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

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

zinātnes ministriju un žurnālu Ir.

T
rīsdesmitgad
nieks, kas dzīvo 
paša būvētā mājā 
meža vidū! Jautāts, 
vai laukos tomēr 
kaut kā nepie
trūkst, pēc pārdo
mu brīža viņš atbild: 

«Man pietrūkst cilvēku, kas sajēdz, 
ka mežus nevajag piemēslot.» Jūs 
jau nojaušat, ka Ivars Kažmers no 
Jaungulbenes noteikti nav tas ieras
tākais neatkarīgās Latvijas jaunās 
spēka paaudzes cilvēks, taču neba 
nu «tipiskā latvieša» portretu mēs 
šajā žurnālā gribam zīmēt.

Iedvesmas stāsti Latvijai — īpaša 
dāvana valsts dzimšanas dienā, ko 
žurnāla Ir redakcija šoruden sarūpē
jusi kopā ar projekta TUESI.LV ko
mandu. Dažādos Latvijas nostūros 
dzīvo brīnišķīgi jauni cilvēki, kuri 
ir apņēmīgi un stipri sava ceļa gājē
ji. Uzmeklējot un iepazīstot viņus, 
gribas šo spēku pavairot — izstāstīt 
par viņu jau paveikto un vēl iece
rēto, lai enerģijas dzirkstis sprikst 
tālāk un iededzina arī citus. Tieši to 
jau divus gadus dara TUESI.LV, fil
mējot un publicējot internetā īsus 
videostāstus par jaudīgiem divdes
mitgadnieku un trīsdesmitgadnie
ku paaudzes cilvēkiem reģionos. 
Komandas mērķis ir līdz nākamā 
gada 18. novembrim izstāstīt 100 
šādu stāstu par godu Latvijas valsts 

simtgadei. Vairāk nekā puse jau pa
veikta! Tāpēc šis ir labs brīdis, kad 
ne tikai YouTube plašumos, bet arī 
žurnāla Ir lappusēs iepazīstināt ar 
apbrīnas vērtiem cilvēkiem, kuri ar 
savām domām un darbiem veido 
Latvijas šodienu un nākotni. Kāds 
jau ceturtajā paaudzē turpina uzti
cīgi kopt savu senču zemi, cits pēc 
laimes meklējumiem ārzemēs at
radis savu īsto vietu laukos, vēl cits 
izdomājis pilnīgi jaunu biznesu, 
kas, gluži kā dīķī iesviests akmens, 
iekustina rāmos apkaimes ūdeņus. 
No plašā TUESI.LV atrasto tīrradņu 
klāsta šoreiz izvēlējāmies pastāstīt 
par trīsdesmit, kuri uzdrošinājušies 
sākt savu biznesu, mainīt nodarbo
šanos vai radīt ko neredzētu.

Protams, ne jau viss ir vienmēr 
saldi — bez sviedru un asaru sāls 
dzīve nebūtu īsta, un par to pārlie
cinājušies arī mūsu intervētie jau
nie cilvēki. Taču viņi negaida kādus 
ideālos apstākļus, lai īstenotu savus 
sapņus. Viņi dara šeit un tagad. Un 
viņiem izdodas — ja ne uzreiz sa
sniegt rezultātu, tad iegūt vērtīgu 
pieredzi caur kļūdām, lai tālāk ietu 
vēl gudrāki un varošāki. Viņi savu 
ieceru īstenošanai pieslēdzas senču 
sakņu spēkam, bet katra jaunā at
vase, ko paši dzen, vairo visa koka 
stiprumu. Latvija ir un būs cilvēki, 
kuri grib un spēj būt Latvija.

Priecīgus svētkus! l
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V
airāk nekā 40 
Bauskas vecāku 
ir pārliecināti — 
labākā vieta, kur 
šajā pilsētā iz
kopt bērnu mu
zikālās dotības, 
ir vokālā studija 

Pigoriņi. To pagājušajā gadā, būda
ma tikai 21 gadu veca, izveidoja Ieva 
Karpoviča (23).

Dažādos muzikālos kolektīvos 
Ieva pati dzied jau kopš trīs gadu ve
cuma. Par viņas balsi un spēju uz
stāties koncertos ir gādājuši daudzi 
vokālie pedagogi: Māra Filipoviča, 
kas reiz Bauskā vadīja vokālo studi
ju Miljons, vēlāk Ginta Krievkalna, 
Linda Dinsberga (Anmary), Ieva Ke
rēvica. Ieva ir arī pabeigusi Bauskas 
Mūzikas skolu. Būtu bijis tikai li
kumsakarīgi, ja viņa turpinātu izglī
toties Mūzikas akadēmijā.

Taču pusaudžu vecumā Ievai gal
vu sagrozīja teātris. Trīs vasaras vi
ņa piedalījās nometnēs Satikšanās 
teātrī, kur meistarklases vadīja ru
nas pedagoģe Aina Matīsa, horeo
grāfe Inga Raudinga, aktrise Ieva 
Pļavniece un citi teātra mākslas pa
zinēji. Katru gadu profesionāļi kopā 
ar jauniešiem iestudēja kādu izrā
di. «Pēdējā gadā tas bija Sapnis va
saras naktī ar Raimonda Paula mū
ziku, arī es tiku pie mazas lomiņas, 
izrādē uz skatuves dziedāju kopā ar 
Arti Robežnieku,» mazliet palepojas 
Ieva. Nometnē pieredzētā dēļ dzima 
sapnis par teātri, viņa gribēja kļūt 
par aktrisi.

Taču 2013. gadā, kad Ieva pabei
dza vidusskolu, Kultūras akadēmijā 

neatvēra jaunu aktiermeistarības 
kursu. «Domāju — kā es līdz nāka
majam gadam, kad uzņems aktie
ros, neko nedarīšu! Nolēmu turpat 
Kultūras akadēmijā studēt producē
šanu,» stāsta Ieva. Paralēli lekcijām 
gāja arī aktiermeistarības kursos, 
taču pamazām pārliecība, ka jākļūst 
par aktrisi, sašķobījās. Piedaloties 
filmu, mūzikas un reklāmas kli
pu producēšanā, Ievai iepatikās šis 
darbs. Tā viņa jau ceturto gadu stu
dē audiovizuālo un kino producēša
nu, pašreizējā akadēmiskā gada bei
gās plāno iegūt bakalaura grādu.

«Bet man patīk arī darbs ar bēr
niem,» saka Ieva. Un to viņa atklā
ja pavisam nejauši. Kad viņai bija 19 
gadu, saņēma uzaicinājumu piedalī
ties muzikālā projektā Omīte Lilallā 

   Ieva 
Karpoviča

vokālās studijas
       Pigoriņi vadītāja

«Esmu 
izvēlējusies 
pret bērniem 
neizturēties 
kā pret 
maziņajiem un 
visu ar viņiem 
izrunāt»

— Gunita Nagle

un viņas pigoriņi. Evijas Gulbes stās
tus un dzejoļus par brāļa un mā
sas mīlētu omīti komponiste Anita 
Rezevska papildinājusi ar dzies
mām, kuras ierakstā iedziedāja 12 
bērnu Ievas vadībā. Lilallā un viņas 
pigoriņi 2015. gadā ieguva Zelta mik
rofona balvu par labāko bērnu mū
zikas albumu. 

Ieva atceras, ka pēc tam turpi
nāja strādāt ar bērnu koncertgru
pu — bijis diezgan daudz uzstāšanos 
kopā ar grupu Big Al & The Jokers. 
Panākumu iedvesmota, Ieva nolē
ma bērniem Bauskā nodibināt vokā
lo studiju Pigoriņi. «Man bija tikai 21 
gads. Ko gan es bērniem varu iemā
cīt, ja man pašai vēl tik daudz jāmā
cās? Bet kas man liedz pamēģināt? 
Ja neizdosies, neizdosies,» Ieva īsi 
apraksta savu nodomu. Viņa izvei
doja mikrouzņēmumu, uzaicināja 
uz studiju strādāt draudzeni Annu 
Zankovsku, kas Mūzikas akadēmijā 
studē džeza vokālu, un izsludināja 
bērnu uzņemšanu. Pieteicās vairāk 
par 20 bērniem, un Ieva ar Annu sā
ka strādāt.

«Mēs gribam pierādīt, ka bēr
ni var muzicēt ne tikai sev un vecā
kiem par prieku. Mums ir ambīci
jas ierakstīt mūzikas albumus, kon
certēt ar mūziķiem un pazīstamiem 
solistiem,» stāsta Ieva, kuras studi
jā otrajā tās darbības gadā mācās 
jau vairāk nekā 40 bērnu vecumā 
no trim līdz 16 gadiem. Ievai pašai 
bērnībā patika dziedāt koncertos 
un braukāt pa Latviju uzstājoties. 
Tāpēc viņa vēlas, lai pašas studi
jas bērni iepazītu prieku dziedāt uz 
skatuves un saņemt aplausus.

«Mēs gribam 
pierādīt, ka bērni 
var muzicēt 
ne tikai sev un 
vecākiem par 
prieku. Mums ir 
ambīcijas ierakstīt 
mūzikas albumus, 
koncertēt ar 
mūziķiem un 
pazīstamiem 
solistiem»
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«Protams, galvenais ir bērnu mu
zikālo dotību attīstīšana. Mācām rit
ma izjūtu, izkopjam dzirdi, bez tā ne
var kļūt par skatuves mākslinieku,» 
stāsta Ieva. Draudzene Anna uzņē
musies skolot meitenes, kas dzied 
solo, bet pati Ieva vada nodarbības 
mazākajiem bērniem. «Elpošanas 
vingrinājumus izpildām spēlējoties. 
Mācāmies ar balsi ķert ar klavierēm 
atskaņotās skaņas. Izspēlējam spē
les, lai labāk saprastu dziesmu tek
stus. Vislielākais prieks ir novērot 
bērnu izaugsmi. Es piedalos bērnu 
personības veidošanā, redzu, kā vi
ņi veidojas. Viņiem patīk tas, ko mēs 
kopā darām, un arī es daudz iemā
cos. Esmu viņiem pateikusi, ka nees
mu mūzikas skolotāja. Mūs vieno pa
tika pret mūziku, un mēs kopā mā
cāmies muzicēt. Nekad neesmu sevi 
pozicionējusi kā autoritāti.»

Muzikālās pedagoģiskās izglī
tības, kāda parasti ir vokālo studi
ju vadītājiem, Ievai pagaidām nav. 

studiju, man būtu grūtāk 
nekā Bauskā sevi pierādīt. 

Bet galvenokārt tāpēc, ka 
Bauskā ir ļoti daudz talantīgu 

bērnu un jauniešu.»
Ieva spriež, ka Bauskas ģeo

grāfiskajam novietojumam Latvijas 
kartē nav nekādas lielas priekšrocī
bas. Tā varētu būt maza, neievēro
jama mazpilsēta. Taču Bauskas ie
dzīvotāji darot visu, lai šajā pilsētā 
būtu daudzas un dažādas iespējas, 
un tieši baušķenieku ieguldījums 
esot šīs pilsētas lielākā pievieno
tā vērtība. «Es pati esmu izveidoju
sies Bauskā, un tāpēc šī vieta mani 
vilina atpakaļ no Rīgas, kur studē
ju. Dzīvojot Bauskā, manī izveido
jās liela ticība sev un savai varēša
nai. Paldies maniem vecākiem un 
citiem Bauskas iedzīvotājiem, ku
ru vidū es pilnveidojos. Viņi manī 
daudz ir ieguldījuši, un man ir sajū
ta, ka jādod pilsētai kaut kas atpa
kaļ,» saka Ieva. l

Bet viņa nevar atcerēties 
nevienu situāciju, kad dar
bā ar bērniem būtu radu
šās lielas grūtības. «Nezinu, 
ko prasa teorija, bet es esmu 
izvēlējusies pret bērniem neiz
turēties kā pret maziņajiem un visu 
ar viņiem izrunāt. Viņi paši uzsver, 
ka ir lieli, tāpēc ir bijuši brīži, kad 
saku: «Jūs esat bēbīši vai lieli bērni? 
Ja lieli, tad strādājam!» Saprotu, ka 
man vajag pedagoģijas zināšanas, 
jo bērni mazā vecumā uztver ļoti 
daudz. Jūtos atbildīga viņu priekšā, 
gribu iedot pēc iespējas vairāk pras
mju un zināšanu,» Ieva paskaidro, 
kāpēc izlēmusi pēc tam, kad būs ie
guvusi bakalaura grādu producēša
nā, studēt pirmsskolas pedagoģiju.

Jautāta, kāpēc savu mūzikas stu
diju veido Bauskā, nevis Rīgā, Ieva 
atbild pavisam vienkārši: «Tāpēc, ka 
Bauska man ir ļoti mīļa. Arī tāpēc, ka 
Rīgā ir liela konkurence, galvaspilsē
tā ir daudz mūzikas skolu un vokālo 

Kāpēc Bauska? 
Kā personība esmu izveidojusies 

šajā pilsētā, un man gribas pilsētai 
atdot atpakaļ to, ko esmu 

saņēmusi pati.

Moto: nepadoties!

BAUSKA
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R
ēzeknietis Valters 
(29) pirms četriem 
gadiem izveidoja 
pirmo kebabnīcu 
Rēzeknē Ausmeņa 
Kebabs. Šopavasar 
tai pievienojusies 
tāda paša nosau

kuma kebabnīca arī Rīgas centrā. 
Valters pēc profesijas ir dizainers, 
pabeidzis Rēzeknes Mākslas un di
zaina vidusskolu, taču šobrīd izvē
lējies uzņēmēja karjeru. Caur pui
cisko azartu jūtama nopietnība un 
atbildības sajūta par dzīvi. 

Valters nupat atbraucis no sa
viem laukiem Rēzeknes novada 
Ceplīšos, kur ieziemojis šogad ezerā 
uzcelto peldošo pirti. «Jāizvelk kras
tā, lai neiesalst ledū. Mana mamma 
(keramiķe Anita Bernāne — red.) 
pirms kādiem 30 gadiem nopir
ka vecu māju, ko tagad gribu sare
montēt. Ceplīši ir mani lauki — koka 
māja, pļavas, netālu Zeltiņu ezers. 
Tā gan nav dzimtas māja, bet mans 
tēvs cēlies no turienes, netālu dzīvo 
radi, podnieki Voguli.» 

Valters bija sācis arhitektūras stu
dijas, taču nepabeidza. Tagad talan
tu liek lietā, gan veidojot savu kafej
nīcu interjeru, gan darbojoties brālē
na arhitekta Austra Mailīša darbnīcā. 
Kopīgi ar viņu strādāts Latvijas pa
viljona iekārtošanā EXPO starptau
tiskajā izstādē Ķīnā, arī pie Šaoliņas 
Lidojošo mūku teātra projekta, kas 
šogad saņēma Latvijas Arhitektūras 
lielo gada balvu, Zelta ananasu.

Kāpēc Valters meties ēdināša
nas biznesā? «Kad pārtraucu studi
jas, es sapratu, ka gribu dzīvot tikai 

Rēzeknē. Tāpēc meklēju, ko darīt. 
Neko prātīgu un radošu man kā di
zaineram te neizdevās atrast, tad 
nolēmu — darbavieta jārada pašam. 
Man ļoti garšo kebabs, tāpēc tā ir 
kebabnīca. Svarīgi likās arī tas, lai 
būtu vieta, kur ne tikai paēst, bet 
arī rīkot pasākumus, kur pulcētos 
radoši cilvēki.»

    Valters 
Murāns

kebabnīcas  
       saimnieks

Ikdienā runā 
latgaliski. 
«Tagad jau 
tas skaitās 
gandrīz vai 
stilīgi, bet agrāk 
tā nebija. Mēs 
ar brālēniem 
gan vienmēr 
esam runājuši 
latgaliski un ne 
no viena neesam 
kautrējušies»

— Anna Rancāne

Toreiz par uzņēmējdarbību bi
jusi maza sajēga, taču liela drosme. 
«Daudzi man teica, ka tas ir liels 
risks. Bet man riski patīk, bija tāda 
pārliecība, ka viss aizies. Es daudz 
ko tolaik nezināju, daudz ko izda
rīju nepareizi juridiskās lietās, ne
pareizi dibināju uzņēmumu, da
būju sodus. Bet laikam šis bija tas 
gadījums, kad bija pareizi nepa
klausīt ieteikumiem un sekot savai 
intuīcijai.»

Uzdrīkstēšanās bijusi arī kebab
nīcas atvēršana Rīgā, kur konkuren
tu daudz vairāk. Tas esot tieši labi, 
jo veselīga konkurence liek saspa
roties. Ausmeņu Skolas ielā Rīgā var 
saukt par tādu kā Latgales vēstniecī
bu, jo uzraksti un ēdienkarte ir lat
galiešu valodā, arī apkalpotāji vie
sus uzrunā latgaliski. Valters sme
jas: «Tā laikam ir sanācis, ka tur nāk 
ne tikai paēst, bet arī pēc eksotikas 
— burto ēdienkarti latgaliski, bet ne
viens vēl nekad nav bijis neapmie
rināts par to vai aizrādījis, ka nevar 
saprast.»

Valters ikdienā runā latgalis
ki un uzskata to par normālu lie
tu. «Tagad jau tas skaitās gandrīz 
vai stilīgi, bet agrāk tā nebija. Mēs 
ar brālēniem gan vienmēr esam ru
nājuši latgaliski un ne no viena ne
esam kautrējušies. Varbūt vecāka
jai paaudzei tas ir bijis citādi. Bet, ja 
man jārunā ar cilvēku, kas nesaprot 
latgaliski, nav problēmu pāriet kādā 
citā valodā.»

Valtera dienas ir saspringtas, tās 
paiet starp Rēzekni un Rīgu, nesen 
atgriezies no Vācijas, kur iegādājies 
transportu darbam. «Vadāju preces, 

Par pirmās 
kebabnīcas 
atvēršanu «daudzi 
man teica, ka 
tas ir liels risks, 
bet man riski 
patīk, bija tāda 
pārliecība, ka viss 
aizies»
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ir dažādi paralēli darbi uz vietas, 
tikšanās. Nākas visu rūpīgi plānot, it 
sevišķi tagad, kad darbinieku skaits 
pieaudzis. Brīvā laika īsti nav, bet to 
vajag pašam sev iekārtot. Ļoti pa
tīk visādas automašīnas, retro auto. 
Man pašam ir antīka amerikāņu au
tomašīna. Patīk arī kaut ko filmēt un 
montēt, bet tagad sen nav sanācis ar 
to nodarboties.»

Abos uzņēmumos kopā strādā 
ap divi desmiti darbinieku, kuriem 
jāmaksā alga, jāmaksā nodokļi. 

stropā, ļaudis izbauda vietas omu
lību un nemaz nesteidzas pamest 
galdiņus. Gados jauniem un ne tik 
jauniem rēzekniešiem Ausmeņa 
Kebabs ir kļuvis par sava veida klu
bu, kur satikties, paklausīties mūzi
ku, paspēlēt galda spēles. Rēzeknes 
Ausmeņa Kebabā nepārdod stipros 
alkoholiskos dzērienus, tikai alu un 
sidru. Visai bieži te var satikt intere
santus cilvēkus, viesojies gan Jānis 
Skutelis, gan Pauls Timrots un Ufo. 
Iepriekšējā vakarā kebabnīcā uzstā
jies austrāliešu mūziķis Abrahams 
Kenijs (Abraham Kenny), kas dzīvo 
un strādā Igaunijā. Viņš te muzicē 
jau otro reizi, iegriežoties pa ceļam 
uz Sanktpēterburgu. Lielāki vai ma
zāki koncerti parasti notiek piekt
dienās un sestdienās.

Nākamais gads Valteram būšot 
īsts jubileju gads — Ausmeņa Ke ba
bam pieci, koncertzālei Gors — pie
ci, pašam 30, Latvijai — 100. Kā viņš 
izjūt valsts dzimšanas dienu?

«Simtgade — valstij tas nav 
daudz, cilvēka mūžam, jā. Par simt
gades svinēšanu vēl neesmu domā
jis, bet parasti jau mēs 18. novem
brī esam kopā ar saviem mīļajiem 
cilvēkiem, aizejam uz baznīcu, pie 
Latgales Māras pieminekļa noskatā
mies salūtu, mājās uzklājam svētku 
galdu.»

Valters stāsta par kādu Latvijas 
dzimšanas dienu pirms diviem ga
diem, kuru pavadījis tālu no Latvijas, 
Ņujorkā. «Toreiz es pēkšņi izdomā
ju, ka man vajag aizbraukt uz pā
ris dienām un paskatīties Ņujorku. 
Pirmoreiz kaut kur braucu viens 
pats. Skatījos internetā, vai turienes 
latviešiem nav kāda svinēšana, bet 
tas bija nedēļas vidus, tāpēc svinī
bas Daugavas Vanagu namā bija pār
celtas. Tā gadījās, ka sociālajos tīk

los mani uzrunāja kāds Ņujorkā 
dzīvojošs puisis — izrādās, 

viņš arī bija no Ceplīšiem. 
Mēs abi satikāmies 18. no
vembrī, aizbraucām uz 
Ņūdžersiju, uzbraucām 
augstā kalnā, no kura labi 
redzama Manhetena, un 
tad kalna galā pacēlām glā

zes par Latviju.»
Tolaik Amerikā jau kļu

va populārs mūsu basketbolists 
Kristaps Porziņģis. Ja kāds nezi

nāja Latviju, tad Porziņģi gan zinā
ja. «Vienreiz gadījos blakus stadio
nam, kur tikko bija notikusi spēle, 
satiku fanu pulkus, kas skandēja: 
Porziņģis, Porziņģis! Tad man bija 
tāda neaprakstāma sajūta. Sapratu, 
ka Latvija, tie ir cilvēki — gan tie, ku
ri dzīvo un strādā te, gan arī tie, kuri 
tālu pasaulē nes Latvijas vārdu.» l

Valters atzīst, ka tā ir milzīga 
atbildība, kas dažkārt nomāc, 
bet arī jauns izaicinājums, kas 
dara dzīvi interesantāku.

«Viss ir atkarīgs tikai no paša, kā 
tu plāno savu dzīvi, kādus lēmumus 
pieņem. Es tagad mācos to visu sa
kārtot — citādi nevar, kā tikai pašam 
sevī ieviešot skaidrību. Pie tādas at
klāsmes pēdējā laikā esmu nonācis.»

Sarunu ar Valteru nākas pārcelt 
uz netālu esošo ēstuvi, jo Ausmeņā 
vakarpusē apmeklētāji ņudz kā bišu 

Kāpēc Rēzekne?  
Patīk dzīvot Latgalē, jo tur  

es zinu, ka esmu mājās.

Moto: nebaidīties no 
grūtībām, sasniedzot 

savus sapņus.

RĒZEKNE
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K
ad es piezva
nu Agrim (31) 
un mēs runājam 
par tikšanās vie
tu, viņš piedā
vā runāt ārpus 
telpām. Līst, un 
es nodrebinos: 

«Ārā taču jau ir tik auksts!» — «Kāds 
auksts,» viņš attrauc, «tagad vēl pel
dēt uz upi jāiet, jāsēž parkā.» Mēs 
tomēr saskrienamies Lielvārdes pi
cērijā, un vēlāk es to nožēloju — 
Agris tik aizrautīgi stāsta par nenor
māli skaisto rudeni apkārt, par par
ku ar zeltainām lapām, piebilstot, 
ka nav jābrauc uz Siguldu, tepat ir 
brīnišķīgi.

Dzimis un audzis lielvārdietis, 
Agris pēc studiju beigšanas Sporta 
akadēmijā ir atgriezies uz dzīvi sa
vā dzimtajā mazpilsētā, kur miti
nās viņa vecāki un cilvēki uz ielas ar 
prieku sveicinās. Rīgā viņam traucē
ja luksofori (skrienot pie tiem vien
mēr jāapstājas un jāgaida), pārlieku 
lielā burzma un cilvēku apsēstība ar 
darbu. Te ir daudz brīvāk, un jau ot
ro mēnesi viņš strādā vietējā bērnu
dārzā par sporta skolotāju — trenē 
ne tikai mazos, bet arī viņu audzinā
tājas. Paralēli pasniedz Ogres sievie
šu sporta studijā un nu jau trešo ga
du brīvprātīgi un bez maksas vada 
nodarbības vietējiem sporta entu
ziastiem — gan jauniešiem, gan ve
cākiem ļaudīm. Viņa nodarbībām 
ir arī vārds — Visu veidu kustība, un 
vasarā tajās piedalās ap 30 cilvēku. 
Tagad, tuvojoties ziemai, viss gan 
mazliet aizgājis «radošajā pauzē», 
jo vēl nav atrastas telpas — ziemas 

laikā āra apstākļos uzņemties atbil
dību par dalībniekiem Agris nav ga
tavs, jo ko nu var zināt, kā kurš pēc 
treniņa atdzisīs.

Treniņos tiek darīts daudz kas 
— sākot no vienkāršas skriešanas 
un pumpēšanās līdz spēka treni
ņiem ar traktora riepām, hantelēm, 
smilšu maisiem. Atsvaram tiek iz
mantoti arī treniņu partneru ķer
meņi. Īpašs vingrinājums ir «bur
pijs» — pumpēšanās ar pietupienu 
un palēcienu augšā. «Jau izdzirdot 
šo vārdu vien, visiem pārskrien dre
buļi,» smej Agris, «bet beigās visi ir 
ļoti gandarīti, ka pārvarējuši sevi.» 

   Agris 
Pikšens

   veselīga 
dzīvesveida   
          entuziasts

Šogad ir 
noskrējis 
ekstrēmo 
skrējienu 
Gaiziņkalna 
bulta, kurā  
17 reizes 
uzskrējis 
Gaiziņa pašā 
virsotnē

— Dace RukšāneŠčipčinska

Agris ir uzlicis sev arī izaicinājumu 
— kad viņam bija 500 sekotāju so
ciālajā vietnē Instagram, viņš uztai
sīja 500 «burpiju» no vietas. Šogad 
jau savākušies 700 un līdz ar to arī 
700 «burpiju» — 66 minūtes nemi
tīga lēkāšana un atspiešanās. Viņš 
sekos šim principam, līdz sekotā
ju skaits sasniegs tūkstoti, tad gan 
vairs ne. Tad domās ko jaunu.

Lai nu kā, bet ideju Agrim ne
trūkst — viņa mērķis ir iekustināt vi
su Latviju, uztaisīt zibakciju, kuras 
laikā visi valsts iedzīvotāji kustas. 
Pagaidām viņš ir iekustinājis savu no
vadu ar vairākiem aktivitāšu izaicinā
jumiem. Piemēram, šovasar viņš sa
vāca kādus padsmit cilvēkus un kopā 
ar viņiem smiedamies «nostaigāja» 
4,5 kilometrus izklupienos — no no
vada viena gala līdz otram. Otrs izai
cinājums bija paveikt distanci visap
kārt novadam duatlonā — gan skrie
not, gan braucot ar riteni, kopā 45 ki
lometri. Pasākumu un prieku par to 
neizjauca pat kārtīgas lietusgāzes.

Agris atzīst, ka viņam ir zvaig
znēs ierakstīts talants kustēties — 
viņš spēj nodarboties ar ļoti dau
dziem sporta veidiem normālā līme
nī, vai tas būtu basketbols, futbols, 
volejbols vai pat dejošana. Savus 
spēkus kā improvizācijas dejotājs 
viņš ir izmēģinājis arī televīzijas šo
vā Latvijas Zelta talants 2010. gadā, 
kad, izturējis atlases kārtu, viņš no
nāca TV tiešraidē. Pieteicies kā im
provizators, bet, kad Māris Grigalis 
uz skatuves prasījis par nodarbo
šanos, Agris atbildējis: «Visu vei
du kustība.» No tā arī radies viņa 
brīvprātīgās sportošanas komandas 

Jau trešo gadu 
brīvprātīgi un 
bez maksas 
vada nodarbības 
vietējiem sporta 
entuziastiem — 
gan jauniešiem, 
gan vecākiem 
ļaudīm. Viņa 
nodarbībām ir arī 
vārds — Visu veidu 
kustība
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nosaukums. Toreiz viņš 
dejojis pie iepriekš vēl ne
dzirdētas mūzikas un uz 
skatuves izpildījis modernās 
dejas elementus, ietverot kus
tībās Maikla Džeksona dejas stilu. 
Pats pie spoguļa no TV samācījies.

Agra sabiedriskums un atbrīvo
tība līst man pāri, kad sarunājamies, 
tāpēc nemaz neesmu pārsteigta, kad 
viņš stāsta par vēl vienu savu nodar
bošanos — pasākumu organizēšanu 
un vadīšanu. Šīs prasmes viņš spod
rinājis un papildu pašapziņu ieguvis, 
pastrādājot Kiprā, viesnīcā par ani
matoru, personu, kas izklaidē atpūt
niekus: no rīta vingrojot, pa dienu 
sportojot un vakaros kopā ballējot 
vai organizējot pasākumus. Lai arī 
ārzemēs pavadītais laiks nebija pārāk 
ilgs, tikai pusgads, viņš tur ieguvis vēl 
lielāku pārliecību par sevi, iemācījies 
brīvi runāt vairākās valodās un mājās 
atgriezies ar lielu iedvesmu.

Braukt uz ārzemēm strādāt 
Agris vairs nevēlas — viņam ļoti 

to nevar pateikt, jo pašreizējā režī
mā viņš darbojas tikai divus mēne
šus. Taču nauda viņam nav pārāk 
svarīga — pelnīsi maz, maz tērēsi, 
ja nopelnīsi daudz — vienmēr atra
dīsi, kur iztērēt. Viņš par to neuz
traucas. Vienīgais brīdis, kad Agris 
intervijas laikā samulst un pat ne
daudz piesarkst, ir tad, kad uzpra
su, vai veselīgs dzīvesveids nozīmē 
arī veselīgu ēšanu. Viņš lūdz izslēgt 
diktofonu, lai atzītos, ka sev ne
liedz neko un viņam patīk gan ie
dzert kolu, gan uzgrauzt čipsus, ta
ču viņš labi zinot, ka svara izmai
ņas tas neizraisīs. Un es par to ne
šaubos — šodien Agris ir peldējies 
Daugavā un ir apņēmies vismaz 
divreiz nedēļā ielīst ūdenī, līdz upe 
aizsals. Apbrīnojami! 

Mājupbraucot esmu viņa stāsta 
iedvesmota un apņemos katru die
nu aiziet līdz dīķim un iemērkt tajā 
vismaz pēdas. Nu jau četras dienas 
man tas izdodas — Agra harisma ir 
nostrādājusi. l

patīk tepat, savu cilvēku vi
dū, savā mazpilsētā, kur viņš 

nejūtas kā pelēka pele, kas ie
spiedusies kaktiņā. Agri pazīst, 

Agri sveicina, un vislielākais gan
darījums esot, kad viņš saņem at
griezenisko saiti no apkārtējiem — 
ne tikai no treniņu biedriem, bet 
arī no viņu draugiem, radiniekiem, 
skolotājiem, kas saka Agrim paldies 
par to, ko viņš dara. Daudziem viņš 
devis iedvesmu sākt kustēties, vin
grot, skriet — devis tādu kā atspē
riena punktu. «Es darīšu vēl un vēl, 
nevienu nespiedīšu, visam ir jāno
tiek brīvprātīgi, un es zinu, ka tas 
aizies, aizies un aizies,» ir pārlieci
nāts Agris.

Laiku pa laikam Agris gatavojas 
arī sacensībām un šogad ir noskrējis 
ekstrēmo skrējienu Gaiziņkalna bul
ta, kurā 17 reizes uzskrējis Gaiziņa 
pašā virsotnē.

Vaicāts, vai ar savu sportisko 
ikdienu var arī nopelnīt dzīvoša
nai, Agris atzīst, ka pagaidām vēl 

Kāpēc Lielvārde? 
Te es jūtos brīvi — mana miera osta, 

mani cilvēki, mani draugi.

Moto: 
vienalga, ko dari, — 

esi laimīgs.

LIELVĀRDE
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P
irms trim gadiem, 
kārtējo reizi pirm
dienas rītā pieķēru
si sevi pie domas, ka 
gaida jau piektdie
nas vakaru, Lienīte 
(34) aptvēra, cik tas 
ir šaušalīgi — gribēt, 

lai dzīve paiet pēc iespējas ātrāk. 
Lienīte ir dzīvespriecīgs cilvēks. 
Viņa vienmēr ir gribējusi izbaudīt 
katru dzīves brīdi, nevis piepildīt to 
ar pienākumiem, kuru dēļ nav laika 
aptvert, kā diena nomaina dienu. 
Tāpēc viņa aizgāja no darba un kļu
va par pirtnieci. Viņai iet pirtī no
zīmē sajust saikni ar dabu: uguni, 
ūdeni, gaisu un arī zemi, iegulstot 
pļavā pie pirts un ļaujot sev mierpil
ni vērties debesīs.

Kādreiz, kad Lienīte vēl strādāja 
par klientu menedžeri un gādāja vi
ņiem avotu ūdeni, viņa zināja — aiz 
biroja vai darba mašīnas loga koku 
lapas maina krāsas, dažādas puķes 
uzplaukst un novīst, laikam jau arī 
zeme pēc lietus un tikko uzsnidzis 
sniegs gluži kā bērnībā smaržo. Bet 
viņai nebija iespēju to izjust. Kā to 
var izbaudīt, augām dienām sēžot 
pie datora vai mašīnas stūres!? 

«Tā nebija, ka mans darbs man 
nepatiktu. Patika,» Lienīte preci
zē. «Bet katru vakaru, braucot mā
jās, jau domāju par nākamās dienas 
uzdevumiem. Pietrūka laika sev un 
tuviniekiem. Divās brīvdienās, kas 
mums atvēlētas, lai atgūtu spēkus, 
man nekad nepietika laika visam, 
ko gribēju paspēt izdarīt. Man pie
trūka manis pašas, pietrūka laika 
sev.»

31 gada vecumā Lienīte, kura 
līdz tam bija kārtīgi sekojusi sabied
rības priekšstatiem par dzīves plā
nošanu — ieguvusi augstskolas dip
lomu, veidojusi karjeru —, nolēma 
tam visam pārvilkt svītru. Nebija 
neviena, kas atturētu. Bērnu, kuru 

   Lienīte 
Vītiņa-Zustrupa

pirts rituālu    
     kopēja

«Bieži nāk arī 
cilvēki, kuri 
nokļuvuši 
smagā situācijā 
un cer, ka 
pirtnieks attīrīs 
no sārņiem, 
iedos enerģiju 
un spēku. Bet 
cilvēks pats 
pirtī uzlādējas 
un smeļas 
spēku — es tikai 
viņam palīdzu»

— Gunita Nagle

dēļ vecāki parasti iespringst par ie
nākumiem, Zustrupu ģimenē vēl 
nav. Kredītu, kas daudziem liek gā
dāt par regulāriem ieskaitījumiem 
bankas kontā, — arī. Lienītes vecāki 
un vecvecāki bija mācījuši aizņemtu 
naudu uztvert kā svešu, tāpēc viņa 
nekad nav dzīvojusi uz parāda. Vīrs 
Jānis viņas lēmumu aiziet no darba 
atbalstīja ar vārdiem: «Notici sev!» 
Viņš pats jau pirms gada bija pame
tis vadītāja darbu nelielā, reiz paša 
veidotā plastikāta logu un durvju 
uzņēmumā, lai piepildītu klusi lolo
tu domu kļūt par masieri. Joprojām 
strādā šo darbu un nenožēlo krasās 
pārmaiņas.

