
Ainārs Šlesers

Sīka detaļa 
atklāj šokējošu 
valdības
plānu

Guntis Ulmanis: Sveiks, Ainār! 
Mēs ar tevi nekad tā īsti ne
esam runājuši par dzīvi ārpus 

politikas. Bet politiķis jau tāpat ir cil
vēks ar savām emocijām un vīzijām.

Ainārs Šlesers: Mana vīzija ir stipra, 
plaukstoša, pārtikusi, pasaulē cienīta 
Latvija. Emocijas es parasti pietaupu 
ģimenei. Ikdienas politikā tās drīzāk 
traucē. Lai gan katru reizi, kad Latvija 
pierāda savu varēšanu – vai tas būtu 
hokejā, kultūrā, aviācijā vai citur 
ekonomikā –, emocijas nevar noslēpt. 
Mēs visi zinām, kā ir redzēt mūsu 
sportistus uz pjedestāla, klausīties 
Latvijas himnu. Bet, ja reiz par 
emocijām… Prezident, es zinu jūsu 
politisko nostāju, jūsu argumentus 
atgriezties... Bet, ja tā tīri cilvēcīgi, po 
dušam*, kā krievi saka?

G.U.: Zini, Ainār, manā jaunībā, tas 
bija padomjlaikos, kad tu vēl laikam 
skraidīji zem galda, bija tāds pirmais 
kosmonauts – Jurijs Gagarins. Viņš 

vēlāk brauca pa pasauli un stāstīja, 
cik maza un neaizsargāta izskatās 
zemeslode no kosmosa. Man tas šķita 
diezgan patētiski. Bet tad es vienu 
gadu uzkāpu Himalajos. Es neesmu 
nekāds dižais alpīnists, tas nebija 
Everests. Bet tik un tā – Himalaji ir 
kā vārti uz Visumu. Pēc četru dienu 
kāpiena piecarpus kilometru augstumā 
tu redzi tikai bezgalīgu līdzenumu 
tālu lejā. Un tikpat bezgalīgas, tumšas 

debesis augšā. Tad saproti, nē – tu 
sajūti, cik pasaule un katra atsevišķa 
cilvēka dzīve ir trausla. Kaut kur 
šajā plašumā ir mūsu mīļā Latvija. 
Kā tāds mazs, apjucis bērns skarbajā 
pasaulē. Jo divdesmit gadu patiešām 
ir bērna vecums valstij. Pasaule ir 
nežēlīga, miljardi cilvēku skrien un 
ņemas ap savu ikdienu, un nevienam 
tā īsti Latvija nerūp. Nemaz. Tikai 
mums pašiem. Esmu bijis Latvijas 
prezidents, Ainār. Es Latviju izjūtu 
ar visu savu būtību. Tās sāpe ir mana 
sāpe. Kad taviem bērniem iet grūti, 
tu nevari stāvēt malā un spriedelēt, ka 
būtu labi, ja būtu. Tu celies, izkrakšķini 
vecos kaulus, tu ņem un dari. Tāpēc.

A.Š.: Es neesmu bijis Himalajos, bet 
es zinu, par ko jūs runājat, prezident. 
Mana dzīve ritējusi straujāk nekā 
daudziem maniem vienaudžiem. Div
desmit astoņu gadu vecumā es kļuvu 
par ekonomikas ministru, būtībā tiku 

2010. gada augusts • # 2 Partiju apvienības „Par Labu Latviju!” izdevums

Es sapratu, ka tie astoņdesmit 
vai cik tur gadi, ko mēs dzīvo-
jam uz šīs pasaules, ir tikai tāds 
mirklis iepretim tam, ko pasau-
le ir piedzīvojusi pirms mums 
un kas vēl būs.

Nodokļi būs 
zemi, bet 
maksās visi
Programmas analīze

Inese Šlesere par 
savu ceļu pie 
Dieva

Es esmu tiešs
cilvēks, prezident!

www.parlabulatviju.lv 
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PAR LABU LATVIJU! 

Šlesers ir darba 
zirgs. Traktors. 
Un, kad jūs esat 

dubļos līdz ausīm, 
jūs nemeklējat 
dzejnieku. Jūs 

meklējat traktoru.

RĪGA

Geji
balsos par 
„Vienotību”
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Šogad mums ievērojami palie
linājies klientu skaits gan no NVS 
valstīm, gan Eiropas. Esam pat no
pirkuši divus jaunus autobusus un 
pieņēmuši darbā šoferus. Pateicoties 
kampaņai „Live Riga”, apciemot 
galvaspilsētu vai baudīt atpūtu lau
kos vēlas ne tikai ārzemnieki, bet arī 
vietējie iedzīvotāji. Ārzemnieki gan 
domā, ka mūsu jaunie lieliskie ceļi ir 
kaut kas pats par sevi saprotams, bet 
Latvijas iedzīvotāji zinās teikt, ka, 
pateicoties „Via Baltika”, rodas sajū
ta, ka brauc pa kādu jaunu, brīnišķī
gu valsti!

Staņislavs Sokolovs
Transportuzņēmuma  
SIA „Viva Auto” izpilddirektors

Līdz 30 miljoniem tonnu pērn palielinā-

jies kravu apgrozījums Rīgas Brīvostā, 

kuras valdi vada Ainārs Šlesers. 

Šogad tūristu skaits Rīgā  no dažā-

dām valstīm, salīdzinot ar pagājušā 

gada vasaru, pieaudzis par gandrīz 

20%. 

Tiek attīstīts projekts par „Frankfurt 

Messe” nodaļas atklāšanu Rīgā. Pa-

rakstīts sadarbības līgums starp Rī-

gas domi un Frankfurtes pie Mainas 

municipalitāti, kā arī starp Eiropas 

lielāko izstāžu kompāniju un pašval-

dības uzņēmumu „Rīgas pilsētbūv-

nieks”. 

Rīgā pašlaik ir pats zemākais bezdarba 

līmenis valstī – 11,4%.

Par 10% palielinājušies lidostas „Rīga” 

rādītāji, kura pēdējos divus gadus ir at-

zīta par pašu sekmīgāko Austrumeiro-

pā. 

Rīgas dome ir izdevusi 350 licences 

kafejnīcu atvēršanai – par 20% vairāk 

nekā pirms gada. 

Prognozē, ka, pateicoties šovasar veik-

tajiem grozījumiem Imigrācijas likumā, 

mūsu valstī tuvākajos 2–3 gados notiks 

ne mazāk par 10 000 darījumu ar ne-

kustamo īpašumu. 

