  pārmaiņas.  2015.  gada  izskaņā 
tika  pieņemts  lēmums  par  Latvijas 
diplomātiskās  pārstāvības  izmaiņām 
Beniluksa  valstīs.  Beidzoties  vēstnieces 
Leldes  Līces-Līcītes  kadencei,  tālāk 
funkcija pārstāvēt Beļģiju un Luksemburgu 
tika  nodota  Hāgā  rezidējošajam  Latvijas 
vēstniekam.  Esmu  pagodināta  šo 
pienākumu  uzņemties.  Šāda  prakse  nav 
jauna  ne  Latvijai,  ne  arī  Beļģijai  un  ir 
izplatīta  diplomātiskajā  dienestā  Eiropā 
un  pasaulē.  Latvijas  vēstniecība  Beļģijā 
turpina  darboties  Briselē,  nodrošinot 
divpusējās  diplomātijas  funkcijas,  it 
īpaši  konsulāro  jautājumu  risināšanā  un 
pakalpojumu  nodrošināšanā  Latvijas 
valstspiederīgajiem.  Šā  gada  augustā 

darbu  vēstniecībā  uzsākusi  pagaidu 
pilnvarotā  lietvede  Egita  Lase,  kura 
turpinās  rezidēt Briselē. Hāgā  rezidējošā 
vēstnieka  reģionālajai  pārstāvībai 
oktobra vidū pievienosies arī akreditācija 
Luksemburgā. Apzināmies,  ka darba būs 
daudz,  tomēr  Latvijas  prezidentūra  ES 
apliecināja, ka, darbojoties komandā, nav 
nepaveicamu  uzdevumu.

Ņemot  vērā  jauno  diplomātiskās 
pārstāvības  modeli,  esmu  domājusi  par 
darbības  virzieniem.  Kā  Stephen  Covey 
trāpīgi  formulējis  –  “The  key  is  not  to 
prioritize what’s on your schedule but to 
schedule your priorities”. Mazām valstīm ir 
skaidri jāiezīmē prioritātes, lai mērķtiecīgi 
virzītu  spēkus  un  resursus,  tāpēc  cieši 
sadarbosimies ar pārējām divām Latvijas 
diplomātiskajām  pārstāvniecībām 
Briselē  –ES  un  NATO.  Vēstniecības 
darbā  centīšos  īstenot pieeju:  divpusējās 
attiecības,  drošība,  diaspora.  Pirmais 
„d”  ietvers  politiskā  dialoga  turpināšanu 
starp  Latviju  un  akreditācijas  valstīm, 
Latvijas  atpazīstamības  un  ekonomiskās 
diplomātijas  uzturēšanu,  otrais  „d” 
paturēs  augstu  darba  kārtībā  divpusējās 
sadarbības  jautājumus  drošības  jomā, 
un  trešajā  „d”  centīšos  nodrošināt  sakni 
starp  Latvijas  institūcijām  un  latviešiem 
Beļģijā,  Luksemburgā  un  Nīderlandē, 
lai  atbalstītu  diasporas  organizāciju 
pašiniciatīvu. Turklāt  jaunais pārstāvības 
modelis  dabiskā  veidā  rosina  apvienot 
biedrību  spēkus  Beniluksa  reģionā, 
piesakot kopējus projektus un savstarpēji 
sadarbojoties. Šo virzienu jau esam kopīgi 
uzsākuši un turpināsim.

Gatavojoties  šī  gada  Valsts  svētkiem, 
ar  nepacietību  gaidīšu  mūsu  tikšanos 
18.  novembrī.  Šī  ir  īpaša  diena  Latvijas 
valstiskumam un mūsu nācijas latviskajai 
identitātei  gan  Latvijā,  gan  ārpus 
tās  robežām.  Beļģijas  latviešu  aktīvā 
darbošanās  dziedot,  dejojot,  spēlējot 
teātri,  kā  arī  Latviešu  skolas  tradīcijas 
ir  stiprinājušās  visu  šo  gadu  garumā, 
un  šobrīd  tā  ir  daļa  no  latviskās  nācijas 
piederības sajūtas, dzīvojot Beļģijā.

Aicinu  visus  uz  kopīgu  darbu,  lai  pēc 
diviem gadiem padarītu Latvijas simtgadi 
par  īpašiem  svētkiem  latviešiem  Beļģijā, 
Luksemburgā un Nīderlandē.

Cienījamie Beļģijas latvieši!

Priecājos būt kopā ar jums!
Ilze Rūse, vēstniece
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Agnis Sauka 
Maija Celmiņa

Jūs esiet amatā divus 
gadus – kā Jūs vērtējat 
padarīto? Kas ir īpaši 
izceļams?

Eiropas  Savienība  (ES)  ir 
pārdzīvojusi  nopietnu  finanšu 
un  ekonomikas  krīzi,  bet  pašreiz 
ekonomika  aug  gan  ES  kopumā, 
gan arī eirozonā. ES ekonomiskās 
politikas  prioritātes  –  investīciju 
veicināšana, strukturālās reformas 
konkurētspējas  kāpināšanai, 
atbildīga  fiskālā  politika  -  ir 
vērstas  uz  to,  lai  ekonomiskās 
izaugsmes  tempus  paātrinātu. 
Patlaban  situācija  eirozonā  ir 
būtiski  atšķiras  no  situācijas 
pirms  pieciem  sešiem  gadiem,  jo 
ir  uzlabota  eirozonas  pārvalde, 
kā  arī  īstenotas  iniciatīvas 
ekonomiskās  un  fiskālās 
situācijas  stabilizēšanai.  Taču  ES 
ekonomiskās  izaugsmes  temps 
joprojām  ir  samērā  lēns  –  zem 
2%, un daudzi iedzīvotāji to nejūt. 
Jāsaprot, ka vienmēr pastāv zināma 
nobīde  starp  makroekonomisko 
rādīju  uzlabošanos  un  brīdi,  kad 
uzlabojumus  sajūt  arī  vairums 
iedzīvotāju.

Arī  situācija  ES  banku  sistēmā 
ir  krietni  labāka  nekā  pirms 
pāris  gadiem  -  ir  uzlabojušies 
banku  likviditātes  un  kapitāla 
rādītāji,  pakāpeniski  samazinās 

sliktie  kredīti.  Tomēr  atsevišķās 
valstīs  banku  sektorā  joprojām  ir 
zināmas  problēmas,  bet  augstais 
slikto  kredītu  īpatsvars  kavē 
tautsaimniecības  kreditēšanu. 
Runājot par darāmajiem darbiem, 
jāuzsver  ES  kapitāla  tirgus 
savienības  izveide.  Atšķirībā  no 
ASV,  ES  ekonomika  lielā  mērā  ir 
atkarīga no banku kredītiem. Tāpēc 
Eiropas  Komisijas  (EK)  mērķis 
ir  dažādot  tautsaimniecības 
finansēšanas  avotus  un  panākt 
lielāku  kapitāla  tirgus  lomu 
tautsaimniecības finansēšanā.

Kā veicas ar valstu 
budžetu uzraudzīšanu, 
kāda ir situācija ar 
valstu parādiem un EK 
rekomendācijām, īpaši 
“grūtajām” valstīm – 
Grieķijai, Portugālei, 
Itālijai; kā uz kopējā 
fona izskatās Latvija?

Dalībvalstu  budžetu  jomā 
situācija  kopumā  uzlabojas  un 
vidējais  ES  dalībvalstu  budžeta 
deficīts samazinās – 2010.gadā tas 
pārsniedza  6%  no  IKP,  bet  šogad 
tas  būs  vairs  tikai  ap  2%  no  IKP. 
Tomēr  situācija  dažādās  valstīs  ir 
atšķirīga,  vēl  joprojām  ir  valstis 
ar  pārmērīgu  budžeta  deficītu 
(virs  3% no  IKP)  un  šīm  valstīm, 
protams,  ir  jāturpina  budžeta 
deficīts samazināt. 

Eiropā turpinās 
pakāpeniska izaugsme, 
bet temps joprojām par lēnu.
Intervija ar Eiropas Komisijas viceprezidentu Valdi Dombrovski.

⌂ 2015. gadā Briselē piedaloties jauna dizaina 
eiro monētas atklāšanā kopā ar dizaina 
autoru Georgios Stamatopoulos.

Foto: EBS (Ek foto serviss)
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Valstu  budžeta  uzraudzību 
vislabāk parāda kopaina – attēlos 
iepriekšējā lapā redzama situācija 
šogad kopumā un Latvijas rādītāji.

Attiecībā uz Grieķiju aizdevuma 
programmas  nosacījumi  kopumā 
tiek pildīti un Grieķijas ekonomika 
beidzot  atgriežas  pie  izaugsmes. 
Te  gan  ir  vērts  skatīt  situāciju 
mazliet  detalizētāk  -    jau  2014. 
gadā  Grieķija  bija  atgriezusies 
pie  ekonomikās  izaugsmes, 
samazinājās  bezdarbs,  tika 
pildīti  budžeta  deficīta  mērķi. 
Tika  plānots,  ka  ar  zināmu 
makroekonomiskās  piesardzības 
programmas  palīdzību  Grieķija 
2015.  gadā  atgriezīsies  pie  tirgus 
finansējuma.  Diemžēl  politiskie 
notikumi  Grieķijas  attīstību 
ieveda  citā  gultnē,  jo  pie  varas 
nāca  citi  politiskie  spēki  ar 
izteikti  populistiskiem  uzskatiem. 
Grieķijas  ekonomiskās  izaugsmes 
prognoze 2015.  gadam bija 2.5%, 
bet  varas  maiņas  rezultātā  valsts 
tika  atsviesta  atpakaļ  recesijā, 
tika  atkal  slēgtas  bankas,  radās 
finanšu  nestabilitāte,  milzīgas 
ekonomiskās  problēmas.  Tas 
noveda  pie  tā,  ka  Grieķija  šobrīd 
īsteno  striktākus  taupības 
pasākumus  nekā  tos,  kas 
būtu  bijuši  jāīsteno  sekmīgai 
iepriekšējās  programmas 
pabeigšanai.  

Itālijā  galvenais 
problēmjautājums  ir  zemais 
produktivitātes  pieaugums. 
Šobrīd  Itālija  to  cenšas  risināt, 
cita  starpā  īstenojot  apjomīgas 
darbaspēka  tirgus  reformas, 
turklāt drīz gaidāms referendums 
par konstitucionālo reformu valstī, 
kam  vajadzētu  likumdošanas 
procesu  padarīt  efektīvāku. 
Turklāt  Itālijai  ir  otrs  augstākais 
valsts  parāda  līmenis  ES  pēc 
Grieķijas,  un  arī  tas  negatīvi 
ietekmē  izaugsmi,  jo  lieli  līdzekļi 
jātērē valsts parāda apkalpošanai. 

Itālija  un  Portugāle  bija  to 
septiņu  valstu  skaitā,  kam  EK 
oktobra  beigās  prasīja  papildu 
skaidrojumus  par  iesniegtajiem 
valsts  budžeta  projektiem,  lai 
novērtētu, vai budžeta deficīts tiek 
mazināts  atbilstoši  noteiktajiem 
mērķiem.  Jāatceras,  ka  dalība 
eirozonā  nenozīmē,  ka  valstij 
nebūtu  jāīsteno  atbildīga  fiskālā 
un makroekonomiskā politika. 

Latvijas  izaugsmes  temps 
ir  virs  ES  vidējā  līmeņa  un 
arī  straujākais  starp  Baltijas 
valstīm.  Valsts  budžeta  deficīts  ir 
aptuveni  1%  no  IKP  un  Latvijas 
fiskālā  politika  kopumā  atbilst 
Stabilitātes  un  izaugsmes  pakta 

nosacījumiem.  Latvijā  nav 
identificēta  arī makroekonomiskā 
nesabalansētība.  

Arī  Latvijas  gadījumā  ir 
jāturpina atbildīga fiskālā politika. 
Jāseko  līdzi  produktivitātes  un 
konkurētspējas  faktoriem,  un 
jāīsteno  arī  EK  iniciatīva  par 
produktivitātes  padomes  izveidi, 
kur  neatkarīga  ekspertu  grupa 
palīdzētu  uzraudzīt  šos  rādītājus 
plašākā nozaru griezumā. Galvenie 
Latvijas  izaicinājumi  attiecībā  uz 
strukturālajām reformām ir minēti 
šī  gada  EK  ziņojumā  par  Latviju. 
Saskaņā ar šo ziņojumu uzmanība 
jāpievērš  uzņēmējdarbības 
videi  un  investoru  aizsardzībai, 
finansējuma  pieejamībai 
uzņēmumiem,  pētniecībai 
un  novatorismam,  institūciju 
veiktspējai,  veselības  aprūpei, 
profesionālās  un  augstākās 
izglītības  sistēmas  reformām  un 
tiesu varai, īpaši – maksātnespējas 
administrēšanas jautājumiem.

Valsts  svētku  priekšvakarā 
parasti  cenšamies  prognozēt, 
kāda  būs  Latvijas  tālākā  attīstība. 
To  lielā  mērā  nosaka  tas,  ko 
esam  sasnieguši  jau  šodien.  Un 
īstenībā  tas  nav  maz.  Mums  ir 
stabila,  demokrātiska  valsts. 
Esam  pieraduši  sevi  uzskatīt  par 
vidēja  ienākumu  līmeņa  valsti, 
bet  atbilstoši  Pasaules  Bankas 
klasifikācijai  Latvija  uzskatāma 
par augstu ienākumu valsti. Esam 
sasnieguši  noteiktos  stratēģiskos 
ģeopolitikas  mērķus.  Jau  vairāk 
nekā  desmit  gadus  Latvija  ir 
Eiropas  Savienības  un  NATO 
dalībvalsts,  tā  nostiprinoties 
Rietumu  demokrātiskajā  pasaulē. 
Latvija  šogad  iestājās  arī  OECD 
(Ekonomiskās  sadarbības  un 
attīstības organizācijā) – prestižajā 
pasaules attīstīto valstu klubā. Bieži 
vien  mēs  pilnībā  nenovērtējam 
to,  ko  Latvija  ir  sasniegusi  25 
atjaunotās  neatkarības  gados.  To 
vislabāk var novērtēt,  paskatoties 
uz  tādām  citām  bijušajām  PSRS 
valstīm  kā  Moldovu,  Ukrainu, 
Vidusāzijas  republikām  vai 
pašu  Krieviju.  Mūsu  nākamais 
mērķis  būtu  samazināt  ienākumu 
nevienlīdzību  un  radīt  spēcīgu 
vidusšķiru  Latvijā.  Kā  uzsvēris 
politikas  zinātnieks  un  publicists 
Frensiss Fukujama, no ekonomiskā 
viedokļa  raugoties,  vidusšķira  ir 
tā,  kas  rada  iekšējo pieprasījumu, 
tādējādi  stabilizējot  ekonomiku. 
Savukārt  politiski  vidusšķira  ir 
tā,  kas,  skaidri  apzinoties  savas 
intereses,  ir  gatava  tās  aizstāvēt. 
Vidusšķira  neļauj  valdošajai  elitei 
gulēt uz lauriem, kad ir nobriedusi 
nepieciešamība pēc reformām. 

