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2x2 nometnē Mežrozēs 2017. gadā // Foto: Jurģis Rikveilis

DĀRTA APSĪTE

Pļavas san pilnbriedā, māja
smaržo pēc tikko sieta Jāņu siera
un, ja labi ieklausās, var dzirdēt,
kā Jāņukalnā meitas dzied un
pušķo Jāņu ugunskuru. Drīz rietēs saule un vīri kurs lāpas, lai
kopīgi dotos pavadīt sauli un
sagaidītu to līdz rītam. Pasaules
latviešu jaunatnes seminārs “2x2”
ir vieta, kur turpināt svinēt savu
latvietību arī pēc svētkiem un
savīt dziesmas un dejas kopā ar
latviešu jauniešiem no visas pasaules.
2018. gadā skaistais notikums
“2x2” norisināsies veselas divas
reizes – jau pavisam drīz, no 11.
līdz 17. jūlijam, gleznainajos
Zemgales līdzenumos, Zaļenieku muižā būs ceturtais Vasaras
“2x2” seminārs Latvijā. Savukārt
no 26. decembra līdz 1. janvārim
norisināsies otrais Ziemas “2x2”
seminārs. Pieteikties aicināti gan
ārzemēs, gan Latvijā dzīvojošie
latviešu jaunieši vecumā no 18

KURSIM JĀŅU UGUNSKURU UN
SVINĒSIM LATVIETĪBU!
līdz 30 gadiem, rakstot uz info@2x2pasaule.lv vai, aizpildot anketu 2x2pasaule.lv.
“2x2” vienmēr ir vērienīgs notikums. Tajā ir viss – kopīga nākotnes veidošana un pārmaiņu
veikšanu, jaunu ideju radīšanu,
smiekli un dejas, kā arī izaicinājumi, kurus varam pārvarēt
kopā,” stāsta Vasaras “2x2” semināra vadītājs Andris Grafs.
Abus seminārus papildinās dažādi nozaru profesionāļi, kuri
iedvesmos un iedrošinās jauniešus spēt vēl vairāk. Vasaras
“2x2” komandu kuplinās Latvijā
pazīstamākais komiķis Jānis Skutelis, viens no labākajiem Latvijas
šefpavāriem Māris Jansons,
pasaulē atzītais politologs Daunis Auers un daudzi citi. Savukārt Ziemas “2x2” komandai pievienojušies tādi ieviržu un projektu vadītāji kā dejotājs, horeogrāfs un scenogrāfs Krišjānis
Sants, Imanta Ziedoņa muzeja
projektu vadītāja Maija Jaunzeme un citi. Seminārā viesosies
arī Kultūras ministre Dace Melnbārde, Baiba Rubess un daudz
citi pārsteiguma viesi. Neatņemama “2x2” sastāvdaļa ir danču
un dziesmu, kā arī savu talantu
apzināšanās vakari.

“Seminārs “2x2” man saistās ar
lielu, naktī degošu, ugunskuru.
Mēs esam tās dzirksteles, kas aizvijas debesīs, kad tiek piemesta
malka vai parušinātas ogles. Un
šī malka ir tas saturs un
piepildījums, ko pienes katrs

“2x2” saimei piederīgais – dalībnieki un vadītāji. Lai stipra
uguns, ko tālu redz, “ sajūtās
dalās Ziemas “2x2” semināra
vadītājs Krists Ozoliņš.
Gan vasaras, gan ziemas Pasaules latviešu jaunatnes semi-

nārs “2x2” iedvesmo saredzēt
jaunas iespējas Latvijā un pasaulē, tāpēc aicinām visā pasaulē
dzīvojošos latviešu jauniešus
vecumā no 18 līdz 30 gadiem
pieteikties semināram, reģistrējoties 2x2pasaule.lv.
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VIEDOKLIS