Mēs visi esam liecinieki
Panākumu stāsts

Ko Ainārs Šlesers jau ir paveicis Rīgas un Latvijas labā

Ainārs Šlesers kandidē
apvienības „Par Labu Latviju!”

Rīgas sarakstā ar 1. numuru.

”
airBaltic” pasažieru plūsma 

šogad pieaugusi par

30%
Viesnīcu noslogojums Rīgā 

pieaudzis par

20%
Tūrisma un citās industrijās 

kopā Rīgā šogad radītas

14 000
jaunas darbavietas

Nepacietīgi gaidījām grozījumus 
Imigrācijas likumā – mūsu nozarei, 
kas pēdējos divus gadus atrodas ne
apskaužamā stāvoklī, tas sniedz jau
nas cerības. Ilgi mēs raudzījāmies, kā 
ārvalstu klienti iegādājas nekustamos 
īpašumus citās Eiropas valstīs, bet 
Latvijas ekonomikai no tā nekas ne
tiek. Kopš pieņemti grozījumi, mūsu 
uzņēmums noslēdzis vairākus darīju
mus ar Krievijas iedzīvotājiem, kuri 
iegādājas īpašumus Jūrmalā. Dzīvot 
Latvijā pastāvīgi neviens negrasās, 
taču pavadīt vasaru Rīgas Jūrmalā 
daudziem ir bijis bērnības sapnis.  

Mūsu restorāns ir slavens ar savu 
viesmīlību, un esmu laimīgs, ka šogad 
mums ir daudz vairāk apmeklētāju 
nekā pērn. Es ieklausos cilvēku sa
runās un saprotu, ka situācija Latvijā 
tiešām mainās uz labo pusi. Viens at
radis darbu, cits atgriezies Latvijā pēc 
Īrijas zemeņu laukiem, trešais dibina 
privāto uzņēmumu. Tūristi no NVS 
valstīm stāsta, ka pašlaik nav vairs tādu 
rindu pēc vīzām, bet atlidot uz Rīgu ir 
daudz ērtāk nekā uz Tallinu vai Viļņu. 
Pilsētas vadība rīkojas pareizi, attīstot 
Rīgu tā, lai nākotnē tā patiešām kļūtu 
par Baltijas valstu galvaspilsētu.

Laura Žurova
Nekustamo īpašumu uzņēmuma  
„ST Fondi” vecākā māklere

Akops Oganisjans
Armēņu restorāna  
„Erebuni” īpašnieks

Viens no mūsu uzņēmuma vei
kaliņiem atrodas Vecrīgā, un mēs bez 
kalendāra un kustību saraksta zinām 
noteikt, kad ostā ienācis „Tallink” prā
mis. Tajās dienās veikala apgrozījums 
palielinās pat uz pusi, veikals ne mir
kli nestāv tukšs. Rīgā ierodas tūristi no 
visas pasaules, un es lepojos ar to, ka 
mūsu galvaspilsēta kļūst vēl pievilcīgā
ka un interesantāka ārzemju tūristiem. 
Mēs ļoti ceram uz Ziemassvētkiem, jo 
Rīga kā Ziemassvētku eglītes dzimtene 
noteikti piesaistīs cilvēkus no valstīm, 
kurās tā tiek reklamēta. Tas nozīmē, ka 
arī mums būs vairāk pircēju.

Una Detlava
Bižutērijas veikalu tīkla  
„Caramelles” īpašniece
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Negribu, lai mana mamma brauc prom
Katrīna Podoļska ir jauna mei

tene ar savam vecumam neierasti 
vērīgu skatienu, apburošu smaidu 
un ambicioziem sapņiem par teātra 
skatuvi. Tā gan nav viņas vecuma 
meitenēm ierastā aizraušanās ar 
aktrises vai balerīnas karjeru. Viņa 
pazīst teātri ne sliktāk, kā citi bērni 
pārzina katru sava pagalma stūrīti. 
Galu galā, Katrīna teātrī dzīvoju
sies jau kopš piecu gadu vecuma. 
Pagaidām vēl ne uz skatuves, bet 
aizkulisēs, vērojot savas mammas – 

režisores Gaļinas Poliščukas darbu. 
„Mana mamma ļoti daudz strā

dā. Vēlu nāk mājās, turpina domāt 
par izrādēm. Es redzu, cik grūts ir 
ceļš uz veiksmi,” saka Katrīna, vel
tot tik atbruņojošu smaidu, ka viņas 
panākumi uz lielās skatuves šķiet 
jau garantēti.

Ābols no ābeles, kā zināms, ne
kur tālu nekrīt, un Gaļinas Polišču
kas darbīgums pa pēctecības līniju 
nodots arī viņas meitai. Katrīnas 
diena sākas sešos no rīta, turpinās 

Rīgas 3.  ģimnāzijā, pēc stundām 
mūzikas skolā un noslēgumā vēl arī 
horeogrāfijas nodarbībās. 

„Es gribu, lai Latvijā gan mana 
ģimene, gan citi cilvēki justos labi,” 
mulsi bilst Katrīna. „Skolā ir bēr
ni, kas kopā ar vecākiem dodas uz 
ārzemēm, jo šeit vairs nav darba. 
Ļoti nevēlos, lai mana mamma aiz
brauktu prom no šejienes kopā ar 
mani. Vēlos, lai abas paliekam šeit 
dzīvot un strādāt.” 

Henrijs Arājs

Vēsturē  dažkārt mēdz būt, ka 
šķietami komiska detaļa atklāj 
dramatisku kopainu.

Šoreiz kopaina ir šokējoša. Tā ne 
vien atklāj ilgstošus valdības melus, 
bet arī traģisku nolemtību, kurai Jūs, 
Dombrovska kungs, slepenībā gatavo
jāt Latviju un tās iedzīvotājus. Līdzīgi 
kā  ar solījumiem nesamazināt pensi
jas, arī šoreiz Jūs cerējāt – patiesība 
nāks klajā tikai pēc vēlēšanām. Taču 
Dievs bija lēmis citādi. 

Piektdien, 13. augustā, tiekoties 
ar  simt latu stipendiju saņēmējiem – 
darbu zaudējušiem cilvēkiem, kas aiz
sargtērpos 30 grādu svelmē iznīcina 
indīgos latvāņus, – Pasaules Bankas 
prezidents Roberts Zēliks atzinīgi no
vērtēja: „Jā, 100 latu dienā nav slikti.” 
Mirkli vēlāk viņam tika norādīts: šādu 
summu ļaudis saņem mēnesī.