Kad Lienīte aizgāja no biroja 
dar ba, viņa vēl nezināja, kā turp
māk piepildīs savas dienas. Taču 
nojauta. Jau pusgadu pirms tam ko
pā ar Jāni bija iestājusies Pirts skolā. 
Tā ir akreditēta profesionālās izglītī
bas iestāde, kurā Jānis un Lienīte bi
ja nolēmuši beidzot mācīties to, kas 
patiešām interesē, — par dabā pie
ejamo līdzekļu izmantošanu veselī
bas nostiprināšanai. 

«Kad mācījos Latvijas Lauk
saimniecības universitātē, darīju 
to tikai tāpēc, ka uzskatīju augstā
ko izglītību par nepieciešamību. 
Bet, jo ilgāk studēju organizācijas 
un sabiedrības pārvaldes socioloģi
ju, jo labāk sapratu, ka tas nav man. 
Turpretī Pirts skolā mani interesēja 
pilnīgi viss. Mācījos tāpēc, ka patie
šām to gribēju,» stāsta Lienīte. 

Visvairāk viņa vēlējās saprast, 
kā izmantot augus veselības sagla
bāšanai. Lienīte netic farmācijas 
uzņēmumu reklāmai, ka cilvēkam 

31 gada vecumā 
Lienīte, kura 
līdz tam bija 
kārtīgi sekojusi 
sabiedrības 
priekšstatiem par 
dzīves plānošanu 
— ieguvusi 
augstskolas 
diplomu, veidojusi 
karjeru —, nolēma 
tam visam pārvilkt 
svītru
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vajadzīga virkne sintētisku uztura 
bagātinātāju, minerālvielu un vi
tamīnu. Taču tic, ka dabas dotajās 
veltēs ir viss, kas organismam ne
pieciešams. Pirts skolā viņu visvai
rāk aizrāvušas zāļu sievu Lienes 
Zvirbules un Līgas Reiteres lekcijas 
par augiem. Jau mācību laikā gāju
si pļavās un mežos vākt ārstniecības 

jābūt, lai varētu lielā karstumā strā
dāt fiziski smagu darbu? Tomēr, kad 
viņa jau bija kļuvusi par diplomētu 
pirtnieci un kādu laiku izbaudīju
si dzīvi bez biroja darba, radās do
ma par pirts vakariem. Nebija dzir
dēts, ka dzimtajā Jelgavas novadā 
kāds pirtnieks tādus rīkotu. Bet pa
šai savas pirts nebija. Situācija at
risinājās nejauši, kad Jelgavas no
vada uzņēmēju dienās Zustrupi ie
pazinās ar Jaunsvirlaukas pagasta 

viesnīcas Senlīči saimnieku Arti 
Jansonu. Netālu no viesnī

cas atradās nepabeigta 
pirts ēka, un Zustrupi 

kļuva par pirts at
jaunošanas kon
sultantiem. Kamēr 
viņu pašu pirtiņa 
Vircavā top, pirts 
vakariem viņi īrē 

Veclīču pirti. «Mūsu 
pirtiņa pilnīgi no

teikti ir atveseļojoša,» 
uzsver Lienīte. «Uz pirti 

bieži nāk arī cilvēki, kuri no
kļuvuši smagā situācijā un cer, ka 

pirtnieks attīrīs no sārņiem, iedos 
enerģiju un spēku. Bet cilvēks pats 
pirtī uzlādējas un smeļas spēku — es 
tikai viņam palīdzu.»

Palīdz Lienīte, daloties zināša
nās. Piemēram, izstāsta, ka uz lāvi
ņas jāguļ. Ja sēž, galva atrodas vidē
ji par 30 grādiem lielākā karstumā 
nekā kājas, un lielās temperatūras 
atšķirības dēļ ķermenī neveidojas 
pareiza termoregulācija, var ras
ties slikta pašsajūta. Lai gan lat
viešu lauku sētā pirts bija viena no 
saimniecības ēkām, tā nekad nav 
uztverta tikai kā vieta, kur nomaz
gāties. Folklora pierāda, ka tā bija 
arī dziedinātava: pirtī dzima bēr
ni un atguvās nedēļnieces, tajā ār
stējās slimie, un tur savas pēdējās 
dienas pavadīja arī tie, kuri bija ga
tavi ceļam uz mūža mājām. Tāpēc 
Lienīte tieši pirtī rīko vakarus vese
lības atgūšanai.

Viena no skaistākajām lietām, 
ko Lienīte iesaka izbaudīt, ir da
bas tuvums. Pēc izkarsēšanās at
vēsināties upītē, dīķī vai ūdensbaļ
ļā pie pirtiņas. Vasarā kailam at
gulties pļavā un vērties zvaigznēs. 
Ziemā, kad ir sniegs, izvārtīties tajā 
un, skrienot atpakaļ uz pirti, izbau
dīt, kā kailajās pēdās aukstums dzeļ 
ar mazām dzirkstelītēm. «Guļot zā
lē vai sniegā, cilvēks jūt, ka viņš ir 
dabas daļa,» saka Lienīte. «Cik brī
nišķīgi ir iziet ārā no pirts un ļaut, 
lai vējš izpūš cauri! Tādos brīžos cil
vēks saprot, cik īstenībā viņš ir va
rens. Viņš ir dabas daļa, un tas ir tik 
daudz!» l

augus, skaidri nezinot, vai un kā tie 
būs vajadzīgi darbā.

Kļūt par pirtnieci nebija Lienītes 
mērķis. Savā trīsdesmitgadnieces 
mūžā viņa bija piedzīvojusi tikai vie
nu reizi, kad pati izbaudīja iešanu 
pirtī, un toreiz bija nodomājusi, ka 
nekad mūžā nevarētu strādāt par 
pirtnieci. Kādam gan pārcilvēkam 

Kāpēc Vircava un Jaunsvirlauka? 
Dzīvojot laukos, var izbaudīt 

gadalaiku maiņu un 
būšanu pie dabas.

Moto: nekad nesaki 
«nekad»!

JAUNSVIRLAUKAVIRCAVA
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P
iektdienas vakarā 
elektrokartinga hal
le Liepājā ir bērnu 
pilna. «Ballīte?» vai
cāju. «Šovakar vese
las trīs,» atbild Artis 
(30). Lai gan pulk
stenis ir jau krietni 

pāri astoņiem, viņa darba diena vēl 
nav galā. Ja nenotiks ieplānotā tik
šanās, pēc mūsu sarunas viņš tomēr 
ies mājās. Ar kājām. Kopš paša uz
ņēmumā būvēto elektroriteni kāds 
nopirka, Artis lielākoties staigā kā
jām. Liepāja tam ir ideāli piemēro
ta vieta.

Pirms pieciem gadiem Artis sā
ka savu uzņēmējdarbību, izveido
jot elektroriteņu nomu. Tā bija ie
spēja iepazīstināt plašāku sabied
rību ar salīdzinoši maz zināmajām 
elektrotransporta tehnoloģijām. 
Mērķis bija ambiciozs. «Es gribēju, 
lai Liepāja ir pirmā pilsēta pasaulē, 
kas izmanto Tesla automobiļus kā 
taksometrus.» Bija jau vienojies ar 
uzņēmuma viceprezidentu par ie
spējamu auto pirkšanu. Tomēr in
vestoru nebija, un arī bankas negra
sījās tik apjomīgu ideju kreditēt jau
nam uzņēmējam.

Kāpēc elektroauto? Pabeidzis 
mākslas skolu, piecus gadus nostrā
dāja par reklāmas projektētāju — zī
mēja, izgatavoja un arī uzstādīja da
žādus reklāmas materiālus. Pāris 
mēnešus padzīvoja arī Nīderlandē. 
«Gribēju saprast, ko nozīmē būt lat
vietim ārzemēs.» Tomēr, atbraucot 
mājās, saprata, ka gribas Latvijā pa
veikt ko fundamentālu. Izdarīt to, 
kas nevienam pirms viņa vēl nav 

izdevies. «Aizgāju no visiem dar
biem un gandrīz gadu biju mājās, 
meklēju visu pieejamo informāci
ju, tulkoju no dažādām valodām.» 
1898. gadā puse no ASV reģistrēta
jiem auto bija ar elektrību darbinā
mi. Joprojām nav pārspēti neskaitā
mi ar elektroauto sasniegti ātruma 
rekordi, viņš stāsta. Tomēr kādam 
joprojām ir izdevīgi, ka lejam savos 
auto no naftas iegūto degvielu. «120 
gadus esam čakarēti!»

Atlika pārliecināt ne tikai sa
biedrību, bet arī potenciālos part
nerus. Investorus interesē nevis 
ideja vai produkts, bet komanda un 
tās līderis, kas ir gatavs «to vilcienu 
vilkt». Arta ziņā kopš uzņēmuma 
pirmsākumiem ir tehnoloģijas, par 
biznesa attīstību atbildēja partneris. 
Ātri nolēma, ka riteņi jābūvē uz vie
tas, nevis tikai jāsamontē no citviet 

    Artis 
Daugins

        būvē 
elektrokartingus

Vai nav bail no 
lielām idejām? 
«Nevari cerēt, 
ka apprecēsies 
ar meiteni, ja 
neuzlūgsi viņu 
uz randiņu» 

— Marija Leščinska

pasaulē saražotām detaļām. Pasūtīt 
detaļas no ārzemēm bija pārāk liels 
risks — atliek vienai piegādei kavē
ties, un viss plāns nobrūk. Ar laiku 
radās doma pašu būvētos riteņus 
arī pārdot, ne tikai iznomāt. Taču 
Artis turpināja meklēt veidu, kā par 
elektrotehnoloģijām izglītot vēl vai
rāk cilvēku. «To, kurš brauc ar por
šu, baigi jāpielauž, lai viņš uzkāptu 
uz riteņa.»

Ienāca prātā doma taisīt kar
tingus. Šādai hallei nav vajadzīga 
īpaša telpu pielāgošana vai papil
du ventilācija. «Tu nemāki, tu ne
zini, tev nav naudas,» par šo ide
ju teica tā brīža partneris. Tomēr 
Artim izdevās pārliecināt Latvijas 
Automobiļu federācijas prezidentu 
Jāni Krastiņu, ka kopā ar komandu 
varēs uzbūvēt kartingu, kas ātrumu 
100 km/h spēs sasniegt trijās sekun
dēs. Federācija piešķīra naudu. Un 
arī partneris noticēja. 

Bet drīz viņu ceļi šķīrās un Artim 
palika ne tikai riteņu bizness, bet arī 
ievērojamas saistības. 25 gadi un 50 
tūkstošu liela atbildība gan pret dar
biniekiem un piegādātājiem, gan 
valsti. 

Brīdī, kad uzņēmums nonāca 
fi nansiālās grūtībās, Artis nolēma 
VID izmantot kā kreditoru — nodok
ļu nomaksai paredzētos līdzekļus ie
guldīja uzņēmuma attīstībā un mak
sāja soda procentus. «Man bija izvē
le — teikt savai komandai: ejam mā
jās un pēc pusgada skatīsimies, kas 
būs, vai izmantot šo naudu.» Parāds 
tagad atdots. Un ir jauns partneris. 
Artis uzrunāja Ģirtu Cēlāju, pie ku
ra pēc padoma bija gājis jau agrāk. 

«Esmu nolēmis 
veltīt desmit 
gadus no savas 
dzīves tam, lai 
pierādītu, ka 
cilvēki var divas 
trīs reizes lētāk un 
dabai draudzīgāk 
pārvietoties 
ar elektroauto. 
Pieci no tiem jau 
pagājuši» 
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«Viņš iepriekš man vien
mēr bija teicis — tur nav 
naudas. Bet par kartin
giem uzreiz prasīja — cik 
tev vajag?» Pēc izbraucie
na ar prototipu piekrita 
partnerībai.

Lai gan nu jau uzņēmuma 
apgrozījums ir ievērojami pieau
dzis, top halles Brēmenē, Viļņā un 
interese nākusi pat no Lasvegasas 
un Dubaijas, Artis uzsver, ka pašu 
lielākā investīcija ir nenormāli liels 
darbs. Pēc tam, kad divas halles 
jau iespējams novērtēt dzīvē — gan 
Rīgā, gan Liepājā —, partneru pie
saiste ir daudz vienkāršāka. Šobrīd 
viņi vairāk nodarbojas ar projektē
šanu — piedāvā gatavu halles pro
jektu, kuru precīzi īstenojot, iespē
jams izveidot pelnošu uzņēmumu, 
stāsta Artis. Toties, lai atvērtu pir
mo kartinga halli tirdzniecības cen
trā Rīgā, viņi četratā vairākas nedē
ļas pat nakšņoja tajā. Brāļi, Artis ne
minstinoties saka, kad jautāju par 

jāmaina, tomēr tās vēl var izman
tot saules un vēja enerģijas uzkrāša
nai,» viņš skaidro. Vēlāk varētu jau 
veidot mājsaimniecību kompleksus, 
kas spētu savstarpēji sadarboties. 

Piektais posms — energoefektīva 
pilsēta, kurā gan mājsaimniecības, 
gan transports darbojas neatkarī
gi. Artis cer, ka vēl pēc desmit ga
diem par šādu vietu izveidos dzim
tos Kalnus, nelielu ciematu netālu 
no Saldus. Savulaik izveidots tuk
šā vietā, tas varētu kļūt par pirmo 
elektroneatkarīgo pilsētu Latvijā, 
viņš spriež. Vai nav bail no lielām 
idejām? «Nevari cerēt, ka apprecē
sies ar meiteni, ja neuzlūgsi viņu 
uz randiņu,» viņš smejas. Lai pār
liecinātu citus par savām idejām, 
arī māka vienkārši izstāstīt sarežģī
tas lietas ir ļoti svarīga. Tomēr Artis 
saka — ir pieradis būt negaidīts, ne
vēlams un nesaprasts. Jau mākslas 
skolā iemācījies, ka jāatrod pašam 
savs izpausmes veids, pat ja citi to 
nesapratīs. l

viņa lielāko atbalstu. Gan 
ģimene, gan cilvēki, kas 
noticējuši idejām un uz
ticas tām jau vairākus ga
dus, ir tie, kas motivē no 

rīta celties pat tad, kad lie
kas — tūlīt jau asinis tecēs pa 

degunu. «Ne reizi neesmu bijis 
atvaļinājumā. 15—16 stundu dienā 

septiņas dienas nedēļā.» Tev arī pa
šam ir elektromotors iekšā, vaicāju. 
Nē, viņš smejas. Atbildība pret ci
tiem cilvēkiem un milzīga ticība sa
vai idejai.

Elektrokartingi ir tikai otrais 
posms Arta lielajā plānā. «Esmu no
lēmis veltīt desmit gadus no savas 
dzīves tam, lai pierādītu, ka cilvē
ki var divas trīs reizes lētāk un da
bai draudzīgāk pārvietoties ar elek
troauto. Pieci no tiem jau pagājuši.» 
Nākamais ir veidot elektroneatkarī
gas mājas, kurās atjaunojamos ener
goresursus uzkrātu velosipēdos un 
kartingos jau nokalpojušās bateri
jas. «Pēc dažiem gadiem baterijas 

Kāpēc Liepāja? 
Ikdienā liels ieguvums ir zināma 

vide un savi cilvēki apkārt.

Moto: lai pārliecinātu par savu 
ideju investorus, jāspēj 

pārdot sapni.

LIEPĀJA
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A
r Inetu (29) tie
kos viņas ģime
nes ligzdā Pils
kalnes pagasta 
Vienībās, nepil
nu četru kilomet
ru attālumā no 
Ilūkstes pilsētas. 

Uzreiz grūti noticēt, ka tik jaunam 
cilvēkam jau sava zemnieku saim
niecība, turklāt vēl tāda, kam ne
parasts nosaukums — Laimes. Un 
logo vēl intriģējošāks — kārdino
šas arbūza šķēles attēls, kam pus
lokā pāri divu vārdu apvienojums 
LAIMESARBŪZS. Tātad nedalāmī
ba. Tātad nevis tradicionālā lauk
saimniecība, bet gan netradicionā
lā. Galvenie audzējamie kultūrau
gi — arbūzi un melones. Eksotika! 
Bet ar to vēl nav gana, arī Inetas vī
ram Ivaram ir sava zemnieku saim
niecība, arī tai dots poētiski rosi
nošs vārds — Rūķi. Audzē kviešus 
un gaļas lopus. Un, re, abu saim
niecību zemes robežojas, daudz 
kas tiek darīts kopīgi. Arī sapņots, 
protams. Par kredītiem parasti ne
tiek runāts ar vieglumu, taču Inetai 
vārdi nāk paši par sevi, tā gaiši un 
atbrīvoti — kā avots no piekalnes: 
«Katrai saimniecībai savi aizņēmu
mi, bet vienmēr liekam galvas kopā, 
lai izdomātu, kā veiksmīgāk kārtot 
kredītsaistības.»

Inetai pēc Latvijas Lauksaim
niecības universitātes beigšanas kā 
jaunai agronomei bijuši dažādi al
goti darbi. Visplašākais darbalauks 
pavēries, strādājot Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības cen
tra Daugavpils un Ilūkstes novadu 

zonā. Iedziļināšanās visās augkopī
bas nozarēs, bioloģiskās saimnie
košanas gudrību un knifiņu apgū
šana, saskarsme ar dažādiem zem
niekiem un pagastu zemnieku kon
sultantiem — tas viss licies aizraujoši 
un interesanti.

Bet tad kādā brīdī ļoti iegribē
jies kaut ko savu. Kaut ko neparas
tu, kaut ko nebijušu, jā, arī kaut ko 
riskantu.

«Katram cilvēkam dzīvē vajag 
apmest kādu kūleni,» Ineta pasaka 
un šķelmīgi smaida. «Mani pirms 
trim gadiem kūlenis iemeta arbūzu 
laukā. Jā, jā, nevis dobītē, bet lau
kā, lielā laukā. Šogad bija jau divi 
hektāri.»

Šogad, kad tik traki laika ap
stākļi, divi hektāri arbūzu atklātā 

  Ineta 
Timšāne audzē arbūzus

«Katram 
cilvēkam dzīvē 
vajag apmest 
kādu kūleni. 
Mani pirms trim 
gadiem kūlenis 
iemeta arbūzu 
laukā»

— Andris Grīnbergs

laukā? Nevar būt! Un patiešām izde
vās? Jā, patiešām izdevās! Ja cilvēki 
pērk un saka «mutē kūst» — kur vēl 
pārliecinošāk?

Un Ineta, lai saprotamāk atklā
tu savu ticību, ka dzīvē iespējams 
arī neiespējamais, pastāsta gadīju
mu no savām konsultantes gaitām. 
Tātad viņa, jauna lauksaimniecī
bas speciāliste, un pretī jau daudz 
ko piedzīvojis zemnieks. Viņš ru
nā latgaliski, ātri, nosauc dažādas 
nezāles, iepazīstina ar savu prob
lēmu. Ineta arī prot latgaliski, taču 
no zemnieka stāstītā netiek nekādā 
skaidrībā. Par tādiem nezāļu nosau
kumiem, kādus min zemnieks, nav 
ne jausmas, sit kaut nost. Speciāliste 
no sirds vēlas palīdzēt, bet kā? 
Atrisinājums nāk gaužām vienkār
ši. Ineta ieslēdz datoru un sāk rādīt 
nezāļu fotogrāfijas. Zemnieks bak
sta monitorā — jā, tā! Un tā arī! Jā, 
un šitā. Un vēl tā. Smieties vai rau
dāt? Izrādās, zemnieks pirms brīža 
runājis par tādām parastām nezā
lēm kā balanda, zirgskābene, gārsa 
un vārpata.

«Tā arī ar eksotiskajiem au
giem,» nosaka Ineta. «Daudz ko ne
zini un nesaproti, bet skaidrība, re, 
ienāk pa vārtiem gaužām vienkārši. 
Vajag tikai gribēt!»

Arbūzu sēklas viņa iegādājās 
Mārupes sēklās. Dēsti, protams, jā
audzē apkurināmā siltumnīcā, kur 
pat aukstākajās pavasara naktīs 
temperatūrai jābūt 18—20 grādu ro
bežās. Lai tā būtu, reizēm naktī jā
ceļas pat divas reizes — atā, mie
dziņ, jāiet malku piemest! Un ne 
jau ar dusmām, nē, — ar mīlestību. 

Īpašs prieks 
Inetai par to, ka 
šogad izdevies 
atraisīt skolēnu 
interesi par 
lauksaimniecību 
— aizrautīgi gan 
degustējuši 
arbūzus, gan 
klausījušies 
stāstījumu par 
to, kā jauna 
ģimene Latvijas 
apstākļos var 
veiksmīgi attīstīt 
trīs nozares — 
graudkopību, 
arbūzu un meloņu 
audzēšanu un 
gaļas lopkopību
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Ineta pārliecināta, ka daudz ko dod 
attieksme. «Tie augi ir jāapmīļo. 
Arbūzu lauku domās ik pa laikam 
pasveicinu. Tikai tā. Ja tev tas nenāk 
no sirds, nav vērts nemaz sākt.»

Pat tad, kad atklātā laukā pēc le
cekšu principa iekārtotos «tuneļos» 
zem agroplēves arbūzu lapas sāk 
čokuroties, kā tas bijis šopavasar, 

0,4 hektāru platībā. Jāapgūst taču 
pieredze.»

Kalt jaunus plānus mudina līdz 
šim sasniegtais. Ja Latvijas apstāk
ļos izdodas izaudzēt pat sešus un 
septiņus kilogramus smagus arbū
zus, kā tas bijis šogad, tad nekā
du šaubu nevar būt, jāiet tikai uz 
priekšu. Un jāļaujas savām sajū
tām. Visādi knifiņi pārbaudīti, vi
sādas gudrības apgūtas. Un rezul
tāts brīnišķīgs — šogad Daugavpils 

Lauksaimnieku apvienības no
organizētajā vakara tir

dziņā pircēju nav trū
cis. Bijuši apmierinā

ti, ka dota iespēja 
nogar šot. Reizēm 
atskanējuši izsau
cieni: «Ak tad šie 
ir tie laimesarbū
zi! Un var pat 
degustēt!»

«Šoruden pir
mo reizi ar arbūziem 

biju Rīgas Centrāltirgū. 
Izdevās. Prieku vairoja tas, 

ka otrā dienā no zinātājiem saņē
mu vēsti, ka šogad Latvijā tikai da
žiem izdevies izaudzēt tik garšīgus 
arbūzus, kas smaržas, sulīguma un 
«uz mēles kušanas ziņā» ne ar ko 
neatpaliek no siltajās zemēs auguša
jiem. Laikam esam atraduši piemē
rotākās šķirnes un apguvuši labākos 
audzēšanas paņēmienus.»

Šoruden pie Inetas ieradusies 
Armēnijas lauku tūrisma uzņēmēju 
delegācija, 12 pārstāvju. Bijuši pār
steigti ne tikai par arbūzu lauku, bet 
arī par vēja šalkoņu. Ineta stāstījusi, 
stāstījusi, skanējuši jautājumi, bet 
pēkšņi viesi palikuši ļoti klusi. Pēc 
brīža kāds iesaucies: «Cik jums ir 
apbrīnojama valsts!» Un skaidrojis, 
ka arbūzu laukā vēja īpatnējā šalko
ņa skanot kā mūzika.

Īpašs prieks Inetai par to, ka šo
gad viņai izdevies atraisīt skolēnu in
teresi par lauksaimniecību. Grupas 
braukušas pat no Daugavpils un 
Rēzeknes. Bērni aizrautīgi gan de
gustējuši arbūzus, gan klausījušies 
stāstījumu par to, kā jauna ģimene 
Latvijas apstākļos var veiksmīgi at
tīstīt trīs nozares — graudkopību, ar
būzu un meloņu audzēšanu un ga
ļas lopkopību.

Bet kā lai neklausās ar aizrautī
bu, ja Ineta ar vīru Ivaru tik aizrau
tīgi prot stāstīt. Jā, arī par lauku pu
pu, cūku pupu, zirņu audzēšanu un 
to, ka viņiem abiem vecvecāki vis
pirms saistās tieši ar šīm kultūrām 
un bērnības garšas nostiprināšanu. 
Un, ja var just, ka arī saimniekots 
tiek aizrautīgi. Latvijas varēšanai un 
Latvijas stiprumam. l

nedrīkst ļauties sliktam noskaņoju
mam. Tikai labākās domas! Un uz
ticēties dabai! Kļuva siltāk, augi sā
ka atkopties. Bija ieguvuši imunitā
ti, saņēmās.

«Nākamgad iesim tālāk — ierī
kosim lielos «tuneļus», tie būs kā 
plēves siltumnīcas ar metāla karka
siem, tikai bez pamatiem. Sākumā 

Kāpēc Pilskalne? 
Mani vecāki dzīvo 15 km uz vienu 
pusi, vīra Ivara vecāki uz otru, un 

mēs abi pa vidu. 

Moto: ilgtspējīgi, ar prātu, un 
visam pāri — harmoniju.

PILSKALNE
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V
ecāki Māri (31) 
nekad nemudi
nāja strādāt viņu 
vadītajā zemnie
ku saimniecībā 
Klīves, kas ģime
nei piederēju
si vairākās paau

dzēs. 80 hektārus lielā saimniecī
ba atrodas Elejā, bet Māris uzauga 
Jelgavā, mācījās skolā ar mūzikas 
novirzienu, vasarās daudz laika pa
vadīja ar draugiem. Neviens nekad 
viņu nespieda smagi strādāt laukos. 
Iespējams, tāpēc viņš viegli un ne
piespiesti izlēma strādāt vecāku 
saimniecībā. Sākumā uzņēmās at
bildību par mārketingu, vēlāk arī 
par 15 hektārus lielo augļkoku dār
zu, tagad ir augu aizsardzības spe
ciālists un komercdirektors. Par 
darbu laukos stāsta ar prieku.

Šņickovsku ģimene pie zemes 
Elejā tika, pateicoties Māra vec
vecvectēva uzņēmībai un strādīgu
mam. Pagājušā gadsimta sākumā 
viņš pārcēlās no Polijas uz Latviju 
un zemi nopirka, paņemot kredī
tu bankā. Efektīvi saimniekojot, pa
rādu atdeva un atstāja nākamajām 
paaudzēm gana lielu, labi iekop
tu saimniecību. Kopš tiem tālajiem 
pirmskara laikiem Klīvēs vēl ir sagla
bājušās dažas ābeles, kuras stāv kā 
pieminekļi dzimtas strādīgumam.

Kad 1992. gadā ģimene atgu
va padomju gados atņemto zemi, 
Māra vecākiem Aivaram un Guntai 
bija jāizšķiras — turpināt strādāt 
Latvijas Lauksaimniecības univer
sitātē Lauksaimniecības fakultā
tē vai strādāt savos laukos. Kādu 

laiku viņi mēģināja darbu laukos 
apvienot ar lekcijām augstskolā, ta
ču kopš 1998. gada abi strādā zem
nieku saimniecībā. Sākumā audzē
ja tikai graudaugus, bet, lai nera
žas gados nepaliktu bešā un sadalī
tu riskus, pamazām sāka audzēt arī 
rapsi un nektāraugus bitēm, pievēr
sās sēklu gatavošanai un iekopa arī 
vienu no daudzveidīgākajiem augļ
koku un krūmu dārziem Latvijā. 
Vislielākās platības tajā aizņem ķir
ši, bumbieres un avenāji, ir arī ābe
les, upeņu, jāņogu, ērkšķogu krū
mi, pēdējos gados iestādītas irbe
nes, plūškoki, smilts ērkšķi, dārzā 
briest vīnogas, cidonijas, korintes 
un aktinīdijas.

  Māris 
Šņickovskis

   strādā vecāku
 saimniecībā un 
      vada veikalu
     Amatnieku sēta

«Jā, cilvēku 
laukos kļūst 
mazāk. Bet 
man šķiet, 
ka stiprākie 
paliek. Laukos 
turpina dzīvot 
un strādāt 
personības»

— Gunita Nagle

Lielajā zemnieku saimniecībā 
strādā visa ģimene: mamma un tē
tis to vada, Māris ir komercdirek
tors un gādā par augļkoku dārzu, 
viņa vecākais brālis Gints atbildīgs 
par tirdzniecību un grāmatvedību. 
«Pagājušajā gadā pieņēmām lēmu
mu faktiski visu, ko izaudzējam un 
saražojam, paši arī iztirgot. Ja do
dam pārpircējiem, cena jāsamazi
na vismaz uz pusi,» stāsta Māris. 
Priecīgs, jo esot forši satikties ar pir
cējiem, aprunāties ar viņiem, dzir
dēt, kā garšoja tās vai citas šķirnes 
āboli un bumbieri, kāda bijusi sula. 

Jau septīto gadu Māris pats iz
vadā saimniecībā izaudzētos augļus 
pa Jelgavas novada skolām — Klīves 
piedalās programmā Augļi skolai. 
Kā viens no rosīgākajiem Jelgavas 
novada zemniekiem Māris ir aici
nāts uzstāties skolās. «Tagadējie 
pusaudži vairs nevēlas sēdēt skolas 
solos tik ilgi, cik viņiem liek. Viņi 
grib brīvību iet un rīkoties,» Māris 
saka cerību pilns, ka nākamā paau
dze būs tāda pati kā Eiropas jaunat
ne: droša, skaļa, atbrīvota. Latvijas 
laukiem vairs neesot vajadzīgi pa
klausīgi izpildītāji. «Mums vajadzī
gi uzņēmēji, kuriem ir biznesa do
māšana un rīcība, ar plašu redzeslo
ku,» saka Māris.

Kad lūdzu Māri izstāstīt, kā 
viņš pats kļuva par zemnieku, viņš 
uzsver — bijis brīvs savās izvēlēs. 
«Mācījos Jelgavas 4. vidusskolā, kur 
darbojos skolēnu pašpārvaldē un 
spēlēju orķestrī. Lielu daļu mana lai
ka paņēma mūzika, tomēr, kad vaja
dzēja izšķirties, ko studēt, īsti nezi
nāju, ar ko gribu darboties,» atceras 

Jau septīto gadu 
Māris pats izvadā 
saimniecībā 
izaudzētos augļus 
pa Jelgavas 
novada skolām 
— piedalās 
programmā Augļi 
skolai
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tur notiekošo fotografēt un tēlaini 
aprakstīt,» ar smaidu un lepnumu 
stāsta Māris. «Vecāki man nekad 
nav uzspieduši strādāt viņu zem
nieku saimniecībā. Bet viņi ir mācē
juši mani labi motivēt. Piemēram? 
Mamma atbalstījusi visas manas sa
biedriskās aktivitātes.»

Māris atceras septiņus gadus, 
kurus strādāja Jauno zemnieku klu
bā. Sākumā darbojās kā brīvprātī
gais, bet vēlāk kļuva par projekta 
vadītāju, tad par valdes locekli, līdz 
četrus gadus kā valdes priekšsēdē
tājs vadīja organizāciju. «Tas man 
ir sapņu darbs: braukt uz dažādām 
saimniecībām, organizēt pieredzes 
apmaiņas braucienus un seminā
rus, vadīt pasākumus. Man pati
ka viss: zvanīt sponsoriem, meklēt 
naudas līdzekļus, rakstīt preses relī
zes, strādāt ar medijiem. Tik intere
santi!» Māris saka ar patiesu sajūs
mu un iesaka visiem jauniešiem sa
vas izaugsmes labad pastrādāt kādā 
sabiedriskajā organizācijā.  

To, ko Māris iemācījās Jauno 
zemnieku klubā, viņš turpina biedrī
bā Pārtikas amatnieki, kas Jelgavā at
vērusi veikalu Amatnieku sēta. Māris 
ir abu vadītājs. «Veikalā ir daudzi jau
nie ražotāji, kas nav plaši zināmi, 
bet ražo fantastiskas preces,» saka 
Māris. Piemēra dēļ izstāsta par Uldi 
un Ivetu Grosiem, kuri, vadot kokau
dzētavu Bētras, gatavo arī cidoniju, 
rabarberu un dzērveņu sukādes un 
sīrupus. Tāpat Ieva un Jānis Spriži 
Jaunmārupē iemācījušies no augļiem 
un ogām pagatavot ne tikai sukādes, 

bet arī pārtikas pulverus un 
saldas konfektes trifeles 

formā. «Mūsu zemnie
ki ir radoši,» uzsver 

Māris, kurš iestājas 
par to, lai mājražo
tāji savu produkci
ju neizgatavotu lie
los apjomos. Lielās 
fabrikās saražotais 
zaudējot savu uni

kalitāti. Viņš arī uz
skata, ka Latvijas lau

kus no iznīcības glābs vi
dēji lielas ģimenes saimniecī

bas, kuras saimniekos gudri, saudzīgi 
un Latvijas tirgu bagātinās ar rūpīgi 
audzētu un apstrādātu produkciju.

«Darbaspēks kļūst aizvien dār
gāks, un katrs domā, kā padarīt ražo
šanu lētāku. Pagaidām nekas nelie
cina, ka laukos cilvēku skaits palieli
nāsies,» Māris saka bez jebkāda rūg
tuma vai nožēlas. «Jā, cilvēku laukos 
kļūst mazāk. Bet man šķiet, ka stiprā
kie paliek. Laukos turpina dzīvot un 
strādāt personības. Tādi, kuriem ir 
iedvesma un pārliecība.» l

Kāpēc Eleja? Izjūt dzimtas 
aicinājumu turpināt tēvutēvu sākto 

zemnieku saimniecībā. Spēja 
saskatīt dabas skaistumu sīkumos.

Moto:  mācies darot!
 

ELEJA

Māris. Mammas pamudināts, ie
stājās Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Sociālo zinātņu fa
kultātē. Pārsteidzošā kārtā studi
jas ļoti patika, it īpaši lekcijas par 

projektu vadīšanu, mārketingu un 
lietišķo etiķeti. «Augstskolu pabei
dzu ar izcilību. Vecāku saimniecī
bā uzņēmos atbildību par mārke
tingu, un man joprojām patīk visu 
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V
ēlā sestdienas 
pēcpusdienā Za
nei (26) tikko 
beigušās mācī
bas maģistrantū
rā. Viņa apgūst 
ekotehnoloģijas, 
jo svarīgi ne ti

kai dzīvot, bet arī strādāt saskaņā 
ar apkārtējo vidi. Dažus no skolā 
mācītajiem saimniekošanas princi
piem, piemēram, aprites ekonomi
ku, izvēlējusies par savējiem jau ilgi 
pirms tam, kad uzzinājusi to nosau
kumu un teorētisko pamatojumu. 

Jau četrus gadus Zane ar vīru 
dzīvo Grobiņas novadā. Nepilni trīs 
augsnes ziņā nabadzīgi zemes hek
tāri, kas ir viņu īpašumā, deva grū
dienu savas uzņēmējdarbības attīs
tīšanai. Citām kultūrām nepiemē
rotajos apstākļos aug seši tūkstoši 
lavandas stādiņu — to ziedi, pildī
ti rotaļlietās, nomierina satrauktus 
prātus ne tikai Latvijā, bet arī cit
viet pasaulē. Šī bija pirmā vasara, 
kad Gusti savos lavandas laukos iz
veidojuši arī viesu mājiņas, lai pilsē
tas steigas un sastrēgumu nogurdi
nātajiem piedāvātu iespēju pamos
ties ar skatu priežu mežā.