Jūsu jaunais portfelis 
– kādus izaicinājumus 
tas prasa? Kādi ir Jūsu 
jaunie pienākumi?

Jāatzīst,  ka  jaunie  pienākumi 
nāca  samērā  strauji  un  negaidīti 
man  pašam.  EK  priekšsēdētājs 

Junkers  paaicināja mani  pie  sevis 
nākamajā dienā pēc Lielbritānijas 
referenduma  un  informēja,  ka 
komisārs Hils ir pieņēmis lēmumu 
atkāpties  un  aicināja  mani 
pārņemt  viņa  pienākumus.  Tieši 
EK priekšsēdētājs  ir tas, kas aicina 
vicepriekšsēdētājus un komisārus 
uzņemties  noteiktas  atbildības 

⌂ 2015. gadā Valdis Dombrovskis tika atzīts par 
ietekmīgāko domātāju, darītāju un vizionāru Eiropā 
no Latvijas Politico ekspertu vērtējumā. Foto no svinīgā 
paziņošanas pasākuma, diskutējot ar Politico galveno 
redaktoru Eiropā Matthew Kaminski.

⌂ Lasot dokumentus savā kabinetā 
pirms kārtējās darba sanāksmes.

... turpinājums no 2. lapas
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jomas. Ņemot vērā, ka tas nozīmēja 
būtiskas  kompetenču  izmaiņas 
manā  portfelī,  bija  nepieciešamas 
konsultācijas  ar  Eiropas 
Parlamentu.  Jūlijā  apmeklēju 
Eiropas  Parlamenta  Ekonomikas 
un  monetāro  lietu  komitejas 
sanāksmi  un  saņēmu  pozitīvu 
komitejas  vērtējumu.  Patlaban 
Lielbritānijai jau ir jauns komisārs,  
kam  Komisijas  priekšsēdētājs  ir 
piešķīris  atbildību  par  drošības 
politiku  un  drošības  savienības 
izveidi.

Man  ir  uzticēti  ļoti  nopietni 
papildu  pienākumi  –  finanšu 
stabilitāte,  finanšu  pakalpojumi 
un  kapitāla  tirgus  savienība,  šajā 
jomā ir paredzēts plaši strādāt pie 
ES  likumdošanas  –  jau  šomēnes 
nāksim  klajā  ar  virkni  jaunu 
likumdošanas  priekšlikumu,  kuru 
mērķis ir samazināt riskus finanšu 
sektorā  un  ieviest  starptautiski 
panāktas  vienošanās.  Finanšu 
pakalpojumi  būs  arī  būtisks 
jautājums  izstāšanās  sarunās  ar 
Lielbritāniju.  Latvijas  kontekstā 
finanšu  sektora  sakārtošana  ir 
būtiska,  lai  atjaunotu  pilnvērtīgu 
tautsaimniecības kreditēšanu.

Kā Jūs raksturotu 
pašreizējo ainu 
globālajā ekonomikā 
un pasaules finanšu 
tirgos? Vai ir iemesls 
optimismam?

Starptautiskais  valūtas  fonds 
nesen  samazināja  pasaules 
ekonomikas izaugsmes prognozes 
šim un nākamajam gadam,  tomēr 
globālās  ekonomikas  izaugsmes 
temps joprojām ir virs 3%. Arī EK 
rudens  ekonomiskās  prognozes 
liecina  ES  valstu  ekonomikas 
ir  pierādījušas  savu  noturību. 
Nākamajā  gadā  mēs  sagaidām 
ekonomikas  izaugsmi  visās 
dalībvalstīs.  Ņemot  vērā  pasaulē 
pieaugošo  nestabilitāti,  šobrīd 
ir  vēl  svarīgāk  ievērot  stabilu  un 
piesardzīgu  makroekonomisko 
un  budžeta  politiku.  Taču  tikpat 
būtiski  ir  arī  vērsties  pret 
nevienlīdzību  mūsu  sabiedrībās, 
lai  neviens  nejustos  atstāts 
novārtā.  Globālo  ekonomiku 
ietekmē  ASV  izaugsmes  rādītāju 
palēnināšanās,  recesijas  Brazīlijā 
un Krievijā, arī Ķīnas ekonomikas 
pārstrukturizēšanās.

Ja runājam par Latviju, tad šogad 
Latvijas  ekonomikas  izaugsmi 
Eiropas  Komisija  prognozē  1.9% 
apmērā.  Izaugsmes  temps  ir 
zemāks nekā pagājušajā gadā, kas 
lielā  mērā  ir  saistīts  ar  samērā 
lēnu  Eiropas  Savienības  fondu 

ieviešanu,  un  attiecīgi  zemāku 
investīciju  apjomu.  Tas  būtiski 
ietekmē  arī  būvniecības  sektoru, 
kas  šī  gada  pirmajā  pusē  ir 
samazinājies  par  gandrīz  20%, 
salīdzinot  ar  iepriekšējā  gada 
attiecīgo  periodu.  Tomēr  iekšējā 
patēriņa  kāpums  un  izaugsme 
citās nozarēs kompensē investīciju 
un būvniecības kritumu. Bezdarba 
līmenis  turpina  pakāpeniski 
samazināties.  Tiek  prognozēts, 
ka    2017.  gadā  izaugsmes  temps 
atkal  palielināsies  –  līdz  2.8%, 
bet  2018.  gadā  sasniegs  jau 
3%.    Straujāka  izaugsme  tiek 
saistīta  ar  sagaidāmo  investīciju 
kāpumu,  uzsākot  virkni  Eiropas 
Savienības  finansētu  projektu 
un  pieaugot  tautsaimniecības 
kreditēšanai.  Ir  jāapzinās,  ka, 
pieaugot  globālajiem  riskiem 
pasaulē,  arī  Latvijai  ir  būtiski 
ievērot stingru fiskālo disciplīnu.

Kā  jau  minēju,  Eiropā  turpinās 
pakāpeniska  ekonomiskā 
izaugsme.  Šis  pēc  kārtas  ir  jau 
ceturtais izaugsmes gads, tomēr tā 
ir ļoti pakāpeniska, tāpēc jāstrādā 
pie  izaugsmes  paātrināšanas. 
Šī  mērķa  sasniegšanai  ir 
noteiktas  trīs  ekonomiskās 
politikas  prioritātes  -  investīciju 
veicināšana, strukturālās reformas 
valstu konkurētspējas uzlabošanai 
un atbildīga fiskālā politika. 

Eiropas  ekonomiku  pozitīvi 
ietekmē  vairāki  faktori  –  zemās 
naftas  cenas,  Eiropas  Centrālās 
bankas  stimulējošā  monetārā 
politika  un,  attiecīgi,  zemais  eiro 
kurss,  kas  ir  izdevīgs  Eiropas 
eksportētājiem.

Negatīvu ietekmi uz ekonomisko 
izaugsmi  un  investīciju  piesaisti 
atstāj  saspringtā  ģeopolitiskā 
situācija  reģionā  –  nestabilitāte 
Tuvojas austrumos un ar to saistītā 
migrācijas  krīze,  kā  arī  Krievijas 
un  Ukrainas  konflikts.  Runājot 
par  Lielbritānijas  referenduma 
ietekmi  uz  ekonomiku, 
provizorisks EK novērtējums rāda, 
ka  līdz  nākamā  gada  beigām  ES-
27  izaugsme  varētu  samazināties 
par  0.2  –  0.4  procentpunktiem. 
Ietekme  uz  pašas  Lielbritānijas 
ekonomiku būs lielāka – no 1 līdz 
2.75 procentpunktiem. 

Nozīmīgākie  ES  un  eirozonas 
izaicinājumi  ir  zemais  investīciju 
līmenis  un  joprojām  augstais 
valsts  un  privāto  parādu  līmenis. 
Tāpat  jāņem  vērā  zemā  inflācija 
un  relatīvi  zemais  iekšzemes 
pieprasījuma līmenis.

Runājot  par  strukturālajām 
reformām  dalībvalstīs,  jāmin  šādi 

būtiskākie  virzieni:  darbaspēka 
tirgus  reformas,  lai  samazinātu 
bezdarbu  un  darbaspēka  tirgus 
segmentāciju,  sociālo  un  pensiju 
sistēmu  ilgtspējas  nodrošināšana, 
ņemot  vērā  sabiedrības 
novecošanos,  nodokļu  sloga 
pārnešana no darbaspēka,  it  īpaši 
zemu  atalgotā  darbaspēka,  uz 
citām  nodokļu  bāzēm  (patēriņu, 
īpašumu,  kapitālu),  kas  mazāk 
ietekmē izaugsmi. 

Svarīgs  faktors  ekonomikas 
izaugsmes  veicināšanā  ir 
investīciju piesaiste,  un  to paredz 
Eiropas  investīciju  plāns.  Nesen 
EK  pieņēma  lēmumu  palielināt 
caur  Eiropas  Stratēģisko 
investīciju  fondu  atbalstāmo 
investīciju  apjomu  no  315  līdz 
500  miljardiem  eiro.  Ir  svarīgi, 
lai  visas  ES  dalībvalstis  aktīvi 
izmantotu fonda sniegtās iespējas. 
Saistībā  ar  Latviju  jāpiemin 
Attīstības  finanšu  institūcijas 
„Altum”  un  Eiropas  Investīciju 
fonda parakstītais mazo un vidējo 
uzņēmumu  garantiju  līgums,  kas 
ļaus  novatoriskiem  uzņēmumiem 
vieglāk  piekļūt  finansējumam. 
Kopējais  programmas  apjoms  ir 
30 miljoni eiro.

Ukraina – vai piešķirtā 
finanšu palīdzība 
nes augļus? Kā tiek 
vērtētas tur īstenotās 
reformas? Krievijas 
kontekstā – kā vērtējat 
ES spējas ietekmēt tās 
rīcību?

Ukraina  pēdējos  gados  ir 
īstenojusi  vairāk  reformu 
nekā  jebkura  Eiropas  valsts, 
tomēr  tā  joprojām  saskaras  ar 
pārbaudījumiem.  Jāatceras,  ka 
Ukraina  ir  cietusi  no  brutālas 
militāras  agresijas  un  zaudējusi 
daļu  savas  teritorijas.  Tomēr  par 
spīti  sarežģītajai  ģeopolitiskajai 
situācijai  Ukraina  īsteno  dziļu 
demokrātisku  un  ekonomisku 
pārveidi.  Arī  akūtās  drošības 
un  stabilitātes  problēmas  var 
sekmīgāk  risināt,  ja  ekonomika 
stāv uz drošiem pamatiem. 

Kopš krīzes uzliesmojuma 2014. 
gada sākumā ES un tās dalībvalstis 
ir  apņēmušās  nodrošināt 
Ukrainai  gandrīz  13  miljardu 
eiro  atbalstu  laika  posmā  līdz 
2020.  gadam.  Vairāk  nekā  septiņi 
miljardi  eiro  jau  ir  piešķirti. 
EK  koordinē  makrofinansiālā 
atbalsta programmu Ukrainai. Trīs 
secīgās  aizdevuma  programmās 
kopumā  ir  paredzēts  piešķirt 
3.41  miljardu  eiro  finansējumu. 
Tomēr  finansējuma  saņemšanas 

priekšnosacījums  ir  reformas 
virknē  jomu  –  budžeta  deficīta 
samazināšana,  ekonomikas 
konkurētspējas  nostiprināšana, 
reformas  enerģētikas  sektorā, 
pretkorupcijas  pasākumi  utt.  Ja 
valdība  izpildīs  pēdējos  atlikušos 
nosacījumus,  nākamo  aizdevuma 
daļu  600  miljonu  eiro  apmērā 
varēsim  izmaksāt  jau  tuvākajos 
mēnešos. 

Ukraina  var  rēķināties  ar 
ekonomiskajiem  panākumiem, 
tikai  veicot  nopietnas  reformas, 
tai  skaitā  turpinot  iesākto  arī 
cīņā  ar  korupciju.  Būtiski  ir  atgūt 
Ukrainas  tautas  uzticēšanos 
savai  valstij  un  nostiprināt  valsts 
pozīcijas starptautiskā mērogā. 

Ukrainas  kontekstā  Krievijas 
militārās  aktivitātes  pie  Baltijas 
valstu  robežām  rada  bažas  un 
mums  jāturpina  stiprināt  savas 
aizsardzības spējas. 

Un nu uz personīgākas 
nots: Jūs esat bieži 
redzams un tiekat 
citēts plašsaziņas 
līdzekļos; vai pats lieto-
jat sociālos tīklus?

Savus darba pienākumus cenšos 
paveikt  ar  vislielāko  atbildību. 
Mans  darbs  ietver  arī  runāšanu 
ar  plašsaziņas  līdzekļiem  un 
EK  pozīcijas  skaidrošanu;  to 
arī  daru  par  manā  atbildības 
jomā  esošajiem  jautājumiem. 
Sociālos  tīklos darbojos – Twitter 
un  Facebook,  uztveru  tos  kā 
darba  instrumentu  informācijas 
izplatīšanai,  bet  atturētos  sevi 
saukt  par  ļoti  aktīvu  lietotāju 
-  vienmēr  priekšroku  dodu 
personiskam  kontaktam  un 
sarunai.

Brisele kā dzīvesvieta: 
vai Jūs redzat arī kaut 
ko ārpus Berlaymont 
ēkas?

  Brisele  man  vairāk  ir  darba 
vieta,  taču  nav  tā,  ka  dzīvoju 
tikai  darbam  un  nekam  citam 
laika  nepietiek.  Tiesa,  ja  runājam 
par  koncertiem,  pēdējais,  ko 
apmeklēju  Briselē,  bija  Latvijas 
prezidentūras  noslēguma 
koncerts. Darba stundas ir diezgan 
garas,  taču  līdz naktij  tās  ievelkas 
samērā  reti.  Tomēr  kultūras 
pasākumos  biežāk  esmu  redzams 
Rīgā nekā Briselē.
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Agnis Sauka

Jau vairāk nekā septiņus 
gadus Uldis Šalajevs ir satiekams 
dažādos Eiropas Savienības 
institūciju gaiteņos Briselē. Tomēr 
ne katrs zina par viņa nodibināto 
stipendiju, kas tiek administrēta 
ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) Attīstības 
fonda palīdzību.