Pēc smiekliem iestājās šokējoša 
apskaidrība: aizdevējiem nav ne ma
zākā priekšstata par to, kādos apstāk
ļos dzīvo Latvija. Viņiem neviens to 
nav nedz pavēstījis, nedz izskaidrojis.

Tajā pašā dienā Pasaules Bankas 
pārstāvis Baltijas valstīs Pīters He
rolds Latvijas Radio klāstīja: „Vislie
lākās iespējas rast jaunus ietaupīju

mus mēs saskatām pensiju izmaksās. 
Tās pēdējos gados augušas daudz par 
strauju. [..] Mēs tikai gribam nogriezt 
taukus, neaiztiekot muskuļus…“ (!) 
Tikmēr intervijas fonā šķindēja dār
ga restorāna dakšiņas un glāzes.

Šie kungi dzīvo pārliecībā, ka 160 
latu pensijas Latvijas pensionāri sa
ņem dienā vai arī tās tiek izmaksā
tas ik nedēļu (kā tas notiek daudzās 
rietumvalstīs). Ar šo pārliecību viņi 
raksta noteikumus Latvijai, ar šo pār
liecību viņi dod rīkojumus Latvijai 
un ar šo pārliecību viņi slavē Latvijas 
paklausību. Taisnība – kurš saimnieks 
gan neslavē paklausīgu kalpu?

Jums, Dombrovska kungs, pietrūcis 
drosmes ne vien cīnīties par Latvijas 
iedzīvotājiem, bet pat izskaidrot aizde
vējiem Latvijas patieso situāciju. Jums, 
Dombrovska kungs, svarīgāks jau otro 
reizi izrādījies vēlēšanu rezultāts. Lat
vija ir pieredzējusi Kirhenšteinu. Nu 
Latvija piedzīvo Dombrovski.

Līdz šai piektdienai Latvijas iedzī
votāji vēl nenojauta, ka slepenu papīru 
kaudzēs jau ierakstīta un norakstīta 
viņu dzīve tūdaļ pēc vēlēšanām:

• pensijas ir dramatiski apgrieztas;
• Latvija zaudējusi „Latvijas valsts 

mežus”, „Latvenergo” un citus uz
ņēmumus;

• atbalsts kultūrai un sportam ir 
nulle;

• nodokļi ir radikāli pacelti;
• ģimeņu pabalsti ir likvidēti.

Dombrovska kungs! Nu vairs 
nav runa par politiku. Šoreiz ir runa 
par  Latvijas nodevību. Līdz pagāju
šajai piektdienai tikai retajam ienāca 
prātā, ka Jūsu šķietami miermīlīgais 

tēls aiz sevis slēpj lielāko afēru Latvi
jas vēsturē. Latvijas finanšu okupāciju.

Es aicinu: ja reiz Jūsu plāni nākuši 
gaismā – atkāpieties! Atkāpieties, jo 
esat nevis premjers, bet ārvalstniekiem 
paklausīgs grāmatvedis. Taču, pirms 
atkāpties, atklājiet visas vienošanās ar 
aizdevējiem! Jūsu atklātība, iespējams, 
būs vainu mīkstinošs apstāklis tiesas 
procesā par lielāko Latvijas atdošanas 
plānu tās vēsturē.

Mēdz sacīt: piektdiena, trīspad
smitais, ir nelaimīga diena. Jāsaka – 

nelaimīga tā bijusi Jums. Latvijas tau
tai šī, iespējams, ir veiksmīgākā diena 
pēc neatkarības atjaunošanas. Latvijas 
tauta ir uzzinājusi Jūsu plānu, un Lat
vijas tautai ir iespēja to novērst. 

Ainārs Šlesers

Sīka detaļa atklāj
šokējošu valdības plānu

Premjera skats

Pilnīgi atklāta vēstule valdībai un Latvijas sabiedrībai

Ainārs Šlesers

Atkāpieties, 
jo esat nevis 
premjers, bet 

ārvalstniekiem 
paklausīgs 

grāmatvedis.
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Daudz runā, ka šīs vēlēšanas lat
viešu tautai būs izšķirošas. Izšķirša
nās būšot par Austrumiem vai Rie
tumiem. Šāda jautājuma nostādne ir 
fundamentāli aplama. Jau sešus gadus 
mēs esam ES un NATO valsts. Mums 
jau sen vairs nav sevi jānodarbina ar 
jautājumiem – kurā pusē mēs stāvam? 
Taču, tiklīdz izvirzās jautājumi par 
ārpolitiku, tā sākas galvas grozīšana 
Briseles, Vašingtonas vai Maskavas 

virzienā. Mēs sakām skaidri – tā tas 
nebūs! Ir kardināli jāmaina politis
kā doktrīna. Mums jārealizē politika, 
kura ir atbildīga pret sabiedrotajiem 
un draugiem, bet kura reizē ir mūsu 
politika. Pirmajā vietā ir jāliek mūsu 
valsts nacionālās intereses. Tas nav 
minēts nevienas citas partijas prog
rammā.

Pēdējos divus gadus, kopš esam 
sadarbības programmā ar SVF un 
Eiropas Komisiju, politikā, tostarp ār
politikā, galveno vietu ieņem sarunas 
ar šīm starptautiskajām institūcijām. 
Sarunu vedēji – pašreizējais premjers 
un finanšu ministrs – šajās sarunās ir 
piekopuši ļoti piekāpīgu politiku, par 
ko liecina starptautiski izskanējušie 
slavinājumi. Tas ir pilnīgi loģiski – jo 

mēs paklausīgāki, jo mūs vairāk slavē. 
Nevajag iedomāties, ka mūs slavē par 
to, ka mēs rūpējamies par savas tau
tas interesēm. Par to pasaulē nav pie
ņemts slavēt. Mūs slavē par to, ka mēs 
darām visu, lai mazāk raižu būtu tiem, 
kas ārpus Latvijas iegūst no mūsu pie
kāpības. Es varu to saprast no viedok
ļa, ka citām valstīm ir savas intereses. 
Bet kur paliek mūsējās? Un kādu cenu 
maksā šī mūsu piekāpība?