Nogurums bija viens no iemes
liem, kāpēc pati Zane ar vīru 2013. 
gadā pārcēlās uz dzīvi savā lauku 
īpašumā. Pēc vidusskolas vairākus 
gadus izdzīvojās ārzemēs — Anglijā 
studēja koledžā, pēc tam strādā
ja Amerikā. Siltajā Maiami dzīve ir 
ārišķību pilna, viņa nosaka. Brīdī, 
kad ik dienu redzi pusplikas mei
tenes pludmalē, visa komunikācija 
norit telefonā un cilvēki tiek vērtēti 

tikai pēc izskata, sāk pietrūkt ētisku 
vērtību. «Es biju nogurusi no pilsē
tas. Gribējās ieiet Latvijas pļavā.» 
Lai gan daudzi draugi joprojām brī
nās, kā meitene, kura iepriekš dzī
vojusi tikai pilsētā, tagad dzīvo lau
kos un ravē, Zanei pārcelšanās ne
bija grūta. «Paņem mantas, ieliec 
mašīnā, pārcelies!» Kas Latvijā vis
pār ir lauki? Pusstundas, stundas 
brauciena attālumā no jebkuras 
vietas ir sasniedzama kāda pilsē
ta. No Grobiņas nokļūt uz koncer
tu Liepājā viņai ir vienkāršāk nekā 
rīdziniekam no mikrorajona cau
ri sastrēgumiem tikt līdz pilsētas 
centram.

Gads pagāja, atjaunojot māju 
un domājot, ko varētu sēt un stādīt. 
Augsnes dēļ izvēle bija ierobežota. 
Tomāti un gurķi neauga. Arī puķes, 
ko tik ļoti gribējās, pie mājas au
dzēt nevarēja, jo tās izrušināja suņi. 
Būvmateriālu veikalā Depo Zane no
pirka pirmos desmit lavandas stā
diņus, taču arī tie neieauga. Tāpēc 
internetā sāka meklēt informāciju, 
kur varētu iegādāties labākus, liel
veikalu plauktos nenomocītus stā
dus. «Atradu uzņēmumu, kas, kā 
vēlāk izrādījās, pieder manai bijuša
jai pasniedzējai.» Taču bija noteikta 
minimālā pasūtījuma summa, tāpēc 
Zane tika uzreiz pie 200 stādiem. 
Tikai pašu priekam.

Sākotnējais plāns nebija ar la
vandu audzēšanu pelnīt. Zane strā
dāja Liepājā. «Man riktīgi nepatika 
darbs no astoņiem līdz pieciem.» 
Grūti apzināties, ka citiem velti 
tik daudz sava laika, bet pašu mā
jas labiekārtošanai vairs nepietiek 

     Zane 
Gusta

        lavandu
audzētāja

Šobrīd viņiem 
priekšā 
jau ir jauns 
izaicinājums 
— tuvākajā 
laikā tiks 
sākta lavandas 
pārtikas 
produktu 
un dzērienu 
ražošana 

— Marija Leščinska

spēka. To redzēja arī viņas mam
ma un, lai meitu iepriecinātu, uz
šuva nelielu rotaļlietu — eņģelīti, ko 
turēt birojā uz galda. «Uz to skato
ties, man radās ideja, ka šādas man
tiņas mēs varētu pildīt ar lavandu.» 
Arī vīrs piekrita, ka Zanei vajadzē
tu strādāt no mājām un enerģiju 
ieguldīt pašu īpašumā, nevis atdot 
citiem.

Zināšanu par uzņēmējdarbību 
Zanei nebija. Viņa mācījās rakstīt 
projektus, piesaistīt finansējumu sa
vām idejām. «Nulle. Es pat nezināju, 
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kā reģistrēt uzņēmumu. Bet inter
nets ir brīnišķīga lieta — tur viss ir 
pasniegts, svarīgi tikai, cik esi pa
cietīgs to meklēt.» Turklāt reģionos 
atbalsts ir lielāks nekā lielajās pilsē
tās. Piesaistot finansējumu, viņi pa
plašināja lauku no 200 līdz 6000 
stādiem. Daudzi nobītos gan no ne
auglīgās zemes, gan nelielā apjoma, 

nopelnīt. Tas drīzāk ir dzīvesstils.» 
Jau dzīvojot laukos, piedzima meiti
ņa. Turklāt visu šo laiku Zane stu
dējusi. Apstāties pie jau sasniegtā 
nevar arī biznesā — ikvienai lietai ir 
noteikts dzīves cikls, kas agri vai vē
lu var beigties.

Kad daudzi, kas atbraukuši pie 
viņiem ciemos, interesējās par ie
spējām pārnakšņot, Zane nolēma 
attīstīt naktsmītnes. Lai izveido
tu viesu mājiņas, jāapstaigā gan
drīz desmit dažādas valsts iestādes. 
«Mans secinājums ir viens — viss at
karīgs no konkrētās iestādes vadītā
ja.» Tomēr lielākoties viņa pretim
nākšanu nav sastapusi — ej un mek
lē informāciju pats, ja jau tev vajag. 
«Iemācījos, kas ir pazemība un cik 
svarīgi mācēt pateikt, ka es tiešām 
nezinu.» Saskaņošanas process ir 
sarežģīts, tomēr viesu labie vārdi 
pēc tam ļauj saprast, kāpēc ir vērts 
censties. Turklāt jaunais biznesa 
virziens ļāvis vēl vairāk sakārtot arī 
savu īpašumu. «Šī vasara jau bija tā
da, ka gribējās mieru,» pēc pirmās 
sezonas Zane smejas par stereoti
pu, ka, laukos dzīvojot, pietrūkst 
sabiedrības.

Ir grūti deleģēt darbus paša iz
lolotā projektā. It īpaši, ja neizdo
das pieņemt pareizos darbiniekus. 
Labus atrast ir grūti. Turklāt to algo
šana, lai gan nozīmētu vieglāku ik
dienu, atņemtu attīstībai tik nepie
ciešamos līdzekļus. «Draugi jau sa
ka: Zane, kad tu guli?» Bet jaunam 
uzņēmējam nav citas iespējas — sā
kumā jāraujas uz visām pusēm, lai 
dabūtu atspērienu. Palīdz tas, ka la
vanda ir ne tikai antiseptisks, bet arī 
nomierinošs augs. To Gustu ģimenē 
novērtējuši uz savas ādas. 

«Kādreiz es biju daudz stresai
nāka,» smejas Zane. Šobrīd viņiem 
priekšā jau ir jauns izaicinājums — 
tuvākajā laikā tiks sākta lavandas 

pārtikas produktu un dzērie
nu ražošana. Ir cerība uz 

eksporta tirgiem, jo 
tālāk uz ziemeļiem 

— Igaunijā, Somijā, 
Norvēģijā un ci
tās Skandināvijas 
valstīs — lavandai 
jau ir par aukstu. 
«Rotaļlietas ir ļoti 

tuvs un personisks 
projekts, to nevēlos 

pārāk komercializēt, 
bet gribas jau arī attīstī

ties un iziet plašākos tirgos.» 
Šķiet, Zanei piemīt spēja domāt ilg
termiņā un novērtēt arī savu ener
ģiju kā vienu no vērtīgākajiem re
sursiem, ko vajag tērēt tikai būtis
kajam. l

negribētu nemaz 
sākt. Latviskajai 
mentalitātei raksturī
go pieticību Zane rezumē 
vienā teikumā: «Ko tad es?» Bet, 
uztverot dotos apstākļus kā iespēju, 
paveras gluži cita perspektīva. «Mēs 
zinājām, kur gribam nonākt, un ne
domājām par to, cik tieši gribam 

Kāpēc Grobiņa? Forši ikdienā 
dzīvot vidē, ko pats esi izveidojis  

tādu, kā vēlies.

Moto: apziņa, ka dari savā labā, 
liek visu paveikt ar  
maksimālu atdevi.

GROBIŅA

Pēc vidusskolas 
vairākus gadus 
izdzīvojās 
ārzemēs — Anglijā 
un Amerikā. «Es 
biju nogurusi no 
pilsētas. Gribējās 
ieiet Latvijas 
pļavā»
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C
eļš uz  Nikija (37) 
mājām Liezērē, 
Madonas pusē, ir 
drausmīgs. Trepe 
krata, un dubļi nē
sā automašīnu, 
šķaidīdami šļaka
tas līdz logiem. Kad 

saku to, izkāpjot Raukšu pagalmā, 
Nikijs smaidot rāmi atbild: «Jā, ir 
traks.» Tā ir tikai pirmā miera pilnā 
atbilde. Ar nākamo viņš pārsteidz, 
rādot dārzā izveidotu dušu. Tā bū
vēta no plēves un koka un darbi
nāma tikai vasarā. Rudeņos un zie
mā jāmazgājas bļodā ar siltu ūdeni. 
«Pierod. Nav tik traki. Sievietei gan 
tas ir izaicinājums,» nosaka Nikijs. 
Gabaliņu tālāk paaicina nostāties 
vietā, kas viņam patīk vislabāk, — te 
paveras skaistākais skats no Raukšu 
mājām uz kalnu, ieleju, nelielu upī
ti, kuplām eglēm. Redzēt var tālu. 
«Tas ir maksimālais skaistums, ko 
no Latvijas dabas var iegūt.»

Raukšos viņš ar sievu Diānu dzī
vo ceturto gadu. Pusotru gadu Kalnu 
dzīvē ir meitiņa. «Lauma. Kā meža 
laumiņa,» Nikijs pasmaida uz sliek
šņa sīkiem solīšiem iznākušajai mei
tenītei ar zilām acīm. Viņai pakaļ lī
kumo melns kaķēns. Lauma viņu no
saukusi par Pipī. Kaķim salst ķepas, 
un viņš apsēžas uz Diānas kurpes ga
la. Nikijs paskatās uz Diānu: «Mēs abi 
kaut kā vienlaikus sapratām, ka vēla
mies kaut ko mainīt, vai ne?» Sieva 
piekrīt. Diāna ir somugru valodu fi
loloģe, Nikijs — jurists ar maģistra 
grādu. Ilgstoši strādājis Tieslietu mi
nistrijā. Pēc desmit gadiem Rīgā sa
prata, ka vajag pārmaiņas. Kopā ar 

Diānu devās uz Norvēģiju. «Tuvāk 
dabai,» Nikijs saka. Abi ar Diānu 
strādāja par apkopējiem viesnīcās 
un drīz nodibināja savu nelielu uz
ņēmumu, kas pulēja jahtas, iekārto
ja dārzus. Labi apguva norvēģu valo
du. Tik labi, ka tagad naudu pelna ar 
norvēģu valodas privātstundām skai
pā, ko māca Norvēģijā dzīvi sākuša
jiem latviešiem. Un tulko tekstus.

Norvēģijā viss it kā bija labi. 
Daudz draugu, komforts, taču Nikijs 
piedzīvoja brīžus, kad nevar pilnvēr
tīgi piedalīties sarunā, jo nav vietējās 

   Nikijs 
Kalns

   dabas mīļotājs

«Tas, ko man 
lauki var 
dot, stāv pāri 
visam. Taču es 
negrasos par 
laukiem stāstīt 
tikai puķainas 
pasakas.  
Ir slapjš un 
auksts. Ir  
daudz jāstrādā»

— Ieva Alberte

vēstures bagāžas. Nesaprot kādus jo
kus: visi smejas, bet Nikijs ne. «Tur 
es biju ciemiņš, Latvijā — saimnieks. 
Viss šķiet tuvs.» Diāna piekrīt: «Te tu 
esi piederīgs un iederīgs.»

Darbs Norvēģijā nebija tāds, 
ko darīt visu mūžu. Tur nodzīvo
tiem sešiem gadiem sekoja gadu 
ilgs ceļojums uz Indiju un citām 
Dienvidaustrumāzijas valstīm. Kalni 
zināja: ja atgriezties Latvijā, tad 
laukos, un 2013. gada oktobrī sāka 
meklēt mājas. Braukāja apkārt trīs 
mēnešus. Pabija arī savā dzimtajā 
Liepājas pusē. Neviena sēta neuzru
nāja. Un tad, sniegotā janvāra die
nā, Kalni iebrauca Raukšos. Saprata 
— ir! Saimnieki tirgoja ēku, kas bija 
plānota kā pirts. Paši dzīvo Rīgā un 
uz lauku māju atbrauc reti.

Lauki prasa ļoti daudz darba. 
Nikijs pats izracis aku, uzslējis sil
tumnīcu un sastādījis jaunu ābeļ
dārzu. Bērniem, mazbērniem. Pat
laban mājā iebūvē labierīcības un 
dušu. Gan vasarā, gan ziemā Rauk
šos var iet mazgāties āra čuguna 
vannā, kura kurināma ar malku 
zem tās. «Taču, kad ciemojamies 
kaut kur, nekautrējamies palūgt, vai 
varam ieiet dušā,» Nikijs smejas. 

Naudas Kalniem pietiekot, jo tā 
vajadzīga internetam, elektrībai un 
degvielai. Pārtikā daudz neaiziet. 
Piemēram, kaimiņi iedevuši kartu
peļus par to, ka Kalni braši palīdzē
juši tos lasīt. Pa maizes kukulim rei
zēm saņem no citiem kaimiņiem, 
kam Nikijs palīdzējis lauku darbos. 
Kalni ir veģetārieši, gaļai nav jātē
rējas. «Taču mūsu veģetārismam 
nav nekāda sakara ar to, kāpēc 

Nikijs pats izracis 
aku, uzslējis 
siltumnīcu un 
sastādījis jaunu 
ābeļdārzu. 
Patlaban 
mājā iebūvē 
labierīcības un 
dušu
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dzīvojam laukos,» Nikijs skaidro, 
ka abi ar sievu jau iepriekš ekspe
rimentējuši ar ēdienkarti. Bijuši 
arī vegāni un svaigēdāji. Mazā 
Lauma arī neēd gaļu, taču, «ja vi
ņa gribēs ciemos iegrauzt speķpīrā
gu, nerausim ārā no rokām», saka 
Nikijs. Lauma ir dzimusi Raukšos. 
Protams, bijis plāns B — braukt uz 
slimnīcu, ja mājdzemdības nebūs 
iespējamas. «Tādas lietas nevar būt 
pārgalvīgas,» saka Nikijs.

Pilnīga pašpietiekamība laukos 
nav iespējama. Uz to arī Kalni ne
kad nav tiekušies. «Esmu cilvēks, 
un man jādzīvo cilvēkos. Vienkārši 
ikdienā esmu tuvāk dabai. Kad gri
bēsies kultūru, iekāpšu auto un aiz
braukšu uz Cēsīm vai Madonu,» sa
ka Nikijs. Savukārt Diāna regulāri 
ciemojas Liezērē pie draudzenes, 
kurai ir pirts un pusotru mēnesi ve
cāks bērniņš nekā Lauma.

«Tas, ko man lauki var dot, stāv 
pāri visam. Taču es negrasos par lau
kiem stāstīt tikai puķainas pasakas. Ir 
slapjš un auksts. Ir daudz jāstrādā,» 

ko viņi mīl Latvijā. Vai ka
rogu, vai salūtu, vai himnu. 

«Un to, vai gadījumā uz sim
bolu rēķina nejūtamies patrioti? 

Mākam karodziņu vicināt un no
klausīties prezidenta runu Vecgada 
vakarā, bet tālāk? Man Latvija ir 
daba un cilvēks. Meži, tīrais gaiss 
un ūdens. Manas vērtības ir ģime
ne un laba saimniekošana,» saka 
Nikijs. Ja tā šķistu arī citiem, tad 
neizturētos pret dabu tik nesaudzī
gi. Un arī cits citu cienītu vairāk. 
«Ir jāmācās vairāk mīlēt. Ģimeni, 
kaimiņus. Tā mēs veidotu cita lī
meņa sabiedrību.»

Nikijs novērojis, ka latviešiem 
patīk būt upuriem. Visā vainīgi ir ci
ti — 100 cilvēku Saeimā vai padsmit 
Ministru kabinetā. «Taču viss sākas 
no katra paša. Ko tu vari pats, ko iz
dari ģimenē un kādu piemēru rādi 
saviem bērniem ar tikumu un kriet
numu. Mēs jau paši veidojam savu 
dzīvi, taču vajag vairāk spēka brīžu 
— kā Baltijas ceļš un simtgade —, lai 
Latvijas vērtība neaizmirstos.» l

saka Nikijs. Pašam jāgādā 
malka un jākurina. Jāizaudzē 
dārzeņi, jo nevari jebkurā brī
dī aizskriet uz veikalu. «Dzīve 
laukos nozīmē uzņemties atbildību 
par visu, kas ar tevi notiek. Sagādāt 
siltumu, ēdienu. Pašam jāizaudzē 
avenes, un pašam jāsamēslo dārzs,» 
saka Diāna. Kopš pārvākušies uz 
Raukšiem, viņai ļoti patīkot cept rau
šus, kūkas un pīrāgus. Un tā sajūta, 
ka pats esi tas, kurš rada un veido vi
di sev apkārt, nevis kāds cits.

«Mēs nenovērtējam, kāda bagā
tība ir Latvijas daba,» saka Nikijs. 
Tas šķiet tik pašsaprotami, ka ir 
tīrs ūdens un gaiss. Ka nav zemes
trīču. Ceļojot pa Āzijas lielpilsē
tām, nācies valkāt respiratorus. 
«Gaisa nav. Ūdens netīrs,» atceras 
Diāna, bet Nikijs turpina stāstīt, kā 
izpaužas mūsu dabas nenovērtēša
na: mežu izciršana, ko viņš dzird ik 
dienu. «Paslēpjoties pilsētā, cilvēks 
šo problēmu neredz,» saka Nikijs 
un cer, ka tādās svētku reizēs kā 
Latvijas simtgade cilvēki padomās, 

Kāpēc Liezēre? Skaisti un tālu 
no piesārņoto pilsētu smārda. 

Kaimiņi neskatās logos.

Moto: pašam uzņemties atbildību, 
kas dzīvē notiek. Negaidīt, ka 

gatavu noliks priekšā.

LIEZĒRE
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S
kaista un spirdzi
noša ir Elīna Bērziņa 
(27). Mamma viņu 
ieripina pa durvīm 
Gulbenes kafetērijā, 
sakot: «Sveiki! Es es
mu Inita, Elīnas kā
jas.» Elīnai no dzim

šanas ir kustību traucējumi, un vi
ņa pārvietojas ratiņkrēslā. «Dievs 
mums katram ir devis ķermeni un 
prātu. Kādam paveicies un ir abi,» 
saka Elīna. Lai arī kājas viņai atņem
tas, gulbeniete uzskata, ka ar dzīvi 
kopumā ir paveicies. «Tāda bērnība 
kā man, tik krāsaina un piedzīvoju
miem pilna, reizēm nav veselajiem 
cilvēkiem.» Elīna starojot stāsta, ka 
skolā puiši viņu nēsājuši uz rokām: 
ik dienu astoņas reizes pa kāpnēm 
augšā un lejā.

Gulbene ir Elīnas pilsēta. Tuvu 
to padara viss, kas ar viņu te noticis. 
«Rīga man nepatīk, jo cilvēki viens 
otram grūžas virsū. It kā cits citam 
tik tuvu, tajā pašā laikā uz kādu ne
laimi nereaģē,» novērojusi Elīna. 
Lielpilsētā arī pielīpot tās temps 
un gribas skriet tāpat kā citiem. 
Paspēt visu. «Un kas ir tas viss? Kas 
jāpaspēj? Laukos var paspēt noķert 
skaistu saulrietu vai saullēktu,» sa
ka Elīna.

Rīgā viņa nav dzīvojusi, taču 
zina to gana labi. Augstāko izglītī
bu ieguva Jūrmalā, Sociālās integ
rācijas valsts aģentūrā, kas īsteno 
Rīgas Tehniskās universitātes pro
grammas. Mamma Elīnu trīs ga
dus vadāja uz neklātienes studijām 
no Gulbenes. «Kad izvēlējos stu
dēt mārketingu, man nācās dzirdēt 

komentārus: «Vai nu vajadzēja. Kā 
tu izbraukāsi uz prezentācijām? 
Labāk mācies par grāmatvedi.» Bet 
kāpēc? Es negribu!»

Neilgu laiku Elīna nostrādāja sa
vā profesijā — par mārketinga spe
ciālisti uzņēmumā, kam pieder kū
ku kafejnīca Gardums. Nu jau otro 
gadu Elīnai ir savs uzņēmums. Tas 
radās pēc sarunas ar draudzeni un 
fotogrāfi Ievu, kura pajautāja, vai 
Elīna varētu kopā ar viņu iesaistī
ties kādā fotogrāfiju projektā — vei
dot pastkartes par tipisko latvieti un 
Latviju. Tas būtu darbs pie datora: 
piesaistīt fotogrāfus, atlasīt bildes, 

  Elīna 
Bērziņa    uzņēmēja

Pāris centu 
no katras 
Typical Latvia 
pastkartes 
ir ziedojums 
cilvēku 
ar īpašām 
vajadzībām 
integrēšanai 
darba tirgū

— Marija Leščinska

veikt pasūtījumus un sazināties ar 
tirdzniecības vietām. Elīna piekri
ta. Vienas nakts laikā uzrakstīja biz
nesa plānu un iesniedza Gulbenes 
domē, jo pašvaldībai bija piešķirta 
Eiropas nauda jauno uzņēmēju at
tīstīšanai. Projekts iekļuva nākama
jā kārtā. 

2015. gada beigās tapa uzņē
mums Typical, kas izdod pastkaršu 
kolekciju Typical Latvian. Elīna no
liek uz galda man dāvanu, trīs past
kartes: vienā mazs puika tur lielu 
ledusgabalu, otrā bitenieks medus 
rāmi, trešajā redzams melnbalts ķe
katnieks ziemas ainavā. Jau tā pa
ša gada beigās Elīna saņēma labā
kā Gulbenes jaunā uzņēmēja titu
lu. «Uzskatu, ka vieglāk savu nišu 
ir atrast mazā pilsētā, kurā ir mazs 
piedāvājums, nevis Rīgā, kur tu bū
si viens no simta. Tas prasīs vairāk 
darba, vairāk nepadošanās.» Šobrīd 
uzņēmums sevi atpelna, un Elīna 
priecājas, ka viņai ir, ko darīt.

Typical Latvian pastkartes ar 
Latvijas skatiem nopērkamas vairā
kās bodītēs Rīgā, it īpaši suvenīru. 
Pāris centu no katras ir ziedojums 
cilvēku ar īpašām vajadzībām integ
rēšanai darba tirgū. Tas izpaužas tā 
— Elīna ar domubiedriem rīko semi
nāru, kurā darba devēji var satik
ties ar iespējamajiem darbiniekiem. 
Šovasar semināram telpas uzsauca 
Skultes muiža un lektori stāstīja par 
iespējām sevi īstenot kā cilvēku gan 
darba tirgū, gan dzīvē. Kā ieraudzīt 
iespējas sev apkārt un novērtēt sa
vu varēšanu. «Šajā jomā darāmā ir 
daudz. Lai cik Latvija ir mana, tā 
nav izaugusi līdz tādiem cilvēkiem 
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īpašām vajadzībām ir padevušies. 
Pieņem, ka dzīve ar niecīgo pabal
stu ir jānodzīvo. Man tas ir nepieņe
mami. Galva taču ir!»

Reizēm Elīnai pietrūkst kāju. 
Piemēram, ja klients dzīvo piekta
jā stāvā un mājā nav lifta. Strādāt 
tikai virtuāli īsti nav iespējams, jo 
tiešajam kontaktam ir liela nozīme. 
«Epasts tā nestrādā kā saruna aci 
pret aci. Lai arī cik labi tehnoloģijas 
atvieglo saziņu, kādu dienu ir jāsa
tiekas uz sarunu,» saka Elīna. Kājas 
noderētu arī tad, kad jābrauc tikties 
ar iespējamajiem sadarbības part
neriem. Sūtīt citu savā vietā prezen
tēt ideju un uzņēmumu? Nē, jo tik 
precīzi kā Elīna neizstāstīs neviens 
cits. Tas ir viņas uzņēmums. Viņas 
vīzija. 

Prasu Elīnas mammai, vai mei
ta kādreiz emocionāli sabrūk. Inita 
rausta plecus. Tiešām neatceras tā
du brīdi. Elīna papildina, ka viņai 
dzīvē nav bijis tāda lūzuma brīža, 
kāds piemeklē tos, kas pēkšņi zau
dē spēju staigāt. Tad jāmaina viss 
raksturs: jākļūst piezemētam, pa
cietīgam. «Man tā nav bijis. Redzu, 
ka tas, kā cilvēks izveido dzīvi pēc 
veselības problēmām, parāda, 
kāds viņš bijis iepriekš, kad bija ve
sels. Ja bija brīnišķīgs, tad draugi 
saglabāsies.» 

Tomēr vienu sāpīgu dzīves epi
zodi Elīna atceras. Skolā kāds pui
ka pielika priekšā kāju. To pama
nīja Elīnas klasesbiedrs un novēr
sa viņas izkrišanu no ratiem, kā arī 
momentā paķēra vainīgo aiz čupra 
un piespieda pie sienas. Nolamāja. 
«Nure. Es lieku cilvēkiem aizdomā
ties par citādo. Par labestību un cil
vēcīgumu. Tas ir visa pamatā.»

Elīna mīl Latviju. Viņai patīk visi 
gadalaiki, izņemot šļurīgie. «Ziema 
ir ļoti skaista, taču ne manā situāci
jā — ja sētnieks nav labi pastrādā
jis, nekur netieku.» Elīnas mamma 
atceras, ka reiz pa slideno ietvi un 
kupenām vilkusi ratus atpakaļgaitā.

Latvijas svētkus Elīna īpaši ne
svinēs. Bērziņu ģimenē nevajagot 
konkrētu datumu, lai svinētu. Tai
sa mazus svētkus ik pa laikam pat 
bez īpaša iemesla. Sev un drau

giem. Ielej termosā karstu kafi
ju vai upeņu dzērienu un do

das izbraukumā uz mežu. 
Vai piesēž parkā uz soliņa. 
Ziemassvētkos nevienu tu
vo nesveic virtuāli, bet ar īs
tu, personisku kartīti. «Tas ir 
veids, kā izpaužas mana cie
ņa Latvijai un tās iedzīvotā

jiem. Uzmundrinot sevi un ci
tus. Nebrauciet uz Īriju, tepat ta

ču ir tik forši!» l

Kāpēc Gulbene? 
Šeit ir manas mājas, 

mani cilvēki. 

Moto: nevis brīnumus gaidīt, 
bet pašiem tos radīt.

GULBENE

darba devēju. Ceru, ka 
vecumdienas nodrošinā
šu sev pati,» saka Elīna. 
Viņa sevi redz kā palīgu 
citiem integrēties dar
bā. Celt pašapziņu. Tieši 
tāpēc iestājusies Latvijas 
Sociālās uzņēmējdarbības 
asociācijā. «Daudzi cilvēki ar 

«Daudzi cilvēki ar īpašām vajadzībām 
ir padevušies. Pieņem, ka dzīve ar 
niecīgo pabalstu ir jānodzīvo. Man tas ir 
nepieņemami. Galva taču ir!»

kā es. Tieši tāpēc negaidu, ka uzra
dīsies kāds labdaris, kas mani pie
ņems darbā. Labāk pašai kļūt par 
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K
ad braucu pie 
Zanes (39), esmu 
jau izdomājusi 
pirmo jautājumu: 
vai ir iespējams 
dzīvot Kocēnos 
un nedarboties 
ar zirgiem? Jo šeit 

atrodas viena no labākajām Latvijas 
zirgaudzētavām. Un, kā izrādās, es
mu trāpījusi — tieši zirgu stallis ir li
cis Zanei, dzimušai Limbažu rajo
nā, izvēlēties Kocēnus un mākslas 
vidusskolu Valmierā. Otrs variants 
esot bijusi Rēzeknes Mākslas skola, 
taču tur nav bijis zirgu, tāpēc tas at
kritis. Un man, arī ar zirgiem slima
jai, ir saprotams, ka dienā, kad ie
sniegti dokumenti skolā, Zanes pir
mais brauciens bija uz Kocēniem ar 
jautājumu: «Jāt te varēs?»

Ar Zani runājamies viņas darb
nīcā — pa stāvām koka kāpnēm uz
kāpju otrajā stāvā un nokļūstu ap
brīnojami mājīgā, ar malkas plīti 
apkurināmā telpā, kas smaržo pēc 
degošām pagalēm, puķīšu tējas, au
zu un ķirbju cepumiem un omulī
bas. Plauktos gar sienām novietoti 
gan gatavie, gan vēl neapdedzinā
tie trauki, un sarunas laikā Zane ar 
ierastām kustībām rūpīgi aizspai
da šuvīti nesen izveidotā, vēl miklā 
māla bļodā, kas apdarināta ar dzel
tenām koku lapām.

Pabeigusi Valmieras Mākslas vi
dusskolu, Zane desmit gadus nodzī
voja Liepājā, vīra dzimtajā pilsētā. 
Mācījās Pedagoģijas akadēmijā, jo 
negribēja braukt studēt uz Rīgu, ie
guva maģistru, piestrādāja Liepājas 
Mākslas koledžā. Pirms astoņiem 

gadiem, gaidot pirmo bērnu, vi
ņa atgriezās Kocēnos, kur noīrēja 
ar malku kurināmu dzīvokli. Dzīvā 
uguns Zanei ir ļoti svarīga, un viņas 
galvenais kritērijs mājokļa izvēlē bi
ja tas, ka tā nedrīkst būt blokmāja 
ar centrālo apkuri un visu gatavu. 
Viņai patīk sazemēties, darīt visu 
ar rokām un tā apziņa, ka māki ie
kurt krāsni. «Tas pirmatnējais ir bū
tisks, caur to var sajust saikni ar da
bas procesiem, bez tā es nevarētu.»

Tās dažas dobes, kas ir Zanes 
dārzā, nav dārzeņiem, bet gan vai
rāk disciplīnai. «To visu var neda
rīt, bet, ja ir bērni, ir forši, ka viņi 

    Zane 
Melnace-Priedniece

veido melnos     
     māla traukus

«Amatniecība 
nekad nebūs 
miljonāru 
nodarbe, bet 
svarīgākais 
ir darīt to, ko 
mīli, — par šo 
mēs abi [ar 
vīru] esam 
vienisprātis»

— Dace RukšāneŠčipčinska

redz un piedalās. Ja viņi negrib ra
vēt, es saku — forši! Taisīsim ekspe
rimentu, kas notiek dobē, ja to ne
ravē! Drusku aizauga, drusku ieau
ga, drusku izauga.»

Vēl Zanei ir dažas kazas, kuras 
katru dienu jāslauc, un, protams, 
viņas vaļasprieks un tagad jau arī 
darbs — māla trauku veidošana un 
svēpēšana.

Ilgu laiku Zane keramikas jo
mā neko nebija darījusi — tā ir lieta, 
kas viņu kādreiz jaunībā uzrunāju
si, taču tad aizmirsta. Viņa šajos ga
dos strādāja par skolotāju, mācīja 
bērniem apieties ar mālu, taču pati 
pie podiem klāt neķērās. Tad viņas 
draudzene, kas galīgi nav keramiķe, 
aizbraukusi uz plenēru Latgalē vei
dot traukus, bija iedvesmota un sa
vā priekā dalījās ar Zani. Zane no
pukojās: «Forši! Bet kāpēc tu, nevis 
es? Kāds tev sakars?» 

Radās labā skaudība, ka citi var, 
bet pati ne, un Zane iepazinās ar 
vietējo podnieci, kas atļāva pieda
līties cepļa kurināšanā un pirms di
viem gadiem paņēma viņu līdzi uz 
Latgali pie slavenā podnieka Evalda 
Vasilevska. Tur Zane atklāja sev svē
pēto mālu — izveidoto trauku ieliek 
malkas ceplī, apdedzina, tad aizmū
rē cepli un ļauj tam izdegt. Degšanai 
nepieciešamo skābekli uguns ņem 
no māla, un šajā procesā mālam ro
das raksturīgā melnā krāsa.

Pagājušo gadu Evalds atbrau
ca uz Kocēniem un dažu dienu lai
kā ar Zanes vīra palīdzību uzmūrēja 
viņai īstu, ar malku kurināmu cepli, 
kas pirmo reizi tika iedarbināts uz 
valsts svētkiem, 18. novembri. Arī 

Pagājušajā 
gadā latgaliešu 
podnieks Evalds 
Vasilevskis 
palīdzēja uzmūrēt 
īstu cepli, kas 
pirmo reizi tika 
iedarbināts uz 
valsts svētkiem.
Arī šogad Zane 
plānojusi kurināt 
cepli tieši 
18. novembrī — 
nosvēpēs traukus 
un pēc tam svinēs 
svētkus turpat 
pie cepļa ar šubu 
(siļķi kažokā) un 
kliņģeri
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šogad Zane plānojusi kurināt cepli 
tieši 18. novembrī — nosvēpēs trau
kus un pēc tam svinēs svētkus tur
pat pie cepļa ar šubu (siļķi kažokā) 
un kliņģeri.

Pagaidām to, ko Zane iegūst no 
trauku pārdošanas, par īstu peļņu 
viņa vēl nav gatava saukt, bet viss, 
kas uztaisīts, ir aizgājis pie cilvē
kiem. Tagad atliek tikai darboties. 

pieaugušajiem. «Amatniecība ne
kad nebūs miljonāru nodarbe, bet 
svarīgākais ir darīt to, ko mīli, — par 
šo mēs abi esam vienisprātis.»

Aizdarinājusi šuvi, Zane ķeras 
pie svaigā trauka pulēšanas — sāku
mā ar vilnas lupatu, tad ar mazu ak
mentiņu. Viņa vēl piekoriģē bļodas 
formu, dauzot pa to ar koka karoti. 
Pēc apdedzināšanas trauks būs jā
ieziež ar vasku un eļļu. Milzīga no
ņemšanās ar tādu it kā sīkumu. «Tas 

darbs, ko ieguldu, jau nav aiz
maksājams, un galu ga

lā iznāk jau tikai bļo
da. Bļoda, kurā likt 

putru vai zupu, ne
kas ekskluzīvs. Bet 
viss notiks — tik 
jāstrādā.»

Viens no Za
nes sapņiem ir sa
rakt mālu netālajā 

gravā, izsaldēt to, iz
skalot smiltis un izvei

dot traukus no tā. Tos 
gan tikai sev pašai, jo ņem

šanās ar mālu gatavošanu ir milzīgs 
darbs — ikdienas vajadzībām to var 
nopirkt tepat netālu.

Vēl viņai ir sapnis par savu mā
ju, jo nepatīk burzma un cilvēki vis
apkārt. Par ciemata dzīvi Zane īpa
ši neinteresējas — ja gribas kultūru, 
brauc uz Valmieras teātri, Cēsu kon
certiem vai Rīgu. Tomēr ar apkārtē
jiem ļaudīm Zane sadzīvo labi, un te 
viņai palīdz zirgi — no tiem var mā
cīties pacietību. Pašai sava zirga vi
ņai nav, toties ģimenei ir ponijs, un 
tagad, katru reizi dodoties uz stalli, 
viņai ir jādomā — vai dosies jāt pa
ti vai vedīs izklaidēt bērnus. «Zirgs 
ir brīvības simbols — krēpes vaļā, 
auļi. Bet kas viņam liek tev atļaut 
svempties mugurā? Dzīties apkārt 
pa manēžu, kur ir sienas, spoguļi, 
šķēršļi? Kas tas ir? Man ir 600 kilo
gramu, ja man nepatīk — lido! Bet 
viņi ļaujas. Es mācos no zirgiem sa
darboties un pieņemt. Tas nenozī
mē, ka es zaudēju savu brīvību, bet 
es samierinos ar apstākļiem un ap
kārtējiem cilvēkiem.»