Uzziņa: Uldis ir dzimis 1982. gada 
17.  novembrī  Madonā,  Madonas 
novadā, bērnību pavadījis Ļaudonas 
pagastā.  2003.  gadā  ieguvis 
grāmatveža  kvalifikāciju  Ērgļu 
arodvidusskolā  un  2007.  gadā 
augstāko  profesionālo  bakalaura 
grādu  informācijas  tehnoloģijās 
LLU  kā  programmēšanas  inženieris 
Jelgavā,  2005.  gadā  studējis  Avans 
Universitātē  (‘s-Hertogensbosh 
pilsētā)  Nīderlandē  „Eiropas 
projektu  semestra”  (ERASMUS) 
ietvaros.  Pēc  divu  gadu  darba 
pieredzes  LR  Finanšu  ministrijā 
2009.  gada  rudenī    sekoja  stāžs 
Eiropas  Parlamentā  Briselē.  Kopš 
2010.  gada  Uldis  dzīvo  Briselē  un 
ir  strādājis  Eiropas  Ārējās  darbības 
dienestā (EEAS) un dažādos Eiropas 
Komisijas  ģenerāldirektorātos. 
Kopš 2015. gada  jūnija Uldis  strādā 
Eiropas  Komisijas  Preses  dienestā, 
veicot preses sekretāra pienākumus 
un  ikdienā  komunicējot  angļu, 
franču,  vācu  un  krievu  valodā. 
Paralēli  pilnas  slodzes  darbam  viņš 
šogad  ir  uzsācis  maģistra  studijas 
Eiropas  ekonomiskās  integrācijas 
jomā  Briseles  Brīvajā  universitātē 
(Vrije  Universiteit  Brussel)  Beļģijā. 
Savukārt  brīvajā  laikā  Uldis 
pilda  starptautiskās  nevalstiskās 
organizācijas  “ONE”  Jaunatnes 
vēstnieka  Beļģijā  pienākumus.  Šī 
amata  termiņš  ir  viens  gads  un  šis 
brīvprātīgais darbs netiek atalgots.

Par pašu stipendijas 
programmu: kā tā 
izpaužas, kādi ir dalības 
noteikumi un budžets?
Manā  vārdā  nosauktā  stipendija 

tika  dibināta  2012.  gada  16.  janvārī 
Latvijas  Lauksaimniecības 
universitātes  (LLU)  Attīstības 
fonda  ietvaros.  Šajā  pašā  dienā  tika 
apstiprināts arī stipendijas nolikums. 
Stipendiju finansēju no personīgajiem 
ienākumiem  un  par  to  nesaņemu 
nekādas nodokļu atlaides.

Stipendijai  var  pieteikties 
LLU  pilna  laika  inženierzinātņu 
pamatstudijās  studējošie,  kas 
ir  pabeiguši  vismaz  1.  kursa 
1.  studiju  semestri,  kam  ir  labas, 
teicamas  un  izcilas  sekmes, 
kas  turklāt  veic  pētniecības 
darbu  un  piedalās  zinātniskajās 
konferencēs  ar  referātiem, 
pārvalda  svešvalodas  un  ir  aktīvi 
sabiedriskajā darbā LLU vai ārpus 
tās.  Priekšrocības  stipendijas 
iegūšanā  ir  pretendentiem,  kas 
ieguvuši  vidējo  profesionālo 
izglītību  un  var  uzrādīt  ļoti  labus 
akadēmiskos  rezultātus  vai 
apbalvojumus  par  aktīvu  dalību 
sabiedriskajās  aktivitātēs,  dzīvo 
daudzbērnu  ģimenē  un/vai  ir 
bāreņi, un/vai nāk no ģimenes ar 
trūcīgas ģimenes statusu.

Ja  pretendents  iesniedzis 
dokumentus  atbilstoši  stipendijas 
nolikumam,  LLU  Attīstības 
fonda  Stipendiju  komisija  aicina 
pretendentu  uz  pārrunām. 
Komisija izvērtē visus pieteikumus 
un  pēc  katra  kandidāta 
pieteikuma  rūpīgas  izvērtēšanas 
konkursa  kārtībā  piešķir 
stipendiju  vienam  studentam  uz 
vienu semestri. Stipendiāts saņem 
EUR 171 mēnesī.

Stipendijas  nolikums  paredz, 
ka  stipendijas  saņemšanas 
laikā  stipendiāts  nesaņem  citu 
stipendiju.  Uz  Ulda  Šalajeva 
stipendiju  drīkst  pretendēt 
atkārtoti.  Kopš  2011.  gada  šo 
stipendiju  ir  saņēmuši  astoņi 
studenti.

Vai pats iepriekš esi bijis 
kādas stipendiju pro-
grammas saņēmējs?

Jā,  tieši  pateicoties  vairākām 
stipendijām,  man  savā  laikā  bija 
iespējams  gan  uzsākt,  gan  arī 
pilnvērtīgi nodoties savam tiešajam 
un  vienīgajam  tā  brīža  pilna  laika 
darbam – cītīgām studijām Latvijas 
Lauksaimniecības  universitātē 
Jelgavā.  Dzīvojot  ar  niecīgiem 
iztikas  līdzekļiem  un  no  piemājas 
saimniecībā  saražotā,  man  tolaik 
nebūtu bijis citu iespēju uzsākt pilna 
laika klātienes studijas.

Par labiem, teicamiem un izciliem 
akadēmiskajiem  sasniegumiem 
un  nozīmīgām  sabiedriskām 

aktivitātēm  gan  laikā,  kad  mācījos 
Ērgļu  arodvidusskolā  (pašreiz 
–  Priekuļu  tehnikums  Ērgļi), 
gan  studējot  LLU,  nodibinājums 
„Vītolu  fonds”  man  piešķīra  a/s 
„Māras  banka”  un  a/s  „Sampo 
banka”  stipendiju.  Savukārt 
2006./2007.  studiju  gadā  saņēmu 
prestižo LLU Senāta stipendiju (LLU 
Senāts  gadā piešķir  trīs  stipendijas 
un  tām  var  pieteikties  tikai  valsts 
finansētā  studiju  vietā  studējošie 
ar  teicamām  sekmēm  studijās  un 
aktīvu  sabiedrisko  darbību  LLU 
labā).  Par  aktīvu  darbību  Latvijas 
studentijas labā 2006. gadā Latvijas 
Studentu  apvienība  (LSA)  man 
piešķīra  balvu  „Studentu  gada 
balva  2006”  nominācijā  „Gada  LSA 
domnieks”. Saku lielu paldies visiem 
maniem toreizējiem atbalstītājiem!

Kā Tev radās doma 
dibināt savu stipendiju?

Pirmkārt, es saprotu, ka pilnvērtīgi 

studēt  klātienē  un  vienlaicīgi 
strādāt  pilnu  darba  slodzi  ir  divas 
grūti  savienojamas  lietas.  To  jo 
īpaši  jūtu  tagad,  kad  šoruden  pēc 
9  gadu  studiju  pārtraukuma  esmu 
uzsācis  maģistra  studijas  Eiropas 
ekonomikas  integrācijas  jautājumos 
vakara  klātienes  nodaļā  un  mēģinu 
tās  apvienot  ar  pilnu  darba  slodzi 
Eiropas  Komisijā.  Tā  kā  pats  esmu 
saņēmis vairākas stipendijas dažādos 
studiju periodos, no pieredzes zinu, ka 
daudziem studentiem ārējs finansiāls 
atbalsts ir ļoti nepieciešams, lai varētu 
pilnvērtīgi nodoties mācībām. 

Otrkārt,  diez  vai  ikvienam  ir  tik 
daudz līdzekļu, lai sniegtu otram visu, 
taču noteikti  ir pietiekami,  lai varētu 
palīdzēt kaut nedaudz. Man personīgi 
došana  sagādā  vairāk  prieka  nekā 
ņemšana un esmu gandarīts, ja kādam 
ir izdevies palīdzēt.

Un,  treškārt,  ar  šo  soli  gribu 
veicināt  līdzcilvēkos  apziņu,  ka  ir 
jāpalīdz citiem savu iespēju robežās. 

Ziedot daļu
atalgojuma cēlam mērķim

⌂ Diskutējot ar jauniešiem par izglītības jautājumiem.



Beļģijas Latviešu ZIŅAS │ │7NOVEMBRIS.2016

Skatuve un 
mīlestība – 
Andras stāsts

Iedomājaties,  kā  attīstītos  pasaule, 
ja  mēs  visi  būtu  izpalīdzīgāki  un 
dalītos tajā, kas mums ir? 

Vai Tu arī pats piedalies 
stipendiātu atlasē?
Stipendijas  nolikums  sākotnējā 

redakcijā to neparedzēja. Es apzināti 
centos  personīgi  neiesaistīties 
kandidātu atlasē,  tādējādi  ievērojot 
neitralitātes  principu.  Tomēr  drīz 
vien  pirmie  stipendiāti  aicināja 
mani  būt  aktīvākam  un  iesaistīties 
kandidātu  atlases  procesā,  tajā 
skaitā  veidot mazliet  personiskāku 
kontaktu  ar  stipendiātiem, 
noskaidrojot  viņu  motivāciju  un 
mērķus un palīdzot ar padomu.

Vēlāk  stipendijas  nolikums 
tika grozīts un pašreiz tas paredz, 
ka  kandidātu  atlases  komisijas 
sastāvā  ietilpst pieci  cilvēki  -  LLU 
Attīstības  fonda  valdes  loceklis, 
divi LLU mācībspēku pārstāvji un 
divi  LLU  studējošo  pašpārvaldes 
pārstāvji vai stipendijas mecenāts. 
Lai  izvairītos  no  iespējama 
interešu  konflikta,  komisijas 
sastāvā  nedrīkst  būt  personas, 
kas  sniegušas  stipendijas 
pretendentam  atsauksmes, 
tomēr  tās  var  tikt  uzaicinātas  uz 
komisijas  sēdi  ar  padomdevēja 
tiesībām.

Attiecībā  uz  manu  dalību  -  pēc 
stipendijas  nolikuma  grozījumiem, 
kur  tika  precizēta  arī  mana 
potenciālā  dalība  komisijas 
sastāvā,  kā  viens  no  pieciem 
komisijas  dalībniekiem  (ar  vienas 
balss  tiesībām)  esmu  piedalījies 
stipendijas  izskatīšanā  klātienē 
Jelgavā vai arī, izmantojot modernās 
tehnoloģijas,  intervējis  kandidātus 
telekonferencē.

Cik laika tas Tev prasa?

Pašreizējā  sadarbība  ir 
izpaudusies  tikai  tā,  ka  darbojos 
kandidātu  izvērtēšanā  stipendijas 
komisijas  ietvaros,  rūpīgi 
iepazīstos  ar  katra  kandidāta 
pieteikumu  un  pēcāk  viņus 
intervēju.  Labprāt  būtu  gatavs 
iesaistīties  procesā  daudz 
aktīvāk,  tomēr  tas  atkarīgs  arī  no 
stipendiātiem un viņu prioritātēm.

Vai saņem atsauksmes 
no mācībspēkiem vai 

pašiem stipendiātiem?
Jā, ik pa laikam saņemu daudz labu 

atsauksmju  gan  no  stipendiātiem, 
gan  mācībspēkiem.  Īpaši  liels 
prieks  ir  lasīt stipendiātu atskaites, 
uzzināt, kā viņiem ir veicies ne tikai 
akadēmiskajā jomā, bet arī sadzīvē. 
Lūk,  daži  piemēri.  Zane  Zeltiņa: 
“Stipendijas saņemšana uzlika man 
papildu  atbildības  sajūtu  studiju 
dzīvē.  Esmu  uzsākusi  arī  plašāku 
sevis  izglītošanu”  (26.02.2013.). 
Anita  Solima:  “Ulda  Šalajeva  ideja 
no  stipendiāta  kļūt  par  mecenātu 
tik tiešām ir unikāla. Šis finansiālais 
atbalsts,  ko  sniedz mecenāts,  ir  ne 
tikai  iespēja  jauniešiem  piepildīt 
vēlmes,  ieceres  un  attīstīties,  bet 
tas  ir  arī  liels  pagodinājums.  Es 
jūtos pagodināta, ka man šī  iespēja 
tika  dota.  Stipendija  viennozīmīgi 
samazināja  ar  studijām  saistītās 
izmaksas  un  deva  iespēju 
pilnveidoties, tas bija kā dzinējs, kas 
virzīja mani uz priekšu. Šī stipendija 
un  mecenāta  ideja  par  to  mani 
pamudināja arī pašai vairāk palīdzēt 
citiem,  vienalga  vai  ar  naudu, 
zināšanām vai darbu. Palīdzot citiem 
un  daloties  tajā,  kas  tev  ir,  tu  pats 
esi  ieguvējs”  (28.01.2014.,  Ogrē). 
Agnese  Līva  Gilnere:  “Šī  stipendija 
būs labs ieguldījums manā nākotnē, 
jo  katra  apgūta  valoda  ir  zelta 
vērta un paver plašas perspektīvas 
nākotnē”. (10.06.2016., Jelgavā). 

Vai esi gandarīts par 
paveikto?

Esmu  gandarīts  par  daudzajiem 
mērķtiecīgajiem  un  talantīgajiem 
studentiem.  Viņu  mērķi,  nodomi 
un  sasniegumi  palīdz  arī  man 
sarosīties!

Cik ilgi plāno turpināt 
projektu?

Šo  stipendiju  es  piešķiru 
no  personīgajiem  ikmēneša 
ienākumiem.  Pārredzamā  nākotnē 
neplānoju projektu pārtraukt.

Ko novēli citiem?

Cik  vien  iespējams,  palīdzēt 
ikdienā citiem, jo var gadīties tā, ka 
saņēmējam esat vienīgais palīdzības 
avots.

Foto no personīgā arhīva.

Andra Baltmane - 
iedvesmojoša, talantīga, ar 
brīnišķīgi radošām idejām un 
neizsīkstošu optimismu. Viņa 
strādā pilna laika darbu Eiropas 
Komisijā, un jau vairākus gadus 
vada Briseles Latviešu Teātri. 
Andra vienmēr ir latviešu 
kultūras dzīves centrā, ir bijusi 
daudzu latviešu pasākumu 
organizatore un režisore. Tāpēc, 
turpinot Beļģijas Latviešu 
Avīzes aizsāktos iepazīšanās 
stāstus par mūsu talantīgajiem 
dažādu kolektīvu un pulciņu 
vadītājiem Briselē, šoreiz 
piedāvājam ieklausīties Andras 
stāstā. 

„Kāda  ir  jūsu mīļākā  dziesma?” 
citējot  Briseles  Latviešu  Teātra 
iepriekšējas  sezonas  iestudējuma 
repliku,  sākšu  pastāstiņu  par  to, 
kas esmu, kas man patīk, ko mīlu 
un kas krāšņo manu dzīvi.

Nu... mīļu dziesmu jau daudz bez 
gala, bet viena allaž nāk prātā, kad 
šis jautājums uzdots. Tie, kas mani 
pazīst  ilgāku  laiku,  tie  dungotu 
„pidirallā, pidirallā”. Es piebalsotu. 
Vai  dzīves  moto?  Nu  ja  ne  moto, 
tad glābšanas veste noteikti.