Uģis Gruntmanis: jāsper pragmatiski soļi
veselības aprūpes uzlabošanā

UĢIS GRUNTMANIS
ārsts endokrinologs, Teksasas Southwestern universitātes profesors
Valsts pamatlikums tika pieņemts 1922. gadā, pirms tika izdomāts penicilīns! Satversmes
pieprasīto un garantēto veselības
aprūpi mūsdienās sašaurināt tikai līdz ģimenes ārsta un neatliekamās palīdzības pieejamībai ir
nostāšanās pret ārstu un medicīnas darbinieku ētikas principiem.
Vēl jo vairāk – zinot, ka Latvijā
ir augstākā mirstība starp trijām
Baltijas valstīm un ka jau tagad
30% trūcīgāko Latvijas iedzīvotāju nevar atļauties aiziet pie
ārsta vai nopirkt medikamentus,
šīs maksas ieviešana samazinās
pieeju plānveida veselības aprūpei, pieaugs gan ielaisto slimību
biežums, gan mirstība valstī.
Strādāju ASV un zinu – visi pētījumi ir parādījuši, ka šajā valstī
cilvēku grupā, kurai ir piekļuve
tikai akūtai veselības aprūpei,
mirstība ir par 25% augstā-ka!
Uz to iepriekš esmu norādījis
atklātā vēstulē par Veselības aprūpes finansēšanas likuma robiem, uzverot, ka sociālo nodokli
nemaksājušajiem, lai iekļūtu
“sistēmā”, 2018. gadā būs jāmak-

AGATE VUCINA
Klātesot pazīstamiem Latgales
sabiedriskajiem darbiniekiem
un valsts amatpersonām Rēzeknē atklāts piemineklis latgaliešu
grāmatizdevējam un sabiedriskajam darbiniekam Vladislavam
Lōcim. Financējums piemiņas
vietas izveidei tika piesaistīts ar
Saeimas Nacionālās apvienības
frakcijas atbalstu, kā arī saņemts
no uzņēmējiem un privātpersonām.
Vladislavs Lōcis savas dzīves
ilgāko daļu nodzīvoja emigrācijā
Minhenē, Vācijā, kur turpināja
Latvijā uzsākto grāmatu un preses izdošanu latgaliešu valodā,
taču plašākai sabiedrībai ir maz
zināmi citi fakti no viņa dzīves,
kas bija nerimstoša cīņa par Latvijas neatkarību un savas dzimtās
Latgales uzplaukumu. Jau 1940.
gadā, neilgi pēc Latvijas okupācijas V.Lōcis uzdrīkstējās uzrunāt toreizējo tieslietu ministru,
izsakot trīs prasības: Latgalei savu
universitāti, Madonas raidstacijā
nodrošināt raidījumus latgaliski,
kā arī rast iespēju grāmatu drukāšanai latgaliski. Vācu okupācijas laikā Lōcis izdod laikrakstu
Latgolas Bolss, kas nepilna pusotra gada laikā iznāca 1 281 800
eksemplāros.
Padomju okupācijas laikā V. Lōcis, vēršoties Apvienoto Nāciju organizācijā (ANO), panāca Daugavpils Sv. Pētera un Pilcenes
dievnamu saglabāšanu, attīstīja
raidījumus Radio Brīvā Eiropa
latgaliešu valodā, kā arī aizsāka
padomju režīma represētā bīskapa Kazimira Duļbinska rehabili-

sā “sods” 51 eiro apmērā, 2019.
gadā – 154 eiro un 2020. gadā –
258 eiro. Ja visi nemaksājušie
pēkšņi sāks maksāt, budžetā ieripos 15,46 vai 77 miljoni eiro.
Taču skaidrs, ka “visi” nemaksās
un summas būs mazākas.
Lielās riska grupas, kā bērni
līdz 18 gadu vecumam, pensionāri, trūcīgie (ienākums nav lielāks par 128 eiro mēnesī), 1.,2.
grupas invalīdiem un vēl dažām
citām grupām šo “plānveida” aprūpi apmaksās valsts. Taču bieži ārsta kabinetā vai neatliekamās
palīdzības nodaļā “akūts” vai
“plānveida” jēdziens nav tik
vienkārši nodalāms kā uz papīra. Piemēram, vidēji vecs cilvēks,
kurš strādājis vienkāršus sezonas
lauku darbus, nodokļi par viņu
nav maksāti, ierodas pie ģimenes ārsta ar sliktu pašsajūtu un
augstu cukura līmeni. Šis stāvoklis nav “akūts” un nav arī “plānveida”. Pacientam būtu pēc iespējas ātrāk jānonāk pie speciālista,
bet, tā kā viņam pienākas tikai
“akūtā” palīdzība, tas nav iespējams. Un pacients drīzumā nonāks neatliekamās palīdzības no-

daļā daudz slimāks.
Mums jāsaprot arī tas, ka Latvijā privāto maksājumu līmenis
veselības aprūpē ir katastrofāli
augsts. Holandē tie ir 6%, Igaunijā – 18,4%, ASV – 12,5%, kamēr
Latvijā – 37,8% no kopējā finansējuma veselības aprūpei jeb 260
eiro gadā uz vienu iedzīvotāju jau
tagad. Skaidrs, ka veselības aprūpei ir nepieciešams daudz
vairāk līdzekļu. Tomēr nevaram