Kad atvados no Zanes, izriju
si viņas ceptos cepumus, es apjē
dzu, ka visu laiku esam nopļāpāju
šas gandrīz vai kā draudzenes — par 
zirgiem, par sapņiem, par mālu. Un 
es jau, kāpjot lejā pa trepēm, sapro
tu, ka man viņai būs jāzvana un jā
uzdod papildu jautājumi. Un vēl 
es saprotu, ka noteikti atgriezīšos 
Kocēnos. Pie zirgiem. Un pavisam 
noteikti pie Zanes. Tik siltus un sev 
līdzīgus cilvēkus reti gadās sastapt 
— to nedrīkst laist garām un neievē
rot. l

Liels atbalsts ir vīrs, kurš brīnās ne
vis par to, ka Zane atsākusi ņemties 
ar māliem, bet gan par to, ka viņa 
tik ilgu laiku iztikusi bez tā. Vīrs ir 
Valmieras teātra videomākslinieks, 
reklāmas dizainers un no 1. sep
tembra sācis mācīties Valmieras 
Mākslas vidusskolas metāla apstrā
des nodaļā, kas piedāvā divgadī
gu bezmaksas mācību programmu 

Kāpēc Kocēni? Protams, zirgi un 
vēl tas, ka ir jāiedzīvojas, nevis 

tikai jābrauc ciemos.

Moto: atrast līdzīgi domājošos — 
draugi ir tas, kā Dievs 

pasniedz tev roku.

KOCĒNI
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J
a cilvēki ar jums nerunā, 
nepievērsiet tam uzmanī
bu, tūdaļ pēc sasveicinā
šanās rekomendē Kārlis 
Irbe (34). Mūsu tikšanās 
brīdī viņa vadītajā Latvijas 
Evaņģēliski luteriskās baz
nīcas rekolekciju centrā 

Mazirbē uzturas 14 dažādu draudžu 
darbinieki un mācītāji. Atpūtnieku 
straume tālajā Kurzemes ciemā ir 
noplakusi, vēlā rudenī jūras malā 
spieto tikai bušu zvejnieki. Uz lauku 
ceļa pie Mazirbes baznīcas tiešām 
tikko garām ir pagājuši vairāki do
mās iegrimuši vīri. 

«Tiem, kuri vēlas atgūt prieku, 
spēku un mīlestību kalpošanai» — tā 
mājaslapā noformulēta rekolekciju 
centra misija. 

Kārlis kopā ar sievu Vinetu uz 
Mazirbi pārcēlās 2013. gada pavasa
rī, tikai nepilnu gadu pēc ordināci
jas, kad enerģija un motivācija mā
cītāja pienākumu veikšanai bija pa
šā zenītā. Viņu meitai Annai tolaik 
bija nepilni četri, Sārai — nepilni 
trīs gadi, pāris vēl nupat bija gaidī
jis ceturto bērnu, kura sirds, tāpat 
kā trešajam, diemžēl apstājās mam
mas vēderā. Sarunās ar tuvākajiem 
draugiem sērojošie vecāki aicināja 
aizlūgt par Mazo Irbi. Un tad kāds 
no viņiem, mācītājs Jānis Bitāns, sa
cījis: viņš nebeidzot domāt par Irbju 
ģimenes kalpošanu Mazirbē. 

Evaņģēliski luteriskās baznīcas 
iekšienē tobrīd patiešām aktīvi tika 
meklēts piemērots kandidāts reko
lekciju centra un Mazirbes draudzes 
vadīšanai. Dažus mēnešus vēlāk šo 
piedāvājumu Kārlim jau oficiāli 

izteica bīskaps Pāvils Brūvers un ar
hibīskaps Jānis Vanags. Kārļa dzīve 
vēlreiz apmeta kūleni.

Iepriekš viņš bija programmē
tājs, IT nozarē strādāja līdz pat no
nākšanai Kurzemē.

Nav audzis kristiešu ģimenē. 
Nav atklājis tiešu radniecību ar pir
mo Latvijas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas bīskapu Kārli Irbi. Tik 
vien, ka bīskaps ir dzimis Saldus 

   Kārlis 

Irbe mācītājs

«Dievs atkal var 
laukus piepildīt 
ar cilvēkiem. 
Cilvēki patiesībā 
grib dzīvot 
laukos. Tas pats 
notika ar mani. 
No abstraktās 
vēlmes dzīvot 
šeit līdz 
realitātei pagāja 
desmit gadu»

— Ieva Puķe

novada Gaiķu pagastā, bet Kārļa 
vectēvs, arī Kārlis, — Satiķu pagastā, 
kas ir tieši blakus Gaiķiem.

Kārļa ceļš pie Jēzus sākās ar pie
klājīgu uzaicinājumu kļūt par krust
tēvu draugu bērnam, kura kristī
bas notika Dubultu baznīcā. Kārlis 
pats nebija kristīts, tālab pieņēma 
piedāvājumu apgūt ticības pama
tus, izlēma iziet iesvētes mācības. 
Vērodams baznīcas jaunpienācēja 
aizrautību, Dubultu draudzes mā
cītājs Guntars Dimants lūdza viņam 
palīdzību vadīt jauniešu kalpošanu. 
Sekoja mācības Lutera akadēmijas 
draudžu darbinieku nodaļā, no ku
ras varēja pāriet uz pastorālo noda
ļu. Baznīca un ticība Kārļa dzīvē īsā 
laikā bija kļuvusi tik svarīga, ka viņš 
izlēma atstāt plaukstošo IT nozari. 
Pirms izšķirties par pārcelšanos uz 
Mazirbi bija saņēmis arī pilna laika 
mācītāja darba piedāvājumu Rīgas 
Jēzus draudzē. Tur — 1000 cilvēku, 
šeit — tikai 50, bet daudz dažādu ci
tu uzdevumu. Vēl viena svarīga iz
šķiršanās! Lūgšanā Kārlis dzirdē
jis Dieva atbildi: «Ja tu paliksi Jēzus 
draudzē, es svētīšu. Ja brauksi uz 
Mazirbi — arī svētīšu.»

Viņš izvēlējās Mazirbi. Vineta 
ar bērniem bija gatava pievienoties 
jebkur, kur viņš ies.

Kārlis pats atšķirībā no sievas 
lielāko mūža daļu bija pavadījis pie 
jūras, Majoros. Mazirbi pirmoreiz 
apciemojis kā divdesmitgadnieks. 
Tā viņu savaldzināja, gribējās pa
likt ilgāk. Lai arī garie padomju lai
ki, slēgtās zonas statuss un ekono
miskie apstākļi pēc neatkarības bi
ja izskauduši iedzīvotājus, radās 
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pilnīgi iracionāla sajūta — šī vieta 
var atdzimt.

«Bet, redziet, Dievs atkal var 
laukus piepildīt ar cilvēkiem. Cilvēki 
patiesībā grib dzīvot laukos. Tas 
pats notika ar mani. No abstraktās 
vēlmes dzīvot šeit līdz realitātei pa
gāja desmit gadu,» izsaucas Kārlis.

Lauku mācītājam ir jāprot viss — 
ne tikai risināt draudzes jautājumus 
un vadīt rekolekcijas atbraukušajiem 
kolēģiem, bet arī, piemēram, palīga 
prombūtnē jākurina mācītājmuižas 
apkures katls. Kolēģi šurp brauc re
gulāri — Kārlis konstatē, ka neesot ne 
mazākā iemesla sūdzēties par vien
tulību. Citādi, iespējams, būtu, ja 
viņš nebūtu ģimenes cilvēks. Vineta, 
kas arī studējusi teoloģiju un Rīgā 
strādājusi par skolotāju, ir viņa labā 
roka. Ne tikai emocionāls, bet arī fi
zisks atbalsts, organizējot viesu uz
ņemšanu, vārot viņiem ēst. 

Mazirbē pirms diviem ga
diem mājdzemdībās piedzima vi
ņu dēls Krišjānis Jēkabs. «Kopš es 
te strādāju, neviens nav dzimis tie
ši Dundagas pagastā,» pārsteigumu 
paudusi Dundagas pagasta dzimtsa
rakstu nodaļas vadītāja.

Kārlis tagad ar smaidu var atce
rēties arī nopietno pārbaudījumu 
2013. gada rudens vētru laikā, kad 
uz pusotru diennakti ne tikai pazu
da elektrība, bet arī «noklājās» mo
bilo sakaru torņi. Pie dabas kap
rīzēm jau ir pierasts — ģimenei ir 
stratēģijas, kā tās pārvarēt. Kamēr 
meitas ir mazas, viņi paši bērnus ik 
dienu ved uz skolu un bērnudārzu 
Dundagā, snieg vai līst.

«Un tomēr visu laiku šeit ir brī
nišķīgi,» rezumē Kārlis, kas nesen 
ievēlēts Piltenes iecirkņa prāvesta 
amatā. «Man patīk lauku vide, pa
tīk, ka ir iespēja būt mežā. Ikdienā 
mierīgi varu iztikt bez pilsētas, bet 
bez šejienes vairs iztikt nevaru. Ņe
mot vērā kopējo situāciju, arī drau
dzei klājas pietiekami labi.» l

Kārlis Irbe vada Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas rekolekciju 
centru Mazirbē 

Kāpēc Latvija? Lai kur citur būtu 
skaistāka daba, sirsnīgāki cilvēki, 

daudzskaitlīgāka baznīca,
 es tur nebūšu savējais. 

Moto: tuvāk Kristum, 
tuvāk viens otram!
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J
ānis (25) mācījās tikai 4. 
klasē, kad ģimene izlēma 
no Rīgas pārcelties uz Roju. 
Vecāki bija atguvuši dzim
tas īpašumu — zvejnieka 
mājiņu pie jūras. Astoņus 
gadus braukāja turp un at
pakaļ. Taču arvien grūtāk 

kļuva katru svētdienas vakaru at
vadīties no skaistās vietas, ar trim 
bērniem mašīnā atgriezties galvas
pilsētā. Viņi bija sadraudzējušies 
arī ar kaimiņiem, kuru izslavētais 
kurzemnieku skarbums izrādījās 
tika poza. Lielajā ģimenes apsprie
dē izvēle krita par labu palikšanai 
piejūrā.

Jāņa vidējais brālis Rojā sāka 
mācības 2. klasē, mazākais vēl gā
ja bērnudārzā. Mammai, zemesgrā
matas tiesnesei, šī izšķiršanās nesa 
radikāli jaunu dzīves modeli: aizie
šanu no valsts darba un juristes pri
vātprakses sākšanu. Taču tagad vi
ņa divos sasaukumos ir bijusi Rojas 
novada domes deputāte, priekš
sēdētājas vietniece, patlaban vada 
Rojas dzimtsarakstu nodaļu, ar lep
numu stāsta Jānis. Tēvs mazpilsētā 
izveidoja sadzīves preču veikalu, te
levizoru un radio remontdarbnīcu 
— ar šīm lietām viņš bija nodarbo
jies arī Rīgā.

«Basketbols, mākslas skola, 
dziedāšana — viss uz vietas, vecā
kiem vairs nebija jādomā, kā izvadāt 
mūs pa pulciņiem. Mamma jopro
jām kaifo, ka svētdienās nav jābrauc 
prom. Arī man nekas nevar būt la
bāks, kā pēc Rīgā pavadītas dienas 
atbraukt šurp, vakarā ieskriet jūrā 
nopeldēties,» atzīstas Jānis.

Blakus vecajai koka mājiņai, no 
kuras pagalma redzams jūras klajs, 
ģimene tagad ir uzbūvējusi jaunu 
divstāvu ēku. Tās pirmajā stāvā ir 
mammas birojs un tēva darbnīca, 
bet otrajā — istabas visiem trim pui
šiem. Vidējais brālis šobrīd jau stu
dē Skotijā, jaunākais — Turības fi
liālē Talsos. Jānis, paspējis pabeigt  
Rīgas Celtniecības koledžu un iegūt 
arhitekta izglītību RISEBA, darba 

   Jānis 

Bērziņš
popularizē   
   Roju

Pats pirmais 
— viņš 
apzināja ciemā 
populāros 
privātmāju 
metālkaluma 
vārtiņus ar 
stilizētiem jūras 
viļņu, saules 
un zemes 
horizonta 
attēliem

— Ieva Puķe

dēļ ar vienu kāju ir galvaspilsētā, 
taču nevienu brīdi nejūtoties kā rī
dzinieks. Visas brīvdienas un atvaļi
nājumi paiet Rojā, ja iespējams, ģi
menes vecākais dēls paliek tur attā
lināti pastrādāt arī darbdienās. Šai 
vietai pieder viņa sirds, katru vasa
ru Jānis cenšas realizēt kādu Rojai 
noderīgu projektu.

Pats pirmais — viņš apzināja cie
mā populāros privātmāju metālka
luma vārtiņus ar stilizētiem jūras 
viļņu, saules un zemes horizonta 
attēliem. Gadās, ka metāla vārtiņos 
ieraugāmi pat kuģu vai automašīnu 
silueti, Jānis ar brīvu roku uz papī
ra uzskicē attēlu. Viņš saskaitīja, ka 
Rojā šādu vārtiņu ir vairāk nekā 50, 
katrs nedaudz atšķirīgi noformēts. 
Izrādās — jau no pagājušā gadsimta 
70. gadiem tie metināti vietējā kuģu 
remonta rūpnīcā. Autoru gan nav 
izdevies noskaidrot, visticamāk, tie 
bijuši vairāki. «Nedēļas nogalē sarī
koju ballīti kursabiedriem, sarasē
jām,» viņš stāsta, kā uz papīra uzli
cis 18 vārtiņu attēlus, ko 2011. gadā 
kopā ar fotogrāfijām izstādīja Rojas 
Jūras zvejniecības muzejā.

Nākamajā vasarā uz kapusvēt
kiem turpat muzejā tika atklāta lī
dzīga izstāde par Rojas novada kap
sētām. «Kaltenē vien ir trīs kap
sētas, katrā glabāja citas dzimtas 
piederīgos. Jā, tās bija lielo kuģu 
būvētāju dzimtas. Kaltenē uz kap
akmeņiem un krustiem ir arī māju 
nosaukumi, ne Rojā, ne Ģipkā nav 
tādas tradīcijas.»

No 2013. gada, kad Jānis jau mā
cījās augstskolā, viņš kopā ar stu
diju biedreni Kristīni Obodovu un 

Ko viņš Rojā 
sarīkos nākamajā 
vasarā? «Kaut ko 
jau izdomāšu» 
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nama, «ko pats esmu projektē
jis un labiekārtojis». Jānis stāsta:  
«Salikām lampas starp lielajiem 
ozoliem un dziedājām, no sākuma 
atnāca 30 cilvēku, pēc tam saradās 
vairāk un vairāk.»

Ko viņš Rojā sarīkos nākama
jā vasarā? «Kaut ko jau izdomāšu,» 
puisis atbild piesardzīgi, bet liekot 
nojaust, ka galvā jau veidojas kāds 
plāns. «Nedēļas nogalēs Rojā visu 
laiku kaut kas notiek. Kopā ar ak
tīvajiem Rojas jauniešiem pavisam 
nesen sākām Ideju vakaru tradīciju, 
lai papildinātu brīvdienu aktivitā
tes ar mums saistošām nodarbēm. 
Nupat bija spēles Katanas ieceļotāji 
turnīrs, pirms dažām nedēļām — pa
slēpes ar automašīnām.» Kas tās tā
das? «Gluži oficiāls pasākums: uztai
sījām feisbuka notikumu, karti, no
vilkām robežu. Tādas pašas paslē
pes, tikai ar mašīnām. Kad piebrauc 
klāt, tu esi atrasts!» l

domubiedriem no RTU Rojā or
ganizēja studentu vasaras skolas. 
«Gulēšana — Rojas stadiona tribī
nēs. Izklausās dīvaini, bet tur patie
šām ir divas telpas ar labierīcībām, 
pašvaldība tās izīrē.»

Sākumā sadarbojoties RISEBA 
un RTU studentiem, vēlāk pārto
pot par RISEBA starptautisko va
saras skolu, notikušas teorētiskās 
un praktiskās darbnīcas arhitektū
ras un audiovizuālās mediju māk
slas studentiem. Starptautiskajās 
nometnēs Rojā viesojušies jaunie
ši no Uzbekistānas, Kazahstānas, 
Moldovas, Bulgārijas, Turcijas un 
Baltkrievijas.

Rojas pašvaldība arvien bijusi 
atsaucīga, atzīmē Jānis, un šīs no
metnes devušas ciemam arī prak
tisku pienesumu. Piemēram, aizņe
moties no sociālā dienesta kruķus 
un invalīdu ratiņus, jaunieši pār
baudījuši pašvaldības iestāžu ēku 

pieejamību cilvēkiem ar īpašām va
jadzībām. Būvējuši instalācijas un 
šūpoles, labiekārtojuši pieejas jū
rai, plānojuši autostāvvietu izvieto
jumu pilsētā, dizainējuši norāžu zī
mes pilsētas objektiem un mākslas 
festivālam RojaL.

Bet pagājušovasar Jānis līdzī
gu nometni sarīkoja Rīgas korim 
Norise, kurā sācis dziedāt. Vietējiem 
iedzīvotājiem tika bezmaksas kon
certs Kaltenes baznīcā. Otrs — brīvā 
dabā, laukumā pie Rojas Kultūras 

Kāpēc Roja? Latvija ir kompakta —
 te viss harmoniskai dzīvei ir rokas 

stiepiena attālumā.

Moto: lai labs tiek 
atdarīts ar labu!

 

ROJA
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S
arunas sākumā Sol vi
ta (26) ar sevi iepazīs
tina tā: «Es esmu paš
nodarbinātā grafiskā 
dizainere ar ļoti ciešu 
piesaisti Kaldabruņas 
skolai. Mans darba
lauks — plakāti, buk

leti, grāmatu dizains, pārtikas iepa
kojuma dizains. Pēc pasūtījumiem, 
protams.» Re, kā! Grafiskais dizai
ners taču var strādāt jebkurā vietā, 
pat savās mājās, taču Solvitai cieša 
saikne ar skolu. Jo viņai ir stipra pie
derības sajūta, turklāt visdažādāka
jās nozīmēs — ne tikai dzimšanas 
vietas un darbavietas izpratnē.

Kaldabruņā skola ir slēgta jau 
daudzus gadus, tāpēc tie, kas te ie
rodas pirmo reizi, brīnās — kā var 
būt, ka skola slēgta, bet pirms vecās 
ēkas joprojām ceļazīme brīdina par 
bērniem, un nama fasādi vēl arvien 
rotā liela izkārtne «Kaldabruņas 
skola»? Vēl vairāk — šāds nosau
kums sastopams arī afišās, kartēs, 
bukletos, tūrisma izdevumos.

«Vispārizglītojošās skolas, pro
tams, vairs nav, tomēr jēdziens «Kal
dabruņas skola» ir saglabāts,» skaid
ro Solvita. «Daudzviet Latvijā tukšās 
skolu ēkas grauž laika zobs un posta 
vandaļi, bet pie mums viss ir pavi
sam citādi. Esam panākuši, ka sko
las būtība nav zudusi. Izglītojošā 
funkcija turpinās, tikai citās izpaus
mēs. Ar projektiem, ar finanšu lī
dzekļu piesaisti. Parasto mācību 
stundu vietā notiek daudz kas cits.» 
Sākums meklējams 2007. gadā, 
kad pēc rakstnieces Ilzes Indrānes 
meitas Ievas Jātnieces iniciatīvas 

nodibināta biedrība Ūdenszīmes, 
kas vecajai skolas ēkai, kura ilgāku 
laiku bija stāvējusi tukša, deva jaunu 
elpu. Interesanti, ka biedrības vārds 
sasaucas ar Ilzes Indrānes 1971. ga
dā iznākušā romāna Ūdensnesējs no
saukumu. «Tagad mēs ar lepnumu 

   Solvita 
Kukle

        grafiskā 
dizainere

 «Daudzviet 
Latvijā tukšās 
skolu ēkas 
grauž laika 
zobs un posta 
vandaļi, bet pie 
mums viss ir 
pavisam citādi. 
Esam panākuši, 
ka skolas būtība 
nav zudusi. 
Izglītojošā 
funkcija 
turpinās»

— Andris Grīnbergs

sakām, ka Kaldabruņa ir Sēlijas in
triģējošākais apvidus. Ne tikai ar in
teresanti un intensīvi apdzīvoto sko
las ēku, kur pulcējas lieli un mazi, 
jauni un veci, kur notiek izstādes, 
koncerti, dzejas pasākumi un dar
bojas pat stikla darbnīca, bet arī ar 
veco skolas ābeļdārzu, Pļavas mu
zeja teritoriju, veco Červonkas baz
nīcu, kur savā laikā kristīts Rainis, 
gadskārtējo siena skulptūru plenē
ru Siena dienas un daudz ko citu,» 
lepojas Solvita.

Šogad Solvita veidojusi make
tu un krāsu salikumus biedrības 
Ūdenszīmes bukletam par godu tās 
pirmajai desmitgadei. Darinājusi 
arī prestižās grāmatas No Sēlijas 
pūra (sastādītāja Ieva Jātniece) vā
ka grafisko noformējumu. Tapuši 
arī neskaitāmi plakāti, kuros vie
nā koptēlā salikti dažādi simboli, 
lai radītu īpašu sajūtu par gaidāmo 
notikumu. Uz labu laimi viņa sa
vā mobilajā telefonā uziet plakātu 
Dzejas dienas siena piramīdā, kur 
pasākumam dots intriģējošs nosau
kums Es uguni pārtulkošu latviski. 
Fonā — siena zārda glezna. «Tā bija 
dzejnieka Guntara Godiņa un kom
ponista Aigara Godiņa program
ma, par šo plakātu varu teikt — tas 
ir mans latviskais redzējums,» viņa 
īsi paskaidro. Un piebilst: «Lai varē
tu radoši strādāt, man vajag trīs lie
tas — datoru, interneta pieslēgumu 
un iedvesmu. Pirmās divas pieeja
mas visur, trešā — visā pilnībā tikai 
Kaldabruņā.»

Kad jautāju, vai mūsdienās gra
fiskajam dizaineram vairs nevajag 
prast zīmēt ar roku, Solvita atbild: 

Šogad Solvita 
veidojusi 
maketu un 
krāsu salikumus 
biedrības 
Ūdenszīmes 
bukletam par 
godu tās pirmajai 
desmitgadei. 
Darinājusi 
arī prestižās 
grāmatas No 
Sēlijas pūra 
vāka grafisko 
noformējumu
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«Ko jūs, tas ir pirmais, kas 
jāapgūst, turklāt kārtīgi, 
pareizi, pēc visiem notei
kumiem klasiskā izprat
nē. Un jāprot uzzīmēt pil
nīgi visu! Datordizains ir tas 
pats dizains, tikai citā kažo
ciņā.» Solvitas ceļš ir divi stu
diju gadi Daugavpils mākslas vi
dusskolā Saules skola un četri ga
di Daugavpils Universitātē, kur ie
guvusi bakalaura grādu mākslā un 
datordizainera kvalifikāciju. «Tie 
man iedeva to brīnišķīgo sajūtu, 
ka viss ir iespējams. Ne velti šeit, 
Kaldabruņā, kad notiek siena skulp
tūru plenērs Siena dienas, mēs sa
kām — pasauli var radīt no sapņiem 
un siena. Jā, no parasta siena.»

Solvita ir gandarīta, ka vietējie 
cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Viena lieta, 
kad pļavā «dzīvojas» ar viņu rokām 
darinātas siena gotiņas dabiskā lie
lumā, kazu ganāmpulks, putni, pa
visam cita — kad sāk «dzīvot» tāds 
efektīgs objekts kā Raiņa kristību 
baznīcas kopija no siena un kad šo 

pamatīgumu, ar cilvēkiem, kurus ie
dvesmo daba visapkārt.

«Latvija ir maza, Latvija ir lie
la. Var skatīties tā, var skatīties šitā. 
Un vajag skatīties dažādi. Attālumi? 
Mūsdienās? Es vakar Daugavpilī no
kārtoju eksāmenu, nu man ir ma
šīnas vadītāja apliecība. Un mašīna 
arī ir. Šodien braukšu uz Daugavpili 
nevis kā pasažiere, bet gan kā piln
tiesīga stūrētāja.»

Kad vaicāju, ar ko viņa visvai
rāk lepojas, saņemu negaidītu at
bildi — ar saviem vecākiem un vec
vecākiem, ar savu brāli un māsu, 
ar saviem 30 brālēniem un māsī
cām. Ar savu draugu, kas dzīvo 
Kaldabruņā.

«Īstenībā es esmu ļoti bagā
ta. Tepat netālu — Rubenes pagas
ta Rubeņos — dzīvo mani vecā
ki. Mamma Elga Kukle ir skolotāja 
Rubenes pamatskolā, tētis Jāzeps 
Kuklis ir šoferis. Un Rubeņos dzīvo 
arī mana vecmāmiņa no tēva puses 
Marta Kukle, kurai šogad atzīmējām 
90 gadu jubileju.» l

siena baznīcu, kurā var sa
iet gandrīz 30 cilvēku, ie
svēta mācītājs!

«Tā bija mana ideja — es 
datorā uzrasēju šo baznīcu. 

Idejas īstenošanai vispirms 
bija jāuzmeistaro baznīcas ko

ka karkass, tikai tad varēja ar 
sienu apvīt un apsiet, lai iegūtu īs

to apveidu — gan torni, gan logus un 
durvis. Man talkā nāca draugi, pie
cu dienu laikā vairākus metrus aug
stā baznīca bija gatava. Darīju to tā
pēc, lai cilvēkos rosinātu domu, ka 
jāsāk vairāk ar sevi lepoties. Lai cik 
grūts laiks, lai kādi dzīves uzstādīju
mi, lai cik liela dzīves dārdzība, lai 
kādi modes untumi, mūsos jābūt 
dzīvai un stiprai apziņai — mēs pro
tam, mēs mākam, mēs varam jeb
ko. Mēs esam latvieši.»

Solvita novērojusi, ka lauki dod 
detalizētāku dzīves ainu. Lielajās 
pilsētās, it īpaši Rīgā, detaļas pa
zūdot. Paliekot tikai lielā skraidīša
na. Tāpēc esot ļoti svarīgi, lai lauki 
mums būtu — ar savu mieru, ar savu 

Kāpēc Kaldabruņa? 
Tā ir mana sirdsvieta —  

šeit ir sajūta, ka es dzīvoju  
īstajā vietā un īstajā laikā.

Moto: viss ir iespējams.

KALDABRUŅA
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T
ikai gaidot tikšanos 
ar Filipu (33), sapra
tu, ka mana datora 
darbvirsmu jau pā
ris mēnešus rotā vi
ņa fotografēta bilde, 
par kuru esmu pa
spējusi saņemt vai

rākus komplimentus. Lauku ceļš, 
pār kuru nolaidusies rīta migla ma
ni uzrunāja vietnē Momenti.lv. Tieši 
fotografēšanu Filips šobrīd sauc par 
savu lielāko kaislību un smejoties 
stāsta, ka labprāt pārceltos uz Cēsu 
apkārtni, jo tā ir ļoti fotogēniska, to
mēr nevar jau tā — visu ģimeni ie
saistīt skaistākās miglas medībās.

Uzaudzis Priekulē, pēc pamat
skolas pabeigšanas Filips ātrāk gri
bēja sākt patstāvīgu dzīvi un pārcē
lās uz Liepāju, lai tehnikumā mācī
tos datorus. Programmā varēja tikt 
bez iestājeksāmeniem. «Gribēju tikt 
prom no vecākiem — pilnīgi grei
za motivācija,» viņš tagad smejas. 
Gribētu, lai jau vidusskolā būtu zi
nājis, ko vēlas darīt. Jo ikdienas dar
bā reizēm var just, ka izglītībā ir ro
bi. Protams, ļoti daudz mūsdienās 
var iemācīties no internetā pieeja
mām pamācībām. Tomēr skola ie
dotu lielo bildi, kas ļautu vieglāk 
orientēties plašajā piedāvājumā. 
«Viena no būtiskākajām prasmēm 
ir spēja mācīties.» To Filips apguvis 
no vecākiem.

Četrus gadus nodzīvojis Liepājā, 
viņš pārcēlās uz Rīgu. Kristīgajā aka
dēmijā mācījās sabiedriskās attiecī
bas, jo gribējās iet kristīgā skolā. 
Pēc tam strādāja mārketingā, vei
doja reklāmas klipus. Pirmskrīzes 

laiks, pasūtījumu bija daudz, atce
ras Filips. «Bija iespēja eksperimen
tēt un mācīties, par to jau saņemot 
naudu.» Vēlāk sāka veidot animā
cijas Austrālijā bāzētai kompānijai, 
kas piedāvā māksliniekiem iespēju 
izveidot dažādas animācijas veid
nes, kuras ikviens par noteiktu sa
maksu var lejupielādēt un pielāgot 

  Filips 
Baumanis

     mākslinieks
un uzņēmējs

Darbā 
vissvarīgākais 
Filipam ir 
gandarījums. 
Reizēm skaists 
dzīvoklis, ko 
esi izveidojis 
un padarījis 
pieejamu 
citiem, sagādā 
lielāku prieku 
nekā tas, kas ir 
atstāts tikai sev

— Marija Leščinska

savām vajadzībām. Sākumā Filips 
bija uzņēmuma klients, pēc tam vei
doja animācijas, bet, kad tika mek
lēts ienākošo darbu vērtētājs, viņš 
pieteicās šai pozīcijai. Austrālijas 
kompānija piedāvāja brīvākas ie
spējas — gan darba laika organizēša
nā, gan radošajās izpausmēs. «Man 
laiks vienmēr bijis ļoti būtisks.» Tas 
joprojām ir viņa pamatdarbs.

Taču, kad uz beigām gāja kāzu 
dāvanā saņemtais divu gadu īres lī
gums Rīgā, viņš ar sievu meklēja ci
tu dzīvesvietu un saprata, ka īres ce
nas Rīgā ir neadekvātas. Pārvākties 
atpakaļ uz saviem laukiem Filips no
lēma pirmskrīzes burbulī — 2008. 
gadā. Darbs atļāva strādāt no jeb
kuras vietas. Tomēr sākums bija 
grūts, pietrūka sabiedrības. Ja cilvē
ki nav emocionāli stabili un savstar
pējā saskaņa nav laba, uz laukiem 
pārcelties nevajag, uzskata Filips. 
Savstarpējā komunikācija tomēr ir 
daudz tiešāka, no tās nav iespējams 
aizbēgt. Šo gadu laikā Baumaņi arī 
kļuvuši pašpietiekamāki.

Kad meitiņa sāka iet pirmsskolā 
un pēc tam skolā, kontakts veidojās 
ar citu bērnu vecākiem, ģimene pa
mazām iekļāvās vietējā sabiedrībā. 
Lai gan varētu domāt, ka Filipam 
dzimtajā pilsētā ir draugi no skolas 
laikiem, lielākā daļa bija aizbrau
kuši. Vairākkārt krasi mainot dzī
vesvietu, draudzību uzturēt vispār 
nav vienkārši, atzīst Filips. Gadu lai
kā mainies ne tikai pats, bet arī ta
vi draugi. Nereti kontakts pazūd. 
Tomēr nav tā, ka, pārceļoties uz 
laukiem, draugus vispār nesatiec. 
Ja viņi atbrauc ciemos, tad uz visu 

Dzīvojot Priekulē, 
Filips ar sievu 
nopietni pievērsās 
fotografēšanai, 
iegādājās un 
iekārtoja vairākus 
īres dzīvokļus 
Liepājā. Veido arī 
satura mārketinga 
projektus
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nedēļas nogali, turpretim pilsētā sa
skrienies tikai uz dažām stundām. 

Ģimenes nākotnes plāni lielā 
mērā saistīti ar meitu. Kad viņai bi
ja jāsāk iet skolā, Baumaņi domāja, 
vai nepārcelties atpakaļ uz Rīgu, pat 

audzēkņiem ir personiskāka attiek
sme — skolotāja tik labi zina katra 
bērna spējas, ka reiz piedāvājusi 
meitai atkārtoti rakstīt kontroldar
bu, jo zinājusi, ka viņa var dabūt 
vēl labāku atzīmi. «Sākumskolas 
posmā vidēji liela lauku skola bēr
nam ir ideāla. Vēlāk, it īpaši vidus
skolā un augstskolā, lielāka pilsē
ta tomēr piedāvā vairāk iespēju.» 
Pārcelšanās netiek izslēgta, tomēr 
šobrīd nav aktuāla.

Lai saprastu, ko dzīvē vēlas da
rīt, bērnam ļoti svarīgi izmēģināt 
dažādas nodarbes. Priekulē ir ļo
ti aktīvi sabiedriskās un kultūras 
darba organizatori. «Ar sirdi parei
zā vietā,» saka Filips. Liela nozīme 
tam, ka laukos dzīve tiešām ir lētāka 
un cilvēki var ieguldīties savā sirds
lietā, nebaidoties, vai spēs nomak
sāt milzīgus kredītus. Meita iet deju 
pulciņos, skolas korī, mākslas skolā.

Mūzika, video, nekustamie īpa
šumi — Filips uzskaita savas inte
reses. Tomēr atzīst — tā kā jāuz

tur ģimene, nevar atļauties 
dārgus hobijus. Jāatrod 

iespēja, kā ar to, kas 
patīk, var arī no

pelnīt naudu. Dzī
vojot Priekulē, abi 
ar sievu nopietni 
pievērsās fotogra
fēšanai, iegādājās 
un iekārtoja vairā

kus īres dzīvokļus 
Liepājā. Veido arī sa

tura mārketinga pro
jektus — ģimenei dodoties 

dažādos piedzīvojumos, viņi 
rada vizuālus stāstus, kuros parā
da konkrētas lietas, kas noder da
bā, — termokrūzes, apavus un ci
tas. Vīriešiem gribas redzēt darba 
rezultātu, saka Filips. Bet viņa mai
zes darbs ir nebeidzams process. 
Pat ja visus iesūtītos darbus kādā 
dienā apskati, rīt atkal būs daudz 
jaunu. «Pēc tam gribas aiziet dēli 
nozāģēt,» viņš smejas. Arī fotogrā
fija viņam ir viens no veidiem, kādā 
skaidri redzēt sava darba rezultātu.

Darbā vissvarīgākais Filipam ir 
gandarījums. Reizēm skaists dzī
voklis, ko esi izveidojis un padarī
jis pieejamu citiem, sagādā lielāku 
prieku nekā tas, kas ir atstāts tikai 
sev. Lai iespējami labāk izstāstītu 
savus piedzīvojumus un piedāvā
tu arī citiem iespēju ceļot caur ek
rānu, Baumaņi izveidojuši blogu. 
Tagad tajā ir arī stāsti par nekus
tamo īpašumu iegādi un apsaim
niekošanu, plānoti vēl citi — par tē
mām, kas pašiem kādā dzīves brīdī 
bijušas svarīgas. «Man patīk izpētīt, 
iemācīties un tad ar to dalīties.» l

braukāja uz sagatavošanas nodarbī
bām Hanzas vidusskolā. To mēr ģi
menes situācija izveidojās tāda, ka 
nolēma vēl palikt Priekulē. Eimija 
tagad iet trešajā klasē. Viņai ir ļoti 
laba skolotāja. Kopumā skolā pret 

Kāpēc Priekule? 
Te bija iespēja par mazākiem 

līdzekļiem izveidot savas mājas un 
dzīvot lēnāku, vienkāršāku dzīvi.

Moto: ilgtermiņa ieguvums 
pār tūlītēju labumu.

PRIEKULE
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K
ad iepazināmies, 
es gāju Talsu 
Kristīgās vidus
skolas 10. kla
sē, Miķelis — 12. 
Uzreiz pēc skolas 
apprecējāmies. 
Abi esam kristie

ši, un intīmas attiecības pirms lau
lībām nebija iedomājamas, atklāta 
ir Diāna Šteinberga (24). Es viņu 
svētdienā satieku pēc dievkalpoju
ma, abi ar vīru ir Talsu Kristīgās sa
draudzības biedri. Vairākus gadus 
nodzīvojis Ventspilī,  jaunais pāris 
nesen noīrējis dzīvoklīti sev mīļa
jos Talsos. «Lūdzām Dievu,» meite
ne pasmaida, stāstot, kā problemā
tiskajā īres tirgū izdevies atrast tieši 
viņiem piemērotu variantu par ļoti 
draudzīgu cenu.