Esmu  divu  lielisku  meiteņu 
mamma.  Tas  pats  svarīgākais. 
Laimīgā  kārtā  nāku  no  stipru 
un  neatkarīgu  sieviešu  dzimtas. 
Manas  mammas  vecvecāku 
ģimenes  ir  kurzemnieki.  Un  tad 
paaudzēm  esam  vecmīlgrāvieši. 
Jūras, ceriņu un skatuves mīlestība 
no Mīlgrāvja arī droši vien ir. Mana 
mamma diemžēl nu jau ir viņsaulē. 

Viņa bija stipra, gudra, neatlaidīga 
un bezgala mīļa mums visiem. Un 
traka ar viņa bij’. Paldies dieviņam, 
esam mantojušas mammas gēnus. 
Ja  sievas  trakas,  tad  vīri  nosvērti, 
uzticami,  mierīgi  un  arī  ļoti,  ļoti 
mīļi.  Mans  opis  bija  streļķis, 
plostnieks,  būvnieks,  dārznieks, 
mehāniķis  un  visam  pāri  –  tēvs. 
Arī  brālis  ir  svarīgs  manā  dzīvē. 
Mammas  māsa,  brāļa  bērni,  mīļi 
cilvēki – tā ir mana ģimene visā tās 
daudzveidībā.

⌂ Mana mamma

Man  patīk  tik  daudz  lietu  šai 
pasaulē!  Man  patīk  būt  kopā  ar 
savējiem.  Mājās.  Ceļā.  Domās. 
Sapņos. Ikdienā. Svētkos. 

Mana mamma dejoja un man ļoti 
patīk dejot. Meitenes arī dejo. Gan 
jāatzīst, ka dejas laimes mirkļu un 
sāpju  asaru  svēršanā  svaru  kausi 
būtu līdzsvarā. Tomēr tas vienmēr 
izrādījies ārkārtīgi izglītojoši. 

⌂ Oma un opis, 1966
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Man  patīk  braukt.  Ar  riteni,  ar 
ragavām,  ar  auto,  ļoti.  Mamma 
mēdza  izdomāt,  ka  mēs  ar  savu 
banānu  krāsas  zapiņu  varam, 
piemēram,  aizšaut  vakariņās  uz 
Igauniju.  Manas  dzīves  vīrieši 
brauc ar moci. Atceros, ka bērnībā 
brālis  vienmēr  bija  šķūnītī, 
skrūvēja  ķiršsarkanu  javu  un  ik 
pa  laikam rūcināja. Tā  ir viena no 
bērnības smaržām un skaņām. Tai 
grūti pretoties arī tagad.

Man  patīk  darīt.  Slikti  jūtos 
darbā,  kad nav,  ko darīt. Man  ļoti 
patīk  tulkot.  Lai  gan  agrāk  par 
šādu apgalvojumu būtu smējusies. 
Patīk.  Tas  ir  radošs  process  ar 
taustāmu  rezultātu.  Tas  prasa 
koncentrēšanos,  zināšanas, 
pacietību, bet sniedz gandarījumu 
un  jaunu  informāciju.  Turklāt 
informācija iegūstama kā loterijas 
vinnests  –  nekad  nezini,  kas 
trāpīsies un ko tu ar to iesāksi. 

Un skatuve. Patīk. 
Vienmēr šo patikšanu 
pavada šaubas, bažas, 
uztraukums, reizēm 
izmisums, taču arī 
prieks, gandarījums, 
laime un mīlestība. 
Lai gan vairākkārt 
esmu sev sacījusi: 
„Viss, vairs nekad!”, 
līdz šim sev teikto 
allaž esmu metusi pie 
malas, ja gadās, ka 
skatuve ceļā. 

Un gadās! Nu jau piecas sezonas 
laimīgi  esmu  kopā  ar  Briseles 
latviešu  teātra  ļaudīm  –  īpašiem 
cilvēkiem,  labiem,  radošiem, 
atsaucīgiem,  uzticamiem, 

sirsnīgiem,  nu,  lūk,  ar  tādiem! 
Mīlu  viņus  tādus  aizrautīgus, 
emocionālus,  dzīvespriecīgus  un, 
protams,  arī  trakus.  Esam  kopīgi 
veidojusi  iestudējumus,  kas 
sagādājuši  prieku,  pirmkārt,  BLT 
ļaudīm, ceru, ka skatītājiem arī.

Vidusskolā  mācījos  ciešami, 
bet  skola  –  stingra,  politiski 
korekta,  it  kā  prestiža  –  man 
bija  kā  zobu  sāpes.  Matemātikas 
skolotāja  Lindenberga  man  par 
„trīsnieku” vairāk nelika, pidirallā, 
pidirallā,  toties  biju  klases 
kultordze.  Palaimējās,  ka  klases 
audzinātājs  bija  fiziķis  Legzdiņš, 
kura  ģimenei  pašdarbība  nebija 
sveša,  kurš  atbalstīja,  kā  vien 
spēja,  jo  skolā  uzkavēties  laika 
man maz, mājasdarbiem – nemaz. 
Man bija  „Rotaļa”.  Jā,  arī  es miera 
dzīves  nepazīstu,  kopš  sapinos  ar 
„Rotaļu”. Neesmu nekad bijusi kāds 
spīdeklis  Tautas  deju  ansamblī 
„Rotaļa”,  bet  tā  manu  dzīvi 
sagrieza  virpulī.  Aija  Baumane 
ir  mans  skatuves  etalons.  Kā  pie 
teātra  nonācu?  Nejauši.  Domāju 
par  stāšanos  konservatorijā 
horeogrāfos,  bet  pārdomāju. 
Skatuve  taču  nav  tikai  deja. 
Gribēju  vairāk.  Tai  brīdī  vairāk 
konservatorijā  dabūt  nevarēja. 
Pidiridiridiridi  ralalā.  Dabūt 
varēja Rīgas Kultūras un izglītības 
darbinieku  tehnikumā.  Padomju 
laiks.  Skolas  uzliktais  „galvu 
zemē,  muti  ciet”  zīmogs,  mācījos 
KP  vēsturi,  bet  apkārt  kūsāja 
radošs gars. Skolā „publiski” runāt 
man  nekad  neļāva,  vārdus  berot 
kā  pupas.  Nederu.  Tehnikumā 
runāju,  dziedāju,  dejoju,  spēlēju 
teātri,  muzicēju,  rakstīju,  filmēju, 
montēju,  fotografēju,  strādāju 
foto  laboratorijā,  pa  naktīm 
sadzīvoju  ar  spokiem,  kas  mīt 
skolas  pagalmā.  No  skolas  kā 
cietuma  nonācu  bijušā  cietuma 
ēkā  (Bruņinieku  ielā  57),  bet 
pilnīgā radošā brīvībā. Pasniedzēji 
nevis  lika,  bet  ļāva  darīt.  Ikviens 
var.  Ikvienam  ir  iespēja.  Ikviens 
ir  īpašs.  To  es  iemācījos.  Atceros, 

ka  pasniedzējs  Arājs man  nejauši 
trāpījās izvēles kursā klavierspēlē. 
Mocījos.  Kādudien  viņš  man 
jautāja  „Klau,  ko  tev  patīk  darīt? 
Pa  īstam patīk!”  „Nu,  dejot patīk.” 
„Tad  to  arī  darīsim.  Būsi  mūsu 
vokāli  instrumentālā  ansambļa 
dejotāja.”  Pirms  pāris  gadiem 
vakarā  klīdu  pa  Vecāķu  jūrmalu, 
pretī  nāca  kāds  nosauļojies 
kungs  ar  saulesbrillēm  uz  acīm. 
Es  pazinu.  Mani  arī.  Pasniedzējs 
studentu. Pēc 20 gadiem. Pēc kopā 
pavadītiem  nieka  trīs,  bet  ļoti 
radošiem gadiem. 

„Rotaļā”  ap  to  laiku  biju  sevi 
izsmēlusi,  bija  jālūkojas  pēc 
citiem  projektiem.  Uzzināju,  ka 
veidojas jauns, neatkarīgs pulciņš. 
Jā,  es  arī  gribu.  „Būs  jādzied,” 
man  teica.  Pidirallrā,  pidirallā. 
„Es  dziedāšu.  Klusām.  Dziedāšu”. 
Pasakaini  skaistais  deju  kopas 
„Zeltavija” laiks. Divpadsmit jauni, 
traki  maksimālisti  kopīgā  dejā, 
dziesmā,  uzvedumā,  folklorā, 
meklējumos,  radīšanas  priekā, 
sadarbībā  ar  izciliem  mūziķiem. 
Koncerti,  ceļojumi,  izrādes.  Un 
pasaulē  nāk  mana  meita  Dana. 
Nav jau tā, ka uz skatuves, tik traki 
nav,  bet  koncerta  svārkiem  pogu 
regulāri  pāršuvu  līdz  septītajam 
grūtniecības  mēnesim.  Trakojām 
pa skatuvi abas.

Tehnikumā  iegūtajā  kluba 
darba  organizatora  un  režisora 
specialitātē  nostrādāju  kādus 
gadus  un  tad  sadomājos,  ka 
jāmācas  vēl.  Saņēmos  un  gāju 
apspriesties.  „Mammu?”  Viņa  no 
mana jautājuma toņa sabijās. „Nē, 
nē, nepatikšanu nav. Gribu studēt”. 
Mamma  teica,  ka  esmu  traka,  bet 
nu,  pidirallā,  pidirallā,  tiksim  pa 
visiem galā. 

Ui,  traka  gan.  Savienot  maza 
bērna  audzināšanu  un  studijas 
nebija  viegli,  bet  vēl  lielākas 
grūtības  sagādāja  tas,  ka  kopš 
vidusskolas  sola  bija  pagājuši 

septiņi  gadi,  biju  izkritusi  no 
aprites. Mani  kursabiedri  Latvijas 
Kultūras  akadēmijā  bija  jauni, 
brīvi,  zinoši,  pašpārliecināti, 
spējīgi.  Jāatzīst,  ka  godājamie 
pasniedzēji  Laķis,  Vilciņš,  Siliņš, 
Bernaerte,  Goldmanis,  Karbanova 
bija  izveidojuši  nelielu  kreatīvu 
izglītības  laboratoriju,  kurā  arī 
es  atradu  vietu.  Esmu  viņiem 
ārkārtīgi  pateicīga.  Turklāt 
paralēli  akadēmiskajām  studijām 
pasniedzējs  Pavlovskis  piedāvāja 
aktiermeistarības  stundas.  Biju 
nolikusi  tiesības,  bet  braukt  ar 
auto  nepratu.  Paņēmu  mammas 
mašīnu  un  braucu  uz  skolu. 
Turējos līdzi priekšā braucošajam, 
cerot, ka viņš brauc turp, kur man 
jātiek. Uz Ludzas ielu. Mājup nebija 
jābrauc pāri lielajam krustojumam 
pie  stacijas,  tas  vedās  vieglāk. 
Un  ar  auto  varēju  paspēt  gan  uz 
aktiermeistarību,  gan  uz  darbu, 
gan  mājās  pie  ģimenes.  Darbs 
man  patika.  Par  to  paldies  varu 
teikt  kādam  mīļam  cilvēkam, 
kurš  piezvanīja  kādā  vakarā 
un  teica,  ka  rīt  netiek  uz  deju 
stundu.  „Lūdzu, aizej manā vietā.” 
Sākās.  Divpadsmit  gadus  strādāju 
dažādos kolektīvos un grupās, k/p 
“Ziemeļblāzma”  vadīju  estrādes 
deju  grupu,  mācīju  maziem 
bērniem  ritmiku,  TDA  “Zelta 
Sietiņš” kādu brīdi biju repetitore, 
ilgāku  laiciņu  dejoju  ar  bērniem 
TDA  “Bitīte”  un  pieaugušajiem 
VPDK  “Auda”,  strādāju  par  Rozīti, 
kā ķiķināja mani draugi. Rozīte  ir 
“Rotaļas”  repetitore,  kuras  skola 
man  noderējusi  gadu  gadiem. 
Paldies par to! 

Darbs  un  skola  viens  otru 
papildināja.  Tāpat  kā  Latvijas 
Kultūras  akadēmija  un  teātris. 
Pirmo  atceros,  kā  pasniedzējs 
Pavlovskis  iestudēja  franču 
mūsdienu  dzejas  uzvedumu. 
“Mirušo  māja  stiepās  visgarām 
kapiem, apjoza kapus kā klosteris… 
(citāts)”.  Arī  krievu  dramaturģiju, 
etīdes,  etīdes,  etīdes…  Pieredzei, 
izdzīvošanas  skolai,  nepaspējamu 

⌂ Izrādes “Izklausies redzēts” aktieru trupa ⌂ Dana uz VEF skatuves
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⌂ Mēs ar brāli, 1970

⌂ Pēc noskaņu izrādes “100” ⌂ Ar Mārtiņu un Anneli

darbu  padarīšanas  iemaņām  un, 
galvenokārt, uzdrīkstēšanās spējai 
tas bija zelta vērts projekts.

Nākamie  septiņi  gadi  pagāja  ar 
franču  kultūru  un  valodu mācību 
saistītā vidē Francijas vēstniecības 
kultūras  dienestā.  Vairāk  gan 
rīkojot  pasākumus,  mazāk  uz 
skatuves,  vairāk  iepazīstot  un 
baudot  nekā  radot.  Mākslas 
projektu  piedāvājuma  dažādības 
ziņā  no  atbildības  līmeņa  un 
kolēģu  sadarbības  viedokļa 
neatsverama  pieredze  kopā  ar 
nenovērtējamiem  cilvēkiem.  Ka 
skatuves nebūtu nemaz, tā nebija. 
Atkal  „Rotaļā”.  Šoreiz  gan  pie 
„Nezālēm” (vidējās paaudzes), pie 
„Nezālēm”,  kuras  neiznīkst  nu  jau 
70  gadu  garumā.  Man  toreiz  tas 
bija jauns „Rotaļas” stāsts. Skaists, 
nenoliedzami  krāšņs.  Šai  stāstā 
dejoju ar otru meitiņu Anneli Annu 
zem sirds. Arī viņa ir paplosījusies 
pa VEF Kultūras pils skatuvi, nesta 
klēpī  Dziesmu  svētku  gājienā, 
vēl  pamperos,  bet  jau  vainadziņu 
galvā.