Mums jānostiprina tas, ko pasaulē 
aktīvi realizē mūsu konkurenti, – tā 
sauktā biznesa diplomātija. Finansēju
ma deficīts ārlietu dienestā ir jākoriģē 
arī citās jomās. Mehāniski samazinot 
darbinieku skaitu, cilvēki fiziski ne
tiek galā ar vīzu izsniegšanu, un valstij 
tiek radīti zaudējumi. Šogad vasarā, 

piemēram, vēstniecība Maskavā ne
spēja apstrādāt līdz 250 vīzu piepra
sījumiem dienā. Viegli iedomāties, 
kādu neieņemtu līdzekļu apmēru tas 
veido tūrisma industrijā un valsts bu
džetā.

Katras sevi cienošas valsts ārpoli
tikas uzdevums ir pilsoņu aizsardzība 
un palīdzēšana, ja ceļojot viņi nonā
kuši nepatikšanās. Arī šeit ir jāpaaug
stina mūsu spējas. Mums jāraugās uz 
iespējām būt konkurētspējīgiem ne ti
kai savā reģionā, bet arī tālāk. Latvija 
nedrīkst palaist garām iespēju aktīvi 
ekonomiski sadarboties ar augošajiem 
ekonomiskajiem spēlētājiem gan Āzi
jā, Tuvajos Austrumos, NVS, gan arī 
Latīņamerikā.

Māris Riekstiņš kandidē
apvienības „Par Labu Latviju!”

Rīgas sarakstā ar 3. numuru.

Es protu lasīt cilvēku sejas. Esmu 
bijis kinooperators un režisors, tādēļ 
cilvēku raksturus, viņu noskaņas lasu 
acumirklī. Var teikt – ļaudis izjūtu 
burtiski ar pakausi. Tas ir līdzējis poli
tikā ļoti saspringtās situācijās.

Esmu ne tikai bijušais kultūras un 
ārlietu ministrs, Eiropas Parlamenta 
deputāts, bet arī režisors, veģetārietis 
un četru bērnu tēvs.

Izpratne par būtībā neizdibināmo 
cilvēka dabu man palīdzēja vienā no 
atbildīgākajiem darba dzīves notiku
miem. 2002. gadā piedalījos Eiropas 
Konventa darbā, kurā sprieda par 
kontinenta konstitucionālo līgumu.

Taču psiholoģisko nianšu izjūta, 
diskutējot par Eiropas nākotni, nav 
man palīdzējušas vienā fundamentā

lā jautājumā. Tas ir mans neizdarītais 
darbs, un to es atrisināšu ar turpmāko 
darbību politikā.

Tolaik, 21. gadsimta sākumā, man 
neizdevās pārliecināt kolēģus Eiro
pas Konventā par kristīgās tradīcijas 
nosaukšanu vārdā Eiropas konstitu
cionālajā līgumā. Manuprāt, tā ir liela 
eiropeiska gļēvulība. Vismaz Latvijā 
tā ir jāpārvar – mēs varam ticēt vai ne
ticēt, bet kristīgās vērtības ir tā bāze, 
uz kuras būvēta mūsu eiropeiskā pa
saule. Un to likumdevēji nedrīkst ne 
aizmirst, ne izlikties nemanām.

Rihards Pīks kandidē
apvienības „Par Labu Latviju!”
Rīgas sarakstā ar 19. numuru.

Māris Riekstiņš 

Rihards Pīks

Mūs diemžēl slavē par piekāpību. Pagaidām

Par eiropeisko neizlēmību

Eksperts

Viedoklis

Pirmajā vietā 
ir jāliek mūsu 

valsts nacionālās 
intereses. Tas nav 
minēts nevienas 

citas partijas 
programmā.

Lai raķete lidotu vai buldozers 
ietu uz priekšu, kādam ir jāpievīlē 
smalkie zobrati, kādam precīzi jā
uzstāda mēr instrumenti. Runājot 
ar Māri Rieks tiņu, kādreizējo ār
lietu ministru, rodas izjūta, ka saru
na tikpat labi varētu būt ar Šveices 
pulksteņmeistaru – tik juridiski no
strādāta un terminoloģiski pieslīpē
ta ir katra viņa frāze. Te nav nekādu 
atkāpju, smalku mājienu, latviešu tik 
iecienītās tēlainības vai izklaidējošas 
runātības. Šeit ir stingri, precīzi, cie
ti un, jā, arī sarežģīti – kā jau ikviens 
komplicēts mehānisms, un ārpolitika 
pavisam noteikti nav no tiem vieg
lākajiem. Eksprezidents Gun  tis Ul
manis reiz teica, ka apvienī ba „Par 
Labu Latviju!” ir tik spēcīga tieši tā
dēļ, ka tik dažāda. Māris Riekstiņš ir 
spēks smalkajās, grūtāk izprotamajās, 
tehniskajās un skaitliskajās detaļās. 
Mazāk aizraujošās, bet fundamentāli 
svarīgās.      

Nils Sakss

Rihards Pīks, vērojot Latvijas hokeja valstsvienības spēli.
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Es dzīvoju Pļavniekos. Man nav 
auto un ikdienā izmantoju sabiedrisko 
transportu. Es dzirdu cilvēku sarunas. 
Dzirdu to, ka cilvēkiem nav ticības val
dībai, nav iespējas kaut ko izmainīt, nav 
cerības nākotnei. Cilvēkiem zudis pats 
galvenais – ticība. Ir aizvērti logi un 
durvis, cilvēki negrib neko teikt. Bet 

cilvēkiem nedrīkst atņemt ticību sev un 
savai valstij.

Man ir pārliecība, ka tieši nespēja būt 
vienaldzīgam raksturo mākslinieku. Un 
arī patlaban nedrīkst palikt malā un tikai 
noskatīties. Tieši tāpēc „Teātra observato
rija” vienmēr ir vēlējusies būt neatkarīga. 
Ir jācitē franču režisors un reformators 
Arto, kurš sacījis – ja tauta ir izsalkusi un 
to vairs neinteresē teātris, mēs iesim uz ie
las sludināt ideju, kuras dēļ ir vērts dzīvot 
un cīnīties par savu dzīvi.

Notikumi ar mūsu teātri lika paska
tīties uz dzīvi un teātri no jauna. Lik
tenis deva iespēju saprast, kā jūtas tie 
vecie cilvēki, kuriem atņem pēdējo, kas 
notiek ar cilvēku, kurš paliek bez darba, 
ko nozīmē zaudēt ticību dzimtenei.

Tagad mēs skaidri zinām, par ko 
jābūt mūsu izrādēm.  Par viņiem – par 
tiem skatītājiem, kas izglāba mūsu teātri.