Diāna smiedamies stāsta: jūni
jā abi kā tāds čigānu tabors, drau
giem par izbrīnu un uzjautrināju
mu, iemitinājušies Miķeļa mam
mas lauku mājas kūtsaugšā. Tagad 
ir priecīgi par savu vietiņu Talsos, 
taču tālākas nākotnes sapnis esot 
atgriezties Valdemārpilī, kur ģime
nei pieder zemes īpašums.

«Sapratām, ka gribam laukus, 
pilsēta nav mūsu,» Diāna atce
ras, kā viņa pati mēģināja stu
dēt Rīgas Tehniskajā universitātē, 
bet vīrs Rīgas Stradiņa universitā
tē. Inteliģence to ļāva, taču ne 
viens, ne otrs nespēja galvaspilsētā 
iedzīvoties.

Diānas vecāki tikmēr jau bija 
nopirkuši lauku māju Talsu nova
dā, pievērsušies uzņēmējdarbībai 
— pelnīja iztiku ar autoservisu un 

bišu dravu. Darba pietika visiem: 
arī jaunieši varēja palīdzēt tirgot 
medu un liet vaska sveces.

Sveču dēļ viņi pirms sešiem ga
diem, kad Diānai bija tikai 18, paši 

   Diāna 

Šteinberga
ādas amatniece

Ir svarīgi dzīvot 
zaļi — Diāna 
pat lielveikala 
dārzeņus liekot 
savos maisiņos. 
Talsu Rimi 
pārdevējas 
gan bijušas 
ļoti izbrīnītas, 
tomēr 
piekritušas 
malto gaļu 
iesvērt 
līdzatnestajā 
stikla tarā

— Ieva Puķe

nodibināja uzņēmumu StoneHill — 
angliskais nosaukums atvasināts 
no abu uzvārda, kam ir vāciska cil
me. Diāna tehnikumā Ventspilī pa
spējusi apgūt grāmatvedības kur
su, visas papīru lietas uzņēmu
mam kārto viņa. Pamazām klāt nā
ca ādas aksesuāru gatavošana, kas 
tagad ir galvenā StoneHill atpazīs
tamības zīme.

Tas sācies pavisam vienkār
ši. Miķelis gribējis ādas aproci ar 
Latvijas karogu, atceras Diāna. 
Uzmeistarojis to no vecas jostas. 
«Viņš var no nekā jebko uztaisīt,» 
lepna ir sieva. «Un patiešām — nav 
jāpērk viss gatavs.» Aproce, kam lī
dzīgas tagad taisa arī citi, iznākusi 
tik glīta, ka tādas sev kārojuši drau
gi un paziņas. «Humpalās visas jos
tas izpirkām,» smejas Diāna, at
ceroties, cik netradicionālā veidā 
viņi piepulcējušies ādas meistaru 
saimei. 

Tagad Šteinbergi no ādas gata
vo visu iespējamo — aproces, jos
tas, makus, nažu makstis, auska
rus un kaklarotas... Pat velosipē
du rāmjiem piestiprināmus sti
līgus rokturus, ar ko tos vieglāk 
pacelt un nest. Ir pamanījuši, ka 
vairums cilvēku, izvēloties darinā
jumus, vēlas nepārkāpt 10 eiro ro
bežu, tāpēc cenšas pielāgoties viņu 
pirktspējai. «Āda ir ilgtspējīgs ma
teriāls. Ir bijis tā, ka mums atnes 
vecu aproci, mēs to atjaunojam,» 
saka Diāna. 

«Ar rokām šujam,» viņa pa
skaidro un smaida, manot, ka 
skatos uz viņas smalkajiem pirk
stiem. Izbrīnu mēdzot paust arī 
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apmeklētāji Talsu Radošajā sētā 
pie Kultūras nama, kur ikdienā ir 
Šteinbergu darbnīca. Jauns, stilīgs 
pāris griež ādu un šuj! Vasarā kat
ru sestdienu viņi brauc uz gadatir
giem un pilsētu svētkiem, pirms 
Ziemassvētkiem piedalīsies amat
nieku tirdziņā Rīgā, tirdzniecības 
centrā Damme, ir iedevuši savus 
ražojumus arī jaunajam Rīgas vei
kaliņam Micars.

Viņi nav hipiji, kas dzīvo vie
nai dienai, bet ikdienu plāno ļo
ti racionāli. Piemēram, vienojas, 
ko ēdīs visas nedēļas garumā, un 
atved mājās produktus ar veco 
Opel Zafira mašīnīti. Tā gan ietau
pa naudu, gan izbēg no domstar
pībām un sadzīviskiem strīdiem. 
«Vai zināt blogu Seek the Simple jeb 
Meklē vienkāršo?» Diāna piemin za
ļi domājošu rīdzinieku aprindās ļo
ti populāru inerneta resursu, kuru 
veido Laura, aptuveni viņas vien
audze. Tajā ar savu pieredzi dalās 
ģimene, kas ikdienā Rīgas dzīvok
lī cenšas dzīvot bez atkritumu radī
šanas jeb īstenot zero waste dzīves
stilu, kā to dēvē angliski. 

Arī jauniešiem provincē ir sva
rīgi dzīvot zaļi, svarīga blogā ak
tualizētā bezatkritumu ikdiena — 
Diāna pat lielveikala dārzeņus lie
kot savos maisiņos. Talsu Rimi pār
devējas gan bijušas ļoti izbrīnītas, 
tomēr piekritušas malto gaļu ie
svērt līdzatnestajā stikla tarā.

«Interesanti, ka arī Miķeļa 
mamma ir sekojusi mūsu pēdās,» 
atzīmē Diāna. «Pameta darbu sko
lā, nodibināja uzņēmumu un tagad 
cep maizi. Pievērsiet uzmanību — 
Ainas maize! No ierauga raudzēta, 
ar rokām mīcīta, nu jau padsmit 
veidu.» l

Kāpēc Kurzeme? Šeit ir mājas. Mana 
pasaule, kurā varu veidot savu dzīvi. 

Moto:  nesekot plūsmai, bet 
atšķirties un būt pašai. Mīlēt to, 

ko daru, un baudīt dzīvi.

KURZEME

Tagad Diāna un viņas vīrs no ādas gatavo 
visu iespējamo — aproces, jostas, makus, 
nažu makstis, auskarus un kaklarotas.
Pat velosipēdu rāmjiem piestiprināmus 
stilīgus rokturus
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G
una (33) piedāvā 
satikties uz saru
nu kafejnīcā, ne
vis drebināties 
stallī. Smalki! Es
mu izbrīnīta, jo 
kafejnīcas laukos 
ir retums. It īpa

ši jau tādas, kas strādā darbdie
nā un nesezonā. Gulbenes nova
da Stāmerienā ir kafejnīca gan ar 
kafiju, gan ar pusdienu piedāvāju
mu, gan ar iespēju stāvu augstāk 
pārnakšņot. «Stāmeriena ir labi sa
kārtota. Vasarā par viesu trūku
mu sūdzēties nevaram,» saka Guna 
Ģērmane. Viņa piedāvā izjādes un 
vizināšanos pajūgā, kā arī strādā 
par jāšanas treneri.

Zirgi Gunai apkārt bijuši vien
mēr. Viņas mamma Stāmerienā 
izveidoja pirmo stalli uzreiz pēc 
tam, kad bija izstudējusi zooteh
niku. Arī Guna beigusi Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti, ap
gūstot zootehniku un hipoloģiju. 
«Studijas man nesniedza to, ko biju 
gaidījusi, taču tie četri gadi bija fan
tastiski, un ieguvu arī labas drau
dzenes,» Guna atceras. 

Pēc studiju beigšanas viņa ap
svēra domu strādāt stallī Vācijā, 
taču Gunas māsa pastāstīja, ka pa
līgu meklē Maira Leja, Latvijas la
bākā konkūriste. Lejai bija devi
ņi zirgi, un Guna par tiem rūpējās 
ik dienu: sukāja, segloja, atsoļoja 
pēc treniņa. Faktiski darbs bija tas 
pats, ko būtu darījusi Vācijā. «Tikai 
atšķirība tā, ka mums stallī nebija 
solārija. Jā, Eiropā solāriji ir diez
gan izplatīti — muguras atsildīšanai 

mākslīgajā saulītē pēc treniņa,» 
stāsta Guna.

Pie Mairas nostrādājusi nepil
nu gadu un sapratusi, ka vēlas mā
jās un strādāt patstāvīgi. Tas bija 
pirms desmit gadiem. Nevajadzēja 
visu sākt no nulles, arī domubiedri 
bija: mamma un brālis. Un arī zir
gi. Guna sāka ar tūrisma izjādēm 
un bērnu mācīšanu. Tagad skolē
nu ir vairāk nekā tūristu, un tas 

 Guna 
Ģērmane

jāšanas trenere

Ja zirgs iekodis, 
tad ne jau bez 
iemesla.  
Cilvēks 
pats bijis 
neuzmanīgs un 
darījis ko tādu, 
kas dzīvniekam 
nav paticis. 
«Zirgs ir dzīvs, 
viņš jūt un 
domā»

— Gunita Nagle

bija iemesls Gunai iestāties Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijā, lai 
izmācītos par treneri jāšanas spor
tā. «Sports man paticis vienmēr. 
It īpaši skriešana. Ar labiem panā
kumiem startēju dažādu līmeņu 
un mērogu skriešanas sacensībās 
Latvijā. Pat vakaros pēc darba vēl 
stundu izstaigājos pa mežu,» stās
ta Guna. 

Uz neklātienes studijām Rīgā 
Guna dodas trīsreiz gadā. Ar vie
nu nedēļu lielpilsētā pietiek, lai jau 
vilktu mājup. Lai vai cik auksts — 
uzmest jaku, satīties šallē un iet pie 
zirgiem. Pateikt saviem skolēniem: 
«Sākam!» Un saprast — jā, ir klikšķis. 
«Saprast, kāpēc to daru. Līdzīga ir 
sajūta, kad ilgi neesmu jājusi: ap
segloju zirgu, esmu seglos un sapro
tu, ka dibens atrodas tur, kur tam jā
būt,» smejas Guna.

Pilsētas labumu Gunai nepie
trūkst. Viss vajadzīgais ir pieejams. 
Re, pat kafejnīca piecu minūšu at
tālumā no staļļa! Ja kaut ko gribē
sies, Guna iesēdīsies auto un aiz
brauks 10 kilometrus līdz Gulbenei. 
«Gribas teātri? Tik daudz jau var, 
kā sapucēties un aizbraukt uz Rīgu 
vai Valmieru. Kinoteātri gribas? 
Uz Madonu. Būs lētāk nekā Rīgā. 
Labi, Madonā netirgo popkornu, 
bet vai vajag kraukšķināt filmas lai
kā?» Turklāt vakaros Guna ir gana 
piekususi, tāpēc negribas vēl kaut 
kur skriet. Viņas diena sākas sešos, 
tad seko rīta darbi stallī, brokastis, 
skriešanas treniņš, stallis. Ziemas 
vakaros vēl kopā ar vīru trīs reizes 
nedēļā piestrādā vietējā trenažieru 
zālē.

Guna sāka ar 
tūrisma izjādēm 
un bērnu 
mācīšanu. Tagad 
skolēnu ir vairāk 
nekā tūristu, 
un tas bija 
iemesls iestāties 
Latvijas Sporta 
pedagoģijas 
akadēmijā, lai 
izmācītos par 
treneri jāšanas 
sportā
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Gunai ir divi brāļi un māsa. 
Vecākais brālis un māsa dzīvo Rīgā, 
bet jaunākais — tepat Stāmerienā. 
Iepriekš darbojās celtniecībā, ta
ču pirms diviem gadiem nolēma 
sākt audzēt graudus. Iesniedza pro
jektus, piesaistīja Eiropas naudu. 
«Brīnos, kā viņš vēl turas, jo pir
mais gads bija grūts, daudz ķibe
ļu,» saka Guna. Viņai pašai kredīta 
nav, lai arī — ja paņemtu, kur iegul
dīt būtu. Piemēram, uzceltu manē
žu, jo šobrīd jāšanas mācības notiek 
zem klajas debess. Derētu arī atjau
not stalli, kas ir ģimenes īpašums. 
«Kredītu var paņemt viens divi, ta
ču atdot nav tik vienkārši,» savu pie
sardzību pamato Guna.

Dodamies uz stalli. Tas ir pa
šā Stāmerienas centrā, tajā pašā lai
kā — tuvu dabai. Zirgi mūs pamanī
juši, paceļ galvas un saspicē ausis. 
Visi ir Latvijas tīršķirne. Guna iepa
zīstina mani ar zirgiem. «Lūk, tas ir 
Maksis,» saimniece norāda uz rudu 

Šogad 18. novembrī 
Guna nolēmusi braukt uz 

Līvāniem, lai piedalītos Lī
venhofas skrējienā pa pilsē

tas ielām. Ko Gunai gribētos no
vēlēt sev un Latvijai? Sev novēlē

tu uzcelt māju, jo patlaban ar vīru 
mīt dzīvoklī. Nesen bija ciemos pie 
draudzenes, kas ar vīru nopirkusi 
māju Norvēģijā. «Varēja atļauties, lai 
arī abi nestrādā no tumsas līdz tum
sai kā mēs te Latvijā. Kad iegāju vi
ņu mājā, man bija sajūta, ka man no 
valsts iesista pļauka. Norvēģijā domā 
par cilvēkiem.» Taču, braucot ar vīru 
mājās, abi domāja — var arī Latvijā 
dzīvot un labi dzīvot. «Ja tev ir rokas, 
kājas un galva, tad vari nopelnīt un 
dzīvot. Ja dari — viss notiek. Laukos 
vai Rīgā. Vai jebkur. Latvijai gribētu 
vēlēt to, ko Rainis teicis — «Pastāvēs, 
kurš pārmainīsies!» Latvija esam 
mēs paši, latvieši, un mums ir pēdē
jais laiks pārmainīties it visā: domā
šanā, darbos, vārdos.» l

baltskara nokrāsas zirgu. 
Vismierīgākais. Pacieš jeb
kuru jātnieku. Pavisam ir 
22 zirgi. No tiem četri poniji: 
pašas Gunas trīs, bet viens — īr
nieks. «Zirgi ir gudri. Jūt, ja mu
gurā ir iesācējs. Maksis ir paklau
sīgs. Ies, kur bērns mugurā viņam 
liks. Es gan parasti eju pa priekšu, 
un zirgs nāk līdzi.» Guna uzskata, ka 
zirgi pēc dabas nav agresīvi. To stās
ta arī savām topošajām jātniecēm: ja 
zirgs iekodis, tad ne jau bez iemes
la. Cilvēks pats bijis neuzmanīgs un 
darījis ko tādu, kas dzīvniekam nav 
paticis. «Zirgs ir dzīvs, viņš jūt un do
mā. Nenostāvēs desmit minūtes uz 
vietas, gluži tāpat kā cilvēks.»

Guna par lielāko vērtību lau
kos uzskata to, ka esi sev saimnieks. 
Pats veido savu dienu un darba rit
mu. «Būs tik, cik pats darīsi. Tas ir 
tas, kas man liek celties, iet un da
rīt. Varu jau visu dienu gulēt mājās, 
taču nesanāk — zirgi ir jābaro.»

Kāpēc Stāmeriena? Te esmu dzimusi, 
augusi. Ar savu vēsturi ir nedaudz 
maģiska vieta: vide, ēkas, ainava.

Moto: tā, lai pašai ir prieks un 
gandarījums par to, ko daru 

un pēc sevis atstāju.

STĀMERIENA
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E
dgaru (29) satieku 
viņa darbnīcā Sten
dē, kur visa iekārta 
izgatavota paša ro
kām. Piemēram, grī
da — no nojaukšanai 
atvēlētā Ķūļu kultū
ras nama dēļiem. Arī 

darbnīcu celis pats ar brāļa Mārtiņa 
palīdzību. Tā atrodas līdzās ģime
nes mājai, koptai pirmskara ēkai. 

Kā uzskatāma ilustrācija Edgara 
amatam mani sagaida divas tikko 
pabeigtas, virtuozi no ozolkoka iz
grieztas brūnas vāverītes ar ķepās 
satvertiem čiekuriem. Uzliktas uz 
atsperēm, tās būšot oriģināli šūpuļ
sēdekļi bērnu rotaļu laukumā ne
tālajā Laumu dabas parkā. Edgars 
pasmaida: Laumu parku iecienījis 
atpūtai ar ģimeni un draugiem un 
kādreiz iedomājies, ka būtu priecīgs 
šai vietai kaut ko izgatavot. Domām 
liels spēks! Parka saimnieks pats 
pieteicies, izteicis piedāvājumu.

Jau pamatskolā Edgaram pati
ka mājturības stundas, kurās varēja 
uztaisīt kaut ko skaistu vai praktis
ki noderīgu. Par galdniecības, kok
griešanas un tēlniecības knifu ie
rādīšanu viņš pateicīgs meistaram 
Ingurdam Baņķim Valdemārpilī, ku
ra darbnīcā no 2010. gada praktizē
jās četrus gadus. 

Vispirms gan izmēģinājis valsts 
izglītības modeli, mācības Rīgas 
Amatniecības vidusskolā. Taču ātri 
sapratis, ka viņa raksturam un pa
dziļinātajai interesei par kokgrieša
nu piemērotāka būs meistardarbnī
ca, kur zeļļi apgūst iemaņas Latvijas 
Amatniecības kameras meistara 

vadībā, dzīvo viņa ģimenē kā se
nos laikos. Tā meistars viņus ievirza 
ne tikai profesijas noslēpumos, bet 
ir arī autoritāte, dalās atziņās par 
pasaules lietu kārtību. Edgars pie
min ikrīta sapulces pulksten devi
ņos: viņi, 20 mācekļi, klausījās kat
rā Ingurda vārdā. Meistars runājis 
ne tikai par darbu, bet, piemēram, 

  Edgars 
Saško    kokgriezējs

Reklāma iet 
no mutes 
mutē, saņemti 
pasūtījumi gan 
no ārzemēm, 
gan valsts 
institūcijām. 
Stendes 
pašvaldība 
pasūtījusi koka 
atslēdziņas 
dāvanai jaun-
dzimušajiem

— Ieva Puķe

arī par izlasītajām grāmatām. «Viņa 
vēlme bija iemācīt ticību sev, savām 
spējām. Amats kā dzīvesveids,» 
Edgars, kuram pie sienas goda vie
tā tagad ir Latvijas Amatniecības ka
meras kokgriezēja amata zeļļa dip
loms, definē pašu galveno, ko iegu
vis no skolotāja. «Es arī visiem stās
tīju, ka man būs sava darbnīca, es 
tur strādāšu.» 

Vai arī viņš gribētu kādreiz mā
cīt citus? Laiks rādīs, bet vispirms 
ir jānoslēdz zeļļa periods, jātiek pie 
meistara diploma, jāuzkrāj amata 
pieredze.

Edgars neslēpj — pirms nogrun
tēties dzimtajā pusē, meties trakā 
piedzīvojumā. Divus gadus izmē
ģinājis laimi Haderslevā Dānijā un 
Tralī Īrijā. Bijis dārznieks un zirgko
pis. Vecākiem dzīvē radušās problē
mas, dēls devies pasaulē cerībā sa
pelnīt «ātro» naudu to risināšanai.

Atgriezies Stendē tāds pats kā 
aizbraucis, tikai ar uzlabotu angļu 
valodu un vēl lielāku motivāciju vei
dot Kurzemes mazpilsētā savu gald
nieka darbnīcu. Uz ārzemēm bija pa
ņēmis līdzi kaltus, brīvajā laikā knibi
nājās ar saviem daiļdarbiem. Māsa, 
kas arī dzīvo Īrijā, ieteica piedalīties 
amatniecības izstādē. Edgars tur sa
ņēma ne tikai neskaitāmus kompli
mentus, bet uz līdzenas vietas tika 
arī pie diviem pasūtījumiem — jāga
tavo dekoratīvi dēlīši sporta meda
ļu piekarināšanai ar īpašnieka vār
du. Klienti bijuši ļoti apmierināti ar 
rezultātu. «Radās motivācija, ka es 
varu. Varu ļaut cilvēkiem sev uzticē
ties. Par nopelnīto naudu nopirku bi
ļetes un atlidoju mājās.»

Pirms 
nogruntēties 
dzimtajā pusē, 
divus gadus 
izmēģinājis laimi 
Dānijā un Īrijā. 
Bijis dārznieks 
un zirgkopis. Uz 
ārzemēm bija 
paņēmis līdzi 
kaltus, brīvajā 
laikā knibinājās 
ar saviem 
daiļdarbiem
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Edgars savā uzņēmumā neno
darbojas ar mēbeļu izgatavošanu un 
restaurāciju, bet pamatā — ar kok
griešanu. Šaurajā nišā pasūtījumu 
esot pietiekami, viņš kooperējas arī 
ar citiem galdniekiem, darinot ele
mentus viņu ražojumiem. Vēl — mā
ju norāžu zīmes, sporta trofejas, de
korācijas, oriģinālas dāvanas…

Viena no vārda tiešā nozīmē lie
lākajām reklāmām viņa spējām ir 
Stendes kafejnīcas Lāsīte norāde 
— 2,5 metrus gara dakša un karo
te. Arī māju zīmēs amatnieks cen
šas ievīt motīvus, kas sasaucas ar 
to nosaukumu, saimnieka uzvār
du vai nodarbošanos, bet varbūt 
rada asprātīgu pievienoto vērtību. 
«Piemēram, Rasas — es izgriezu ras
podiņu,» viņš rāda attēlu mobila
jā telefonā. Reklāma iet no mutes 
mutē, saņemti pasūtījumi gan no 
ārzemēm, gan valsts institūcijām. 
Stendes pašvaldība pasūtījusi koka 
atslēdziņas ar uzrakstu «Stende» dā
vanai visiem pilsētas jaundzimuša
jiem. Valdemārpilij viņš gatavojis zī
mes ar pilsētas uzrakstu.

Parasti Edgars klientiem piedā
vā savus mākslinieciskos risināju
mus un tiešām neatceras, ka cilvē
ki būtu ar tiem neapmierināti. Gluži 
otrādi, atmiņā ir vairākas reizes, 
kad viņš ir ļaudis atrunājis no izvē
lēm, kas intui tīvi nav likušās parei
zas. Piemēram, kāds pāris gribējis 
laulības gultas galā redzēt iegrieztas 
latviskās zīmes, taču Edgars apvai
cājies, vai šis vēstījums nebūs pārāk 
spēcīgs ikdienas dzīvei. Ierosinājis, 
ka gultas pusē, kuru iecienījusi sie
va, varētu izgriezt ābeļziedus, bet 
vīra pusē — ozolzarus. «Viņi bija ļo
ti apmierināti un pat sajūsmā par to. 
Ja radi, tad uzticies savām sajūtām.»

Lai arī konkursā Talsu novada 
sakoptākā pilsēta vai pagasts Edgars 
2015. gadā izvirzīts titulam Zaļās do
māšanas līderis, viņš netiecas pēc 
ietekmes vai slavas. «Klusi, rāmi 
darbojos,» pieticīgi nosaka kokgrie
zējs. l

Kāpēc Stende? Patīk šeit, jo 
vislabākā vieta, kur pašreiz man darīt 

savu darbu, kur dzīvot!

Moto: pēc runām 
pie darbiem!

STENDE
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R
eiz maizi cepa 
gandrīz katrā mā
jā un dzīve laukos 
šķita daudz paš
saprotamāka par 
pilsētas straujo rit
mu. Mūsdienās pa
šu cepta maize ir 

kārums, pēc kura cilvēki gatavi mē
rot tālu ceļu. Arī uz Ievlejām Sakas 
pagastā. «Šeit dzīvot man ir tik da
biski,» saka Linda (33). Durbes upes 
krastos viņas dzimta dzīvo vairāk 
nekā 100 gadus.

Linda runā klusi un pārdomā
ti, tomēr ar dziļu iekšēju maigu
mu. Viņas stāsts par mājām nav 
pilns nejaušību un liktenīgu sakri
tību. Drīzāk tas ir par dziļi dzītām 
saknēm, kuras, pat ja uz brīdi do
tos prom, vienmēr sauks atpakaļ. 
«Es gribēju dzīvot laukos — gribēju, 
lai varētu nopelnīt iztikšanu laukos, 
jau pašā sākumā.» Pēc Pāvilostas vi
dusskolas beigšanas viņa pārcēlās 
uz Liepāju, lai studētu grāmatvedī
bu un finanses. Cipari ne pārāk pa
tika, tomēr ļoti saistīja mārketinga 
lekcijas. 

Diemžēl Liepājā tobrīd šādas 
studiju programmas nebija, savu
kārt uz Rīgu doties studēt negribē
jās. Ir žēl, ka neizdevās šo interesi 
attīstīt tālāk profesionāli, tomēr ie
gūtās zināšanas tagad var izmantot 
ikdienas darbā.

Pēc studijām viņa apprecējās 
un kopā ar vīru iegādājās dzīvokli 
Liepājā. «Dzīvojām kā normāli cilvē
ki,» smejas Linda. Tomēr, kad pie
dzima bērniņš, bija skaidrs — audzi
nāt viņu pilsētā negribas. Pieņēma 

lēmumu pārcelties atpakaļ uz Saku. 
Nekur tālu jau arī pirms tam nebi
ja. Visas brīvdienas pagāja laukos. 
Netālu Sakā dzīvo gan Lindas vecāki 
un vectēvs, gan brālis ar sievu. «Lai 
saknes būtu spēcīgas, jābūt piemē
rotai augsnei. To veido pamatvēr
tības. Katram tās ir savas, bet man 
galvenā ir saticība.» Visi ģimenē ir 
strādātāji. Ja Dievs devis tik skaistu 
vietu un laukus, tie ir jākopj, jāap
strādā. Arī maizes cepēji viņas ģi
menē bijuši kopš seniem laikiem. 
Tagad tā ir mammas lieta — jopro
jām pēc senajām receptēm ar malku 
kurināmā krāsnī. Kad viesos atbrau
kušie to nogaršojuši, teikuši — lab
prāt gribētu maizi paņemt līdzi uz 
mājām. Tā Ievlejās sāka cept maizi 
arī citiem. 

  Linda 
Lieljukse

   kempinga 
saimniece

«Par sevi 
varu droši 
teikt, ka esmu 
pašpietiekams 
cilvēks ar 
foršu, smalku 
jutību uz apkārt 
notiekošo»

— Marija Leščinska

Vaicāta, kā uzņēmās rūpes par 
ģimenes īpašumā esošajām vie
su mājiņām, Linda atbild, ka inte
rese veidojusies dabiski. «Man bija 
tik daudz ideju!» 90. gadu vidū vi
ņas vecāki bija vieni no pirmajiem, 
kas tuvējā apkārtnē sāka nodarbo
ties ar lauku tūrismu. Ciemos brau
ca daudz vācu viesu, vietējie aktīvi 
apguva vācu valodu, ar smaidu at
ceras Linda. Tagad viņus biežāk ap
meklē ikdienas steigas nogurdināti 
pilsētnieki un arī daudzi laivotāji, 
kas izmanto iespēju pārnakšņot ce
ļā uz jūru. 

Viena no lietām, ko atbrauku
šie uzsver, ir miers. Kempinga mā
jiņas veidotas personiskas — katra 
lieta tajās īpaši piemeklēta. Antīkas 
pirmskara mēbeles Lindai ļoti patīk. 
Nereti dažādi interjera risinājumi īs
tenoti par simboliskiem līdzekļiem, 
vairāk izmantojot izdomu. Tomēr, 
kad viesi slavē, cik pie viņiem for
ši, Linda var samulst. «Es to uztve
ru nedaudz citādi — tas ir tikai nor
māli, turklāt es tur redzu arī daudz 
darba.» Bet pozitīva atgriezeniskā 
saite, protams, ļauj no malas paska
tīties uz savu dzīvi un neiestigt ik
dienas rūpēs.

«Par sevi varu droši teikt, ka es
mu pašpietiekams cilvēks ar foršu, 
smalku jutību uz apkārt notieko
šo.» Dabas klātbūtne Lindai ir ļoti 
svarīga. Kad esi iestidzis pelēcībā 
un ikdiena vairs nesagādā prieku, 
atliek tikai iziet pastaigā pa mežu. 
Ja jau putni vēl dzied un ir iespēja 
tos dzirdēt, viss nemaz nav tik slik
ti. «Tas varbūt izklausās ļoti naivi, 
bet man tā tiešām ir.» Otrs lauku 

Kad viesi 
nogaršojuši maizi,  
labprāt gribējuši 
paņemt līdzi. Tā 
Ievlejās sāka cept 
maizi arī citiem
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starp jaunajām tehnoloģijām un 
dažbrīd draudīgām sociālpolitis
kām norisēm, svarīgs ir tieši fi
zisks darbs. «Tas ir tas, kas nekad 
nemainīsies. Ja iesēsi sēklu, tā iz
augs.» Turklāt pilsētas burzmā se
vi nedzirdēt ir pavisam viegli. Kad 
radušās problēmas, var nevis tās 
risināt, bet aiziet uz klubiņu un 
par tām nedomāt. Tā ir bēgšana. 
Turpretī laukos ļoti svarīgs ir klu
sums, dzīve bez trokšņu fona. «Ja 
ir slikti, to jūti. Ja ir labi, arī to ļoti 
jūti,» saka Linda un piebilst, ka rei
zēm šķiet — ja viņu māja būtu vēl 
dziļāk mežā, būtu vēl laimīgāka. 
Visi savējie ikdienā ir rokas stiepie
na attālumā.

Protams, viņas mazais pui
ka mēdz ieteikties, ka gribētos pēc 
skolas biežāk satikt draugus. Paš val
dībā ir skolēnu busiņš, un, tā kā vi
ņu mājas nav ļoti tālu no ceļa, aiz
braukt uz skolu nav sarežģīti, pēc 
mācībām ir dažādi pulciņi. «Ir plusi 
un mīnusi, bet, manuprāt, to plusu 
noteikti ir vairāk.» Linda uzskata, 
ka pilsētas vide ir daudz agresīvā
ka un izaudzināt tajā bērnu ir grū
tāk. Tomēr, arī laukos dzīvojot, ie
audzināt bērnos izpratni par nepie
ciešamību strādāt nav tik vienkārši. 
«Protams, arī pie mums ir ienākuši 
aifoni, spēles un citi laika kavēkļi, 
nevari tam spirināties pretī.»

Bēdīgs ir fakts, ka Pāvilostas vi
dusskolā skolēnu skaits ievēroja
mi samazinājies kopš laika, kad tur 
mācījās Linda. Viņas dēla klasē ir ti
kai deviņi bērni. Arī no Lindas kla
ses dzimtajā pilsētā neviens vairs 
nedzīvo. Lai paliktu, nepietiek ti
kai ar darbu, ko darīt, — vajadzīga 
arī piederības sajūta. Sakņu sajūtu 
dod vecāki, vecvecāki un vieta, kur 
tu dzīvo, bet, ja kāda posma ir trū
cis, grūti izdzīt saknes.

Domājot par tuvojošos Latvijas 
dzimšanas dienu, Linda nonākusi 
pie atziņas, ka ne jau Latvijai esam 
vajadzīgi mēs, bet gan otrādi. Pat 
ja zeme aizaugs, nekas slikts ta
ču nenotiks — būs vairāk skābek
ļa. «Mana iekšējā sajūta saka — lai 
dzīves skrējienā nepazaudētu cil
vēcību, ir jāsajūt savas zemes gar

ša. Ir jāieelpo zemes nemainīgais 
miers. Ja pašam sava zemes 

pleķa nav, savu palīdzību va
jag piedāvāt kādam, kam ir. 
Un pēc kārtīga darba vajag 
palūkot, kas notiek dvēse
lē. Būs iestājies kluss miers. 
Manuprāt, katram latvietim 
ir vajadzīga Latvija, nevis ot

rādi. Zeme nepazudīs bez lat
vieša, bet latvietis bez savas ze

mes gan.» l

Kāpēc Saka? 
Te ir manas saknes.

Moto: 
jo mazāk gribi, jo pašam 

vieglāk dzīvot. 

SAKA

dzīves stūrakmens nenoliedzami ir 
darbs. Ne tikai pirms gadsimtiem, 
kad vairums latviešu nedzīvoja 
pilsētās, bet arī mūsdienās lauku 
darbi cilvēku veido daudz pama
tīgāk nekā darbs no deviņiem līdz 

pieciem pie datora. «Lai 
kļūtu par cilvēku ar lielo 
burtu, ir jāiemērc rokas 
zemē.»

Lai paturētu savu patī
bu pasaules mainīgajā plūsmā 
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E
s patiesībā daru 
ļoti klasisku dar
bu, saka Gerda (33). 
«Kuģu gleznotāji ir 
bijuši gadsimtiem, 
tā ir sena profesija. 
Joprojām Francijā, 
Beļģijā, Dānijā ir cil

vēki, kuri ar to nodarbojas oficiāli, 
kā atrodoties dienestā,» viņa skaid
ro. Nenoliedz: grib būt atšķirīga no 
citiem, izcelties savas profesijas ro
bežās. «Es ļoti skaisti varētu gleznot 
ziedus — bet kuru tas interesē? Pašai 
ir nepieciešama sajūta, kad otram 
stāsti, ko tu dari, un viņš nevis no
rūc «hmmm», bet saka: «Patiešām? 
Wow!» Tas brīdis ir vajadzīgs.»

Gerda ir beigusi Jaņa Rozentāla 
Rīgas mākslas vidusskolu, mū
su tikšanās laikā apglezno reno
vētas daudzdzīvokļu ēkas fasādi 
Plieņciemā. Tomēr viņas «bāze» 
ir lielas, vecas lauku mājas Eglāji 
Vecmokās, septiņu kilometru attā
lumā no Tukuma.  

«Es uzaugu laukos, bet nebiju ti
piskais lauku bērns, jo vecāki nebija 
lauku cilvēki,» viņa sāk savu stāstu. 
«Esmu dzimusi Ogrē, Vecmokās dzī
voju no trīs gadu vecuma.» Eglāju 
mājās bija ieprecējusies Gerdas 
vecmāmiņa. Vecāki pārcēlās, lai vi
ņu atbalstītu vecumdienās. «Nekad 
neesam bijuši lauksaimnieki. Tikai 
piemājas dārziņš, vistas un ka
za. Tētis — arhitekts, braukāja vis
apkārt, strādāja Tukumā, Engurē, 
Lapmežciemā. Viņš joprojām strā
dā. Mamma bija māksliniece un fo
togrāfe. Bija. Viņa, tāpat kā vecmā
miņa, tagad ir mirusi…» 

Vienas no laimīgākajām Gerdas 
bērnības un pusaudžu gadu atmi
ņām — visa ģimene brauc uz Rīgu, 
lai skatītos kuģus. «Tikko Latvija 
kļuva brīva, pie mums sāka vieso
ties ārzemju karakuģi, ieradās drau
dzības vizītēs. Tie bija atvērti publi
kai. Patiesībā arī tagad katrs var ap
meklēt karakuģus pasažieru ostā. 

Gerda 
       Stūre

     glezno 
militāros kuģus

«Tikko Latvija 
kļuva brīva, 
pie mums 
sāka viesoties 
ārzemju 
karakuģi. (..) 
No tām reizēm 
sirdī palika: 
tas pelēkais 
kuģis ir kaut 
kas īpašs, 
interesants un 
skaists»

— Ieva Puķe

Bet pirmajās reizēs, kad tas vēl bija 
kaut kas neredzēts, šausmīga rinda 
stāvēja!» atceras Gerda. «Mums tā 
bija tradīcija. Acīmredzot vecākiem 
arī patika, tāpēc jau veda mani. No 
tām reizēm sirdī palika: tas pelēkais 
kuģis ir kaut kas īpašs, interesants 
un skaists.»