palielināt darbaspēka nodokļus
uz trūcīgāko un vidusšķiras rēķina, kamēr Jūrmalas mērs atlaiž
īpašuma nodokļus par 70% Latvijas, Krievijas un citu valstu
miljonāru īpašumiem.
ES valstīs vidēji no IKP īpašuma nodokļos ieņem 1,92%, Latvijā 1,0%, Somijā 1,27%, Polijā
1,39%, Īrijā 2%, Itālijā 2,7%,
Grieķijā 3%, Francijā 3,8%.
Ienākumus no īpašuma no-

dokļa Latvijā palielinot līdz Īrijas
līmenim, veselības budžets tiktu papildināts par aptuveni 270
miljoniem eiro. Ir jāpalielina
īpašuma nodoklis luksusa īpašumiem, cilvēkiem, kuriem pieder vairāki dārgi īpašumi, kā arī
luksusa precēm, piemēram,
dārgiem auto. Savukārt īpašuma
nodoklis pilnībā būtu jāatlaiž
ģimenes vienīgajam īpašumam,
ja tā tirgus vērtība ir zem kādas
noteiktas summas, teiksim, zem
50 000 eiro, vai īpašnieki ir trūcīgi un īpašumu ieguvuši privatizācijas ceļā deviņdesmito gadu
sākumā.
Lieki teikt, ka esmu absolūti
pret pieņemto Veselības aprūpes
finansēšanas likumu un veidu, kā
tas palielinās saslimstību un
mirstību. No politiķiem, kas par
to balsoja, ir jāprasa atbildība.
Jaunajai Saeimai, ko ievēlēsim
šoruden, jāsper pragmatiski soļi
veselības un sociālās aprūpes
finansēšanas un kvalitātes uzlabošanā.
Ticu, ka mūsu vienīgo valsti
varam pārvaldīt godīgāk, bet
mums visiem ir jāiesaistās!

Rēzeknē uzstādīts piemineklis Latgales
patriotam Vladislavam Lōcim
tācijas procesu, protestēja pret sabiedriskā un kultūras darbinieka Stepona Seiļa
represēšanu.
Viņa vadītā “Latgaļu
izdevniecība” izdeva
laikrakstu
Latgolas
Bolss, žurnālu Dzeive,
„Tāvu zemes kalendari”, „Acta Latgalica”,
kā arī romānus, stāstu
un dzejas krājumus,
grāmatas par Latgales
kultūrvēsturi, tajā skaitā M. Bukša “Latgaļu
atmūdu” un “Latgaļu literaturas vēsturi”.
Pieminekļa atklāšanā Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs
Jānis Eglīts V. Lōci
raksturoja, kā cilvēku
ar plašu vīziju, nerimstošu darba sparu
un ticību Latgales un
visas valsts uzplaukumam. J. Eglīts izcēla
Latgalē svarīgo lokālpatrotisma
lomu.
“Mums visiem kopīgi jāskaidro
šis atšķirīgais, lai Latvijas sabiedrība saprastu, ka latgaliešu valoda un kultūra ir visas mūsu valsts
kopīgais mantojums,“ teica Eglīts.
Rēzeknes Technoloģiju akadēmijas rektors un Rēzeknes pilsētas domes deputāts Edmunds
Teirumnieks norādīja, ka piemineklis asociējas gan ar V. Lōci,

gan ar visiem savulaik trimdā
esošajiem latviešiem un latgaliešiem, kas cīnījās, strādāja un
nezaudēja cerību par neatkarīgu
Latviju.
V. Lōča novadnieks, biedrības
Latgales tradicionālās kultūras
centra Latgaļu sāta pārstāvis Dainis Mjartāns, pārlapojot V. Lōča
dzīves gaitas, citēja viņa ierakstu dienasgrāmatā 1944. gada 22.

oktobrī : “Cik daudz darba priekšā, cik daudz jaunu uzevumu.
Tikai tagad saprotu, kas Latgalei
vajadzīgs, un tā ir izglītība. Ir
jābūt konkrētam mērķim. Ikdienas politika nav nekas. Jāattīsta tālējoša, plaša gadu simtu uz
priekšu vērsta valsts politika.”
Apmeklētājiem bija iespēja
noskatīties producentu grupas “3
Karotes Medus” veidoto do-

kumentālo filmu, kas stāsta par
V. Lōča dzīves gaitām emigrācijā. Filmas veidotāji pabijuši
Minsterē un Minhenē, intervējuši V. Lōča līdzgaitniekus Albertu Spoģi, Jāni Dimantu, kā arī
Gregoru Spoģi, Valdi Labinski
u.c.
Kad šovasar dosieties uz Latgali, iesaku piestāt Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90.
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Es nebūtu,
kur es tagad esmu, bez Kursas