Lūk, tagad ticu, ka mūsu valsti var iz
glābt un arī izglābs labi cilvēki, lai cik ba
nāli tas skanētu. Kad valsts genocīds pret 
teātri noveda mūs līdz „Observatorijas” 
slēgšanai, mēs pateicāmies Skatītājam ar 
piecu radošo darbības gadu retrospekci
ju, kas reizē bija arī piemiņas koncerts. 
Uz mirkli mēs ar Skatītāju bijām viens 
vesels. Kopīgas asaras, un tikai viens jau
tājums pāri mūsu galvām. Kāpēc? Tūlī
tēja vēlēšanās palīdzēt, nejautājot, nelū
dzot, bet ticot, ka kopā mēs to varam. 

Tas ļāva man pieņemt lēmumu – cī
nīties par sevi un par viņiem.

Katrā nozarē jābūt profesionāļiem un 
tādiem cilvēkiem, kuri spēj pieņemt lē
mumus, nevis kļūst par marionetēm citu 
rokās. Un tā šobrīd nav tikai kultūras 
problēma vien.

Mums visiem jāspēj noticēt sev, jā
spēj radīt ideālus, kas stāsies pretim agre

sīvajai cilvēku zombēšanai, ko veic masu 
mediji. Nē, visi nav zagļi, meļi un node
vēji. Ja tādi būtu visi, tad nebūtu cilvēku, 
kas apmeklē teātri.

Gaļina Poliščuka kandidē
apvienības „Par Labu Latviju!”

Rīgas sarakstā ar 4. numuru.

Tagad es zinu, par ko ir jābūt izrādēm
Personība

2010. gada augusts

Gaļina Poliščuka

Nē, visi nav zagļi, 
meļi un nodevēji. 

Ja tādi būtu 
visi, tad nebūtu 

cilvēku, kas 
apmeklē teātri.

Geji un transseksuāļi balsos par „Vienotību”

Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība „Mozaīka” aicina savus biedrus balsot par „Vienotību”. 
„Solvita Āboltiņa, Ingrīda Circene, Artis Pabriks un Sandra Kalniete izprot mūsu apvienības intereses un tiesības,” šo 
izvēli laikrakstā „Diena” pamato „Mozaīkas” valdes priekšsēdētāja Linda Freimane.

Solvita Āboliņa Ingrīda Circene Artis Pabriks Sandra Kalniete

Apvienība ”Par Labu Latviju!” cieti atbalsta
kristīgo konfesiju vadītāju aicinājumu

Latvija ir valsts, kas dzimusi un 
uzaugusi no Eiropas kristīgajām 
saknēm.

Mūsu valsts himnā 
”
Dievs, svē-

tī Latviju” atspoguļojas, cik liela 
loma Latvijas brīvvalsts celšanā 
un uzplaukumā bija tās pilsoņu 
kristīgajai pārliecībai vai vismaz 

piederībai judeokristīgajās vērtībās 
pamatotajam ētosam.

Mēs uzskatām, ka arī šodien tās 
sniedz Latvijas valsts celsmei un 
sabiedrības labklājībai nepiecieša-
mo satvaru.

Mums ir vitāli svarīgi, lai vērtī-
bas, kuras ne tikai Eiropa, bet arī 

mūsu vecāku un vecvecāku paau-
dzes ir smēlušās no Bībeles svēta-
jiem rakstiem, tiktu pasargātas un 
nostiprinātas sabiedrības dzīvē.

Tādēļ mēs aicinām dot iespē-
ju katram skolēnam iepazīt savas 
tautas un eiropeiskās identitātes 
pamatus, iepazīstot Bībeli un tajā 

ietvertos ētikas principus.
Mēs arī uzskatām, ka valsts lab-

klājību veicinās tādas attiecības 
starp vals ti un baznīcu, kas palīdz 
iz pausties kristīgās pārliecības mo-
tivētajai nepieciešamībai palīdzēt 
vājākajiem un neaizsargātākajiem 
sabiedrības locekļiem.

Kardināls Jānis Pujats Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs Bīskaps Pēteris SproģisArhibīskaps Jānis Vanags

Dzīves kārtība
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Mana skola ir Ogres 1. vidus
skola. Lai arī kopumā tas 
bija tiešām jauks laiks, tomēr 

pirmajā klasē man bija... garlaicīgi. 
Klasesbiedri apguva burtus, mācījās, 
kā no tiem veidojas vārdi un teiku
mi, bet es to visu jau zināju. Tēvs lasīt 
man iemācīja, kad biju sasniedzis cie
nījamo četrarpus gadu vecumu. Tiesa, 
līdz šai baltai dienai tā arī nezinu, vai 
manas agrās lasītprasmes pamatā bija 
tēva vēlēšanās palielīties ar dēla panā
kumiem draugu priekšā vai arī tiešām 
biju īpaši apķērīgs. Lai nu kā, bet lasī
ju daudz un ar prieku. Līdz pubertā
tes vecumam biju izlasījis kādas divas 
bibliotēkas. Lasīju latviešu pasakas, 
sengrieķu varoņteikas, grāmatas par 
vēsturi – šie stāsti un leģendas mani 
arvien vairāk ievilka savā varā. Varbūt 
tādēļ pēc armijas izvēlējos studēt LU 
Vēstures un filozofijas fakultātē.

Taču jāsaka godīgi – skolas gados 
tika pastrādāts arī pa dažam labam 
(pareizāk gan būtu jāsaka – nelabam) 
grēka darbam. Redziet, mani skolas 
gadi sakrita ar laiku, kad skolās vēl 
rakstīja ar tinti un katram skolēnam 
penālī bija pa tintnīcai. Padomājiet, 
ko ar tintnīcu var izdarīt viens dauzo
nīgs puika, ja priekšējā solā sēž mei
tenes garām, skaistām bizēm. Kamēr 
viņas cītīgi seko līdzi skolotājai pie 
tāfeles (meitenes arī manā skolas lai
kā bija daudz centīgākas par mums – 
puikām), tu atskrūvē tintnīcas vāciņu 
un uzmanīgi, lai viņas neko nemana, 
iemērc tajā meiteņu bižu galus. Kādi 
lāsti pēc tam bira pār mūsu galvām no 
pedagogu un meiteņu vecāku puses, 
to šeit labāk neuzskaitīšu.