Gerda pasmaida: nemaz ne
esot gribējusi kļūt par mākslinieci. 
Skatījusies, kā mamma strādā, do
mājusi — tik nekonkrēta, neprak
tiska profesija, grūti ar to nopelnīt, 
kāda jēga? Prātojusi —  ar kādām tik 
muļķībām nenodarbojas mūsdienu 
māksla, lai tikai pievērstu sev uzma
nību! Ko tad vēl — nostāties uz gal
vas? Es tā nedarīšu!

Rozentāļos pēc 6. klases viņa 
iestājusies tāpēc, ka spējas bijušas, 
bet, pats galvenais, — gribējies uz 
Rīgu. «Kad vajadzēja izvēlēties tē
mu diplomdarbam, sapratu — kuģa 
portrets! Tajā laikā man vispār visas 
militārās tēmas patika, gāju skatīties 
parādes. Sazinājos ar Latvijas armi
jas jūras spēkiem, lai man ļauj izvē
lēto kuģi — tas bija Virsaitis — safo
tografēt. Procesā radās klikšķis: es
mu astoņus dzīves gadus veltījusi, 
lai apgūtu profesiju, un es taču varu 
savienot to, kas man patīk, ar to, ko 
māku! Šo līniju paturu. Kopš tā laika 
sākās mana sadarbība ar Latvijas jū
ras spēkiem.»

Latvijas armijai ir pavisam 18 
kuģu, lielākais, Virsaitis, mūsu sa
runas laikā NATO kuģu grupā atro
das Francijas ūdeņos, zina stāstīt 
Gerda. Vēl ir Varonis, pieci mazā
ki mīnu kuģi, kas domāti spridzek
ļu meklēšanai un iznīcināšanai. Arī 

Gerda kuģus 
glezno gan no 
dabas, gan pēc 
fotogrāfijām, 
tagad jau labi 
pārzina katra 
uzbūvi. «Vienmēr 
mēģinu ielīst 
iekšā» 
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svarīgi. Iepazīsties, iemīli un tad 
glezno! Kuģus un laivas taču kopš 
seniem laikiem uztvēra arī kā dzīvu 
būtni, senajā Grieķijā zīmēja pat ar 
sejām.»

Protams, īpaši mīļš viņai esot 
Virsaitis, to Gerda atkārtoti glez
no arī laikā, kad notiek mūsu tik
šanās. Paralēli top norvēģu kuģa 
Olaf Tryggvason «portrets». «Jūras 

malējs» augustā bija piestā
jis Mērsragā, kāds no 

komandas devis lat
viešu māksliniecei 

pasūtījumu.
Lai nopelnī

tu maizi, nākas 
zīmēt arī daudz 
ko citu, bet ku
ģi — un tieši mili
tārie — jau vairāk 

nekā desmit gadus 
ir viņas iecienītākais 

motīvs. Paradoksāli — 
vairumā gadījumu tie uz 

audekla atdzīvojas vietā, no ku
ras jūru nevar redzēt. Mākslinieces 
mājās Vecmokās, kur viņa dzīvo ko
pā ar tēti.

«Jā, kādreiz man gribējās pro
jām, bet tagad esmu sapratusi — tā 
ir mana vieta, mana māja,» viņa 
priecīgi saka. «Ļoti patīk klusums, 
miers un sava brīvība, tas man ir ļo
ti svarīgi.» Vecmokas ir vēsturisks 
muižas centrs, pils pēc kara gan ne
tika atjaunota, tagad tur ir drupas. 
Pāris daudzdzīvokļu mājas, pārē
jās — tādas pašas viensētas kā Eglāji. 
Pagasta centrs Tume ir patālu, 
Gerdai pat ir sajūta, ka Vecmokām 
ar to nemaz īsti nav sakara. «Bet 
mums tomēr ir bibliotēka, kurā pa
sākumus taisām, ir arī audēju darb
nīca bijušā veikala telpās, pagasts 
palīdzēja biedrībai to ierīkot,» viņa 
stāsta. «Es arī eju tur strādāt, tā ir 
vērtīga pieredze — pašam uzaust se
gu vai šalli. Vēl audīšu — darbnīca ir 
tik tuvu man, unikāla iespēja! 

Laukos cilvēki mēdz sūdzēties, 
ka nekas nenotiek, bet es varētu 
teikt, ka notiek daudz. Es neesmu 
pārāk sabiedriska, tāpēc tas ir op
timāli — cilvēku gan nav daudz, bet 
man ir burvīgi kaimiņi.»

Lai gan Gerda viegli var sevi ie
domāties dzīvojam citur, viņa ne
redz iemeslu atteikties no sava dār
gā mantojuma un tā vietā pūlēties 
iegūt svešu. «Piederības apziņa ir 
viena no laimes receptes pamatizej
vielām, un man ir laimējies mantot 
piederību tik skaistai zemei un tau
tai. Dzīvi Latvijā vēl saldāku dara 
mūsdienu iespējas — varu ikdienā 
vienlaikus baudīt viensētas klusumu 
un starptautisku komunikāciju.» l

patruļkuģi, pāris krasta apsardzes 
kuterīši. «Tos arī esmu zīmējusi. 
Taisījām izstādes jūras spēku štā
bā, Latvijas Kara muzejā un citur. 
Jūras spēki to palīdzēja organizēt,» 
viņa piemin. Pašlaik izstādes nav 
dienaskārtībā, savā Facebook lapā 
uz Lāčplēša dienu un 18. novembri 
Gerda gan izstādīšot kaut ko patrio
tisku. «Kas ir vēl patriotiskāks par 
kara kuģi, pati esence!» viņa izsau
cas. Un tūlīt piebilst: «Protams, man 

ir īpaši arī kuģi, kas jau ir sagriezti 
metāllūžņos. Tāpat kā tie, kas no 
jauna uzbūvēti — jo biju kuģu būvē
tavā un redzēju, kā tas notiek.» 

Gerda kuģus glezno gan no da
bas, gan pēc fotogrāfijām, tagad jau 
labi pārzina katra uzbūvi. «Vien
mēr mēģinu ielīst iekšā,» atzīstas. 
«Gleznoju kuģus, uz kuriem esmu 
bijusi pati, visu izstaigājusi. Tad es 
uzskatu, ka kuģi pazīstu. Gleznai 
to nevajag, bet man personīgi ir 

Kāpēc Vecmokas?  Ļoti patīk 
klusums, miers un sava brīvība, 

tas man ir ļoti svarīgi.

Moto:  pankūkas ir lielisks ēdiens 
jebkurā laikā, bet viss pārējais 

ir īsumā paskaidrots 
Bībelē. 

VECMOKAS
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A
r Unu (30) tie
kamies Gulbenē, 
nevis viņas dzim
tajā Alūksnē. Una 
strādā Gulbenes 
Swedbank, un 
tur arī darbdie
nas pusdienlai

kā sarunājamies. Atzīstu Unai — lai 
arī Gulbene ir mana dzimtā pilsēta, 
sirdij tā nav diez ko tuva. «Jā, dau
dzi gulbenieši saka — Alūksnē patīk 
labāk. Man abas pilsētas šķiet skais
tas,» saka Una. Viss esot atkarīgs no 
attieksmes. Raugoties uz starojošo 
Unu, ir skaidrs — ar attieksmi viss 
kārtībā, un dzīve viņai patīk. «Katru 
dienu cenšos kādu optimisma skali
ņu vai smildziņu pieķert. Man kat
ra diena ir jauna. Ja vakar kaut kas 
sāpēja un šodien nesāp, tad par to 
nedomāju un nevelku ārā,» viņa 
smaida.

Una vienmēr zinājusi, ka atgrie
zīsies Alūksnē. Sabiedrisko attiecī
bu studijas Rīgā bija tikai iespēja ie
gūt izglītību. Nav tā, ka Rīga nepati
ka. Una izbaudīja ikrīta gājienu cau
ri Vērmaņdārzam uz darbu Finanšu 
ministrijā, taču, līdzko pieteicās 
bērniņš, pārcēlās uz Alūksni. «Par 
to nebija pat divu domu, vīrs arī ir 
alūksnietis. Ar visām četrām kājām 
bijām par atgriešanos,» saka Una. 
Alūksnē ir arī vīra vecāku ģimenes 
bizness: preces sportam un atpūtai.

Kā mazpilsētas plusu Una min 
to, ka viss ir tuvu un sasniedzams 
kājām. Nav Rīgas kņadas, katrs cil
vēks ir individualitāte. «Man prieks 
par tiem, kam Rīgā viss notiek, ta
ču nevar nepamanīt, ka arī pilsētā 

gribas būt tuvāk dabai: mājās uz 
palodzes tiek audzētas garšvielas, 
zaļumi.»

Tagad dēlam Rihardam ir seši 
gadi, meitai Patrīcijai — trīs. «Esmu 
bagāta,» Una komentē. Kad meita 
bija apvēlusies, gadu veca, Una sā
ka domāt par darba meklējumiem. 
Kādu dienu, kad nebija dāvanas ie
šanai ciemos, Una nolēma izliet sve
ci. To ģimenē viņa dara kopš bēr
nības un procesu pārzina: savulaik 
mamma strādāja komisijas veika
lā un mājās bija parafīna klucīši, ar 
ko iesmērē slēpes. «Lillā, zaļi, oran
ži. Salikām tos skārda bundžiņā un 

  Una 
Tetere-Teterovska

     sveču biznesa
izveidotāja

 «Ja rokas 
ir pareizajā 
vietā, tad viss 
aiziet. Lauki vai 
pilsēta. Dzīvo 
pilnu krūti! 
Tikai nevajag 
uzcelt ambīcijas 
augstāk par 
iespējām»

— Ieva Alberte

kausējām karsta ūdens peldē, taisī
jām svecītes. Toreiz tā bija ekono
mija, nevis ekodzīvošana,» atceras 
Una.

Draugiem sveces tā patika, ka 
Una sāka taisīt arī pēc pasūtījuma. 
Nopirka sojas vasku, jo tas neizgaro 
melniem dūmiem. Vienubrīd sapra
ta — viss, sveces jāpārdod! Iesniedza 
projektu pašvaldībai. To akceptēja, 
piešķirot 2000 latu. Tikpat daudz 
Una ar vīru vēl ieguldīja paši. Kad 
sveču liešanas katls no Amerikas 
bija klāt, «fabrika» Soul & Spirit sā
ka darboties. Darbnīca ir nelie
la un iekārtota TeteruTeterovsku 
mājās. Sveces nopērkamas veika
los Alūksnē un arī pāris vietās Rīgā 
— to menedžēt lielpilsētā palīdz tur 
dzīvojošie draugi. «Atceros, kā bija 
lauzties lielpilsētā. Liela konkuren
ce. Alūksnē viss vienkāršāk: cilvēks 
pienāk uz ielas un saka: «Tu lej sve
ces! Vai varu pasūtīt?» Vai arī uz
raksta vēstuli feisbukā.»

Pēdējā laikā Soul & Spirit ir 
daudz korporatīvo pasūtījumu, un 
tad ar vietējiem galdniekiem Una 
ēvelē skaidas, taisa kastes svecēm 
un iededzina uzņēmuma logo uz 
tām. «Vīrs jau man saka, ka es ne
māku biznesu taisīt. Ka esmu pārāk 
zemu cenu uzlikusi,» saka Una. Jo 
sveču liešanu viņa neuztver kā biz
nesu. Tā ir sirdslieta tumšajiem ru
dens vakariem. Reizēm Una darb
nīcā aizstrādājas līdz trijiem nak
tī. «Kad sākas rudens tumsa, man 
kļūst gaišāk. Sveču gaisma silda.»

Unai ir vēl kāds darbs. Divas rei
zes nedēļā Alūksnes jauniešu cen
trā viņa māca mūsdienu dejas ar 
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akrobātikas elementiem meitenēm 
vecumā līdz 10 gadiem. Pa vidu 
dejām tiek mesti ritentiņi un taisī
ti špagati. «Skatos un priecājos par 
visiem bērniem, kuri raujas uz pul
ciņiem. Es arī tāda biju. Ja cilvēks 
priecājas par katru iespēju, viņā ir 
potenciāls. Tātad spēs pašrealizē
ties. Grūtsirdība un bažas par savu 
vietu vieglāk iesakņojas, ja nav šīs 
spējas.»

Una uzskata, ka dzīvošana un 
varēšana laukos ir iespējama, ja ik
dienā mēģini justies vajadzīgs. Dari 
to, kas patīk. «Ja rokas ir pareizajā 
vietā, tad viss aiziet. Lauki vai pil
sēta. Dzīvo pilnu krūti! Tikai ne
vajag uzcelt ambīcijas augstāk par 
iespējām.»

Unu aizrauj daba. Nesen skatījās 
dokumentālo filmu par džungļiem, 
kur koki auga akmeņos. Pie sevis 
nodomāja: «Nē, Latvija skaistāka ar 
savām kļavlapām rudenī.» Unas brā
lis strādā un dzīvo Norvēģijā, viņam 
tur patīk. Savukārt mamma piecus 
gadus nostrādājusi Spānijā, divus 
Īrijā. Una gan — tik pa Latviju. «Ja 
nu kaut kā Latvijā man pietrūkst, 
tad smiltis un saule,» nosaka alūk
sniete, uzsitot ar dūri pa ceļgalu.

Svētku dienā TeteriTeterovski 
parasti brauc uz Igauniju, jo tur tā 
nav brīvdiena. «Papriecāties, kā viņi 
strādā, bet mēs atpūšamies,» sme
jas Una. Latvijas svētkus viņa gaida, 
nēsājot mēteļa kabatā karoga krā
su sirsniņu. «Patriotisms ir jāveido. 
Ikdienā ir grūti noturēt un sajust ko
pību, tāpēc svētku reizes ir tas brī
dis, kad to atjaunot un iegūt,» saka 
Una. Meitas dārziņā karodziņi pie 
mēteļiem piesprausti jau kopš no
vembra sākuma! l

Kāpēc Alūksne? Pilsēta iet līdzi 
laikam — to redzi no tiem, kas 

atgriežas vai iegriežas dzimtajā pusē.

Moto: sāc no turienes, kur esi, 
izmanto to, kas tev  ir, un 

izdari to, ko vari!

ALŪKSNE

Pēdējā laikā Unas uzņēmumam Soul & 
Spirit ir daudz korporatīvo pasūtījumu, 
un tad ar vietējiem galdniekiem Una 
ēvelē skaidas, taisa kastes svecēm un 
iededzina uzņēmuma logo uz tām. 
«Vīrs jau man saka, ka es nemāku 
biznesu taisīt. Ka esmu pārāk 
zemu cenu uzlikusi»
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T
ajā rītā, kad iero
dos Jūrmalas Alter
natīvajā skolā satik
ties ar Juri (21), viņš 
gatavojas nodarbī
bai par jaunlatvie
šiem. Juris ir pārlie
cināts, ka jebkurai 

vēstures tēmai, lai tā iegūtu jēgu, jā
būt sasaistītai ar mūsdienām. Tāpēc 
nolemj, ka jaunlatviešu nozīmi 
skaidros, mudinot skolēnus meklēt 
atbildi uz jautājumu, kāpēc viņi paši 
mācās. «Es arī kādreiz mācījos sko
lā bez īstas sapratnes, kāpēc to da
ru. It kā zināju, ka jāmācās, bet īstas 
motivācijas nopietni pieķerties mā
cībām nebija,» atzīst Juris, kuram 
kā skolotājam šis ir pirmais mācību 
gads. 

Viņš atgādina par Krišjāni Val
demāru, kurš, studējot Tērbatas 
Universitātē, pie savas istabas dur
vīm norādīja «Latvietis». Un, tā
pat kā citi jaunlatvieši, mēģināja 
panākt, lai visi latvieši tiktu pie iz
glītības. «Toreiz bija jāliek augstas 
likmes, lai latvietis tiktu skoloties. 
Tāpēc stundā runāšu par to, ka izglī
tība un tautas vienotība nav pašsa
protamas. Tauta veidojas, izkopjot 
savu izglītību un kultūru. Kultūra ir 
tā, kas veido mūsu nacionālo identi
tāti,» secina Juris.

Juris par sevi saka — patriotis
ki audzināts. Abi vecāki ir pedago
gi. Mamma Ģertrūde māca mūziku, 
tēvs Andris ir vēsturnieks, arī vēstu
res skolotājs, viens no Spīdolas ģim
nāzijas dibinātājiem. «Ģimene man 
palīdzēja apzināties tādas vērtības kā 
godīgums un lepnums. Galvenokārt 

tēvs, kuru uztveru kā savu skolotā
ju,» saka Juris. Būdams bērns, viņš 
tiepās pretī, kad tēvs viņu ņēma līdzi 
uz arheoloģiskajiem izrakumiem, 
ekspedīcijās pa Latvijas vēsturei un 

   Juris Jēkabs 

Tomašūns
māca bērniem
       vēsturi

«Mēdzam 
pārrunāt, 
kā rīkoties, 
ja internetā 
uzduras galvas 
jaucējiem. 
Lasa neīstas 
ziņas, melus, 
safabricētus 
sacerējumus. 
Internets ir 
pietiekami 
sarežģīta vide, 
tāpēc jābūt 
izglītotam»

— Marija Leščinska

kultūrai nozīmīgām vietām, veda uz 
piemiņas pasākumiem. Kā bērns ne
saprata, kāpēc tēvs tā dara, kam tas 
vajadzīgs. Lai gan Andra Tomašūna 
bijušie skolēni stāsta, ka viņa stun
das bija aizraujošas, Juris smaidot at
zīst — ļoti reti tēva stāstītajā ieklausī
jās ar interesi. «Tagad redzu, ja sko
lēniem kāda tēma ir vienaldzīga, 
viņiem šķiet, ka to nevajag. Bet jāmā
cās tik un tā,» saka Juris. «Tāpēc ta
gad atzinīgi novērtēju to, ka tēvs stin
gri noteica, ka man jādodas viņam 
līdzi, un viss — man bija jābrauc. 
Tagad, kad esmu izgājis visiem tīņu 
gadiem cauri, saprotu, ko tēvs gribē
ja panākt. Man izveidojās cieņa pret 
cilvēkiem, kuri dzīvoja pirms mums 
un kuri ir veidojuši šo sabiedrību un 
valsti. Tēvs man deva piederības sa
jūtu mūsu tautas vēsturei, kultūrai, 
zemei un valstij. Man ir atbildība tās 
priekšā.»

Tagad Juris, tāpat kā reiz viņa 
tēvs, mēģina bērniem parādīt, kā 
viņu dzīve ir saistīta ar notikumiem 
un cilvēkiem, kas dzīvojuši sen 
pirms viņiem. Piekrīt, ka vēsture ir 
tikai tik interesanta, cik interesan
ti par to stāsta. «Vēstures izpratnei 
nevajag bērnus vest pie veciem cil
vēkiem, kuri ilgi runā un nereti ne
saprot, kāpēc. Vēstures notikumi jā
saista ar mūsdienām. Bez šīs sasais
tes tā ir pilnīgi bezvērtīga.»

Juris stāsta, ka jau pirms 12. kla
ses izlaiduma eksāmeniem bijis 
skaidrībā — studēs vēsturi. Kā tā, 
ja bērnībā tēva stāsti par pagātnes 
notikumiem garlaikoja? «Bet pie
nāk brīdis, kad saproti — tūlīt beig
sies vidusskola, un visa līdzšinējā 

Kopš 18 gadu 
vecuma viņš ir arī 
zemessargs. Aiz 
pārliecības — ja 
reiz latviešiem 
ir sava valsts, to 
jāspēj pašiem 
nosargāt
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pēc Jura vārdiem. Tagad, kad baka
laura darbs ir uzrakstīts, Juris zina 
— nebūs viņš nekāds akadēmiķis, 
viņam patīk strādāt ar cilvēkiem. 
Bet jaunsargu kustību turpina pē
tīt patstāvīgi. «Citādi ir tūkstošiem 
dokumentu, liecību, atmiņu, un 
neviens ar to nestrādā». «Mans pē
tījums par jaunsargu kustību būs 
mans devums Latvijas vēsturei,» — 

tas skan kā solījums.
Redzot Juri ar vieglu 

smaidu strādājam sko
lā, ir viegli noticēt vi

ņa vārdiem, ka vi
ņa aicinājums ir 
pedagoģija. «Man 
patīk, ka spēju sa
prasties ar skolē
niem. Man patīk 
viņiem stāstīt, pa

tīk redzēt bērnu acīs 
uzplaiksnām intere

si. Viņiem pašiem ir liels 
prieks, kad pēkšņi saprot, 

kādā kultūrā radušās mitoloģiskas 
radības, vai ja spēj izprast pašrei
zējos politiskos notikumus,» stāsta 
Juris. Maģistrantūrā viņš studē pe
dagoģiju. Skolotāju galvenais pienā
kums esot sagatavot bērnus lielajai 
dzīvei. Ko tas nozīmē? «Galvenais 
ir atraisīt viņos vēlmi domāt un sa
prast. Pēc tam viss notiks pats no 
sevis. Ja skolas laikā smadzenes ir 
kustinātas, tad arī vēlāk dzīvē tās 
tiks darbinātas,» paskaidro jaunais 
skolotājs.

Kopš 18 gadu vecuma viņš ir arī 
zemessargs. Aiz pārliecības — ja reiz 
latviešiem ir sava valsts, to jāspēj 
pašiem nosargāt. «Ja kāds domā, ka 
karš Latvijā mūsdienās ir neiespē
jams, viņš rūgti maldās. Draudi ir te
pat, aiz stūra. Mums vienmēr jābūt 
gataviem cīnīties un aizstāvēt savas 
vērtības,» Juris paskaidro, kāpēc 
viņš uzskata, ka katram vajadzētu 
uzdot sev jautājumu, vai arī viņam 
nevajadzētu iestāties zemessardzē.

 «Tā ir valsts militārai aizsardzī
bai, lai stātos pretī bruņotam iebru
kumam. Bet pasargāt savu valsti no 
kiberuzbrukumiem vai hibrīdkara 
izpausmēm mēs varam ar izglītī
bu. Mēs jau tagad ar bērniem mē
dzam pārrunāt, kā rīkoties, ja viņi 
internetā uzduras galvas jaucējiem. 
Lasa neīstas ziņas, melus, safabri
cētus sacerējumus. Internets ir pie
tiekami sarežģīta vide, tāpēc, lai ta
jā uzturētos, jābūt izglītotam. Valsts 
aizsardzībai vajadzīgs intelektuālais 
potenciāls. Tas ir arī viens no ie
mesliem, kāpēc uzskatu, ka ar iz
glītības palīdzību varam gādāt, lai 
valsts, kuru mums ir izveidojuši 
senči, saglabātos.» l

Kāpēc Jelgava? Juris dzīvo Rīgā,  
strādā Jūrmalā, bet jūtas 

joprojām jelgavnieks.  
Tāpēc, ka priekšstatus par dzīvi 

ieguva Jelgavā.

Moto:  latvietis. 

JELGAVA

pasaules kārtība sabruks,» atbild 
Juris. «Tad arī man nāca apgaismī
ba, ka pašam jāsāk domāt par savu 
dzīvi un pieņemt lēmumu, ko turp
māk gribu darīt. Priecājos, ka izvē
lējos studēt vēsturi. Arī citiem iesa
ku darīt to, kas padodas. Vairāk jā
ieklausās sevī, mazāk tādu cilvēku 
pļāpās, kas cenšas ietekmēt tavus 
lēmumus.»

Vēstures studijas šķita intere
santas vienkārši tāpēc, ka Jurim, 

kā daudziem zinātkāriem cilvē
kiem, ir bauda kaut ko jaunu uz
zināt un saprast. Bakalaura dar
bu rakstīja par jaunsargu kustību 
Latvijā. Pats skolas gados bija jaun
sargos vismaz četrus gadus un kā 
students ar pārsteigumu atklāja, 
ka jaunsargu kustība radusies jau 
1932. gadā. Bet par tās darbību līdz 
pat 1940. gadam, kad Latviju oku
pēja PSRS un organizācija tika lik
vidēta, ir maz zināms. Melna bilde, 
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A
r Santu (27) tie
kamies viņas iz
veidotajā skais
t u m k o p š a n a s 
salonā Santa 
Staicelē, netā
lu no paša maz
pilsētas centra. 

Trīs telpas mūra mājas otrajā stāvā 
nebūt nav iekārtotas tagad moder
najos balti sterilajos toņos — salo
na saimniece ir apzināti izvēlējusies 
nedaudz vintage stilu, vienu sienu 
klāj tapetes ar lielām puķēm, pašā 
centrā greznojas krāšņas restaurē
tas koka durvis ar matētu stikloju
mu, kuras Santa atjaunojusi savām 
rokām, kārtīgi nopūloties ar celtnie
cības fēnu un krāsošanu. Te ir omu
līgi un jauki un tā vien gribas palūgt 
Santu, lai atjauno man manikīru — 
šķiet, ar viņu būtu interesanti apru
nāties kā ar ikdienišķu sarunu bied
reni, nevis intervējamo.

Staicelē Santa ir ieprecējusies — 
dzimusi Salacgrīvā, viņa iedraudzē
jās ar puisi no netālajiem Rozēniem 
un, sākot kopdzīvi, nolēma pielāgo
ties vīram un viņa vecāku saimnie
cībai, pārceļoties uz Staiceli. Neilgi 
pēc tam pieteicās dvīņu puikas, un, 
kad viņiem apritēja divi gadi, Santa 
izdomāja raudzīties pēc darba. Ne
daudz pastrādājusi mazos darbiņos, 
piemēram, vietējā veikalā par pār
devēju, viņa saprata, ka tas galīgi 
nav domāts viņai. «Pārāk necilvēcī
gi.» Tad viņa pamanīja pašvaldības 
izsludināto projektu biznesa ideju 
atbalstam un pieteicās.

Sākumā gājis grūti — nebūdama 
apveltīta ar ekonomisko domāšanu 

(Santa studējusi pedagoģiju), viņa 
nekādi nespēja saprast, kā lai uz
raksta projekta pieteikumu, jo tur 
bija gan jāizdomā vīzija, gan jāiz
plāno gada apgrozījums. Taču palī
gā nāca draudzenes, un visas kopā 
darbu paveica, kas vainagojās ar at
balstu 2500 eiro apmērā. «Sākumā 
domāju — tik daudz! Bet, kad sāku 
darīt, sapratu, ka tas ir ļoti maz. Bet 
paldies par to pašu!»

Vietas iekārtošanā ļoti palīdzē
ja arī vietējie jaunieši — kad bija jā
uznes otrajā stāvā vesela piekabe 

Santa 
      Lazdiņa

        skaistumsalona
īpašniece

«Te viss notiek 
no mutes mutē 
— no vienas 
puses, forši, ja 
par tevi uzzina 
labas lietas, bet, 
no otras puses, 
pamēģini tik 
kļūdīties, uzreiz 
būs zīmogs 
pierē»

— Dace RukšāneŠčipčinska

ar ķieģeļiem, puiši pat sacentušies, 
kurš vairāk uznesīs ar vienu rāvie
nu. Tas ir labais mazpilsētā: ja kāds 
kaut ko dara, tad visi par to zina, 
un, ja esi labestīgs, pretimnākošs 
un smaidīgs, palīdzīgas rokas vien
mēr atradīsies. Tajā pašā laikā «te 
viss notiek no mutes mutē — no vie
nas puses, forši, ja par tevi uzzina 
labas lietas, bet, no otras puses, pa
mēģini tik kļūdīties, uzreiz būs zī
mogs pierē».

Tagad uz salonu Santa nāk gan 
strādāt, gan atpūsties no mājas rū
pēm — darbu viņa uztver arī kā ho
biju, jo paralēli profesionālajām lie
tām te var kārtīgi izrunāties, uzzināt 
jaunumus, pārslēgties uz citām do
mām. Santa pati taisa manikīru un 
pedikīru, vaksāciju un sejas proce
dūras — tik mazā vietā nevar spe
cializēties tikai uz vienu. To arī ap
liecinājušas draudzenes, kas strādā 
Lielbritānijā: arī tur salonu meista
res māk visu. Nepieciešamās pras
mes Santa apguvusi Rīgas kursos, 
uz kuriem braukājusi brīvdienās.

Interese par kosmetoloģiju San
tai radās pēc bērnu piedzimšanas, 
jo toreiz hormonālu pārmaiņu ie
spaidā uz sejas izmetās pūtītes 
un šķita interesanti atrast veidu, 
kā no tām atbrīvoties profesionā
li. Tagad viņa vēlas apgūt arī vīrie
šu matu griezumus, taču pie sie
viešu matiem vēl neriskē ķerties, 
bail. Santa atzīst, ka nekaitētu lie
lāka pārliecība un spēcīgāks paš
novērtējums, bet tas vēl jāapgūst. 
Viņas sapnis ir kļūt par profesionā
lu kosmetoloģi, tomēr tad vismaz 
četri gadi jāmācās, un pagaidām 

Santas sapnis 
ir pašai kļūt par 
profesionālu 
kosmetoloģi
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Santa tik pamatīgai izglītībai vēl ne
var saņemties — darba tāpat pāri 
acīm, un mazie puikas aug griezda
mies. Viņas klienti ir ne tikai vietē
jie — pie Santas brauc arī meitenes 
no Salacgrīvas, Cēsīm, Valmieras, 
jo pakalpojumi te ir lētāki un kva
litāte neatšķiras no lielāko pilsētu 
piedāvājuma.

Uz Rīgu pārcelties Santa nemaz 
nedomā — viņu neinteresē izplesties 
desmit filiālēs, iejukt burzmā un īg
nos cilvēkos. Mazpilsētā tieši tas ir 
forši, ka tevi pamana, paslavē, at
zīst, ka esi nozīmīgs. Tajā pašā lai
kā Rīga nemaz nav tik tālu — ja gri
bas uz teātri vai kādu izstādi, mie
rīgi var aizbraukt: pusotra stunda 
ceļā ir tieši ideāls laiks, lai izdomātu 
savas domas, pafantazētu. Arī tepat 
Staicelē kultūras dzīve nemaz nav 
tik provinciāla — uz pasākumiem 
biļetes bieži vien ir pilnībā izpirk
tas jau ilgi pirms sākuma. Kultūras 
nama vadītāja ir ļoti aktīva, vismaz 
reizi mēnesī ir koncerti vai balles ar 
galdiņiem, amatierteātra iestudēju
mi, vasarā pilsētā noris aktīva fut
bola dzīve — te uz meistarklasēm ie
radušās pat komandas no Spānijas.

Santas vīra vecākiem ir plaša 
lauku saimniecība ar dažādām lauk
saimniecības kultūrām, vīrs vienmēr 
dodas palīgos, un arī Santa iesais
tās aktīvajā zemnieku dzīvē. Ar lau
ku strādniekiem bieži vien ir problē
mas gan alkoholisma, gan bezatbildī
bas dēļ, tāpēc Santa laiku pa laikam 
pati sēžas pie traktora stūres. «Tagad 
ar modernajiem traktoriem kas tur 
ko nemācēt — tikai ieliec ātrumā un 
brauc. Dažreiz nāk smiekli par situā
cijām, kad uzzini, ka tavs traktors 
ir dārgāks par glaunu mersi. Daudz 
prestižāk ir bildēties pie traktora,» 
smejas Santa.

Viena no Santas romantiskajām 
izklaidēm, kā viņa to pati sauc, ir 
došanās līdzi vīram izbraucienos 
ar baļķvedēju — tas ir vīra pamat
darbs. Tās reizes esot īpašas — at
rasties lielā mašīnā, augstu virs ze
mes, kad vari ielūkoties māju otrā 
stāva logos, un, ja vēl brauciens no
tiek naktī, mēnessgaismā, pa glez
nainajiem starppilsētu ceļiem, tad 
esot izcili romantiski un fantāzijas 
rosinoši.

Staicelē pēdējos gados atgriežas 
arvien vairāk jaunu cilvēku, un paš
reiz esot tā, ka jaunajiem vairs īpa
ši neesot, kur palikt — visas dzīvo
jamās mājas ir aizņemtas, arī Santa 
ar laiku plāno izvākties no dzīvok
ļa un būvēt savu ģimenes māju. 
Vai tas būs tepat Staicelē, vai tuvāk 
Valmierai, vēl nav skaidrs, taču pil
nīgi noteikti viņa zina, ka no lauku 
vides nevēlas atvadīties. «Te ir jau
ki, daudz cilvēku, visi cits citu pie
pasē un uzpasē. Visi vienmēr zina, 
ja kāds kur aizbrauc vai aiziet. Te 
nekad nevarētu notikt kā Rīgā, kad 
kāds nomirst un vairākus mēnešus 
par to neviens neceļ ne ausu. Ja esi 
pazudis divas dienas bez brīdināša
nas, visi uzreiz ceļ traci.» l

Kāpēc Staicele? Patriotiska sajūta, 
vecāki un vīra vecāki ir gājuši Baltijas 
ceļā — tas ir ieaudzināts, kā iekodēts.

Moto: galvenais — nepazaudēt 
līdzcietību, cilvēcību un 
saikni ar apkārtējiem.

STAICELE
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K
amēr mēs ru
nājām, Kristam 
(28) šķīvī atdzisa 
griķi, un tos nā
cās atstāt neap
ēstus. Bitēm tā ir 
ļoti vērtīga kultū
ra, bet grūti kul

tivējama. «Nabaga griķi,» viņš no
saka, kad jau braucam uz Rīgas 
centru busiņā, ar kuru viņš no lau
kiem ieradies pēc būvmateriāliem. 
Neracionāla līdzekļu izlietošana un 
negausība Kristu kaitina. Gan ikdie
nas dzīvē, gan biznesā.

Īsts nīgrandnieks, te uzaudzis, 
mācījies pamatskolā, bet vidussko
lā gājis Liepājā. Pēc tam Liepājas 
Universitātē mācījies jauno mediju 
mākslu. Tas bija veids, kā pievērst 
uzmanību idejām, kas pašam ir sva
rīgas, — studiju darbus veidoja par 
ilgtspēju un ekoloģiju. Tomēr pēc 
studijām likās, ka laukos tās īste
not dzīvē būs vieglāk. Te bija dzim
tas īpašums. Turklāt lauksaimniecī
bā darba rezultātu iespējams redzēt 
nepastarpināti. Paša izdarītais ne
kur nepazūd. Jau šobrīd uzņēmu
mam piesaistītas ievērojamas inves
tīcijas, ieguldīts gandrīz ceturtdaļ
miljons eiro. «Jo vairāk izdaru, jo 
lielāka ir atdeve, būs lielāka raža.» 
No vecākiem iemācījies, ka sāktais 
ir jāizdara līdz galam.

Ielēcis pēdējā vilcienā — tā par 
savu darbību lauksaimniecībā saka 
Krists. Pirms sešiem gadiem, kad 
viņš aktīvi sāka rosīties ar biškopī
bu dzimtas īpašumā Nīgrandē, vieg
lāk pieejama bija zeme. Arī projek
tu konkurence pēckrīzes laikā bija 

ievērojami mazāka. «Aiz manis pa
liek tikai drumslas.» Subsīdijas par 
lauksaimniecības platībām iegrie
zušas riteni, kuru grūti apstādināt. 
Uzņēmēji laukos gatavi iegādāties 
platības, tikai lai saņemtu tiešmak
sājumus, kaut gan zemes apsaim
niekošanai pašiem trūkst resur
su — gan materiālu, gan cilvēku. Ja 

   Krists 
Ēberliņš

biškopis

 «Es esmu 
tas mazais 
putniņš, kas 
knābā gaļu ārā 
no krokodila 
zobiem,» Krists 
smejoties 
iezīmē bišu 
īpašo vietu gan 
ekosistēmā, 
gan lauksaim-
niecības 
biznesā

— Marija Leščinska

tiešmaksājumus pārtrauktu, dau
dzi nonāktu uz bankrota robežas. 
Tāpat arī projektu konkursi, kuros 
uzvar cilvēki bez reālas pieredzes 
lauksaimniecībā. Iegūst finansēju
mu, iepērk lopiņus, bet rūpēties par 
saimniecību nespēj. 