Dažādi  negaidīti  pagriezieni 
dzīve  liek  pārdomāt,  ko  gribu 
darīt  tālāk. Ko varu un ko nevaru 
darīt  tālāk.  Iedomājos,  ka  varbūt 
vajadzētu  pārcelties  uz  dzīvi 
dziļos  laukos.  Internetā  atradu 
pussagruvušu  māju  netālu  no 
Ainažiem. Šai graustā  ieejot, man, 
rīdziniecei,  pirmo  reizi  laukos 
nebija  bail.  Saku  ģimenei:  jā,  šī 
ir  mana  māja,  es  te  jau  esmu 
dzīvojusi. Es zinu, kur pavards, kur 
hortenziju krūms, kur zila siena ar 
baltiem  gulbjiem.  Neticat?  Zinu, 
neviens netic. Skaidrs, ka šo „savu” 
māju pašu spēkiem un  līdzekļiem 
atjaunot  nevaram.  Sirds  lūzt,  bet, 
pidirallā, pidiridi rallā, pat griestu 
šai mājai nav. Vairs nav. Nu, ko tad? 
Braukšu  prom.  Prom  no  visa  un 
visiem.  Lēmums  jāpieņem  uzreiz. 
Laiks  uzteikt  darbu,  sakrāmēt 
mantas un pārcelties uz Beļģiju  – 
14 dienas. Aiziet. 

Beļģijā  pirmos  četrus  gadus 
dzīvojām  noslēgtu  ikdienas  dzīvi. 
Normālas  ikdienas.  Ar  brīviem 
vakariem  un  nedēļas  nogalēm. 
Arī tā var labi dzīvot. Sev un savai 
ģimenei.  Nepierasts  dzīves  ritms, 
bet  nemaz  ne  slikts.  Un  tad  atkal 
nejauša  tikšanās,  kas  savērpj 
vētru  ūdensglāzē.  Paldies  par  šo 
vētru,  kas  parauj  atkal  vaļā  cieši 
noslēgto un dziļi noslēpto skatuves 
izaicinājumu  mīlestību.  Laimīgs 
laiks,  ļoti  laimīgs,  piepildīts 
gan  profesionāli  –  strādājot 
LR  vēstniecībā  kopā  ar  labiem 
kolēģiem,  gan  radoši  –  izveidojot 
un  vadot  Briseles  latviešu  deju 
kolektīvu.  Tā man  bija mana  lielā 
ģimene  Briselē.  Kad  šis  stāsts 
beidzās,  sākas  jauns,  sirsnīgā 
Briseles  Latviešu  Teātra  stāsts 
(sBLT),  un  tieši  par  to  laikam 
biju  solījusies  šodien  runāt.  Lai 
izstāstītu, kas notika tad, tur, tāpēc, 
man  parasti  gribas  atcerēties,  kā 
tai  brīdī  smaržoja  gaiss  un  kādas 
krāsas  kleita  bija  mugurā.  Tāpēc 
izstāstīju  pusi  dzīves.  Turklāt  par 
pašu  sirsnīgo  Briseles  latviešu 
teātri jau stāsta tas, ko mēs šobrīd 
darām, ko iestudējam, ko radām, kā 
dzīvojam. Tas katram mūsu darba 
vērotājam ir kā uz delnas redzams 
ikkatrā  izrādē,  kur  skatītājs  no 
aktiera  atrodas  vien  pusmetra 
attālumā,  tur  esam  caurskatāmi 
ar  neapbruņotu  aci.  Domāju,  ka 
neviens  pretī  nestrīdēsies,  ja 
teikšu, ka sBLT ir labu, patiesi labu 
cilvēku  kopums.  Tas  ir  daudzkārt 
svarīgāk par  to, ka sBLT aktieri  ir 
talantīgi. Svarīgāk  ir, ka viņi viens 
otram vispirms ir cilvēki, pēc tam 
tikai  skatuves  partneri,  kolēģi, 
reizēm  konkurenti.  Es  arvien  vēl 
ticu labajam cilvēkos. Un reti kad to 
gadījies nožēlot. Un  ja nu kādreiz 
kāds skauģis sadomā kapu rakt, lai 
rok.  Pidiridiridi  ralalā…  Ja  teikšu, 
ka  nebaidos,  melošu.  Taču  par 
dziesmiņā, manā mīļajā dziesmiņā, 
minētajiem  griestiem un  rozēm – 
tā  taisnība.  Un  vēl  taisnība  ir,  ka 
parasti man arī lustīgs prāts, lai vai 
kā. Bučas, Andra.



10 │ │ Beļģijas Latviešu ZIŅAS NOVEMBRIS.2016

Ojārs J. Rozītis

Standartā  mans  stāsts  par 
aiziešanu  pensijā  droši  vien 
izklausītos  apmēram  šāds:  pēc 
darba  gadiem  ES  institūcijās 
Briselē  Latvijas  pilsonis  atgriežas 
savā  dzimtenē.  Taču mans  stāsts  ir 
savādāks.  Par  latvieti  sevi  noteikti 
uzskatu, taču dzimis un audzis esmu 
Vācijā. Bet, ja šīs rindiņas tagad top 
Mārupē, tad tāpēc, ka mana sieviņa 
Lāsma un es  jau diezgan sen bijām 
izlēmuši  šo  dzīves  posmu  pavadīt 
savu vecāku dzimtenē, tas ir, pirmo 
reizi mūžā tur dzīvot.

Mūsu  ceļš  tātad  ir  citādāks. 
Mēs  tikai  tagad  sākam  pa  īstam 
Latviju  apgūt  priekš  sevis;  iepriekš 
gan  jutāmies  emocionāli  saistīti 
ar  to,  vietumis  to  arī  samērā  labi 
pazinām,  taču  bez  ilgos  ikdienas 
gados briedēta smeķa par dzīvi šeit, 
par  šejieniešiem  un  viņu  pieredzi, 
pasaules  uztveri.  Kaut  kur  savējie, 
bet kaut kur arī tā kā no malas.

Trimdā  piedzimstot,  sākumā 
varbūt visgrūtāk  ir saprast, ka tāda 
zeme zem saules kā Latviju tik tiešām 
ir īsta un reāla, kaut kas vairāk nekā 
Ikšķiles  vecmāmiņas  sūtītās,  rūpīgi 
sanaglotās finiera kastes ar kārtējām 
Gotiņu riekšavām (es paguvu iepazīt 
pat vēl vecos laidienus, kad konfekšu 
ietinamā  papīra  iekšpusi  rotāja 
„tautas  dziesmu“  četrrindes  par 
traktoristiem  un  citiem  laimīgiem 
kolhozniekiem).

Taču tas nenozīmē, ka man toreiz 
nebūtu bijis nekāda priekšstata par 
Latviju. Mazāk to guvu no vecākiem. 
Bet  bija  arī  Minsteres  Latviešu 
ģimnāzija. Tur literatūras kurss gan 
aptvēra labi ja Čaku. Līdz ar to man 
Latvijas  garīgās  kontūras  pamatā 
veidoja dziļi  „laucinieciskā“  klasika: 
Brigaderes Dievs, daba, darbs, Virzas 
Straumēni, Blaumaņa Skroderdienas 
Silmačos,  Kaudzīšbrāļu  Mērnieku 
laiki,  Jaunsudrabiņa  Baltā  grāmata, 
Akurātera Kalpa zēna vasara, Poruka 
Kukažiņa.  Pirmo  reizi  uz  Latviju 
aizbraucu  1970.  gadā,  tūlīt  pēc 
izlaiduma. Rīga – tā nekas, pilsēta kā 
jau pilsēta. Bet  tad paziņas aizveda 
mani uz laukiem, uz Salacgrīvas pusi 
–  slepeni, bez  toreiz nepieciešamās 

padomju  iestāžu  atļaujas  –,  un 
tur  es  piedzīvoju  patiesi  maģisku 
acumirkli.  Biju  atgūlies  pļaviņā  un 
vēroju rāmo ainavu, kokus, mākoņus 
pie  debesīm,  un  pēkšņi  bija  tā,  it 
kā  divi  skati  sakristu  vienā:  tas,  kā 
biju  iztēlojies  Latviju  pēc  klasiskās 
literatūras,  viens pret vienu atbilda 
tam,  ko  redzēju  savu  acu  priekšā. 
Neticami!

Par  tādu  pārsteigumu  kā  šo  un 
arī  citiem  piedzīvojumiem  mūsu 
jaunajā mājvietā tad nu arī vēsta šīs 
skices un piezīmes.

Kā  tad  nu  ir  –  aizejot  pensijā, 
pārcelties  no  īrēta  dzīvokļa  Briselē 
uz savu māju Mārupē, no ārvalstīm 
uz  vecāku  dzimteni?  Kas  jauns, 
kas  citāds,  ko  tagad  pamanu 
salīdzinājumā  ar  iepriekšējiem 
gadiem?  Ar  šiem  un  līdzīgiem 
jautājumiem pie manis  ir vērsušies 
citi, un esmu tos jau dažu labu reizi 
uzdevis arī pats sev.

No vienas puses: vasaras mēnešos 
it  kā  nekas  būtiski  nav  mainījies. 
Dienas  Lāsmai  un  man  skrien 
kā  ar  vēja  spārniem,  raibā,  teju 
nepārtrauktā  virknē  tiekoties  ar 
veciem  un  jauniegūtiem  draugiem 
un  paziņām  vai  piedaloties  vienos, 
otros vai trešos ģimenes svētkos. Un 
par to nav ko brīnīties – tas taču  ir 
atvaļinājumu laiks.

Agrāk,  vēl  dzīvojot Vācijā  un pēc 
tam  Beļģijā,  jau  nebija  citādi;  tieši 
otrādi – tā bija augsta māka divās vai 
trijās  ciemošanās  nedēļās  sablīvēt 
iespējami  daudz,  ieskaitot  ārstu 
apmeklējumus  un  automašīnas 
nodošanu  servisā.  Bieži  vien 
no  iecerētās  atpūtas  nebija  ne 
smakas,  uz  savām mājām  svešumā 
atgriezāmies  nogurušāki  nekā 
aizbraukuši.

Kaut kā šī vasaras ņirboņa Latvijā 
manī izrādījusies tik pierasta, tik dziļi 
iesūkusies  manā  gadu  desmitiem 
veidotajā  mentālajā  struktūrā,  ka, 
gaidot zvanu, kad varēšu no remonta 
saņemt atpakaļ fotoaparātu, pieķēru 
sevi  pie  pirmās  spontānās  domas: 
„Ceru,  ka  viņi  pagūs  to  salabot  vēl 
pirms aizbraukšanas“. 

Tikai  nākamajā  brīdī  man 

„pieleca“  atziņa:  „Pag‘,  pag‘,  nav  ko 
uztraukties.  Man  jau  nav  nekur 
obligāti  jābrauc.  Un,  ja  fotoaparātu 
nevarēšu  savākt  pirmdien,  tad  iešu 
tam pakaļ otrdien vai trešdien“.

Citiem  vārdiem:  atrodos  vēl 
mazliet  tādā  kā  pārejas  stāvoklī.  Ir 
signāli, kas mani vēl arvien sasaista 
ar  iepriekšējo  dzīves  posmu,  taču 
pamazām aug arī atskārsme, ka tas, 
kas  agrāk  drīzāk  bija  izņēmums 
un  ārkārtas  stāvoklis  –  vairāk  vai 
mazāk svarīgu pienākumu aizpildīta 
atvaļinājuma paskatā – , tagad kļūst 
par manu ikdienu un normu.

Protams, pastāv vēl viena atšķirība 
–  agrāk  tie  galvenokārt  bijām mēs, 
kas gāja ciemos Latvijā. Tagad varam 
vairāk  uzņemt  ciemiņus  pie  sevis. 
Taču tas ir jauki.

Dažas  no  tagad  piedzīvotajām 
pārmaiņām  tik  daudz  neskar 
lietas  vai  norises  kā  veidu,  kādā  es 
tās  uztveru.  Labs  piemērs  šādai 
perspektīvu  pielāgošanai  ir  viena 
izteikti  stabila  Latvijas  vērtība: 
brīnišķīgās ainavas.

Kaut kad maija nogalē Lāsma un 
es braucām uz Viļķeni, kur apglabāti 
mani  vecvecvecāki  no  tēva  puses 
–  Spricis  un  Liene  Rozits.  Ceļu 

uz  turieni  agrākajos  gados  bijām 
mērojuši  vairākkārt,  parasti  uz 
kapu  svētkiem  –  gar  Saulkrastiem 
Igaunijas  virzienā,  tad  pie  Tūjas 
pagrieziens  uz  Limbažu  pusi,  bet, 
tos  nesasniedzot,  vēl  bišķīti  uz 
ziemeļiem.

Es  vēl  labi  atceros,  cik  alkatīgi 
toreiz pa ceļam uzsūcu sevī burvīgos 
skatus:  mežus,  tīrumus,  atsevišķus 
koku  pudurus,  birzis,  sētas  un 
tam  visam  pāri  klājās  vienreizējās 
Latvijas  debesis.  Atvaļinājums 
salīdzinājumā  ar  pārējo  gada  daļu 
bija  īss, un ar redzēto bija  jāpietiek 
daudziem mēnešiem, tāda toreiz bija 
mana sajūta.

Bet  tagad,  kad  bijām  jau 
nogriezušies  uz  Limbažu  pusi, 
pēkšņi  ieminējos  Lāsmai:  „Vai  zini, 
es šo ainavu tagad redzu citām acīm. 
Mierīgāk,  bez  tās  alkatības  sajūtas. 
Jo,  ja  sadomāsim,  varam  to  atkal 
skatīt jau rīt, parīt vai aizparīt – cik 
bieži vien gribam.“

Citos  vārdos  to  varbūt  varētu 
iztulkot  šādi:  neskatoties  uz  to,  ka 
Latvija  man  allaž  ir  bijusi  un  būs 
sevišķa  vieta,  tās  apgūšana  man 
tagad  kļūst  par  patīkamu  normu. 
Vairāk nekā jelkad iepriekš jūtu, ka šī 
zeme dabīgā kārtā ir mana, un nekad 

No Briseles uz 
Latviju: skices 
un piezīmes par 
aiziešanu 
un atnākšanu

⌂ Savas mājas dārzā, 2016.g. septembris. 
Foto: Aivars Liepiņš.

⌂ 2015. gada decembra sākums. Briselē viss gatavs 
lielajam solim. Foto no personīgā arhīva.
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es neesmu juties tai tik piederīgs kā 
tagad. Cik neizsakāmi skurbinoša un 
pacilājoša ir šī ikdienas sasaiste!

Oktobra  sākumā  mums  bija 
brīnišķīgs  piedzīvojums  –  Kristīnes 
Opolais  solokoncerts  Nacionālajā 
operā,  uz  kuru  mēs  jau  sen  bijām 
iegādājušies  biļetes.  Atzīstos,  ka 
Pučīni  nav  mans  pats  mīļākais 
komponists,  man  drīzāk  pie  sirds 
iet  Verdi  vai  Mocarts.  Bet,  ja  kāds 
dzied  Čočosanas  ārijas  no  operas 
Madame  Butterfly  tik  izcili  kā 
Kristīne  Opolais,  tas  noteikti  ir 
iemesls paplašināt apvāršņus. Pārējā 
publika bija līdzīgos ieskatos: Bravo! 
saucieni  un  standing  ovations.  Kas 
par pacilājošu vakaru!