INGRĪDA BIRZNIECE

2011. gada Rietumkrasta latviešu vasaras vidusskolas Kursa absolvente
stāsta par savas ģimenes gaitām Kursā, kas atveda uz dzīvi Latvijā

Kad es bija jaunāka, kopā ar
diviem brāļiem un divām māsām
vasaras pavadīju Rietumkrasta
latviešu izglītības centra bērnu
nometnē Mežotne. Vienu gadu
mans vecākais brālis izdomāju
piedalīties Kursā. Viņam tur ļoti
patika, un viņš stāstīja mums cik
tur bijis labi. Tad arī es izdomāju,
ka arī gribu piedalīties. Kad beidzot sasniedzu Kursas skolēnu
vecumu un pirmo reizi uz turieni
aizbraucu, es ļoti ātri iemīlējos
Kuras gaisotnē. Kursa kļuva par
manu “māju prom no mājas”, un
visa Kursas saime par ģimeni.
Kursā katru dienu no rīta notiek mācību stundas: vēsture,
gramatika, latviešu valoda, u.c.,
pēc tam dziedāšana, dejošana, tā
man visvairāk patika! Pēcpusdienās mēs varējām izvēlēties, kādās
interešu grupās piedalīties:
rotkalšanā, rokdarbos, podniecībā, stiklu vitrāžu izgatavošanā,
latviskajā virtuvē u.c. Kaut arī
kādreiz stundu laikā bija grūti

sekot līdzi vai pildīt mājasdarbus, tagad es esmu lepna par to,
ka man bija iespēja izzināt latviešu kultūru un uzlabot latviešu
valodu.
Kursas laikā mums arī bija citi
pasākumi, balles un glaunās vakariņas, kā arī dzeju vakari, izbraukumi un vakara nodarbības,
kur varējām nodoties aktīvai atpūtai. Kursas noslēguma koncertā mēs uzstājamies ar programmu, kur parādījām, ko bijām iemācījušies vasaras laikā, tās bija
dziesmas, dejām un dainām. Viss,
ko mēs veidojām interešu grupu
laikā, tika ielikts izrādē, lai mūsu
vecāki un citu sabiedrības locekļi
varētu redzēt un novērtēt.
Pēc tam, kad es absolvēju Kursu, nolēmu turpināt piedalīties
Kursas “ģimenē”, un stāstīt tālāk
citiem jauniešiem, cik pareiza
izvēle ir apmeklēt Kursu. Vienu
gadu strādāju par audzinātāju,
un tad vēl piecus gadus par tautasdeju skolotāju.
Dalība Kursā ir man ļoti palīdzēju atrast savas dzīves virzienu.
Tas man ir devis daudz iespēju
gan Amerikā, gan Latvijā. Man
arī bija iespēja palīdzēt organizēt
deju lieluzveduma koncertu
Ziemeļamerikas Dziesmu un
deju svētkos 2015. gadā Sanhosē,
Kalifornijā.

Tagad es dzīvoju Rīgā. Mācos
maģistra programmā Latvijas
Universitātē, pedagoģijas fakultātē, kā arī strādāju par angļu
valodas skolotāju. Man ir bijusi
iespēja dziedāt arī Latvijas Universitātes jauktajā korī Juventus,
ar ko esmu braukusi uz koncertiem pa Latviju un Eiropu. Šogad
es piedalīšos savos pirmajos
Dziesmu un deju svētkos Latvijā.
Uzskatu, ka Kursa man ļoti palīdzēju sagatavoties šim dzīves
posmam.
Bez Kursas mana latviešu valoda būtu ļoti slikta. Bez manas
pieredzes Kursā mana dzīve šeit,
Latvijā, būtu grūta. Kursa ir ļoti
pozitīvā veidā iespaidojusi manu
dzīvi, kā arī visu manu ģimeni.
Mana vecmamma strādāja Kursā, mana mamma strādāja, un
beidzot arī es. Visi mūsu ģimenē
ir absolvējuši vai atbalstījuši
Kursu, un es zinu, ka nākamā
paaudze rīkosies tāpat.
Uzziniet vairāk par Kursas vasaras vidusskolas programmu
mājaslapā www.kursa.org.
2018. gada Kursas programma
būs no 15. jūlija līdz 11. augustam. Jaunieši no 13 līdz 18 g.v. ir
laipni lūgti piedalīties, neatkarīgi
no latviešu valodas zināšanām.