Ne meiteņu, ne jautrības mums 
netrūka. Vienīgi brīvā laika galīgi ne
bija. Vajadzēja gan dziedāt korī, gan 

dejot kolektīvā. Un kur dziedāšana, 
tur neglābjami arī bastošana – kuram 
kārtīgam puikam patīk ilgi sēdēt vienā 
vietā un turklāt vēl dziedāt? Tiesa, vē
lākajā dzīvē trīsdesmit gadus nodzie
dāju Ogres skolotāju korī, bet tas jau 
ir cits stāsts.

Skola dod pamatu visai turpmāka
jai dzīvei. Jo tikai skolā tu aptver, kas ir 
sacensības gars. Tu gribi būt labāks un 
pārspēt citus, tu iemācies dzīvot ko
lektīvā. Tu saproti, cik svarīgi ir vien
mēr būt godīgam un taisnprātīgam. 
Šo mācību un visai dzīvei nenovērtē
jamo pieredzi jaunajam cilvēkam var 
dot tikai skola. To es saku no savas – 
gan skolēna, gan vēlāk arī skolotāja – 
pieredzes.

Andris Bērziņš kandidē
apvienības „Par Labu Latviju!”

Rīgas sarakstā ar 5. numuru.

Valsts – tie esam mēs paši. Katrs 
cilvēks, kurš dzīvo Latvijā, 
katrs, kurš šeit dzīvo, strādā, 

mācās. Arī katrs uzņēmējs ir valsts. 
Mēs nevaram eksistēt atrauti cits no 
cita, ne arī nošķirti no valsts. Nevar 
būt tā, ka politika un bizness ir divas 
atsevišķas lietas. Ja labi iet uzņēmē
jiem, labi ir arī valstij.

Divdesmit divus gadus esmu strā
dājis un divdesmit divus gadus esmu 
vadījis uzņēmumu. Pie manis strādā
juši divi tūkstoši cilvēku, šobrīd no
darbinu tūkstoti divus simtus.

Es esmu optimists, jo zinu – visi 
mēs, visi Latvijas cilvēki, kalpojam cits 
citam un darām labu citiem. Mēs da
rām labu ar savu darbu, ar nomaksā
tajiem nodokļiem, jo pēc tam no šiem 
nodokļiem dzīvo arī visi pārējie. Un 
ne jau tikai cipari ir galvenais. Svarī
gāk ir redzēt, ko tu esi padarījis labu 
citiem, ko uzcēlis, ko atstājis aiz sevis.

Ar paveikto es varu lepoties. Jo 
no tiem daudzajiem tūristiem, kuri 
ik dienu atbrauc uz Latviju, vismaz 
sešdesmit procenti ir bijuši pie mums 
„Lido”. Uz šejieni nāk arī Latvijas ie
dzīvotāji un saka mums paldies. Man 
par to ir liels prieks, jo es nedzīvoju 
tikai sev – es dzīvoju arī citiem. Dzī
voju savai ģimenei. Netaisos neko pa
ņemt līdzi, kad iešu viņsaulē. Netaisos 
arī sev celt bagātīgu pili. Varbūt kāds 
mani uzskata par ne pārāk labu esam, 
bet savā sirdī es zinu, ka kalpoju Die
vam un kalpoju cilvēkiem.

Mums katram ir kārtīgs krampis 
iekšā. Un tagad, lai izvestu valsti no 
krīzes, gan politiķiem, gan uzņēmē
jiem ir jābūt krampim apvienoties. 
No mums to prasa pati dzīves loģika. 
Mums jāapvienojas, jo kopā mēs va
ram izdarīt tiešām daudz.

Patlaban nemitīgi runā par banku 
lomu uzņēmēju un daudzu cilvēku 
dzīvēs. Tas tikai pierāda, ka politiķiem 
ir jāstrādā ar bankām, jāstrādā politis
ki un jāsarunājas cilvēciski.

Ir ļoti svarīgi prast sarunāties un 
sadzirdēt. Ja cilvēks ar banku runā par 
nākotnes darbībām, tad runā arī ban
ka, un problēmu nav. Ja uzņēmējs no 
bankām aizņemtos līdzekļus iegulda 
jaunu darbavietu radīšanā un ražoša
nas attīstībā, tad viss ir kārtībā un no 
haosa ekonomikā mēs varam izbēgt. 
Jo valsti var izglābt jaunas darbavietas.

Es zinu, ko nozīmē strādāt krīzes 
laikā. Mēs šajā laikā atvērām jaunu 
rūpnīcu un esam radījuši arī Tūrisma 
attīstības centru. Varbūt tas nebija 
prāta darbs. Taču tagad sevi jāpierāda. 
Tāpēc es saku – mēs nepadosimies un 
strādāsim! Jo vienmēr jāsaglabā opti
misms. Gan valsts līmenī, gan arī kat
ram individuāli.

Dzīves uzskatsSleja

Mana skola

Andrejs Ēķis

Ekonomikas 
pamats ir 
patriotisms

K
ārlis Ulmanis, kurš Latviju va
dīja kā saimnieks un veicināja 
cukura industrijas uzplau

kumu, parūpējās par „trīs karotīšu” 
programmu, kura veicināja patriotis-
mu – Latvijas preču pirkšanu.

Savukārt mūsdienās, kad Eiro
pas valstis ekonomiskajā karā cīnījās 
par zemnieku, kurš audzē cukurbie
tes, par strādnieku, kurš no tām ražo 
cukuru, un Latvijas pircēju, kurš 
pirka Latvijā ražoto cukuru, mūsu 
valstsvīri, ietekmējoties no banku 
ekspertiem, žurnālistiem un citvalstu 
tautsaimniecības lobijiem, Latvijas 
nacionālās intereses atstāja pēdējā 
vietā. 

Un ne jau velti politiķi, kuri bija 
Latvijas iedzīvotāju pusē, saņēma 
nievas. Tikai ķengājoties par mū
sējiem, iespējams iznīcināt Latvijas 
valsts pamatu – patriotismu. 

Es aicinu kā Ulmaņa laikos atce
rēties Liepāju, Jelgavu, Jēkabpili un 
visu Latviju, vienmēr cieti iestājoties 
mūsu nacionālo interešu pusē. 

Gunārs Ķirsons

Andris Bērziņš

Krampis kalpot

Kārtīgi puikas uz vietas nesēž

Netaisos neko 
paņemt līdzi, kad 

iešu viņsaulē.
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Mēs zinām veiksmes formulu
Ieva Plaude-Rēlingere

Programma rada pārliecinošu 
iespaidu
Uldis Osis Dievs. Daba. Darbs. Šajos vār

dos mēs varam rast atbildi, kā 
latvieši spēja realizēt savas tie

sības uz pašnoteikšanos, pārdzīvot ka
rus un okupācijas, attīstīt tautsaimnie
cību, dot pasaulei izcilus zinātniekus, 
māksliniekus, dzejniekus, mūziķus. 