Krists subsidēšanu neatbalsta 
un to pateicis arī Eiropas Komisijas 
pārstāvjiem, kad delegācija viesojās 
Nīgrandē. Uz Ēberliņu dravu brauc 
daudz ciemiņu. Drīz būs jāievieš 
aizsargtērpi, kas paredzēti tikai žur
nālistiem, viņš smejas. Tomēr Krists 
nesaprot, kāpēc jauna cilvēka vēl
me dzīvot un strādāt laukos būtu kā 
īpaši jāizceļ.

Reizēm šķiet, ka rīdzinieki un cil
vēki ārpus Latvijas viņu darbošanos 
novērtē vairāk nekā vietējie. Lielu 
daļu produkcijas Krists eksportē. 
Vietējiem kaimiņa aktīvā darbošanās 
liek arī pašiem ik dienu darīt vairāk. 
Daudziem tas nav ērti. Gribas, lai ne
vis ciemos brauktu Eiropas Komisija, 
bet varētu mierīgi dzīvot. Savukārt 
biškopji cits citam, protams, ir kon
kurenti. «Tā ir meistara lieta.» Arī 
Krists būtu gatavs amata prasmes 
nodot saviem bērniem, izstāstīt brā
ļu bērniem, bet konkurentiem savu 
spēku neatdotu — lai gan grib, lai la
bi iet ne tikai pašiem, bet arī citiem. 
Labprāt pērk dažādus pakalpojumus 
no jomas speciālistiem. Arī inventā
ru pērk gatavu. Tā ir iespēja gan pa
šam mazāk strādāt, gan atbalstīt ci
tus. «Es esmu idejas cilvēks,» par se
vi saka Krists.

Izglītības gan pietrūkst. Ne tikai 
zināšanu, bet arī sabiedrības uztve
res dēļ. «Lai lauksaimniecībā pret 

Krists 
lauksaimnieku 
subsidēšanu 
neatbalsta un 
to pateicis arī 
Eiropas Komisijas 
pārstāvjiem, 
kad delegācija 
viesojās Nīgrandē
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tevi nopietni attiektos, vajag izglītī
bu lauksaimniecībā,» viņš skaidro. 
Jau pēc augstskolas beigšanas Krists 
absolvēja tehnikumu Vecbebros. 
Regulāri devās no Nīgrandes uz čet
ru stundu attālumā esošo skolu, lai 
mācītos par bitēm. Tomēr studijas 
Lauksaimniecības universitātē ar 
savu maģistra grādu mākslās varētu 

bites labvēlīgi ietekmē ikvienu līdzās 
augošu kultūru, šāda sadarbība ir ab
pusēji izdevīga. Norēķinās gan ar me
du, gan ar apputeksnēšanu. Tomēr 
Latvijā vēl nav sasniegts tāds līme
nis, lai zemnieki apzinātos bišu lielo 
nozīmi un par iespēju stropus turēt 
līdzās saviem laukiem maksātu pa
šiem biškopjiem. Tā tas ir daudzviet 
pasaulē. «Es esmu tas mazais put
niņš, kas knābā gaļu ārā no krokodila 
zobiem,» Krists smejoties iezīmē bi
šu īpašo vietu gan ekosistēmā, gan 
lauksaimniecības biznesā.

Viņš strādā viens. «Šobrīd ir tā 
— ja es nomirtu, saimniecība apstā
tos.» Un par situāciju laukos saka — 
kā taigā. Ikdienā apbraukājot bišu 
stropus diezgan plašā teritorijā, viņš 
redz skaudro realitāti — lauki ir no
pirkti, tos it kā apsaimnieko, bet cil
vēku nav. Vecākā paaudze noveco, 
jaunie ir aizbraukuši. Ļoti grūti atrast 
arī palīgus ikdienas darbos. «Tāpēc 
es skrienu kā nojūdzies. Strādāju div
padsmit stundu dienā.» Bet mērķis 

ir izveidot saimniecību, kas 
spētu funkcionēt neatka

rīgi no saimnieka klāt
būtnes. «Varētu dzī

vot sev. Lai gan es 
esmu viens, jau ta
gad saku «mēs». 
Jo zinu, ka kādā 
brīdī būsim mēs.» 
Ticu tam, ko daru, 

un cilvēki apkārt tic 
man, saka Krists.

Vecāki sākotnēji 
neatbalstīja Krista darbo

šanos laukos, jo tas ir fiziski ļoti 
grūts darbs. Prasa daudz spēka un 
laika. «Būs vēl grūtāk un grūtāk, ti
kai pēc tam paliks vieglāk. Man vei
cas, jo neesmu precējies, man nav 
bērnu.» Lai atrunātu Kristu, tēvs, 
kurš visu mūžu nostrādājis par me
hānikas inženieri, savās zināšanās 
dalās negribīgi. Piekrīt parādīt tikai 
tad, kad Krists pasaka — darbam, ko 
varētu izdarīt paši, algos kādu citu. 
Aktīvi biznesā iesaistījies Krista ve
cākais brālis. Uzņēmums nes dzim
tas vārdu. Tas ir skaists stāsts, kas 
palīdz arī uzņēmuma mārketingā.

Rīgā Krists iebraucis, lai nokār
totu darba lietas un ātri vien vēlas 
doties atpakaļ uz mājām. Cits pla
šums. Arī ar palielo kravas busu tur 
var braukt bez bēdu, kamēr galvas
pilsētas ielās tā gabarīti visu laiku 
liek iespringt. Kad saku, ka viņa ik
diena izklausās grūta, Krists nepie
krīt. Jā, jāstrādā ir ļoti daudz, tomēr 
skaidri zina gan to, kāpēc to dara, 
gan — kāds būs rezultāts. Tikai bei
gās nosaka: «Ir sajūta, ka jādomā 
vairāk par sevi.» l

sākt tikai no paša sākuma — stāties 
atkal bakalaura, nevis doktora līme
ņa studijās. Lai gan maģistra darbs 
bija par bitēm.

Ēberliņu dravā ir 360 bišu saim
ju. Tomēr saimniecībā nav ne hektā
ra zemes. Iespēju turēt savus stropus 
uz citu zemes Krists sarunājis ar lauk
saimniekiem tuvējos novados. Tā kā 

Kāpēc Nīgrande? 
Nekad neesmu bijis no 

Nīgrandes prom, te ir manas mājas.

Moto: ja ieej mežā pēc kokiem, 
kamēr krava nav pilna, 

mājās neaiziesi.

NĪGRANDE



NOVEMBRIS, 201752

K
amēr Luīze (31) 
gatavo mums tē
ju, es, lai noska
ņotos intervijai, 
vēl iemetu aci vi
kipēdijā un šaus
mās saķeru gal
vu — esmu atnā

kusi pie Luīzes tieši viņas dzimša
nas dienā pilnīgi tukšām rokām, pat 
bez marinētu sēņu burciņas! Taču 
Luīze mani mierina: viņa nekad ne
svin, jo, kā jau vairumam rakstnie
ku, nepatīk cilvēku pūļi un ņudzek
lis. Luīze ir riktīgs introverts, tomēr 
šovakar viņa dosies uz ballīti, jo ap
gādam Neputns, kas izdod arī viņas 
grāmatas, aprit tieši 20 gadu.

Savu pirmo grāmatu Stāsts par 
pakaļasti Luīze sarakstīja 21 gada 
vecumā, kad bija ieslīgusi vienā no 
savām depresijām un meklēja vei
du, kā sevi atgūt. Apgāds Zvaigzne 
tobrīd bija izsludinājis konkursu, 
un Luīze, atcerējusies to laimes sa
jūtu, ko bērnībā guva, rakstot stās
tiņus, nolēma vēlreiz atgriezties ta
jā gaišajā laikā. Tagad viņa atzīst, 
ka stāsts bijis vājš. «Didaktisks, ar 
morāli. No sērijas «kā rakstīt bēr
niņiem».» Taču grāmatas izdošana 
viņai deva pārliecību, ka pati spēj 
izrauties no melnā cauruma. Pirmā 
publikācija deva uzrāvienu mēģi
nāt vēl un vēl.

Viņas slavenākā bērnu grāmata 
Maskačkas stāsts bija jau trešā viņas 
kontā, bet Luīze atzīst: «Priekš ma
nis pirmā, kur sevi atradu un pietei
cu. Sevi izliku visu. Maskačku rak
stīju ļoti ilgi, nekad nebiju līdz ga
lam apmierināta. Tagad ir sajūta, ka 

zinu, ko daru, un jau ar pārliecību 
mēģinu iemest sevi citos ūdeņos, 
kur man jāiemācās no jauna pel
dēt.» Un ne velti — 2014. gadā šī grā
mata saņēma Latvijas Literatūras 
gada balvu kategorijā Gada labākā 
grāmata bērniem, tai top arī ekrani
zācija animācijas filmas veidā, un — 
olā! — nākamgad aprīlī šo vienreizē
jo stāstu par Maskavas ielas geto ar 
ielu bērniem un runājošiem suņiem 
izdos Lielbritānijā ar nosaukumu 
Dog Town.

   Luīze 

Pastore
bērnu grāmatu
     autore

Nākamgad 
vienreizējo 
stāstu par 
Maskavas ielas 
geto ar ielu 
bērniem un 
runājošiem 
suņiem izdos 
Lielbritānijā 
ar nosaukumu 
Dog Town

— Dace RukšāneŠčipčinska

Taču Maskačkas stāsts nav vie
nīgais Luīzes lielais sasniegums — 
2016. gadā viņa saņēma vēl vienu 
Latvijas Literatūras gada balvu par 
grāmatu sērijā Mākslas detektīvi iz
doto trešo grāmatu par gleznotāju 
Niklāvu Strunki, kas ir viņas mīļā
kā no pašas sarakstītajām. «Es tur 
ieguldīju daudz darba un sapratu 
mākslinieku, man izdevās viņu pa
rādīt godīgi — viņš bija rupeklis, sie
vietes īpaši necienīja, varēja visādas 
preteklības pateikt, bija traks un ne
valdāms, un to visu es negribēju no
tušēt. Man šķiet, ka man izdevās.»

Dzimusi un augusi Siguldas no
vada lauku ciematiņā, Luīze jau vi
dusskolas laikā pārvācās uz Rīgu, lai 
beigtu Franču liceju, tad sekoja pār
traukuma gads, dzīvojot Dānijā, un 
studijas Latvijas Kultūras akadēmijā 
dāņu valodas kursā. Taču drīz vien 
Luīze saprata, ka par literatūras tul
ku nevarēs strādāt — viņai ir pārāk 
liels radošais gars un vienmēr gri
bas rakstnieka tekstu uzlabot, ielikt 
tajā kaut ko no sevis, bet tulkiem tas 
neder.

Kā pagrieziens Luīzes dzīvē nā
ca sludinājums Kultūras akadēmijas 
vestibilā — rakstnieku māja Visbijā 
meklēja praktikanti, Luīze pietei
cās un tika pieņemta. Strādājot Got
landē, viņa atklāja kultūras menedž
menta aizkulises un saprata, ka tas 
ir darbs, kas labi padodas un ir in
teresants. Vēlāk sekoja darbs vai
rākos kultūras projektos, arī džeza 
festivālā Rīgas ritmi un Kalnciema 
ielas kvartāla kultūras aktivitātēs. 
Es vaicāju, vai nav nedrošības sajū
tas, lēkājot no projekta uz projektu 

«Varbūt neesmu 
sevišķi mīlēta 
autore, jo cīnos 
par visu mūsu 
tiesībām būt 
apmaksātiem, un 
lai dokumenti, 
kurus parakstu, 
būtu godīgi, 
ievērojot gan 
autortiesības, 
gan mantiskās 
tiesības. Esmu 
pret fiktīviem 
līgumiem, kādus 
mums reizēm 
izsniedz» 
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pašapziņa, gan atziņa, ka «es labāk 
jūtos brīvībā — korporācijā es biju 
sarūdzis mākslinieciņš, kas visiem 
traucēja».

Pašreiz Luīze ir bērna kopšanas 
atvaļinājumā, daudz laika pavada 
kopā ar mazo un perina idejas nāka
majiem darbiem. Ideju viņai daudz. 
Top nākamā Mākslas detektīvu grā
mata, un šoreiz tā būs par Marku 
Rotko, bet ar rakstīšanu neiet ātri, 
jo mākslinieks ir gana sarežģīts un 
bieži vien nesaprasts. Pati Luīze ir 
izjutusi katarsi no Rotko darbiem 
un arī šajā grāmatā, tāpat kā citos 
Mākslas detektīvos, plāno būt mak
simāli godīga, aprakstot arī to, ka 
mākslinieks dzīvojis smagā depresi
jā un dzīvi beidzis pašnāvībā.

Vēl Luīzei padomā bērnu grā
mata par latviešu lielo ceļotāju 
Aleksandru Laimi — viņa rakstīs par 
viņa diviem bērniem, kas uzauguši 
džungļos kopā ar zelta drudzī mīto
šo tēvu, kas bērniem ļāvis spēlēties 
ar dimantiem.

Salaspilī Luīze nokļuva, jo tur 
bija viņas dzīvesbiedra māja. Dau
dziem šī vieta ir tikai Rīgas guļam
rajons, taču tas, kā Luīze man stās
ta par Salaspili, liek man domāt — te 
slēpjas vēl vismaz viens aizraujošs 
stāsts. Ikdienā staigājot ar ratiem pa 
apkārtni, viņa ir atklājusi kādu pa
galam kolorītu ieliņu, kur mīt spilg
ti personāži, kas tā vien prasās tikt 
pārlikti uz papīra. «Es nevaru tev 
par viņiem stāstīt, jo taisos rakstīt — 
man jau galvā viss rosās!»

Bet, kamēr jaunie stāsti vēl tikai 
rodas, Luīze apceļo Latvijas biblio
tēkas un skolas, kur uzstājas ne ti
kai ar savu grāmatu lasījumiem, bet 
arī spēlē ar bērniem detektīvspēli, ir 
sagatavojusi mazu rakstīšanas meis
tarklasi. Lielu daļu no šiem braucie
niem finansē Valsts kultūrkapitāla 
fonds un organizē vietējie aktīvis
ti, tāpēc benzīnam pietiek un maz
liet, mazliet vēl paliek pāri. Pret lī
gumiem Luīze attiecas ļoti strikti. 
«Varbūt neesmu sevišķi mīlēta au
tore, jo cīnos par visu mūsu tiesī
bām būt apmaksātiem, un lai doku
menti, kurus parakstu, būtu godī
gi, ievērojot gan autortiesības, gan 
mantiskās tiesības. Esmu pret fik
tīviem līgumiem, kādus mums rei
zēm izsniedz.» Ja sanāk kādi kon
flikti vai neskaidrības, Luīzi aizstāv 
viņas jurists, pašas vīrs, jo rakstnie
kam, viņasprāt, ir jārūpējas tikai 
par radošumu.

Luīzei rakstīšana nekad nebūs 
ikdienas darbs, to viņa saglabā sev 
kā «deserta odziņu» un raksta tikai 
to, ko pati no visas sirds vēlas un ne
var nepierakstīt. l

Kāpēc Latvija? Man ir paveicies — 
dzīve ir izklājusies manā priekšā tā, 

lai es šeit būtu vajadzīga.

Moto: būt pēc iespējas godīgākai 
un vēlēties, lai pretī arī būtu 

godīgi cilvēki pat tad, 
ja tas ir sāpīgi.

un nezinot, vai būs stabi
li ienākumi? Luīze atzīst, 
ka sākumā tā esot bijis un 
viņa divus gadus nostrādā
jusi par zobratiņu lielā kor
porācijā, taču drīz saprata, ka 
nespēj diendienā radīt tekstus 

pieaugušajiem. «Man katrs 
teksts ir kā dzemdības, un 
tas ikdienas darbam ir par 
daudz prasīts.» Aiziet bi

ja ļoti grūti, bija pamatīgas 
bailes no iespējamās nestabi

litātes, taču paralēli augusi gan 
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I
vars dzīvo meža vidū. Jaun
gulbenē, netālu no uzdam
bētās Liedes upes. Ceturto 
gadu ar savu Ilzi un meitu 
Annu viņš ir dzimtajā vie
tā, otro gadu — paša būvētā 
mājā. Lai pa kuru logu ska
tītos, visur redzams mežs. 

Vaicāts, cik īsti Ivaram ir gadu, viņš 
domā. Pajautā Ilzei. Uzzina, ka ir 
34.  «Bet cik tad Andim ir gadu? 
Mēs apsveicām?» Ivars vaicā par 
brāli. Andis ir jaunāks un ar ģime
ni dzīvo Rīgā. Ivara māsa Ieva dzīvo 
Gulbenē, strādā par grāmatvedi un 
šobrīd iegūst trešo augstāko izglītī
bu. «Nav jēgas nevienu spiest dzīvot 
laukos. Pašam jāizvēlas,» pārlieci
nāts ir Ivars.

Ivars ir ihtiologs, tātad zivju pēt
nieks. «Tāpat kā Māris Olte, tikai 
bez PR,» viņš smejas. Vienpadsmit 
gadus viņš nostrādājis zinātniska
jā institūtā Bior, monitorējot zivis 
Latvijas ūdeņos. Lielākoties Kolkā, 
Pāvilostā, Papē. Nedēļas nogalēs vil
ka uz mājām, un Ivars brauca pāri 
visai Latvijai. 

«Šķiet, esmu savu normu no
braucis. Kad Ilze aicināja ceļoju
mā ar draugiem busiņā uz Itāliju, 
es atteicos. Nevēlos truli dedzināt 
benzīnu uz autobāņa un sēdēt ma
šīnā stundām. Ilze laikam apvaino
jās,» saka Ivars, bet no otras istabas 
skan atbilde, ka nav gan apvainoju
sies. Pieradusi, ka Ivars vislabāk jū
tas viens un mežā. Ar visu savu ma
ģistra grādu bioloģijā. «Es saprotu, 
kāpēc viņam vajadzēja laukus: Rīgā 
nevar medīt un strādāt ar koku,» 
Ilze pievienojas sarunai.

Braukāšana no Rīgas vai Kolkas 
uz Jaungulbeni Ivaram bija pierasta. 
Kolēģi — jauki. Nomocīja tikai viens 
jautājums: cik ilgi tā dzīvošu pa jū
ru? Līdz 40 gadiem? Līdz 50? Ivars 
vienmēr bija zinājis, ka reiz dzīvos 
Jaungulbenē. Kāpēc ne tagad? Viņš 
pameta darbu pirms četriem ga
diem. Neko daudz nevaicādams ve
cākiem, sāka mežā gāzt kokus savai 
mājai. Viena sniegliece, otra, un ma
teriāls būvei krājās.

Kažmeriem ir 27 hektāri zemes 
un meža, un Ivars organiski pieņē
ma, ka kādi koki jau nu pieder arī 
viņam. Tieši tikpat viegli notika lē
muma pieņemšana par pārcelša
nos. Ilze jau nojauta — kaut kad tas 

   Ivars 

Kažmers
      mednieks un 
meža mīļotājs

«Citi šausminās 
— kā tā, 
acīs zvēram 
pirms nāves 
paskatīties! 
Bet vai nopirkt 
gaļu plastmasas 
iepakojumā ir 
humāni?» 

— Ieva Alberte

notiks. Sākt jaunu dzīvi bez drau
giem un ierastā viņai bija grūti. 
Turklāt pirmos divus gadus viņi dzī
voja īrētos dzīvokļos Gulbenē. «Bija 
diezgan depresīvi. Anna tikko pie
dzimusi. Ivars pa mežu ķer caunas 
vai ceļ māju. Es — svešā pilsētā,» at
ceras Ilze. Ivars piebalso: «Jazdījos 
pa mežu, jo tolaik par vienu caunas 
ādu labi maksāja, ap 40 latu.»

Lai neieslīgtu pēcdzemdību de
presijā, Ilze jau aizgāja strādāt, kad 
meitai bija astoņi mēneši. Atrada, 
ko darīt: jaunatnes lietu speciālis
te Gulbenes novada domē, pēc tam 
projektu vadītāja biedrībā  Dēms. 
«Darbu visur var atrast. Pilnīgi no
teikti,» viņa saka. Ik rītu 20 kilomet
rus brauc uz darbu Gulbenē, ved 
Annu uz bērnudārzu.

Ivara un Ilzes māja «iekārtoju
sies» nelielā uzkalnā netālu no Ivara 
vecāku mājas. Pakalna veids ir oss. 
Tā arī neoficiāli iesaukuši mājas — 
Osi. Vietu noskatījis, staigājot pa 
mežu. «Mājas pamatos ir trejdevi
ņi akmeņi. Nejauši,» Ivars saka par 
27 stabiem, kas veido mājas karka
su. Visu viņš cēlis pats. Arī mēbe
les paša darinātas. Ziemassvētkos 
būs otrais gads savā mājā. Darāmā 
vēl daudz. Sākot no logu aplodām, 
beidzot ar otrā stāva izveidošanu. 
«Sava māja ir sava. Rīgā biju nomai
nījis desmit dzīvesvietas. Tātad trīs 
mēnešus no savas dzīves nostaipī
jis mantas,» secina Ivars. Viņa ru
nas veids ir mierīgs, šķiet, viņš vis
pār nesatraucas. Saku Ilzei, ka tas 
brīžam varētu uzvilkt. Ilze nosmej: 
«Viņš nekad nedusmojas. Nekad 
runāšana nepāriet skaļā tonī. Kad 

Ivars ir ihtiologs, 
tātad zivju 
pētnieks. «Tāpat 
kā Māris Olte, 
tikai bez PR,»
 viņš smejas 
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«Laukos romantikas varētu būt 
vairāk,» Ilze ieminas, un Ivars ie
saka to mācēt saskatīt. «Jā, kaulos, 
kas mētājas pagalmā?» viņa sme
jas. Protams, ikdienā viņa spējot sa
skatīt arī romantiku. Reiz vasarā ap
sēdusies plika uz lieveņa, dzērusi 
šampanieti un nodomājusi: «Man 
taču pieder miljons!» To pašu teiku
ši holandieši, kuri nejauši iestrēgu
ši Jaungulbenē. Putnu gidam saplī
sis auto. Viesi stāstījuši, ka savā zemē 
maksātu milzīgu naudu, lai pa virtu
ves logu redzētu dzilnu.

Latvijas simtgadē Ivars novēl vai
rāk drosmes: cilvēkos, politikā, rīcī
bas brīvībā. Pārstāt meklēt vainu ci
tam citā, sākt ar sevi. «Gribu redzēt 
cilvēkos paškritiku un pašdisciplīnu. 
Tas dotu Latvijai lielu impulsu un iz
rāvienu.» Savai paaudzei viņš tic. Tā 
ir spējīga pieņemt dažādo un priecā
ties, ka ir daudzveidīga. «Darot lauku 
darbus, es parādu, kas ir mani sen
či. Manas saknes,» saka Ivars. Nesen 
viņš ar Ilzi iestādījis jaunu meža stūri. 
Mazas, smukas eglītes. l

Anna kaut ko viņam stās
ta, var arī nedzirdēt.»

Ilze un Ivars iepazinās 
Rīgā brīvās cīņas nodarbī
bās. Zem viena jumta trenē
jās desmit gadus, taču tuvāki 
kļuva, kad Ivars bija brīvs no ie
priekšējām attiecībām, kurās aug 
dēls Hugo. «Es zinu, ka mani nav 
viegli izturēt. Visu laiku braukāju uz 
laukiem, tas var nogurdināt,» saka 
Ivars.

Rīgā abiem bija sajūta, ka nauda 
izkūst, bet laukos ar šo sajūtu nav sa
stapušies. Rīgā puse algas aizgāja par 
dzīvokļa īri un komunālajos maksā
jumos, tagad sanāk pat teātrim atlici
nāt. «Īstenībā pat biežāk uz izstādēm 
izraujos, nekā Rīgā dzīvojot. Rīgā es
mu bieži darba dēļ,» saka Ilze.

Izmaksas Jaungulbenē ir nelie
las. Visvairāk aiziet degvielā. Drē
bes viņi pērk maz. Pārtiku lielu daļu 
izaudzē. Gaļu mežā nomedī Ivars. 
Jā, pats. «Citi šausminās — kā tā, 
acīs zvēram pirms nāves paskatī
ties! Bet vai nopirkt gaļu plastmasas 

iepakojumā ir humāni? Ja 
tu ēd gaļu, tu nogalini jeb
kurā gadījumā,» saka Ilze.

Naudu Ivars pelna kā 
pašnodarbinātais. Mūrē skur

steņus, medī, palīdz vecākiem 
mājas darbos. Un darbojas pie 

draugiem, kuri Druvienā taisa ma
sīvkoka mēbeles ar dzīvnieku ra
giem un ādām.  Draugi īsteno vē
rienīgu Lauku atbalsta dienesta 
projektu. 

Kā laukos pietrūkst? Ilze gribē
tu Gulbenē vairāk kafejnīcu, kurās 
neskan Star FM. Vairāk alternatī
vu pasākumu. Ivaram gan nekā ne
trūkstot. Mirkli padomājis, viņš to
mēr rod atbildi: «Man pietrūkst cil
vēku, kas sajēdz, ka mežus nevajag 
piemēslot.» Kur tad ir problēma no
pirkt 60 litru maisu par 80 centiem, 
samest tajā atkritumus un nolikt pie 
konteinera? «Nu cik tas no cilvēka 
prasa? Kāpēc kādam pēc kāda ir jā
vāc? Kāpēc atņemt brīvo laiku tam 
cilvēkam, kurš satīra? Varbūt viņš to 
būtu izlietojis kopā ar ģimeni.»

Kāpēc Jaungulbene?Āderes! 
Vieta telpisku ideju realizācijai 

ar zināmu vidi un resursiem.

Moto: visu mūžu mācīties, 
lai gudri novecotu un būtu 

sakarīgs vectēvs.

JAUNGULBENE
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T
as tik ir ko vērts! 
Kāds pārsteigums! 
Ne viens vien sajūs
mā noelšas, izstaigā
jis Saulkrastu velo
sipēdu muzeju. Uni
kālā Jāņa un Gunta 
Sereginu, tēva un dē

la, veidotā kolekcija ir visbrīnišķīgā
kais pierādījums velosipēdu ražoša
nas ziedu laikiem Latvijā. Starpkaru 
periodā bija vairāk nekā 20 lielu ra
žotņu un arī mazu darbnīcu, kurās 
vīri eļļainām rokām un nosmulētās 
drēbēs lika kopā riteņus. Tie bija tik 
perfekti izveidoti un rūpīgi samon
tēti, tik smalki un skaisti nostrādā
ti, ka cilvēki ar tiem brauca vairākus 
gadu desmitus. Kad Jānis Seregins 
1977. gadā sāka vākt senos riteņus, 
daži gandrīz pusgadsimtu veci ve
losipēdi vēl godam saviem saimnie
kiem kalpoja. Guntis (35) tagad tur
pina tēva sākto un ar savu darbu 
pašu veidotajā muzejā panācis, ka 
apmeklētāju skaits pēdējo desmit 
gadu laikā kļuvis sešreiz lielāks un 
sasniedzis aptuveni sešus tūkstošus 
cilvēku gadā.

«Es savam tēvam kopš mazot
nes līdz pat šim brīdim esmu palī
dzējis,» stāsta Guntis. Viņš atceras, 
ka pirmā ekspozīcija bijusi izvie
tota dārza mājiņā, kas atvērta vi
siem interesentiem. Toreiz viņš, bū
dams vēl pusaudzis, uzņēmies va
dīt ekskursijas un stāstīt par velosi
pēdu ražošanas vēsturi. «Vienmēr 
braucu tēvam līdzi ekspedīcijās pa 
Latviju. Viņš ir kolekcijas veidotājs, 
bet es — muzeja attīstītājs, kas pa
līdz augt uzņēmumam. Tajā ir arī 

velodarbnīca un velonoma,» stāsta 
Guntis. Darbā ar velosipēdiem ie
saistīta visa ģimene. Arī Gunta sieva 
Anete iesaistās, un arī mazā Emīlija 
mēdz palīdzēt ekskursiju vadīšanā.

Muzejā pašlaik ir ap 60 seno rite
ņu. Ir daži īpaši retumi. Piemēram, 

Guntis 
     Seregins

vada velosipēdu  
       muzeju

«Palīdzot 
tēvam saglābt 
kolekcijas 
riteņus, sapratu, 
ka roku darbs 
labi raksturo 
latviešus. Kopš 
esam Eiropas 
Savienībā, 
mums taču 
kā latviešiem 
jāapzinās, ar 
ko mēs esam 
īpaši»

— Gunita Nagle

19. gadsimta 80. gados kaut kur Lat
galē pēc ražojuma parauga izgata
vots kalts augstrats. Vai pēc lidma
šīnu konstruktora Kārļa Irbītes pro
jekta 1940. gadā veidots koka ve
losipēds. Ir arī lielajās Ērenpreisa, 
Ozolnieka, Latvello ražotnēs tapu
šie riteņi. Visi tik spoži un skaisti, ka 
tā vien gribas kādu līkumu izmest. 
«Kārtības mīlestība man no vectē
va, kas arī visu mūžu bija ar tehniku 
saistīts. Viņš man iemācīja, kā pa
reizi jāstrādā, pedantismu, mākslu 
sarunāties ar cilvēkiem. Šajās lietās 
viņš man ir bijis labs piemērs,» stās
ta Guntis.

Sereginu dzimtā augstā vērtē ir 
roku darbs. Gan vectēvs un tēvs, gan 
Guntis ar atzinību izsakās par katru 
meistaru ar zelta rokām. «Palīdzot 
tēvam saglābt kolekcijas riteņus, 
sapratu, ka roku darbs labi rakstu
ro latviešus. Kopš esam Eiropas 
Savienībā, mums taču kā latviešiem 
jāapzinās, ar ko mēs esam īpaši. Ar 
velosipēdu kolekciju mēs palīdzam 
parādīt latviešu atbildīgo attieksmi 
pret darbu. Svarīgi novērtēt katru 
roku darbu — vienalga, vai cilvēks 
prot mēbeles restaurēt vai medu 
vākt,» skaidro Guntis, kurš arī pats 
daudz strādā velodarbnīcā.

Viņš tic, ka muzejā redzētais 
daudzus iedvesmo pašiem likt sa
vas prasmes vai zināšanas lietā. Ja 
pirms simt gadiem Latvijā varēja ra
žot dažādus lieliskus riteņus, tad 
arī tagad šajā valstī ir iespējas gan 
audzēt, gan ražot un tirgot, gan iz
gudrot un pelnīt ar to naudu. Kad 
pirms vairāk nekā desmit gadiem 
slavenā velosipēdu ražotāja Gustava 

Velosipēdu 
muzeju 1977. gadā 
sāka veidot tēvs 
Jānis Seregins. 
Tagad Guntis 
turpina iesākto 
un panācis, ka 
apmeklētāju 
skaits sasniedzis 
aptuveni sešus 
tūkstošus cilvēku 
gadā
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Ērenpreisa brāļa mazmaz
dēls Toms Ērenpreiss vēl 
tikai domāja, vai maz tur
pināt senča iesākto, viņš bi
ja atbraucis uz Saulkrastiem 
pie Jāņa Seregina konsultēties. 
Paklausījies, ko kolekcionārs stās
tīja par riteņu ražotāju uzņēmību, 
un atvēris savu Ērenpreisa velosipē
du restaurācijas darbnīcu. Tā pama
zām izauga par augstas kvalitātes ve
losipēdu ražotni. Guntis šo piemē
ru izstāsta, lai pierādītu divas lietas. 
Pirmkārt, kolekcija var iedvesmot 
rīkoties un noticēt pašu spēkiem. 
Otrkārt, ja sāk strādāt, var arī pietie
kami daudz sasniegt tepat Latvijā.

Reiz, būdams divdesmitgad
nieks, Guntis pamēģināja dzīvot 
ārpus Latvijas. Kiprā strādāja par 
bārmeni. «Pusgads bija pietiekams 
laiks, lai saprastu — ja cilvēks kaut 
ko vēlas sasniegt, tad viņš to var 
izdarīt jebkurā valstī. Es gribēju 

pilni ar vasarniekiem, atpūtnie
kiem, caurbraucējiem, Latvijas un 
pasaules apceļotājiem, tā Sereginu 
ģimenei sākas viskarstākais darba 
laiks. «Latvijas vasaras es neredzu. 
Visas siltās dienas pavadu darbnīcā, 
nomā vai muzejā,» bez nožēlas saka 
Guntis. Viņš to ir pieņēmis. «Toties 
ziemā varu veltīt laiku sev, ģimenei 
un tuviniekiem. Citi sezonālo dzīvī
gumu Saulkrastos uzskata par trū
kumu. Man tas nešķiet nekas slikts. 
Man svarīgi dzīvot Saulkrastos, ap
zināties savas dzimtas vēsturi un zi
nāt arī Saulkrastu novada vēsturi. 
Man patīk, ka zinu te katru koku un, 
ja vajag, varu pateikt, kad un kurš to 
ir iestādījis.»

Viņš mazliet aizdomājas par to, 
kāpēc viņam ar ģimeni gribas dzī
vot Saulkrastos un nekur citur. Bet 
atbilde ir vienkārša — te ir skaisti! 
Jūra, kāpas, priedes un pie tā visa — 
maza pilsēta. l

dzīvot un strādāt Latvijā,» 
atceras Guntis. Atgriezies 
no Kipras, viņš jau zinā

ja, ka grib tēva ekspozīciju 
pārveidot par plašai publikai 

pieejamu un populāru muzeju. 
Sāka strādāt muzejā, praksē gūtās 

iemaņas papildināja ar zināšanām, 
ko ieguva studijās biznesa augstsko
lā Turība. Gandarīts, ka pēdējos ga
dus velosipēdu muzeju apmeklē ap 
pieciem sešiem tūkstošiem intere
sentu gadā. Daļēji tāpēc, ka daudzi 
muzeji kļuvuši interaktīvi, rotaļīgi, 
informatīvi daudzveidīgi, apmek
lēt tos ir tikpat stilīgi un interesanti 
kā piedalīties rokfestivālā. Bet daļē
ji tāpēc, ka Sereginu ģimene iemācī
jusies Latvijas velosipēdu industri
jas vēsturi stāstīt tā, ka cilvēki klau
sās vaļā mutēm.

Muzejā, velodarbnīcā un velo
nomā visvairāk darba ir gada siltajos 
mēnešos. Tiklīdz Saulkrasti piebirst 

Kāpēc Saulkrasti? Pilsēta jūras krastā 
ir skaista vieta dzīvošanai. Seregini te 

dzīvojuši vairākās paaudzēs.

Moto: Latvija mums ir 
vislabākā vieta, kur 

sasniegt mērķus.