ALJA aicina uz
tikšanos Rīgā
Līna Bataraga,
ALJA valdes priekšsēdētāja
Amerika latviešu jaunatnes
apvienība (ALJA) šogad piedāvā plašu programmu. Aprīlī
notika Latvian Heritage Day
with the New York Knicks, kur
tikāmies ar Latvijas valsts prezidentu, pārdevām kreklus ar
īpašu dizainu un NBA basketbolista Porziņģa numuru. Kopumā šajā pasākumā piedalījās 400 cilvēki.
Šovasar Latvijā ALJA rīkos sabiedrisku “happy hour”. Saiets
notiks 4. jūlijā Vecrīgā, krogā Aptieka. Aicinām arī citas latviešu
organizācijas mums piebiedroties. Šis pasākums ir domāts kā
sabiedrisks saiets, kurā veidot jaunas draudzības, uzsākt sarunas, un uzzināt vairāk citam par citu. 16:00 reģistrācija, 16:30 katrai organizācijai iespēja iepazīstināt ar sevi un stāstīt par šogad
paredzētajiem pasākumiem. 17:00 kokteiļi un sabiedriskā stunda
ALJA šogad piedāvā trīs īpašas stipendijas tieši sakarā ar
Dziesmu svētkiem. Labi zinām, ka ceļošana un piedalīšanās svētkos ir dārgs prieks, un lai atbalstītu mūsu biedrus, mēs esam
nolēmuši 3 ALJA biedriem izmaksāt ceļu uz Latviju, līdz $1000
katrai personai.
Šogad ALJA pabeigs jaunās “Līksmības Zizlis” grāmatas drukāšanu, turpināsim ar stipendijām atbalstīt latviešu nometņu
audzēkņus un darbiniekus, kā arī ceram īstenot projektu “100
pilsoņi simtgadē”.
Uz tikšanos!
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Vai cilvēkus ar pasaules pieredzi Latvijā gaida?
Intervija ar Austrālijas latvieti, tehnisko zinātņu doktoru Kārli Agri Grosu
Esat dzimis un audzis Austrālijā, pirms desmit gadiem nolēmāt
ar ģimeni pārcelties uz Latviju.
Vai tiešām bija tik vienkārši, kā
sakāt: “Paskatījāmies ar sievu
viens uz otru un nolēmām: braucam!”?
Ārzemju latvieši jau dzīvoja ar
domu, ka atgriezīsies Latvijā. Pēc
kara latvieši sanāca kopā, izveidoja
savu sabiedrību, turpināja ļoti
aktīvi dažādas kultūras un citas tradīcijas. Mani vecāki bija ļoti integrējušies latviešu sabiedrībā. Līdz ar
to es arī biju ievilkts iekšā. Es Austrālijā dzīvoju tādā kā mini Latvijā,
jo 80% sava laika pavadīju latviešu
sabiedrībā. Austrālijā latvieši aktīvāk sanāk kopā un piekopj latviešu
tradīcijas nekā citās valstīs dzīvojošie tautieši, kas varbūt vairāk
integrējās mītnes valstī.
Visa mūsu domāšana un audzināšana bija izkopt latvietību, lai t
ad, kad Latvija būs brīva, varētu
braukt atpakaļ. Uz Latviju pirmoreiz atbraucu 1989. gadā, neatkarība vēl nebija atgūta, satiku meiteni,
kas tagad ir mana sieva. Nostrādāju Rīgas Tehniskajā universitātē
(RTU) astoņus mēnešus un sapratu, ka neesmu gatavs strādāt Latvijai un Latvijā, jo man nav to zināšanu, pieredzes. Es toreiz vienā
intervijā teicu, ka man jāiegūst
vismaz 10 gadu pieredze, lai varētu
atgriezties. Tā visas šīs lietas sakrita
kopā. Saņēmu doktora grādu (PhD)
ASV, tad strādāju Somijā, Francijā,
Austrālijā (Sidnejā un Melburnā).
Gaidīju pareizo laiku, kritisko brīdi,
lai atgrieztos, jo vienmēr bija situācijas, kad atkal pavērās jaunas
iespējas.
Jūs esat netipisks zinātnieks, jo
daudzi pārsvarā brauc prom,
sakot, ka te nav ne tādu finansiālo
iespēju, ne kontaktu loka. Vai plašajā pasaulē tomēr zinātniekiem
nav vieglāka dzīve, vairāk finanšu
līdzekļu pētniecībai?
Pilnīgi piekrītu. Ir daudz vairāk
iespēju un daudz vieglāk iekļauties
lielākā zinātnieku sabiedrībā. Attīstītajās valstīs zinātnei ir stabils
finansējums un var strādāt pat septiņas dienas nedēļā, ja tā izvēlas.
Latvijā nav izstrādāts modelis, kā
zinātniekus nodarbināt pilnu laiku.
Austrālijā strādāju kā akadēmiķis, lasīju lekcijas un papildus veicu
zinātnisko darbu. RTU brīvo vietu
bija ļoti maz, nevarēju lasīt lekcijas,
t.i., sniegt visas tās zināšanas, kuras
biju ieguvis ārzemēs. Vietējā sistēma ir smaga, ir jāsaprot, kā tā strādā un kā tai tikt cauri, lai gūtu
panākumus. Latvijā mūri ir ļoti stipri, neelastīgi. Vēl joprojām nekustīgi. Sistēma nemainās. Pensionāri izglīto jaunos, un viņi nav pietiekami augstā līmenī, jo pasniedzējiem nav zinātnisko rādītāju,
kas ir ļoti būtiski.
Kāpēc sistēma to pieļauj?
Ir senāti, kurus veido apmēram
120–150 zinātnieki, kas vēlē rektoru. Kā vadība var kaut ko mainīt?
Sistēma pašos pamatos ir ārā metama. Man nebūtu nekas pret vadītāju ar virzību uz brīvību, kam
būtu redzējums, saprašana, kas ir
jādara.