Darbs. Tā ir atbildība par sevi, ģi
meni un  valsti, nevis  paļaušanās, ka 
kāds to izdarīs tavā vietā. Tā ir turība, 
kas iegūta, nevis dzīvojot uz parāda, bet 
sasniegta ar smagu un godīgu darbu.

Daba. Tā ir ap mums – ar stārķa ligz
du mājas pagalmā, saulrietu pie jūras, 
dzērvju balsīm rīta miglā un paša vāktu 
liepziedu smaržu. Tā ir Latvija ar strā
dīgiem cilvēkiem, nozīmīgu ģeogrāfisko 
novietojumu, neaizsalstošām ostām. 

Dievs. Tas jāatrod katram no 
mums. Citam  meklējumu ceļš ir īsāks, 
cits var meklēt visu mūžu.

Mēs nākam, lai kopā darītu šo 
valsti labāku, un mēs zinām veiksmes 
formulu – Dievs. Daba. Darbs.

Būtiskākā iezīme, kas atšķir ”Par 
Labu Latviju!” programmu no 
citu partiju programmām, ir 

stingri iezīmētais uzsvars uz Latvijas in
terešu aizstāvību. Līdzšinējais valdības 
kurss vairāk skatījies ārvalstu, nevis Lat
vijas virzienā, bet šī programma ieliek 
valsts mehānismus pareizajās sliedēs.

Situācija ar ekonomikas uzlaboša
nos ne Latvijā, ne arī Eiropas Savie
nībā nebūt nav tik daudzsološa, kā 
vēl nesen tika rēķināts. Tādēļ Latvi
jai – valstij, kurā nozīmīgu lomu spē
lē eksports, – tuvākajā laikā būtiskas 
izmaiņas, visticamāk, nav gaidāmas. 
Tomēr šo situāciju ir iespējams mai
nīt ilgtermiņā. Ar noteikumu, ka tiek 
sperti stingri un pārdomāti soļi Latvi
jas ekonomikas atveseļošanai.

PLL! savā programmā visai deta
lizēti ir definējuši šos soļus, tāpat arī 
stingrais uzsvars uz nacionālo interešu 
aizstāvību neapšaubāmi rada pārlieci
nošu un profesionālu iespaidu.

Komentārs

Nodokļi būs zemi, bet maksās visi
Partiju programmas parasti nav 

tā saistošākā lasāmviela. Katrs, 
kuram kādreiz gadījies tās lasīt, 

pateiks – programmas nereti sastāv no 
saukļiem, kuru mērķis ir izdabāt plašām 
vēlētāju masām, bet kuriem nav ne ma
zākā ekonomiskā vai pat tikai loģiskā 
pamatojuma. Apvienības „Par Labu Lat
viju!” programma šajā ziņā ir pārsteidzošs 
izņēmums.

Vispirms jau pilnīgs jaunievedums 
Latvijas politiskajā vidē ir PLL! prog
rammas formāts – atvērtā versija ļauj 
ikvienam sabiedrības loceklim piedalī
ties programmas veidošanā, papildināt 
to, bet galvenais – pēc vēlēšanām sekot 
līdzi, kā šī programma tiek pildīta. Cits 
programmas trumpis ir augstā profesio
nalitāte. Pat nespeciālistam kļūst skaidrs, 
ka ikvienu programmas sadaļu ir veido
juši konkrētās nozares labākie eksperti. 
Īpaši izceļamas būtu tautsaimniecības un 
sociālās drošības sadaļas – tajās precīzi 
definēti pašreizējo grūtību patiesie cēloņi 
un piedāvāts skaidrs, argumentēts risinā
jums šo grūtību pārvarēšanai.

Protams, arī PLL! programmai ir savi 
trūkumi. Pagaidām iedzīvotāji visai kūt
ri piedalās atvērtās versijas apspriešanā 
un papildināšanā. To gan var skaidrot ar 
pilsoniskās sabiedrības nelielo aktivitā
ti mūsu valsī. Nepieciešams arī laiks, lai 
lauztu iesūnojušās tradīcijas, kas partiju 
programmas uzskatīja par šauram intere
sentu lokam paredzētiem uzsaukumiem, 
nevis profesionālu rīcības plānu, kāda 
nešaubīgi ir PLL! programma. Tādēļ šis 
dokuments vērtējams kā ieguvums ne ti
kai valsts attīstībai, bet arī politiskajai un 
pilsoniskajai videi kopumā.    

Analīze

Ko piedāvā PLL! programma:

Pēc četriem gadiem

Tautsaimniecība
Latvija ir kļuvusi par izcilāko mazo ekonomiku. Val
dība cieti iestājas par vietējo ražotāju interesēm vietē
jos un ārvalstu tirgos. Pasaules Bankas Biznesa vides 
indeksā Latvija ierindojas pasaules Top 10 valstu sa
rakstā.

Ģimene. Mājoklis. Darbs
Jaunajām ģimenēm – trīs gadu mājokļu nodokļa brīv
dienas. Neaizskarams vienīgā mājokļa minimums. 
Starta kapitāla fonds sava pirmā biznesa uzsākšanai 
uzņēmējiem, kuri jaunāki par 26 gadiem.

Sociālā drošība
Pensijas, kas mazākas par minimālo algu, netiek ap
liktas ar nodokli.  2. līmeņa pensiju fondi ieguldīti 
Latvijas ekonomikā. Atjaunotas valsts iemaksas 2. lī
meņa pensiju fondā līdz 8%.

Kultūra
Nacionālais pasūtījums medijiem stiprina kultūras un 
patriotisma izjūtu. Valsts uztur mākslas un mūzikas 
skolu tīklu, Dziesmu un deju svētku tradīciju, kā arī 
visas līdzšinējās tradicionālās kultūras jomas. Līdz
svarots atbalsts kultūras mantojumam un jaunradei.

Izglītība un zinātne
Pilnībā bezmaksas vidējā izglītība bez vecāku līdz
maksājumiem. Katrā priekšmetā  viens valsts no
teikts mācību līdzeklis, kurš skolēniem pieejams par 
velti. Valsts atbalsta zinātni, Latvijas Universitāte 
ierindojas starp Eiropas 100 labākajām augstsko
lām. Izglītība kļuvusi par konkurētspējīgu eksport
preci. 