SAULKRASTI
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A
r Jāni (27) tieka
mies darbdienas 
vakarā Rīgā, liel
veikala kafejnī
cā. Dzimtajos 
Balvos viņš mi
tinās tikai vasa
rās. Pārējā laikā 

dara dažādus darbus galvaspilsētā: 
pērn darbojās jahtklubā, šogad pa
līdz celtniecības nozarē. «Man nav 
pabeigta augstākā izglītība. Arī dar
bus mainu, jo ātri apnīk,» smejas 
Jānis. Viņš vienmēr zinājis, ka būs 
saimnieks sev un darīs to, kas patīk. 
Lai nav tās sajūtas, ka katru dienu 
gaida darba laika beigas. «Lai negri
bas skatīties pulkstenī. Man nepa
tīk pelnīt naudu kādam citam, jo ir 
skaidrs, ka vadība uzņēmuma peļ
ņā nedalīsies ar padotajiem,» saka 
Jānis, kurš no 2016. gada beigām ir 
uzņēmuma Wake up īpašnieks. 

Par veikparka izveidošanu Bal
vos Jānis pirmoreiz iedomājās 
pirms četriem gadiem, kad interne
tā izlasīja rakstu par to, kā Baus
kā tapis veikparks. Par aktīvu vie
tējo, kurš piesaistījis tā izveidei 
Eiropas Savienības fondu naudu. 
Arī Jānis ir aktīvs ūdenssporta cienī
tājs. Labprāt vasarā veikotu ik die
nu, taču ne vienmēr tuvumā ir kāds 
ūdensmocis vai kuteris, kas pavilk
tu dēļotāju. Bet Balvos ir trīs ezeri, 
kas savienoti savā starpā — ideāla 
vieta ūdenssportam! 

Jānis sāka domāt, ka ezerā no
derētu vienkārša trošu sistēma, kas 
velk veikbordistu, un sistēmu darbi
na elektrība. «Alūksnē ir tāds veik
parks, Bauskā ir, bet Balvos nav. Tā 

nevar!» smejas Jānis. Savu ideju viņš 
izstāstīja draudzenei Kristīnei. Tieši 
viņa Jāni pirms vairākiem gadiem 
uzlika uz veikborda turpat Balvu 
ezerā. «Draudzene priecājās par 

   Jānis 
Jauntēvs

      izveidojis 
veikparku

Pirms desmit 
gadiem 
izmēģināja laimi 
Īrijā, strādājot 
betona rūpnīcā. 
Ar vienu vasaru 
pietika, lai 
saprastu, ka 
vēlas atpakaļ. 
«Tur uz mani 
skatījās kā 
uz zemāku. 
Nekas vairāk kā 
melnstrādnieks 
tu tur neesi»

— Ieva Alberte

ideju un atbalstīja,» Jānis stāsta, ka 
tas viņam bija būtiski. Draudzenes 
atbalsts bijis nozīmīgs. 

Veikparka biznesa plānu Jānis 
uzticēja uzrakstīt profesionālim, 
kas to prot. Veikparku pieteica 
Eiropas Savienības LEADER pro
jektam, kas finansēja 70% no vi
sām 43 000 eiro lielajām izmak
sām. Pārējo Jānis pielika pats un ar 
draugu palīdzību. «Man patīk nau
du ieguldīt ar jēgu, nevis kaut kur 
notriekt,» viņš saka.

Balvu ezera krastā tika uzcelta 
maza mājiņa, kur glabāt nomas eki
pējumu, un šā gada maijā veikparks 
Wake up Balvi tika atklāts. Todien 
laiks bija reti slikts — lietains, vē
jains. Viens no pirmajiem klientiem 
200 metru garajā trošu sistēmā bi
ja Alūksnes veikparka saimnieks. 
«Sezona kopumā bija īsa vēsās vasa
ras dēļ. Lai parks sevi atpelnītu pie
cos gados, ik dienu tajā vajadzētu 
būt trim klientiem,» lēš Jānis. 

Šovasar tikai nedēļu tā bijis. 
Kādā augusta nedēļas nogalē gan 
viss ekipējums ticis izīrēts. «Skaisti! 
Viss ezers pilns cilvēku karstā vasa
ras vakarā,» saka Jānis un rāda te
lefonā video un bildes no vasaras. 
Pats arī veikojis un lēcis uz tramplī
na, kas apzīmēts ar vilka galvu — tā 
ir Balvu emblēma. Otrā pusē rakstīts 
«Wake up Balvi», ko no angļu valo
das var tulkot kā «Mostieties, Balvi».

Stāvdēļus, ūdensslēpes, kata
marānus un karsto kubulu Jānis ie
gādājās septembrī par naudu, ko 
ieguva projekta otrajā kārtā. «Es 
nedomāju, kad to visu atpelnīšu. 
Ja būtu veidojis veikparku ar tādu 

Apmesties uz 
pastāvīgu dzīvi 
Balvos viņš 
nevarētu: maza 
pilsēta, ātri kļūtu 
garlaicīgi. «Man 
vajag lielāku 
kustību»
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domu, tad nemaz nesāktu. Tas nav 
bizness. Cik tad Balvos ir cilvēku?» 
Jānis stāsta, ka viņam šķita būtiski 
izmantot ezeru bagātību un to, ka 
pašam vasarā ir, ko darīt. «Ūdens 
man dod brīvību. Tikai jāatrod 
laiks, lai tajā saskatītu arī iespējas, 
un es to atradu.»

Ziemā, kad ezers aizsals, Jānis 
piedāvās skijoringu — braukt ar slē
pēm aiz trošu sistēmas. Citādi darb
dienās viņš dzīvosies pa Rīgu. «Balvi 
ir sakopti un smuki vasarā, bet, ko 
lai tur dara ziemas vakarā, piedo
diet, nepateikšu. Iziet pastaigā pa 
tām pāris izgaismotajām ielām?» 
vaicā Jānis. 

Apmesties uz pastāvīgu dzīvi 
Balvos viņš nevarētu: maza pilsēta, 
ātri kļūtu garlaicīgi. «Man vajag lie
lāku kustību. Vasarā, kad studenti 
sabrauc, ir forši. Ziemā gan izskatās 
diezgan skumīgi,» saka Jānis.

Jauntēvs nāk no četru bērnu ģi
menes. Divi no tiem mīt Balvos, divi 
— Rīgā. Pirms desmit gadiem Jānis 
izmēģināja laimi Īrijā, strādājot be
tona rūpnīcā. Ar vienu vasaru pie
tika, lai saprastu, ka vēlas atpakaļ 
uz Latviju. «Tur uz mani skatījās kā 
uz zemāku. Nekas vairāk kā meln
strādnieks tu tur neesi.» Un tur ne
pavisam neesot lielākas algas. Ja 
latvieši Latvijā strādātu kā Īrijā, no 
zvana līdz zvanam un neatejot no 
konteinera, arī būtu apmierināti ar 
saņemto. 

Tā esot Latvijas ikdiena — divi 
strādā un trīs pīpēdami to novēro. 
«Tāpēc jau iepirkumos tādas sum
mas ir, jo tiem pīpētājiem arī algas 
jāmaksā!» Īrijā nav bijis iespējas pa
ņemt pīppauzi. Darbu vadītājs tei
cis: «Ja vēlies smēķēt, tad neatejot 
no virpas.»

Latvijas svētkus Jānis svinēs 
Rīgā. Apmeklēs gan parādi krastma
lā, gan lāpu gājienu, kurā jau reiz ir 
gājis. «Vienīgā patiesā vērtība, kas 
Latvijas laukos ir, — tie ir cilvēki. 
Latviešiem jāmainās. Jābeidz čīk
stēt, ka visi zog un ka viss ir slikti. 
Mums ir pilnīgi viss, tikai jāsāk pa
šiem darīt.» l

Kāpēc Balvi? Sakopta vide, 
kur prieks atgriezties un kuru 

gribas papildināt ar savu devumu.

Moto:  jādzīvo līdzi laikam 
un tam, kā dzīve mainās.

BALVI
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U
z Mežērmaņiem 
ved neasfaltēts 
ceļš. Lai uz še
jieni pārceltos, 
Kristīne (30) no
kārtoja autova
dītāja tiesības 
un no vīra dāva

nā saņēma 80. gadu beigu izlaidu
ma džipiņu. Ar to viņa atbrauc man 
pretī uz Cīravas centru. Gaidot klau
sos, kā zem biedrības Cita abra vei
dotajām kultūras dzirnavām mutu
ļo upe.

Kristīne dzimusi un bērnību pa
vadījusi nelielajā Lojā — ciemati
ņā netālu no Murjāņiem. Pēc tam 
gandrīz 20 gadus dzīvojusi Rīgā. 
Profesionāla dejotāja un horeogrāfe 
ar Latvijas Kultūras akadēmijas dip
lomu. Kristīne stāsta, ka bijusi diez
gan liela karjeriste. Pašizpausme 
viņai joprojām ir ārkārtīgi svarī
ga, bet, laukos dzīvojot, viss notie
košais ir daudz apzinātāks. Prāts ir 
daudz tīrāks. «Šeit es esmu tiešām 
es, kas smēlusies domas un idejas 
no sevis, jo blakusiespaidu ir nesa
līdzināmi mazāk.»

Profesionāli ļoti aktīvā dzīves 
posmā Kristīne iepazinās ar savu vīru 
Pēteri. Pieredzējušajam producen
tam, dīdžejam un māksliniekam to
brīd jau bija vīzija par neformālās iz
glītības centra izveidi Cīravas ūdens
dzirnavās. Šobrīd tas ir māk slinieku 
rezidenču centrs, taču tā darbībā ak
tīvi tiek iesaistīti arī vietējie jaunieši. 
Dzirnavas atrodas netālu no arodvi
dusskolas, kurā saplūst jauni cilvēki 
no visa reģiona. Kad Pēteris aicināja 
Kristīni apskatīt māju meža vidū un 

pārcelties uz Cīravu, viņā nebija šau
bu. «Nebija bail, ka kaut kas no ma
nas karjeras varētu pazust. Šo skais
to vietu uztvēru vairāk kā iespēju, ko 
varu piedāvāt arī saviem kolēģiem — 
aicināt viņus uz rezidenču centru.» 
Atbraukušie ļoti novērtē Cīravas ne
daudz sirreālo skaistumu — dabas 
tuvums un nolaistais, bet joprojām 
ārkārtīgi skaistais Cīravas muižas 
komplekss. 

«Ieradāmies kā svešinieki.» Arī 
Pēteris nav no Cīravas, izveidot ne
formālās izglītības centru tieši šeit 
viņu iedvesmoja pašas dzirnavas. 
Pirmais pasākums, ko viņi sarīkoja, 
bija Gaujarta un Liepājas Ģitāristu 
Lielansambļa koncerts. Gan toreiz, 
gan turpmāk aicinājuši uzstāties 
savus draugus. Koncerti vietējiem, 

  Kristīne 
Brīniņa

horeogrāfe 
     un dejotāja

 «Esmu no 
sabiedrības 
zināmā mērā 
atsvešināta, 
tāpēc ieraugu 
lietas, ko 
pirms tam 
nepamanīju»

— Marija Leščinska

protams, bija neierasti. «Mēs bijām 
tādi meža dīvainīši, kas veido neiz
protamus pasākumus dzirnavās.» 
Lai gan pūļi dzirnavas apkārt ne
gāž, cīravnieku interese bijusi jau 
no pašiem projekta pirmsākumiem. 
Kurzemniekiem piedēvēto noslēgtī
bu Kristīne uz viņiem negrib attieci
nāt. Turklāt gan Brīniņu rīkotie pa
sākumi, gan vietējo iesaistīšanās to 
veidošanā, atbalsts rezidenču cen
trā viņus pamazām satuvinājis, vei
dojis savstarpēju uzticību. Viens no 
sajūtu ziņā visspēcīgākajiem viņu 
biedrības Cita abra pasākumiem, 
kas nu jau kļuvis par tradīciju, ir 
Saulgriežu rituāls, kurā apvienota 
laikmetīgā māksla ar senām tautas 
tradīcijām.

Pavisam uz Cīravu viņi pārcēlās 
2015. gadā. Togad draugi ciemojās 
bieži, un reizēm pat nedaudz pie
trūka tādu brīžu, kad varētu pabūt 
mājās divi vien. «Kā jūs strādāsit? 
Ko jūs darīsit piektdienās, sestdie
nās?» Kristīne smejoties nosauc da
žus no tuvo cilvēku uzdotajiem jau
tājumiem, uzzinot par viņu pārcel
šanos. Visskaidrākā atbilde uz tiem 
ir pati vide un sajūta, kāda viņiem 
ir, tajā dzīvojot. Mežērmaņi tiešām 
ir ļoti skaista vieta, arī intervijas lai
kā man pretī sēdošo Kristīni ierāmē 
mežs, kas redzams pa milzīgajiem 
pirmā stāva logiem. «Atbraucot uz 
šejieni, jautājumu vairs nav,» viņa 
smaida. Nav arī sajūtas, ka kaut kā 
trūktu. Tieši otrādi — ir prieka sajū
ta, ka ir savas mājas, kur aiz loga ne
braukā mašīnas, bet ir mežs.

Ikdienā Kristīne strādā ne ti
kai biedrībā, kas apsaimnieko 

Kristīne ar vīru 
Pēteri izveidojusi 
neformālās 
izglītības 
centru Cīravas 
ūdensdzirnavās
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visi ir ļoti būtiski elementi Kristīnes 
izrādēs.

Mākslā vissvarīgākais ir dialogs. 
Gan ar skatītāju, gan ar izrāžu varo
ņiem. «Nezinu, vai manās izrādēs ie
saistītie cilvēki saprot, cik ļoti svarīgi 
viņi ir.» Ja nebūtu dialoga, vajadzē
tu pārstāt nodarboties ar savu pro
fesiju šādā formā. Tas, ka vēstījums 
sasniedz skatītāju, ir ārkārtīgi sva
rīgi. Ļoti aizkustinājis horeogrāfes 
Agneses Bordjukovas vērtējums par 
izrādi 24 h miega — cik precīzi viņa 
uztvērusi pašas Kristīnes domāto.

Dokumentālais dejas teātris no
zīmē nemitīgu iespaidu krāšanu un 
izvērtēšanu. Vai, dzīvojot meža vi
dū, tas nav sarežģītāk? Pilsētvidē 
iespaidi ir nepārtraukti. Tomēr, no 
meža klusuma atbraucot, tie šķiet 

daudz spilgtāki. «Esmu no sa
biedrības zināmā mērā at

svešināta, tāpēc ierau
gu lietas, ko pirms 

tam nepamanīju.» 
Šobrīd viņai svarī
gāka dokumenta
litāte, kas vērsta 
iekšup. Arī pēdē
jā izrāde 24 h mie

ga, kas bija skatā
ma festivālā Homo 

Novus, lielā mērā 
ir sevis dokumentāci

ja. Tās saturs veidojās, at
bildot uz personiski svarīgiem 

jautājumiem — par drošību un ap
draudētību, pašreizējo politisko 
situāciju un tās upuriem. Izrāde 
ir par ieslīgšanu miegā, miegu kā 
patvērumu.

Darbs pie izrādes bija iekšēji 
grūts, ar laiku iecerēts to izvērst jau
nā formā, tomēr līdz tam vajadzīgs 
zināms «restarts». Tāpēc Kristīne 
šobrīd izvēlējusies nelielu mieru 
no aktīvas radošās darbības. Pabūt 
ar sevi, nekur nemesties, nebraukt. 
Ziema viņai vienmēr ir klusais pe
riods. Bet, dzīvojot mežā, vēl vairāk 
nekā pilsētā izjūt vajadzību būt sa
skaņā ar dabas cikliem. Pirmajā ga
dā pēc pārcelšanās viņa ļoti spilgti 
piedzīvoja veļu laiku. Tomēr nekon
centrējās uz šīm emocijām. Vairs tā 
negribas. «Es vēlos, lai tas, ko es
mu iecerējusi, atbilst arī realitātei. 
Vairāk atvērties dabai. Ne vairs iz
skriet cauri. Atvērties mežonīgajai 
videi, ieslīgt tajā un ļaut notikt iz
maiņām sevī. Tā bija mana galvenā 
motivācija pārceļoties.» Protams, 
viņa pieļauj iespēju, ka reiz varētu 
pārcelties vai aizceļot. Viņi ar vīru ir 
arī lieli ceļotāji. Tomēr Mežērmaņi 
ir fundaments. Vieta, kur atgriez
ties. Redzu sevi šeit visu mūžu, saka 
Kristīne. l

Kāpēc Cīrava? 
Šeit es jūtos labi, 
varu realizēt sevi.

Moto: 
mākslā svarīgākais 

ir dialogs.

CĪRAVA

dzirnavas, un rezidenču centrā, bet 
arī Liepājas Mūzikas, mākslas un 
dizaina vidusskolā — pasniedz no
darbības gan pēdējo kursu audzēk
ņiem, gan pašiem mazākajiem — 
pirmsskolas vecuma bērniem. Viņai 
piedāvāti arī projekti Liepājas teāt
rī, tomēr toreiz to nevarēja savie
not ar darbiem Nacionālajā teāt
rī. Visilgstošākā ir viņas sadarbība 

ar Latvijas Jaunā teātra institūtu. 
Kristīne kā neatkarīgā mākslinie
ce veidojusi vairākas izrādes. Viena 
no pēdējām ir dokumentālā dejas 
izrāde I’m a Really Shy Person, kas 
tapusi saistībā ar diriģenta Andra 
Nelsona personību — šogad nomi
nēta Spēlmaņu nakts balvai. Izrādes 
stāstu veido gan žestu valoda, 
gan teksts, arī laikmetīgā deja. Tie 
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K
ad piebraucu 
pie Salacgrīvas 
Tūrisma infor
mācijas centra, 
Kristaps (28) iz
nāk mani sagaidīt 
auto stāvlauku
mā tērpies šortos 

un basām kājām, kaut āra tempe
ratūra ir tikai knapi pāri nullei un 
pūš stindzinošs vējš. Viņš tā staigā
jot visu gadu un ar savu izskatu šo
kējot vietējos iedzīvotājus — dažreiz 
viņam tādam pusplikam pat neat
ņem sveicienus, vairāk noskatās pa
kaļ un groza galvu. Tāda attieksme 
Kristapu neuztrauc — viņš ir dzimis 
mazpilsētā, tepat arī uzaudzis un 
ir pieradis pie vietējām īpatnībām. 
Kad abi ar sievu līdz ar bērniņa 
pieteikšanos nolēmuši atgriezties 
dzimtajā vietā, esot pat sagatavoju
ši īpašu rokasgrāmatu Kā uzvesties 
mazpilsētā, kur piefiksējuši tādus 
kā uzvedības noteikumus un attiek
smes veidošanas principus.

«Visi par tevi vienmēr visu zinās 
labāk nekā tu pats. Jautājums — vai tu 
ņem to galvā, vai ne? Vai tev ir svarī
gi, kā tavs tēls izskatās citu acīs, vai 
tas tev traucē dzīvot? Man netrau
cē,» smejoties saka Kristaps. Daudz 
svarīgāks par klačām viņam ir vietē
jās komūnas atbalsts un tas, ka visi 
ir savējie. Pat tie, kas varbūt vēl nav 
savējie, ar laiku par tādiem noteikti 
kļūst, jo šeit nav iespējams nolīst ma
lā un neiesaistīties. Salacgrīvā un ne
tālajā Svētciemā dzīvo Kristapa un vi
ņa sievas ģimenes, kaut senči nāku
ši gandrīz no visas Latvijas — Sēlijas, 
Latgales, Vidzemes.

Ikdiena Kristapam paiet Dabas 
aizsardzības pārvaldē, kur viņš strā
dā par kartogrāfu un pašreiz piedalās 
plaši apspriestajā biotopu skaitīšanas 
projektā, taču, kad visa diena nosē
dēta pie datora un papīriem, viņam 
ir svarīgi kustēties, un viņš ir izveido
jis jogas nodarbību kursu vietējiem 
iedzīvotājiem.

Par jogu sācis interesēties jau vi
dusskolā, tad studiju laikā Ģeogrāfijas 

   Kristaps 
Soms-Tiesnesis

vada jogas
   nodarbības

«Visi par tevi 
vienmēr visu 
zinās labāk 
nekā tu pats. 
Jautājums — vai 
tu ņem to galvā, 
vai ne? Vai 
tev ir svarīgi, 
kā tavs tēls 
izskatās citu 
acīs, vai tas tev 
traucē dzīvot?»

— Dace RukšāneŠčipčinska

fakultātē intensīvi apmeklējis nodar
bības, meditējis, daudz lasījis speciā
lo literatūru un izgājis mācību kur
sus. Tagad viņš savas zināšanas no
dod tālāk, trīs reizes nedēļā vingrojot 
kopā ar Salacgrīvas dāmām. Dažreiz 
atnāk arī pa kādam kungam. Viens 
no viņa jogas pulciņa pamatprinci
piem — cienīt katra dalībnieka indi
viduālās robežas un iespējas, te ne
notiek nekāda pārstaipīšanās vai pie
spiešana uz lielām slodzēm, arī jogas 
filozofijā viņi tikai «iemērc pirkstus». 
Šis pasākums ir bezmaksas, taču, lai
kam ejot, paši dalībnieki esot sākuši 
piedāvāt naudu, jutušies neērti, un 
Kristaps pateicis: «Labi, lai iet divī
tis.» Mazliet nopelnīt sanāk, vadot 
vingrošanas nodarbības kooperatī
vā Brīvais vilnis, taču nauda neesot 
tik svarīga, galvenais ir process un 
iesaistīšanās.

Jā, jogas pasniegšana Kristapam 
ir hobijs, un ir reizes, kad pašam ne
maz negribas doties uz nodarbībām, 
ir slinkums vai citas lietas šķiet svarī
gākas, taču panīkumā viņš sev vien
mēr atgādina Mazā Prinča principu 
— ja esi pieradinājis, tev ir pienākums 
un atbildība. Cilvēki uz Kristapu pa
ļaujas, un tā viņam ir lieliska motivā
cija neieslīgt rutīnā. Turklāt, kopīgi 
meklējot atbildes uz jautājumiem, 
kas radušies nodarbību laikā, veido
jas ļoti spēcīga kopības sajūta — «nav 
vairs tā bezcerība, ka esi vientuļais 
karotājs».

Palikt Rīgā Kristaps nav gribējis, 
kaut tādas iespējas pēc studijām bija 
— viņš par visām varītēm tiecies atpa
kaļ uz Salacgrīvu, apmeties tuvāk ve
cākiem un pat veselu gadu diendienā 

Ikdiena Kristapam 
paiet Dabas 
aizsardzības 
pārvaldē, kur 
viņš strādā 
par kartogrāfu, 
taču, kad visa 
diena nosēdēta 
pie datora, 
viņam ir svarīgi 
kustēties, un viņš 
ir izveidojis jogas 
nodarbību kursu 
vietējiem



NOVEMBRIS, 2017 63

braucis uz darbu galvas
pilsētā. Rīgā smirdot, savu
kārt te ir jūra, svaigums, pla
šums, pūš vējš un ir lieliska 
iespēja izpausties. Mazpilsētas 
šarms ir tieši tajā, ka ne biznesa dzī
ve, ne kultūra nav pārsātinātas, un, 
ja vien tev ir ideja, tu kusties un dar
bojies, tad ir visas iespējas kaut ko 
ievērojamu paveikt. Protams, ne vi
siem tas ir pašsaprotami — ilgus ga
dus galvenais vietējās dzīves organi
zētājs bija zvejnieku kolhozs Brīvais 
vilnis — tāds kā lielais tētis, kas par vi
su parūpējās, noteica, kas un kur no
tiks. Tagad vairāk jāpaļaujas uz savu 
iniciatīvu, un vecākajai paaudzei ar 
to ir grūti. Tomēr Kristaps redz, ka ar 
paaudžu maiņu viss pamazām sāk iet 
uz labo pusi — ir diezgan liela sabied
risko organizāciju aktivitāte, atbalsts 
no pašvaldības, pēdējos gados ir uz
būvēti volejbola laukumi, veikparks, 
tenisa korti.

«Protams, kā varoni te nevie
nu uzreiz neuzņem un sapņu pilis 

viens pēc otra. Kopējā distance tau
tas klasē ir 18 kilometru, no kuriem 
aptuveni trīs jānopeld. Peldēšana 
notiek gan Kuivižu ostas akvatorijā, 
gan Salacā, gan jūrā. Kristaps ne ti
kai pats piedalās, bet arī kā brīvprā
tīgais palīdz sacensību organizēšanā, 
un viņš iedrošina ikvienu iesaistīties 
arī tad, ja ar peldēšanu neesi īpaši 
labos draugos — trasē var izmantot 
jebkādus palīglīdzekļus, ja vien tie 
nav motorizēti, piemēram, peldves
tes un pleznas. Grūtākais šajās sa
censībās esot nevis ieniršana pavasa
ra aukstajā ūdenī, bet gan skriešana 
hidrotērpā karstā saulē, kāda parasti 
ir maijā.

Šī rudens Kristapa izaicinājums 
ir sākt norūdīšanos — iet aukstā du
šā un vēl ilgāk staigāt basām kājām. 
Vaicāts, vai viņam patiešām nav 
auksti, Kristaps atsmej, ka drīzāk 
karsti no tā, ka augšpusē satuntulē
jies — plikās kājas esot lielisks veids, 
kā lieko karstumu novadīt un iegūt 
papildu enerģiju. l

nepasniedz. Ir ļoti daudz jā
strādā un jādarbojas pašam, 

un var gadīties, ka sanāk vil
ties, bet šeit ir ļoti daudz iespē

ju, ko darīt, kur izplesties.»
Arī vietējie jaunieši ir aktīvi. Kad 

Kristaps ar domubiedriem piedalī
jās projektu konkursā Iedzīvotāji vei
do savu vidi, kurā no pašvaldības va
rēja iegūt līdz tūkstotim eiro, un pēc 
tam veica pagalma labiekārtošanas 
darbus pie divām dzīvokļu mājām, 
jaunieši labprāt iesaistījās darbos — 
visi kopā veidoja kāpšanas sienu, 
ierīkoja soliņus, apzaļumoja pagal
mu, ieraka zemē stabus, lai varētu 
izveidot tā sauktās slackline — ļurka
nās lentes, uz kurām veikt līdzsvara 
vingrinājumus.

Viens no Kristapa hobijiem ir 
piedalīšanās Amber Race Swimrun 
starptautiskajās sacensībās, kuras 
pēc Zviedrijas modeļa izveidojuši 
vietējie salacgrīvieši. Tās ir diezgan 
ekstrēmas sacensības, kurās skrie
šanas un peldēšanas posmi mijas 

Kāpēc Salacgrīva? Te ir ģimenes 
un sakņu sajūta, te visu pazīstu, un 

man ir svarīga vietējā kopiena.

Moto: neuztraucies, neieciklējies 
un atrodi pozitīvo  
jebkurā situācijā.

SALACGRĪVA
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M
etāla pie
spraude ar 
Latvijas kon
tūru karo
ga krāsās, ko 
s m a i d ī g a i s 
Vilis nēsā pie 
pašmāju di

zainera radīta džempera, atgādi
na Atmodas laiku. Toreiz auseklītis 
vai cita ar neatkarīgo Latviju sim
boliski saistīta zīme pie džempe
ra, žaketes vai krekla bija katram, 
kurš vēlējās, lai valsts atgūtu brīvī
bu. Vilis 80. gadu nogalē bija bērns. 
Ar vecākiem dzīvoja mazā ciema
tiņā Kurzemē netālu no Liepājas. 
Līdzīgi kā kolēģiem Lienei Zīlītei un 
Naurim Zeltiņam, patriotismu Vilim 
ieaudzināja ģimene. Ne skaļos sauk
ļos, bet ar apziņu, ka sava valsts ir 
grandioza vērtība. Daudzām tautām 
pasaulē aizvien nav tādas privilēģi
jas, bet mums savējā jāsargā. Kā? Ar 
maksimālu atdevi darot darbus, kas 
padodas un dod kādu labumu.

Viens no tādiem darbiem, ko trīs 
domubiedri no Kurzemes uzņēmās 
2015. gada sākumā, bija TUESI.LV — 
filmiņas par 20—30 gadus veciem cil
vēkiem no reģioniem, kurus nevilina 

dzīve lielajās pilsētās vai tālu prom 
pasaulē. Viņi atraduši interesanto un 
lietderīgo, ko darīt tieši Latvijas re
ģionos. Savā ziņā ar šo projektu Vilis, 
Liene un Nauris vēlējās dot pretspa
ru izplatītajam uzskatam, ka «laukos 
nekas nenotiek» vai «visi laucinieki 
bēg uz Rīgu». 

Reģionos viss notiek un kā vēl! 
Citu pēc citas, košas kā dzērvenes, 
Latvijas kartē projekta izveidotāji 
sprauda kniepadatas, atzīmējot jau
nos cilvēkus Latvijas novados, ku
rus vēlējās intervēt Latvijas simtga
dei. Liene, pēc profesijas franču va
lodas pasniedzēja, intervē. Nauris, 
kurš studējis kultūras menedžmen
tu, filmē, veido videomateriālu. 
Vilis, vadības zinību bakalaurs, šo 
projektu vada. 

Ļoti daudz kontaktu — uzņē
mīgos jaunos cilvēkus viņi meklē
ja gan caur draugiem un paziņām, 
gan pašvaldībām. «Foršu jauno cil
vēku laukos, kuri aktīvi strādā, ir 
daudz vairāk nekā simt,» atzīst Vilis. 
Tomēr mērķis bija uz valsts simtga
di uzdāvināt sabiedrībai tieši 100 
iedvesmojošu stāstu par cilvēkiem 
mums līdzās. Braukājot pa Latviju 
un tiekoties, Vilis, Liene un Nauris 

bieži dzirdēja biklo: «Bet kāpēc es? 
Es taču neesmu slavenība, man nav 
nekādu tāāādu nopelnu!» Vilis at
bild: «Mēs gribējām parādīt tieši 
pretējo — cik lieliski cilvēki ir mums 
apkārt, kādas labas lietas viņi dara. 
Mēs vienkārši neesam iedziļināju
šies un neko par viņiem nezinām.»

Latviju apbraukāt, intervēt un 
filmēt komanda sāka 2015. gada no
galē. Divas trešdaļas stāstu no simta 
jau tapušas. Latvija ir maza, vai ap
braukāt var vienā dienā? «Nē,» Vilis 
lepni saka. «Liela! Lai no Aizputes, 
kur dzīvoju, izbraukātu Krāslavu, 
vajadzīga vairāk nekā viena diena!» 
Tālākais punkts, kur viņi kādu inter
vēja, bija Zilupe. Tas bija puisis, ku
ram ļoti patīk zirgi — Zilupē viņš  iz
veidojis zirgaudzētavu un veiksmīgi 
strādā.

ARĪ PAŠI — LAUKOS
Cilvēki dara lietas vietās, kuras uz
skata par sirdij tuvām un kuru nā
kotnei tic — tā bija viena no atziņām, 

— Anda BurveRozīte

Reģionos viss  

notiek!
Vislabākā dāvana Latvijai simtgadē būtu 
stāsti par uzņēmīgiem jauniem cilvēkiem 
reģionos, nolēma Vilis Brūveris, Liene Zīlīte 
un Nauris Zeltiņš. Viņi izgudroja TUESI.LV 
un ķērās pie darba

No kreisās: Nauris 
Zeltiņš, Liene 
Zīlīte un Vilis 
Brūveris
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kas izkristalizējās no intervijām 
Latvijas reģionos. Turklāt daudz 
vieglāk cilvēkam saniegt mērķus 
vietā, kuru labi zina un kurā labi 
pazīst tevi pašu. TUESI.LV koman
da, izbraukājot Latvijas laukus, 
pārliecinājās, ka tā ir apzināta jau
niešu izvēle — palikt tur. Vilim par 
to ir personisks stāsts: nesen ar ģi
meni atgriezies dzimtas lauku mā
jās Kurzemē, audzina astoņus un 
četrus gadus vecus dēlus, bet šogad 
valsts svētku mēnesī gaida pasaulē 
nākam trešo. Ģimene domā par vēs
turiskas viesnīcas un traktiera atjau
nošanu Aizputē, radot labas kafijas 
baudīšanas vietu. Vilis atceras, kā, 
runājot par pārcelšanos uz lauku 
mājām ar kādu sava novada sievie
ti, saņēmis repliku: «Vai saprotat, 
ka laukos būs ļoti smagi jāstrādā?» 
Nācās sacīt, ka, viņaprāt, ļoti sma
gi jāstrādā ir pilsētā — birojos, kur 
daudz stresa un steigas. «Veids, kā 
notiek strādāšana laukos un pilsētā, 
vienkārši atšķiras.»

Otrs no komandas — Nauris — 
strādā Aizputes jauniešu Ideju mā
jā. Vada mūzikas studiju, nodarbo
jas ar foto un videomākslu. Liene 
ir biedrības NEXT priekšsēdētāja. Šī 
biedrība jau vairāk nekā desmit ga
dus darbojas ar jauniešiem labvēlī
gas vides attīstīšanu Latvijā. Viens 
no NEXT projektiem ir TUESI.LV. Vēl 
kāds projekts: Kafija ar politiķiem 
un Saldējums ar politiķiem — iespē
ja bērniem un jauniešiem tikties ar 
lēmumu pieņēmējiem aci pret aci, 
izvaicāt viņus un dalīties ar ieteiku
miem, kā Latviju padarīt vēl labāku.

Videostāsti par Latvijas reģionu 
jaunajiem cilvēkiem tiek tulkoti arī 
angļu un krievu valodā. Neliela da
ļa — franču un pat ķīniešu valodā. 
Doma — ar konkrētiem cilvēkstās
tiem popularizēt Latviju ārpus mū
su robežām.

Līdzās svinīgajai noskaņai, vei
dojot videostāstus valsts simtgadei, 
redzami arī intervēto cilvēku reā
listiski vērtējumi. «Jo nav jau viss 

eiforiski, ka līdzcilvēki visi lieliski, 
pašvaldības atbalsta. Ir arī savi izai
cinājumi, ar kuriem jātiek galā. Par 
tiem arī mums cilvēki stāsta,» atklāj 
Vilis. Viņš uzskata, ka par attiecī
bām ar Latviju mums jādomā līdzīgi 
kā par jebkurām tuvām attiecībām: 
mēdz būt grūtības, krīzes, bet gal
venais ir ticība, ka izdosies un tur
pināt ir vērts. «Pat ja kaut kas nesa
nāks, būs pieredze nākamajai lietai, 
ko darīsim.»

TUESI.LV komanda it visos no
vados dzirdējusi: jaunās ģimenes 
atgriežas laukos un mēģina veidot 
biznesu, uzlabot dzimtas īpašumu. 
Trīs, piecas, desmit ģimenes. Kas 
liek to darīt? Galvenokārt piederības 
sajūta — te ir vieta, kur laist saknes, 
kur jūties labi. Mazāks sakars jaunās 
paaudzes vēlmei dzīvot laukos esot 
ar izslavēto ekoloģisko burkānu, par 
ko sapņo pilsētnieki. «Ekoloģisko 
burkānu laikam visvairāk ir Rīgas 

ekoveikalos,» Vilis smejas. Dzīve lau
kos mūsdienās nozīmē arī ērtības, 
kas līdzīgas pilsētai. Ar kurjera pa
kalpojumu palīdzību var nodrošināt 
sev visas ekstras, ieskaitot apģērba 
iegādi internetā vai speciālas mar
kas kefīru, ko tev atved ik pēc divām 
dienām. Arī darbs biznesā lielā mē
rā saistīts ar plānošanu un kontak
tiem, ko nodrošina saziņa internetā. 
Viegli var izbraukāt lielās pilsētas. 
Laucinieks, kurš vienlaikus var būt 
arī rīdzinieks, liepājnieks, daugavpi
lietis, valmierietis? Kāpēc ne! l

«Cik lieliski 
cilvēki ir mums 
apkārt, kādas 
labas lietas 
viņi dara. Mēs 
vienkārši 
neesam 
iedziļinājušies 
un neko 
par viņiem 
nezinām»