Iepriekšējais izglītības ministrs
Robert Ķīlis gribēja gāzt visu sistēmu, gribēja piespiest pārdomāt. Bet
cilvēki uzreiz kļuva nemierīgi, jo
juta, ka var zaudēt savu vietu. Bet
zinātniekam vienmēr ir jābūt gatavam, ka viņš tiks izkustināts no
vietas. Zinātnieka darbs ir visu
laiku risināt ko jaunu. Bet cilvēkiem
ir bailes: ja izjauktu sistēmu, būtu
konkurss un kaut kas mainītos, viņi
droši vien netiktu iepriekšējās
vietās.

nozīmē, ka viņi neuzņemas vadību,
ka latvieši vēl ir izpildītāji, nevis vadītāji. Viņi apgūst naudu, bet nevada jaunas idejas izpausmi, realizāciju.
Es prasu sev: kāpēc tas tā notiek?
Jo vide nav stabila, nav naudas, un
tad cilvēki meklē, kā nopelnīt.
Dzīvo no projekta uz projektu.
Jā, nav naudas, nav stabilitātes.
No tā arī veidojas cilvēku loģika,
bailes. Ja ir kārtīgs finansējums, ir
nepārtrauktība projektos un izaug-

Kad pērn saņēmāt balvu “Laiks
Ziedonim”, iepazīšanās filmiņā
par jums bija teikts: redzējāt, ka te
pēc zinātniskiem darbiem top
tikai atskaites, ne publikācijas.
To, ka jaunajiem pētniekiem ir
nepieciešama palīdzība zinātnisko publikāciju veidošanā. Ar to
tad arī sākāt?
Redzēju, ka pētnieki nerakstīja
zinātniskos rakstus, bet gan atskaites. Bet tādā veidā zinātnieki neiet
pasaulē! Mēģināju pieteikt fakultātē vienu priekšmetu, gribēju nosaukt to par zinātnisko rakstu mārketingu. Mani nobremzēja, sakot,
ka ar mārketingu te nenodarbojas,
tad jāiet uz Ekonomikas fakultāti.
Bet komunikācija arī ir sava veida
mārketings! Ideju nobremzēja fakultātes līmenī, bet vērsos pie zinātņu prorektora, kurš, lai šo ideju
īstenotu, man palīgos nozīmēja
vienu darbinieci – Dainu Ostrovsku. Ja nebūtu šī zinātņu prorektora, profesora Leonīda Ribicka, es
nebūtu nokļuvis tur, kur patlaban
esmu.
Zinātniekam reti ir pilna laika
darbs, izņemot, ja viņš iesaistās
projektos. Bet nesen viens cilvēks
secināja: ir tik daudz projektu,
nauda ir apgūta, bet ko mēs varam
parādīt, kāds ir rezultāts? Un tad
man atkal ir tā, ka nolaižas rokas. Jo
cilvēki labi zina, kā apgūt naudu,
bet nezina, kā dabūt rezultātus.
Cilvēki jau zina, kā var kaut ko
panākt, lai pēc atskaites izskatītos
labi…
Man visvairāk rūp, un tas mani
šokē, ka latvieši ļoti maz koordinē
projektus ar ārzemniekiem. Tas