Bet  vēl  vairāk:  koncerts  tik  labi 
iekļāvās  pēdējos  desmit  mēnešos 
piedzīvotajā,  mūsu  Latvijas  gaitu 
sākumposmā. Cik patīkama un reizē 
satraucoša  man  šķiet  šī  pāreja  no 
trimdas gados iecerētās, izdomātās, 
izsapņotās  Latvijas  uz  ikdienas 
Latviju,  uz  normu.  Tas  ir  patiesi 
saistoši  –  katru  dienu  no  rīta  līdz 
vakaram  piedzīvot,  ka  „latviešu 
būšana“  vairs  nav  tikai  personīgais 
vaļasprieks,  bet  dzīva,  reāla  un 
tverama  „lieta“  un  ka  ap  mani  ir 
maza, parasti  varenglīta un  samērā 
spējīga tauta ar visu savu valsti.

Un  pie  tam  diezgan  labā  līmenī. 
Var,  piemēram,  vakarā  ieslēgt 
televizoru,  ekrānā  parādās  Jānis 
Geste  un  saka:  „Esiet  sveicināti 
Panorāmas  laikā!  Turpmākajās 
minūtēs par svarīgākajiem šīsdienas 
notikumiem“.  Tas  notiek  latviešu 
valodā  un  pēc  standartiem,  kas 
atpazīstami no demokrātisku valstu 
raidorganizācijām (te nespēlē  lomu 
pat  tas,  ka  raidījuma  studiju  ne 
tuvu  nevar  salīdzināt  ar  BBC  vai 
CNN  ziņu  komandcentrālēm,  tā 
īstenībā  ir  krietni  vien  pieticīgāka 
nekā  izskatās).  Tā  var  teikt  par 
daudzām  jomām. Pat  ja  tūkstošiem 
rīdzinieku  dzīvi  vēl  gadiem, 
ja  ne  gadu  desmitiem  noteiks 
mikrorajonu  daudzstāvenes, 
pastāv  arī  Zaigas  Gailes  veidotais 
Žaņa  Lipkes memoriāls  vai  Gunāra 
Birkerta  projektētā  Nacionālā 
bibliotēka. Par vizuālajām mākslām 
nemaz  nerunāsim,  tās  vietumis 
ir  tik  augstā  pasaules  līmenī,  ka 
„latviskus“  vaibstus  tajās  vispār 
grūti  saskatīt.  Un  ko  lai  sakām 
par  Latvijas  dāsno  ieguldījumu 
visuniversālākajā  valodā  no  visām 
–  mūzikā?  Nacionālā  kinofestivāla 
Lielais  Kristaps  atklāšanas  vakarā 
šim  sarakstam  ar  tīru  sirdsapziņu 
varēja „piemest klāt“ arī tādas filmas 
kā Pelnu sanatorija vai Es esmu šeit. 

⌂ 2015. gada decembra sākums. Iedzīve ieradusies 
Mārupē. Foto no personīgā arhīva.

⌂ Pirmās nedēļas Mārupē – kastu mūris arī virtuvē. 
Foto no personīgā arhīva.

Tad varbūt arī nepārsteidz, ka man atskatā uz mūsu 
pirmajiem mēnešiem Latvijā nāk prātā drauga nelaiķa 
dzejnieka Māra Čaklā 1967. gadā rakstītās vārsmas:

Uz zemeslodes, zem saules 
mūs trīsarpus miljardu. Tajos 
latviešu pusotra miljona tikai. Tas ir kā 
pusotra piliena jūrā. 
Kāda var būt pusotra piliena dziesma par 
sauli? Un tomēr - 
uz zemeslodes, zem saules 
ir tāda zeme – Latvija, 
uz zemeslodes, zem saules 
ir tāda tauta – latvieši, 
uz zemeslodes, zem saules 
ir tautai dziesma par sauli:

 Lec, saulīte, rītā agri, 
 Noej laiku vakarā, 
 No rītiņa sildīdama, 
 Vakarā žēlodama.

Sēžot tagad pie sava galda Mārupē, Latvijā 

– Māri, paceļu glāzi par Tevi! Paldies par to, 

ka jau toreiz prati pateikt pareizo vārdu par 

saiti starp zemi un valodu.

Bet  visbeidzot,  runājot  par  galīgi 
profānām  lietām:  ne  viens  vien 
Latvijas politiķis  starplaikā diezgan 
labi  apguvis  savējo  aprindās  visā 
pasaulē  izkopto māku  kameras  vai 
mikrofona  priekšā  izvairīties  no 
skaidras  atbildes  uz  nepatīkamiem 
jautājumiem.  Viss  normāli,  viss 
„līmenī“.

Apgūt  tieši  šo  Latvijas  ikdienu 
mums vēl arvien ir gan izaicinājums, 
gan  piedzīvojums.  Reizē  tā  arī  ir 
izlaušanās  no  sava  veida  valodas 
geto,  kurā  bijām  iestiguši  Briselē. 
Mana  darba  vide  tur  bija  latviska, 
mājas  dzīve  ar  Lāsmu  –  tik  un 
tā.  Saskari  ar  normālo,  pārsvarā 
frančvalodīgo  ārpasauli  izdevās 
nodibināt gandrīz tikai ar vārdnīcas 
palīdzību  –  un  rezultātam  gribot 
negribot  bija  jāpaliek  gaismas 

gadu  attālumā  pat  no  suboptimāla 
risinājuma.

Pārceļoties  uz  Latviju,  vismaz 
šīs  rūpes  ir  atkritušas.  Es  ar  pilnu 
krūti  izbaudu  to,  ka  trimdas  gados 
auklēto  latviešu  valodu  tagad 
varu  lietot  ikdienā,  vienalga  vai 
iepērkoties  tirgū,  vai  skaidrojot 
meistaram,  ko  no  viņa  vēlos  (tai 
pat  laikā  no  viņa  iemācoties  tādus 
vārdus kā vantūzis). Šī mēle der ne 
tikai  atsevišķās  reizēs,  bet  allaž  un 
vienmēr, nedēļu pēc nedēļas, mēnesi 
pēc  mēneša.  Katru  rītu  noder  no 
jauna,  lai  iedziļinātos,  piemēram, 
tādos  izdevumos  kā  Rīgas  laiks, 
Domuzīmes  un  Veto  magazine  vai 
Inetas Lipšas pētījumā Seksualitāte 
un sociālā kontrole Latvijā 1914-
1939.

Nesen  Lāsma  un  es  vakarā 
mērojām  ceļu  atpakaļ  no 
Vecmīlgrāvja  pāri  Daugavai  uz 
Mārupi.  Braucām  ar  savu  mašīnīti 
pa  11.  novembra  krastmalu,  tur, 
kur  abos  virzienos  iekārtotas  pa 
trim  joslām.  Mēs  –  pa  pašu  labējo. 
Satiksme  Rīgas  pils  tuvumā  bija 
diezgan  bieza.  Pēkšņi  kaucošām 
riepām  no  vidējās  joslas  mums 
priekšā  iespraucās  stilīgi  spēkrati. 
Atstatums  līdz  mums  –  gaužām 
minimāls,  mērojams  drīzāk 
centimetros  nekā  metros,  manevra 
mērķis  –  pa  labi  palavīties  garām 
lēnāk ripojošam auto un žvikt! – tādā 
pašā  vīzē  iestumties  citā  minimālā 
spraudziņā,  šoreiz  galēji  kreisajā 
joslā.  Tas  viss  notika  sekunžu  daļu 
laikā, nedodot mums pat lāga iespēju 
sulīgi nolamāties.

Līdzīgs  piedzīvojums  mums 
bija  atgadījies  arī  turpceļā,  gan  ne 
uz  trim,  bet  „tikai“  divām  joslām. 
Pēkšņi  atskārtu,  ka  man  acu 
priekšā  radies  trāpīgs  piemērs  un 
metafora situācijai, ar kuru man arī 
vēl  pēc  vairāk  nekā  desmit  Latvijā 
nodzīvotajiem  mēnešiem  ir  grūti 
sarast. Tās apraksts vārdos: „Atļauts 
ir viss, kas nav aizliegts“.
Paliekot  pie  šī  paša  notikuma 

11. novembra krastmalā – protams, 
joslas  vienu  no  otras  atdala 
pārtraukta  līnija,  kas,  kā  skaidri 
zināms,  nozīmē,  ka  to  drīkst  arī 
šķērsot.  Šai  ziņā  pārgalvīgā  šofera 
rīcība nebija pat pārkāpums. Bet vai 
tā bija prātīga? Situācijai piemērota? 
Par to es šaubos.
Līdzīgus brīnumus man uz Latvijas 

ceļiem  nācies  piedzīvot  diezgan 
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⌂ Cīņa ar Briselē mazāk pazīstamu stihiju, 2016.g. 
janvāris. Foto no personīgā arhīva.

⌂ Aizgājuši un atnākuši, 2016.g. septembris. 
Foto: Aivars Liepiņš.

bieži.  Baisi  ir  tas,  ka  robežas  šajā 
jomā ir tik neskaidras. Tostarp esmu 
sapratis,  ka  krietna  daļa  Latvijas 
šoferu  ātruma  ierobežojumus 
labākajā  gadījumā  uzskata  par 
draudzīgiem,  bet  nesaistošiem 
ieteikumiem. Savukārt  savienojumā 
ar  apdzīšanu  nepārskatāmos 
apstākļos  (līkumā,  pret  kalnu)  šo 
pieeju  ir  grūti  raksturot  citādi  kā 
noziegumu  pret  veselo  saprātu.  Un 
tas vēl ir pats mazākais, ko šeit varētu 
teikt.  Taču  daudz  traģiskāk  ir  tas, 
ka  situācijās  kā  šajā  tiek  pastrādāti 
arī  klaji  satiksmes  noteikumu 
pārkāpumi.  Ir  nepārtrauktā  baltā 
līnija,  ir  aizlieguma zīme. Un  tomēr 
mobiļņiks  pie  auss,  gāze  grīdā  un 
aiziet!
Labs piemērs principa „Atļauts ir 

viss, kas nav aizliegts“ pielietojumam 
sabiedriskajā  dzīvē  ir  Ventspils 
oligarhs  Aivars  „Hūte“  Lembergs. 
Viņam,  kā  zināms,  jau  vairāk  nekā 
septiņus  gadus  tiesā  ir  prāva,  cita 
starpā,  par  piedalīšanos  mantiskos 
darījumos,  kas  viņam  saistībā  ar 
dienesta stāvokli bijuši aizliegti. Taču 
vēl  tikai  šī  gada  maijā  Lembergs 
iesniedza atkārtotu lūgumu  atcelt 
viņam  piemēroto  drošības  līdzekli 
–  proti,  aizliegumu  pildīt  Ventspils 
pilsētas  domes  priekšsēdētāja 
amata  pienākumus.  Atgādināšu,  ka 
tie  ir  uz  mata  tie  paši  pienākumi, 
kas  pēc  likuma  nav  apvienojami 
ar  viņa  piedalīšanos  minētajos 
mantiskos darījumos, jo rada viņam 
tā  saucamo  „interešu  konfliktu“. 
Rīgas apgabaltiesa jūnija sākumā šo 
prasību tomēr noraidīja.
Protams,  ka  šī  Lemberga  rīcība 

tiesiskā  valstī  nav  aizliegta.  Taču 
vienlaikus  tā  apliecina  trūkstošu 
politiskās  ētikas  izpratni,  tukšumu 
tur, kur civilizētās sabiedrībās mēdz 
mājot  apziņa  par  to,  ko  politiķim/
amatpersonai  noteiktās  situācijās 
klājas darīt un ko ne.
Tomēr nav  jau visi akmeņi  jāmet 

tikai Ventspils  titāna dārziņā.  Ir  jau 
arī  tādi  Valsts  ieņēmumu  dienesta 
darbinieki, kam māte, pēc profesijas 
skolotāja,  vieglu  sirdi  atstāj 
mantojumā  pusmiljonu ASV  dolāru 
(te  prātā  nāk  kāda  vācu  prātula, 
ko  varētu  tulkot  apmēram  šā:  „Te 
vecmāmiņai  ilgi  jāada,  lai  sanāktu 
tādi  cipari“;  bet  varbūt  pedagoga 
darbs patiesībā nemaz nav tik prasīgs 
un paliek gana laika arī rokdarbiem). 
Ir  arī  veselības  ministrs,  kas  sevis 
ārstēšanas nolūkos lavās garām visai 
pacientu  rindai un, preses pieķerts, 
par  to  vēl  pamatīgi  samelojas. 
Prāvie  dāvinājumi,  ko  tik  dāsni 
piekopj Latvijas miljonāru ģimenēs. 
Kandidāte  uz  Valsts  ieņēmumu 
dienesta  ģenerāldirektora  amatu, 
kas  apmaldas  pati  savā  nodokļu 
deklarācijā.  Kūrortpilsētas  galva, 
ko  no  amata  beigās  izlingo  domes 
deputātu  balsojums  nevis  paša 
atskārsme  par  aizdomā  turētā 
statusu  lietā  par  iespējamu 

nelikumīgu finansējumu partijai.
Tas viss notiek  tik acīm redzami, 

ka par  jēdzienu  „interešu konflikts“ 
šajā  ziņā  jāsmejas  skaļi.  Tās  pašas 
Ventspils  gadījums:  ja  tās  mērs 
ietekmē  lēmumus,  kas  skar  viņu 
kā  (slepenu) uzņēmēju,  tad  tas nav 
„interešu  konflikts“,  bet  patiesībā 
visdziļākā  „interešu  harmonija“. 
Viņš  pats  ar  sevi  iet  roku  rokā,  un, 
ja viņš tās mazgā, kas viņam par to, 
ka rezultātā abas melnas – galvenais, 
ka  tās  ir  viņējās.  Pamatā  šāda 
nostāja atbilst pazīstamā amerikāņu 
kinorežisora  Vudija  Allena  atbildei 
uz  jautājumu,  kas  ir  masturbācija: 
„Tas  ir  sekss ar  cilvēku, kas  tev  ļoti 
tuvs“.
Minētai  „harmonijai“  ir  tikai 

viens  „patiesā  labuma  guvējs“,  un 
tā  noteikti  nav  sabiedrība  kopumā. 
Protams,  tās  baudītājs  var  piepūst 
vaigus  un  paskaidrot,  ka,  lūk, 
savulaik  pār  viņu  kā  vienīgo  visā 
pasaulē  esot  izliets  apgaismības 
toveris un ka neviens cits, tikai viņš, 
spējot  novērtēt  (ne  jau  viņa  paša, 
bet)  visas  sabiedrības  saražotās 
vērtības. Un, ja pašam pensija jau šā 
kā tā ir nieka 6000 eiro mēnesī (ne 
gadā!), tad ko tur vēl dalīties ar tiem 
bauriem  un  neprašām  –  tiem  par 
pašvaldības līdzekļiem var uzlikt šur 
vienu bruģīti un tur vienu. Vai tad tik 
tiešām būtu nopietni jāpiedomā par 
nelielo  āķīti,  ka  šī  nav  domāšana 
demokrātiskā,  bet  gan  autokrātiska 
absolūtisma garā?
Tikpat  skaidrs  –  ir  naivi  un 

bezcerīgi klauvēt pie visu to „patiesā 
labuma  guvēju“,  „pašbagātināšanās 
masturbētāju“  un  viņu  laikabiedru 
sirdsapziņas durvīm, kuri tik sekmīgi 
pratuši pavērst sev par labu principu 
„Atļauts  ir  viss,  kas  nav  aizliegts“. 
Tomēr nekas nevar sabiedrībai liegt 
šad un tad vismaz viņiem atgādināt, 
ka bez „reņģu ēdājiem“ un godīgiem 
nodokļu maksātājiem šie modernie 
„varoņi“  nebūtu  nonākuši  tur,  kur 
atrodas  šobrīd.  Bez  Baltijas  ceļa 
dažs  labs  no  viņiem  vēl  arvien 
deldētu  bikšu  dibenu,  teiksim, 
Latvijas  Kompartijas  Ventspils  PK 
propagandas  un  aģitācijas  nodaļas 
vadītāja krēslā.
Latvietis,  taču  dzimis,  audzis, 

mācījies,  līdz  Latvijas  neatkarības 
atjaunošanai ģimeni veidojis trimdā, 
bet vēlāk vienkārši ārvalstīs un tikai 
pirms  nepilna  gada  pārcēlies  uz 
savu vecāku dzimteni – cilvēkam ar 
šādu  dzīves  gaitu  saldskābmaize, 
sklandu  rauši,  gaļas  kūpinājumi, 
bagātīgās  krējuma  devas,  siers 
desās,  stundām  ilgi  šķovēti  kāposti, 
biezpiena  sieriņi  un  citi  Latvijas 
ēdmaņas raksturlielumi līdz šim nav 
bijuši  ikdiena,  bet  kaut  kas  sevišķs, 
tikai  retu  reizi  baudāmi  gardumi. 
Delikateses!
Tā  vietā  manas  garšas  kārpiņas 

programmējusi  galvenokārt  vācu 
virtuve.  Līdz  šai  baltai  dienai 

es  katru  sezonu  varētu  gandrīz 
vai  nogalināt  kādu  svaigu  balto 
sparģeļu vai jaunā ķēruma mazsālīto 
siļķu  matjes  dēļ.  Un  īsts  brokastu 
rundštiks  ar  jēlu  malto  cūkgaļu, 
pipariņiem,  sāli  un  sīpoliem  –  tas 
man  joprojām  ir  sapnis  bezmiega 
naktī.  Tāpat  arī  svaigi  sāļie  kliņģeri 
ar  brūnu,  nedaudz  kraukšķīgu 
garoziņu. Visi šie ēdieni man ir tādā 
kā  vienā  līmenī  ar  vecām  ģimenes 
receptēm, par kurām pat nezinu, vai 
tās kādreiz piederējušas minētajam 
Latvijas  virtuves  kanonam vai  ne  – 
piemēram, saldās biezpiena klimpas 
ar  rozīnēm  un  ceptas  rīvmaizes 
mērci. Man  jāatzīstas,  ka  šie  ēdieni 

tik  ļoti  iekļāvušies    manā  izpratnē 
par  kulināro  baudu,  ka  man  to 
trūkums Latvijā dažkārt gandrīz vai 
fiziski sāp.
Tas,  protams,  gan nu nekādi  nav 

būtisks  iemesls,  lai  saiņotu  koferus 
atceļam uz Vāciju. Taču ar to pietiek, 
lai  liktu  aizdomāties  par  to,  kas 
cilvēkam  dzīvē  ir  nozīmīgs.  Pilnīgi 
neviļus prātā nāk  skarbā  atziņa,  ko 
vācu  dramaturgs  Bertolts  Brehts 
Trīs  grašu  operā  (1928)  licis  mutē 
Makhītam un Dženijai: „Erst kommt 
das Fressen, dann kommt die Moral“ 
– vispirms vēders, tad garīgās lietas.
Protams,  autors  ar  šiem 
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⌂ Iepazīstot Latviju – debesis virs 
Rundāles pils, 2016.g. vasara. Foto no personīgā arhīva.

⌂ Iepazīstot Latviju – Lieldienu izbrauciens Amatas 
pagastā. 2016. gads. Foto no personīgā arhīva.

vārdiem  pirmām  kārtām  kritizēja 
kapitālistisko  sabiedrību,  atgādinot, 
ka  pa  īstam morāles  principus  var 
(atļauties)  piekopt  tikai  paēdis 
cilvēks un ka morāle kļūst tukša tur, 
kur  tās  sludinātāji  citiem  pārticību 
liedz.  Taču  Brehta  formulējums, 
šķiet, iederas arī manā gadījumā: lai 
arī dzīve garīgajā līmenī man šobrīd 
ir  visnotaļ  pozitīvu  pārsteigumu 
un  piedzīvojumu  pilna  (piemēram, 
apgūstot Latviju), vēders tomēr laiku 
pa laikam ieņurdas un atgādina par 
savām pirmatnējām pamatvērtībām.
Salīdzinot Briseles kolēģu ceļu uz 

Latviju un manu, šeit varētu slēpties 

viena no atšķirībām: viņu gadījumā 
tā  ir  atgriešanās  pie  garšām,  ar 
kurām tie uzauguši. Es ar  tām tikai 
tagad  iepazīstos,  savukārt,  nespējot 
īsti  aizmirst  savas  ārzemju  saknes. 
Dažreiz  man  pat  liekas,  ka  būtu  ja 
ne  ienesīgi,  tad  vismaz  patīkami 
kaut  vai  tikai Rīgā  iekārtot  tādu  kā 
Svešatnes  kulinārijas  bodi,  kur  uz 
vienas  letes  būtu  savākti  visi  tie 
produkti,  kas  raksturīgi  dažādajām 
latviešu  diasporas  zemēm,  un  kur 
bez  problēmām  varētu  iegādāties, 
teiksim,  Austrālijā  tik  iemīļoto 
vegemite  (rauga  ekstraktu)  vai 
iepriekš  minētās  mazsālītās  siļķes. 
Nu vismaz tās!

Bērnu vasaras 
nometnes 
Latvijā
Vineta Ķuze

Šī  gada  vasarā  atpūsties 
vienaudžu lokā –  jautri spēlējoties, 
dodoties  pārgājienos,  apmeklējot 
interesantu  profesiju  pārstāvjus, 
pašiem  darinot  vēlāk  reāli 
pielietojamas  ikdienas  lietas, 
sportojot, makšķerējot, vienā vārdā 
sakot,  izdzīvojot  to,  ko  Briseles 
ikdienā  parasti  nesanāk  piedzīvot 
– ir izdevies  kuplam Briseles bērnu 
pulciņam! Un, mīļie vecāki, tas viss 
latviešu  valodā,  jo  blakus  esošais 
vienaudzis,  varbūt  ir  no  Gruzijas 
un franču valodu pat neatšķirtu no 
citām,  vai  varbūt  no  Brazīlijas,  vai 
Austrālijas.  Tieši  latviešu  valodas 
lietošana  un  nostiprināšana  ir 
viens  no  Sabiedrības  integrācijas 
fonda  (SIF)  atbalstīto  diasporu 
bērniem veltīto nometņu mērķiem.  
Mērķi ir vairāki  – stiprināt latvisko 
identitāti,  valstisko  piederību, 
veicināt  latviskās  kultūrtelpas 
izziņu. To visu nometņu organizētāji 
cenšas  panākt  kopā  savedot 
Latvijas  un  diasporas  bērnus  no 
visas  pasaules.  Ļoti  iepatikās  Āra 

dzīves  apmācību  centra  „Pelēkais 
Vilks”  organizatoru  iecerētais 
rezultāts:  “Ar  nometni  apmierināti 
30  jaunieši,  kuri  ieguvuši  jaunas 
zināšanas,  pieredzi,  izveidojuši 
jaunas draudzības, stiprinājuši savu 
valstisko piederību”.

“Pelēkā  vilka”  organizētā 
nometne “Divi tilti” nedaudz atšķīrās 
no  pārējām  SIF  finansētajām 
nometnēm,  kas  organizētas 
Programmas:  “Ārpusskolas 
pasākumu  programma.  Vasaras 
nometnes  Latvijas  un  diasporas 
bērniem”  2016  ietvaros.  Tajā 
piedalījās  jaunieši  vecumā  no 
14  līdz  18  gadiem,  nakšņošana 
bija  lielās  armijas  tipa  teltīs,  ēst 
jaunieši  gatavoja  paši  un  7  dienu 
laikā  dalībnieki  apbraukāja  un 
apstaigāja Kurzemes pusi  tiekoties 
ar  vietējiem  iedzīvotājiem  un 
nometnes  laikā  izveidojot grāmatu 
ar  “100  unikālām  lietām  Latvijā”. 
Paredzēts  arī,  ka  Kuldīgas  novada 
muzejā tiks iekārtota neliela izstāde 
par  paveikto.  Briseles  jaunieši  ļoti 
pozitīvi  atsaucās  par  nometni, 

⌂ Pelēkā vilka nometnē
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⌂ Nometnē “Raibās dienas Burtniekos” 
dalībnieki veido etnogrāfiskos simbolus

⌂ Pie ugunskura

⌂ Meža sakopšana Burtniekos

uzsverot,  ka  ļoti  patikusi  iespēja 
rīkoties  patstāvīgi.  Piemēram, 
Mikam  Poikānam  iespiedusies 
atmiņā  viedokļu  dažādība,  kas 
parādījusies  izjautājot  vietējos 
iedzīvotājus  par  vienu  un  to  pašu 
jautājumu. 

Nedaudz  līdzīga    -  arī  ar 
nakšņošanu  teltīs,  daudzām 
sportiskām  aktivitātēm,  erudīcijas 
spēlēm,  amatnieku  nodarbībām, 
savu  ievārījumu  vārīšanu,  teātra 
spēlēšanu,  bet  pats  galvenais, 
-  iepazīšanos  ar  Jaunsargu 
aktivitātēm,  īstu  tanka  apskati  un 
pat  šaušanas  apmācībām,  izdevās 
piedzīvot  Artūram  Amateram 
biedrības  “Sēļu  pūrs”  organizētajā 
nometnē “Dabas dārgumi”. Artūram 
šī nebija pirmā nometne Latvijā, bet 
noteikti līdz šim interesantākā! Bez 
tam  Artūra  vecākiem  izdevās,  tā 
sakot, nošaut divus zaķus ar vienu 
šāvienu,  izkārtojot,  ka  nometnē 
kopā ar Artūru piedalās arī abi viņa 
brālēni  no  Latvijas.  Tā  arī  ir  viena 
no šo nometņu atšķirībām – vismaz 
puse  no  bērniem  ir  no  dažādām 
diasporām,  bet  pārējie  ir  vietējie 
bērni no Latvijas. 

Rebeka  un  Kurts  Rodes  arī  ar 
savu vasaras nometni “Es – Latvijas 
patriots”  bija  ļoti  apmierināti! 
Nometne  iekrita  karstajās  jūlija 
dienās  un  bērni  bija  katru  dienu 
peldējušies Gauča ezerā, nakšņojuši 
koka  namiņos,  daudz  laika 
pavadījuši nodarbībās svaigā gaisā, 
tikušies  ar  zemessargiem  un  NBS 
karavīriem, izklaidējušies diskotēkā 
un  pēc  tās  (vai  bērni  kādreiz  arī 
nogurst?!).  Rebekai  kā  spilgtākais 
nometnes  piedzīvojums  atmiņā 
palicis  nakts  pārgājiens.  Kurts 
atcerējās  daudzās  lapsenes,  īpaši 
ēdot  saldumus,  bet  bail  gan  nav 
bijis! Sižets par nometnes norisi  ir 
bijis redzams arī LNT televīzijā.

Tikpat interesanta, aizraujoša un 
labi  pārdomāta  bija  arī  biedrības 
“Pāvulēni”  organizētā  nometne 
“Raibās  dienas  Burtniekos”,  kurā 
piedalījās  Karlīna,  Madara  un 
Rihards.  Nometnes  programma 
bija  tik  piesātināta,  ka  to  ieraugot 
pirmā doma bija – vai bērni paspēs 
izgulēties, ja pat desmitos vakarā vēl 
ir  plānotas  dziesmas,  vakarēšana 
pie ugunskura,  filmiņas skatīšanās, 
vai  rotaļas. Bet kurš  tad nometnēs 
tērē  laiku  gulēšanai?!  Un  ja  vēl 
desmitos  vakarā  ir  “naksniņas”  ar 
bulciņām,  tad  enerģijas  pietiek! 
Pa  dienu  rokdarbu  aktivitātes  bija 
pamīšus  sakārtotas  ar  sportošanu, 
jāšanu,  makšķerēšanu.  Karlīnai 
visvairāk  patika  diena,  kad 
apmeklējuši    bitenieku  un  katrs 
nometnes  mazais  dalībnieks 
izdekorēja savu medus burciņu, ko 
paņemt līdzi uz mājām. Aizraujošus 
mirkļus sagādāja arī makšķerēšana 
un  iespēja  paturēt  rokās  dzīvu 

zivi.  Tāpat  ar  lepnumu  vecākiem 
tika  rādītas  uz  audekla  ar  krāsām 
veidotās  latviešu  rakstu  zīmes. 
Madara  ar  prieku  atceras  nometni 
un  ciemiņus  Briselē  laipni  cienā 
ar  no  Burtniekiem  atvesto  medu. 
Visiem  nometnes  dalībniekiem 
pārsteigumu  sagādāja  iespēja 
tikties  ar  politiķiem,  kurus  bērni 
atpazina  un  omulīgā  vakarā  pie 
ugunskura  pārrunāja  nometnē 
piedzīvoto. 

Jāpiemin situācija ar mobilajiem 
telefoniem.  Kā  zināms,  Latvijā 
ierasta lieta ir bērnu jau no 1. klases 
nodrošināt ar telefonu. Arī nometnē 
Latvijas bērniem pārsvarā bija savi 
telefoni, ko nevar teikt par mūsu 8-9 
gadus vecajiem Briseles latviešiem. 
Tomēr  satraukumam  nebija 
pamata,  jo  nometnes  organizatori 
šo  jautājumu  kārtoja  ļoti  korekti 
–  katru  dienu  bērniem  tika  lūgts 
telefonus  atdot  audzinātājām,  bet 
vakaros  tos  varēja  atkal  paņemt, 
lai  sazvanītos  ar  mājiniekiem,  ja 
bija  tāda  vēlēšanās.  Tie,  kam  savu 
telefonu  nebija,  varēja  saziņai  ar 
vecākiem  izmanot  audzinātāju 
telefonus. 