sme. Ja naudas nav, nevar sagaidīt,
ka kaut kas būs. Vajag pilna laika
algas, labu un pieejamu aparatūru,
tad lietas aizies.
Izglītot pētniekus – tas prasa ilgu
laiku. Mums patlaban sāk parādīties jaunie menedžeri, neredzu tik
daudz jauno zinātnieku. Tas uztrauc. Ja būtu nauda, būtu pamatakmens, stūrakmeņi, kad var daudz
normālākā tempā un laikā visu
iekārtot – aparatūru, laboratorijas.
Ir ļoti daudz laboratoriju, institūtu – vai visu to vajag? Mums ir
jāmet viss gaisā un jāskatās, kā tas
viss nolaižas. Ideālā gadījumā viss
jāoptimizē.
Jautājums ir valdībai – vai tā
vēlas attīstību Latvijā? Eiropā,
Briselē ir pateikts, ka jābūt atde-vei
– 6% no iekšzemes kopprodukta
zinātnei. Ja valdība negrib to
dzirdēt un saprast, tad tā nedrīkst
neko sagaidīt. Un tad ir jāsaprot,
ka lēnām tiek iznīcināta valsts, jo
jaunais nāk no pētījumiem, kuros
var attīstīt jaunas idejas un
uzņēmumus.
Somijā ir lielisks atbalsts ne tikai
zinātnei, bet arī uzņēmumu attīstībai. Tur pašiem zinātniekiem jāsamet 20 000 eiro, tad var saņemt
80 000 eiro no valsts, lai izveidotu
jaunu uzņēmumu. Lieliski. Daudzi uzņēmumi likvidējas, bet tā ir
pieredze un zināšanas.
Jums ir doktora grāds materiālzinātnēs, esat strādājis ASV, Eiropā. Tagad esat RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes
Neorganiskās ķīmijas institūta
vadošais pētnieks, Biomateriālu
zinātniskās pētniecības laborato-

rijas vadītājs. Vai neuznāk domas
braukt strādāt kur citur?
Es savulaik domāju, ka mana
atbraukšana būs tāds kā reintegrācijas process, kurā ārzemnieki saņem pilna laika atbalstu, lai var dot
tālāk to, kas iegūts ārzemēs. Tā, kā
tas patlaban notiek Francijā,
Austrālijā, Spānijā. Bet mums nav
šādu zinātnes projektu, lai iesaistītu cilvēkus no ārvalstīm, nav finansējuma, lai iesaistītu uz pilna
laika darbu. Latvijā tā nav prioritāte. Cilvēkus ar pasaules pieredzi
Latvijā īsti negaida. Izņemot, ja viņš
ir nācis no zināmas grupas, daļu
laika pavadījis ārzemēs un
atgriezies atpakaļ tajā pašā vidē.
Viss atduras pret kontaktiem. Ja
man to nebūtu bijis, nebūtu pavērtas durvis uz RTU.
Pie kā šobrīd strādājat, ko
pētāt?
Viens pētījuma virziens ir implanti ortopēdijā, lai palīdzētu saaugt
kaulu
lūzumiem,
atjaunotu
locītavas. Zinātniskais virziens ir
attīstīts ķīmijas jomā, bet ne pēc
struktūras. Tas ir kā arhitektūra:
katrā ēkā ir savs kodols un istabiņas, kā notiek komunikācija, kā to
visu salikt kopā. Ja varam strukturizēt materiālus, varam īstenot
lielāku funkcionalitāti un panākt
labākas īpašības.
Otrs pētījumu virziens ir saistībā
ar ledu un materiālu virzību pa
ledus virsmu. Tas visvairāk skar
mūsu sportistus – skeletonistus,
bobslejistus, ātrslidotājus, slēpotājus. Šajā jomā ir ļoti maz zināms.
Jāsaprot, kā attīstīt virsmas, lai
efektīvāk slīdētu pa ledu.
Pretējais ir tas, ka ir jāzina materiālu virsmas, lai varētu nodrošināt drošību, ejot pa ledu. Tas ir
pilnīgi jauns virziens Latvijai, gribam izvirzīt to kā valsts pētījuma
programmu, izveidot sporta laboratoriju, kur šīs lietas izskatītu
daudz detalizētāk un dotu atgriezenisko saiti sabiedrībai. Šis virziens Latvijai ir svarīgs, ja arī turpmāk būt ziemas, bet tās pēdējos
gados ir visai siltas.
Esat aizrāvies ar kristāliem,
ražojat interesanto, garšīgo
saldējumu dželato, kuru aprīļa
vidū prezentējāt saistībā ar IV
Pasaules latviešu zinātnieku
kongresu. Prezentācijā teicāt,
ka jāskatās, kā piedāvājumā
trūkst un kādu jaunu produktu
var izstrādāt.
Man no mazotnes ļoti garšo
saldējums. Ar to aizrāvos jau Austrālijā, man bija sava saldējuma
mašīna – lēta, maksā kādus 80 eiro.
Man patīk, ka pats varu eksperimentēt, strādāt mierīgi ar aparatūru. Akadēmiska brīvība. Tas ir
tas, kā rodas jaunas idejas. Nakts
klusumā, kur nav nekādu trokšņu,
paveras jauni virzieni.
Bet dželato ir itāļu saldējums, un
ir jāpaskaidro, ar ko tas atšķiras no
komerciālā saldējuma. Komerciālajiem saldējumiem ir ļoti daudz
gaisa klāt. Itālijā izgāju speciālas apmācības, lai saprastu, kā radīt itāļu
saldējumu. Pirms jebkura jauna
soļa jāievāc informācija, jābūt labai
izglītībai.