Lai  iegūtu  SIF  finansējumu  un 
būtu  starp  11  šai  vasarā  valsts 
finansiāli atbalstītajiem projektiem, 
visiem  organizatoriem  bija  labi 
jāpārdomā  nometnes  programma, 
veidojot  to  gan  interesantu  un 
aizraujošu  bērniem,  gan  arī 
atbilstošu  valsts  izvirzītājām 
prasībām.  Nometnes  tiek  pilnībā 
finansētas  no  valsts  līdzekļiem,  un 
iepazīties  ar  visu  nepieciešamo 
informāciju  iespējams  Sabiedrības 
integrācijas  fonda  mājas  lapā 
(http://www.sif .gov.lv/index.
php?option=com_content&view=ca
tegory&id=404&Itemid=127&lang=
lv). Šeit aprīlī vai maijā tiek publicēti 
visi  attiecīgajā  gadā  finansējumu 
ieguvušie  projekti  (norādīts 
nometnes  norises  laiks,  vieta  un 
atbildīgās  personas  kontakti). 
Diasporas  bērnu  vecākiem 
pašiem  nepieciešams  uzrunāt 
nometnes organizatorus,  iepazīties 
ar  nometņu  programmu  un 
pieteikt  bērnus  nometnēm.  Tāpat 
informācija par šīm nometnēm tiek 
publicēta  arī  Latviešu  biedrības 
Beļģijā mājas lapā www.latviesi.be.

Bez  Sabiedrības  integrācijas 
fonda  atbalstītajām  nometnēm  ir 
arī  virkne  citu  vasaras  aktivitāšu 
bērniem.  Piemēram,  mūsu  jaunie 
briselieši šai vasarā ir piedalījušies 
arī  Eiropas  vasaras  skolā.  Šo 
nometni  organizē  Eiropas  latviešu 
apvienība un tai ir senas tradīcijas. 
Sākotnēji  tā  tika  organizēta  ārpus 
Latvijas,  bet  kopš  1995.gada  tā 
noris  Latvijā.  Nometnē  bērni  ne 
vien atpūšas, bet nopietnāk apgūst 
arī folkloru, latviešu valodu, vēsturi 
un deju. Lielākā daļa ārpus Latvijas 

bērnu šai gadā bija no Lielbritānijas 
un  Emīlija  Vīksne  būtu  vēlējusies, 
lai  angļu  valoda  saziņā  starp 
bērniem tiktu izmantota retāk. 

Rihards  Ziemelis  jau  vairākus 
gadus  Latvijā  vasarās  piedalās 
futbola  nometnēs,  bet  Poikānu 
ģimenes  vecākais  dēls  Ansis 
uzlaboja  savas  iemaņas 
orientēšanās sportā jauno interešu 
kluba  “Auseklis”  organizētajā 
nometnē. Savukārt Briseles latviešu 

skoliņas  lielo  bērnu  skolotāja 
Jolanta Stiprā Latvijā jau tradicionāli 
organizē  jogas  nometni  bērniem, 
kuru ar jauku vārdu piemin vairāki 
mazie briselieši. 

Plašais  diasporas  bērniem 
domātais  vasaras  nometņu  klāsts 
ir  lieliska  iespēja  stiprināt  saiknes 
ar  Latviju,  izbaudīt  tās  skaistumu, 
iegūt  jaunus  draugus  un  vienkārši 
uz  brīdi  aizmirst  skolas  darbus. 
Pavasarī nenokavējiet pieteikties!
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Skūšanās ar Okama asmeni
Gustavs Zilglvis

“Dabai piemīt liela 
vienkāršība un līdz ar to 
liels skaistums.”
- Ričards Feinmens 
(Richard Feynman)

Turpinājums. 
Sākums Beļģijas Latviešu Ziņu 
2016.g. jūnija numurā

No angļu valodas tulkoja 
Mārtiņš Zelmenis

RENESANSE
Ja  vienkāršība  nav  saistīta  ar 

zinātni vien, bet aptver arī vairākas 
citas  jomas,  tās  efektivitāte  ir  vēl 
iespaidīgāka.  Renesanses  laikos 
intelektuālais  humānisms  lika 
cilvēkiem apstrīdēt  to,  kas  iepriekš 
bija  uzskatīts  par  neapšaubāmu, 
piemēram, visuma ģeocentrismu, kā 
arī novērojumus un  loģiku uzskatīt 
par  vērtīgākiem  nekā  tradīcijas. 
Koperniks, pierādījis, ka zeme riņķo 
ap  sauli,  lika  mums  radikāli  citādi 
raudzīties uz visumu, Erasms vērsās 
pret katoļu baznīcu un piedāvāja pa 
jaunam tulkotu Bībeli.

Arhitektūra  un māksla,  apgūstot 
perspektīvi  un  vienkāršas 
ģeometriskas  formas,  varēja  sākt 
balstīties  matemātikā.  Portretu 
žanrs  un  cilvēku  pasaules 
atainojums bija jaunas, novatoriskas 
idejas,  kam  pamatā  –  vienkārši 
pārliecība,  ka  pasaule  jāatveido 
tāda, kādu to redz.

Tas,  ka  Gūtenbergs  ap  1450. 
gadu  izgudroja  iespiedmašīnu, 
deva iespēju vienkāršiem cilvēkiem 
izglītoties,  un  jaunās  protestantu 
baznīcas  atbalstītās  tiesības  lasīt 
Bībeli  veicināja domāšanas kultūru 
līdz ar universālu sociālu izaugsmi.

Vienkāršībā  slēpjas  kāds 
netverams  skaistums.  Visas 
piesauktās nopietnās revolucionārās 
domāšanas  pārbīdes  bija  radījusi 
vienkāršā un reizē absolūti būtiskā 
doma, ka cilvēkiem ir tiesības domāt, 
atklāt un novērot pasauli tādu, kāda 
tā  ir.  Arī  mūsdienās  šis  viedoklis 
ir  svarīgs,  tas  ir  revolucionārs 
pasaulskatījums, sociālas, kulturālas, 
zinātniskas  un  tautsaimnieciskas 
attīstības  dzinējspēks  visā 
pasaulē.  Renesanses  cilvēki 
bija  enciklopēdisti,  viņi  augstu 
vērtēja  matemātiku  un  labi  pazina 
estētiku:  tās  noteikti  nepieder  pie 
tādām  vērtībām,  kas  būtu  tuvas 
vienkāršiem  cilvēkiem,  un  tomēr 
šajā vitāli svarīgajā vēstures posmā 
vienkāršības  spēks  izveidoja  mūsu 

sabiedrību un pārvērta pasauli.

Šajā  gadījumā  vienkāršība  nav 
jāuztver  kā  lietu  un  parādību 
īpašība ”notikt viegli, bez grūtībām” 
bet  gan  kā  dziļas  nozīmes  vai 
sarežģītības  izpausme  elegantā 
un  intuitīvā  formā.    Leonardo  da 
Vinči,  visiezīmīgākā,  būtiskākā  un 
simboliskākā  Renesanses  cilvēka 
vārdiem runājot,”vienkāršība ir pati 
lielākā sarežģītība.”

TAUTSAIMNIECīBA
Teilora zinātniskā vadība pierāda, 

ka vienkāršība var arī stipri palielināt 
darba  ražīgumu  un  ekonomisko 
efektivitātei.  XX  gs  sākumā  tā  bija 
revolucionāra  ideja,  un  Frederiks 
Teilors  kļuva  par  vienu  no 
pirmajiem  vadības  konsultantiem. 
Sadalot  ražošanas  procesu  cik 
vien  iespējams  vienkāršos  posmos 
un  ieviešot  darba  dalīšanu,  viņš 
revolucionarizēja mūsu izpratni par 
rūpniecisko  ražošanu.  Strādnieki, 
kam  nebija  nekādu  iepriekšēju 
zināšanu, spēja saražot daudz vairāk: 
viņi cik vien iespējams efektīvi veica 
vienkāršus  uzdevumus.  Mācītu 
strādnieku  iesaiste,  kā  arī  darba 
uzdevumu  atkārtošanās  deva 
kolosālu tautsaimnieciska ražīguma 
pieaugumu.

Ādams  Smits  grāmatā  ”Tautu 
bagātība”  (The  Wealth  of  Nations) 
apraksta  to,  cik  lielu  iespaidu  šis 
jauninājums  atstājis  kniepadatu 
fabrikā: “Tādā kārtā varēja uzskatīt, 
ka ikkatrs cilvēks, kas veica desmito 
daļu  darba,  izgatavojot  četrdesmit 
astoņus  tūkstošus  kniepadatu, 
ir  izgatavojis  četrus  tūkstošus 
un  astoņus  simtus  kniepadatu 
vienā  dienā.  Bet,  ja  viņi  visi  būtu 
darbojušies  atsevišķi  un  cits  no 
cita  neatkarīgi,  un  ja  neviens  no 
viņiem  nebūtu  bijis  mācīts  veikt 
konkrēto  uzdevumu,  noteikti  katrs 
no viņiem dienā nebūtu izgatavojuši 
ne  divdesmit,  varbūt  pat  vienu 
kniepadatu;  tas  ir,  noteikti  ne 
divsimt  četrdesmito, droši vien pat 
ne  četrtūkstošastoņsimto  daļu  no 
tā, ko viņi pašlaik var veikt saskaņā 
ar pareizu dažādo darbību sadali un 
apvienojumu.”

Izmantotās literatūras saraksts: 
Foto - Wikipedia 
The Grand Design by Stephen Hawking 
The Selfish Gene by Richard Dawkins 
Science Set Free by Rupert Sheldrake 
Insanely Simple by Ken Segall 
The Wealth of Nations by Adam Smith 
https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_
Newtonian_dynamics 
https://www.mpg.de/research/unconscious-
decisions-in-the-brain 
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/bbf1f84a-
51c2-11e5-8642-453585f2cfcd.html

Turpinājums sekos…

⌂ Leonardo da Vinči. 
Dāma ar sermuli.

⌂ Uzņēmējsabiedrība Tabor, kur ap 1905. gadu 
Frederiks Teilors piemēroja horizontālu 
un vertikālu darba dalīšanu.
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Pasaule
Martas 
un
Tiago
Viestura
acīm
Agnis Sauka

Marta ir piecgadīga jaunkundze un Tiago Viesturs ir viņas divgadīgais 
brālis. Viņiem ir savs viedoklis un savs redzējums par lietu kārtību

Marta dod Tiago konfekti. Tētis prasa Tiago: 
“Kas jāsaka māsai?” Tiago: “Vēl!”

Martai garšojušas vakariņas un viņa apēdusi veselas divas porcijas. Kad 
šķīvis tukšs, tad Marta lepni informē: “Redzi, tēti? Es izēdu divus šķīvjus un 
negāju mest ēdienu podā!” Pēdējās zilbes brīdī var redzēt, ka viņa saprot, 
ka ir izpļāpājusies par savu slepeno taktiku, kad negaršo mājas ēdiens. Viņa 
mēģina sasmelt izlieto ūdeni: “Kādreiz bērnībā, kad man bija trīs gadi, es 
metu ēdienu podā. Tagad es vairs tā nedaru.”

Vecaistētis Martai iedod divu eiro monētu. Viņa staigā pa māju un meklē 
savu cūciņu-krājkasīti. Visiem pārjautā vai nav redzējuši. Pēc 15 minūtēm 
pienāk Marta ar savu cūciņu rokās un prasa: “Tēti, neesi redzējis manus 
divus eiro, kurus man iedeva vecaistētis?”

Pēc lietus uz terases ir sarāpojuši gliemeži un Marta par tiem izrāda lielu 
interesi. Tētis atbild uz viņas daudzajiem jautājumiem par to, ko gliemeži ēd, 
kā aizsargājas no putniem, ka mēdz būt gliemeži bez mājiņām... Kad Marta 
visu interesējošo ir noskaidrojusi, tad nosaka: “Wow, tēti, tu esi tik gudrs!” 
Un tad piebilst: “Bet mamma ir gudrāka.” Tētis: “Kā tā?” Marta: “Viņa zina 
visu par planētām.”

Tēta saruna ar Martu: 
- Man liekas, ka Tiago bērnudārza grupiņā visi puikas ir manī iemīlējušies. 
- Kā tā? 
- Kad es eju prom, tad viņi man nāk līdzi un grib dot roku.

No rīta ar bērniem runājam par dienas plāniem. Tētis saka, ka visi brauks 
ekskursijā uz vienu pili, kur kādreiz dzīvoja prinči un princeses. Tiago 
pārtrauc: “Let it go, let it gooo!” (“Frozen” multiplikācijas filmas centrālās 
dziesmas meldijā).

Marta skolā vienā pasākumā izlozē vinnē Nintendo spēļu konsoli ar 
maināmām spēlēm. Vislabāk viņai patīk šahs. Vienu rītu, kamēr tētis taisa 
brokastis, viņa uzliek savu spēli. Ja spēlē pret datoru, tad var izvēlēties 
pretinieka “avataru”. Marta ir izvēlējusies jaunu puisi, ko sauc Adams. Pēc 
brīža viņa čukstus saka: “Tēti, zini, tas Adams ir baigi viltīgs. Viņš visu laiku 
mani apspēlē.” Tētis: “Kāpēc tu čuksti?” Marta: “Savādāk viņš dzirdēs ko es 
tev saku.”

Visa ģimene ēd vakariņas. Marta knakstās un ēd gariem zobiem, bet Tiago 
vico iekšā visu ko viņam dod. Tētis izsaka uzslavu Tiago, ka viņš, atšķirībā no 
māsas, ir dūšīgs ēdājs un laikam grib augt liels. Marta pēc brītiņa: “Zini, tēti? 
Man liekas, ka Tiago būs tik pat resns vēders, kā tev, jo tu arī daudz ēd.»

Marta pēc vakariņām interesējas kāpēc tētis nav bijis pagājušā naktī mājās. 
Tētis paskaidro, ka bija aizbraucis darba darīšanās uz Luksemburgu un 
uzstājās tiesā. Marta grib saprast kas ir tiesa un, kad tas ir noskaidrots, 
apķeras tētim ap kaklu un saka: “Tēti, es tevi vienalga mīlu!”

Tētis ar Martu spriež par draudzību. Marta: “Es esmu ļoti draudzīga. 
Piemēram, šodien skolā mēs ar meitenēm skrējām pagalmā un es pagrūdu 
Miu. Viņa nokrita, sasita kāju un raudāja, bet es viņu kā īsta draudzene 
mierināju!”
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