Vai var teikt, ka tas ir jūsu paralēlais zinātniskais hobijs?
Jā, jau 21 gadu. Itāļu saldējums
sastāv no maziem, sīkiem ledus
kristāliem. Tā ir kā liela zupa, piemēram, zirņu zupa – gaļas gabals,
zirņi, šķidrā masa. Zirņi ir tie mazie
kristāli, bet vienīgā atšķirība –
saldējumā tie ir daudz mazāki. Ja
saldējumu atstāj saldētavā ilgu laiku, garša paliek graudaina – tie ir
lielie kristāli. Tāpēc ir jākontrolē
kristālu lielums, ne tikai izstrādes
procesā, bet arī uzglabāšanā. Un tas
ir atkarīgs ne tikai no receptes, bet
arī no izstrādes veida. Ir jābūt labai
aparatūrai, lai radītu pareizo
tekstūru. Jāizveido labākā garša.
“Bliss gelato” gandrīz vienmēr izmantoju nepasterizētus augļus un
ogas. Svaigā augļa garša līdz ar to
ir labi jūtama itāļu saldējumā.
Mans mērķis ir nokļūt starp vadošajiem itāļu saldējuma jomā un
šogad ar saldējumu iziet Baltijā.
Nākamgad, aiznākamgad gribu
konkurēt ar vadošajiem Eiropā.
Esmu zinātnieks un varu ieurbties
tādās lietās, kuras pavāriem nemāca, un līdz ar to ir lielāka iespēja
veikt uzlabojumus.
Tikko ir sāktas sarunas par sadarbību ar pārtikas uzņēmumu
“Smiltenes piens” par dželato saldējuma komercializāciju, veidojam
recepti.
Svinam Latvijas simtgadi.
Kādu redzat valsti un sabiedrību
nākamajā gadu simtā?
Viss ir atkarīgs no atbalsta, arī no
valsts. Ļoti vēlos, lai lietas uzlabotos. Mums daudz kas ir jāsakārto.
Un jautājums ir – vai cilvēki ir gatavi to saprast? Redzu, ka jaunie jau
tiek iecelti vadības līmenī, bet viņiem nav prakses un zināšanu.
Sistēmā trūkst naudas, lai algotu
cilvēkus ar lielākām zināšanām.
Izaugsme būs lēnāka.
Es gribu sakratīt sistēmu. Mani
kā zinātnieku sakrata visu laiku un
bremzē, bremzē, bremzē. Es visu
laiku esmu dinamiskā stāvoklī,
vienmēr risinu kādas problēmas.
Bet iekārta vēl ir lielā stagnācijā,
stabila.
Ārzemēs skatās, kā var mainīt,
attīstīt pētījuma virzienus un definēt attīstību. Piemēram, Melburnas
Universitāte, kas ir viena no 30
labākajām universitātēm pasaulē,
pat vēlējās reformēt, pārmainīt visu
darbības virzienu un pētniecības
virzienus definēt, balstoties uz ekspertīzi. Universitāte iekļauj zinātniekus ar augstiem rādītājiem un ar
to nodrošina ātrāku attīstību.
Ko es sagaidu Latvijā? Nedrīkstam cīnīties par savu mazo vietiņu.
Latvija ir tik ļoti maza, nedrīkst
skaldīt mazās grupiņās. Jāsastrādājas kopā, un tikai tad būs lielāki
panākumi. Un uz to es ļoti ceru.
Laiks rādīs. Universitāšu skaits ir
definēts. Jautājums ir: kā jaunā
vadība sadarbosies, saprotot, kas ir
pluss katrā vietā un kā var izveidot
lielāku plusu, saliekot visu kopā?