Medicīna
Veselības aprūpei budžetā atvēlēti 5% no valsts iekšējā 
kopprodukta. Pilnībā bezmaksas aprūpe bērniem un 
pensionāriem.  Kompensējamie medikamenti Latvijā 
ir trešie lētākie Eiropas Savienībā.   

Lauki un daba
Latvijas tirgus – pirmām kārtām Latvijas precēm. 
Efektīva cīņa pret Latvijas zemnieku diskriminējošu 
lauku atbalsta sistēmu Eiropas Savienībā. Nepieļauta 
Latvijas valsts mežu privatizācija un Daugavas pār
vēršana par industriālu kanālu.

Valsts un pašvaldības
Palielināta piecu reģionu loma, nododot tiem valsts 
pārvaldes funkcijas. Būtiski palielināta ministra atbil
dība lēmuma pieņemšanā savas jomas ietvaros.

Iekšējā drošība
Pilsētās vairāk policistu, laukos – iecirkņu inspektoru. 
Policijas darbā ieviesti moderni tehnoloģiski līdzekļi.

Tiesiskums
Jebkuras administratīvās lietas izskatīšana – ne ilgāk 
kā gada laikā. Nodrošināta cilvēka goda un cieņas 
neaizskaramība publiskajā saziņas telpā. Apkarota 
korupcija, novērsti korupcijas riski un tiesībsargājošo 
iestāžu politizācija.

Sports
Nopietns valsts atbalsts sportam. Katram skolēnam 
vismaz viena bezmaksas ārpusklases sporta nodarbība 
nedēļā.

Starptautiskās attiecības
Ārpolitikā Latvijas intereses ir pirmajā vietā. Ārpo
litikas prioritāte ir enerģiski lobētas un aizstāvētas 
valsts ekonomiskās intereses.

Nils Sakss 

Krampis kalpot



Apvienība „Par Labu Latviju!” 10. Saeimas
vēlēšanās startē ar 8. numuru 

Pasaulē valda uzskats, 
ka astoņnieks – tas ir 
visu lietu līdzsvara 
iemiesojums. Astoņnieku 
uzskata arī par augstāko 
neitrālo spēku, jo tā 
atveidojumā abas puses ir 
pilnīgi vienādas, apvieno-
jot sevī divus līdzvērtīgus 
pretspēkus.

Senebreju valodā skaitļa 
astoņi sakne ir „šahmein" – 
tulkojumā tas nozīmē 
„visskaistākais” un 
„veikt pašu labāko”. 

Ciparu 8 unikālu padara tā 
forma. Apgriežot kājām 
gaisā, tas joprojām būs tas 
pats skaitlis. Pat aplūkojot 
astoņnieku spogulī, skait-
lis nemainīsies. Rakstot 
ciparu 8, jūs nonāksiet 
tajā pašā punktā, kur 
sākāt. Cipars 8 simbolizē 
mūžību, jo tam nav nedz 
sākuma, nedz beigu. 
Nevienam citam ciparam 
nepiemīt šādas īpašības.

Ķīnas kultūrā skaitlis 8 ir 
laimīgais skaitlis, jo vārda 
„astoņi” izruna skan 
līdzīgi vārdiem „veiksme” 
un „uzplaukums”. 
Mūsdienu Ķīnā, ja 
īpašuma adresē ir skaitlis 
astoņi, tad šī īpašuma 
vērtība var dubultoties
vai pat trīskāršoties.  

Ciparu pētniecībā skaitļa 
astoņi pārstāvjiem piemīt 
liels gribasspēks un 
spēcīga individualitāte. 
Viņi mērķtiecīgi cenšas 
sasniegt karjeras augstu-
mus, bet panākumus gūst,
pateicoties izturībai un 
grūtam darbam. Ļaudis, 
kuru skaitlis ir astoņi, 
izceļas ar spēcīgu 
raksturu. Tiem piemīt 
spēja vadīt kolektīvu un ar 
savu personības staro-
jumu aizraut apkārtējos.

Bībeles pētnieki atklājuši, 
ka Jēzus vārds Bībelē ir 
pieminēts 888 reizes. 
Turklāt Ābramam bija tieši 
astoņi dēli. Noasa šķirstā 
paglābās astoņas 
dvēseles. Pravietis Elija 
veica astoņus brīnumus.

Kabalā skaitlis 8 
skaidrots kā „jaunu 
sākumu” simbols, jo 8. 
diena bija pirmā diena, 
kad Dievs atgriezās pie 
darba. Sākās jauna 
nedēļa.

Šahā, kas ir pasaules 
nozīmīgākā prāta spēle, 
skaitlis 8 izmantots ļoti 
plaši. Spēlē ir 8 figūras un 
8 bandinieki. Turklāt 
spēles laukums sastāv no 
8 x 8 kvadrātiem.



2010. gada augusts

9

Katrs, kam sanācis tikties ar šo 
brīnišķīgo sievieti, apbrīno viņas vien
kāršumu, nepretenciozitāti un dabis
ko sievišķību. Tomēr ne katrs zina par 
meklējumiem, kuri veidojuši Ineses 
Šle se res smalko pasaules izjūtu. Ne 
katrs nojauš par milzīgajiem mērķiem 
poli tikā, kurus viņa tik rūpīgi izauklēju
si un nu ir gatava iet par tiem vēlēšanu 
cīņā. 

Inese Šlesere stāsta par ceļu pie pa
tiesības, Dieva un savas dzīves mērķa.   

„Tas bija ilgs ceļš. Es ilgus gadus 
ne pa  zinu nevienu ticīgu cilvēku vai 
vismaz tādu, kas ar mani atklāti par to 
ru nā tu. Manuprāt, katrā cilvēkā ir kāda 
ap slēpta vieta, kura negūs mieru, līdz 
neatradīs ceļu pie Dieva. Mēs jau katrs 
sa protam, ka neesam pasaules naba un 
ka ir kaut kas tāds, kas ir pārāks ne tikai 
par cilvēku, bet pārāks par pašu pasau
li. Tieši tādā secībā raisījās mana inte
rese – kas ir cilvēks, kāpēc viņš izdara 
tādu vai citādu izvēli, un es iedomājos, 
ka psiholoģija var dot atbildes uz šiem 
jautājumiem. Iestājos Starptautiskajā 
praktiskās psiholoģijas institūtā.

Pēc gadu studijām sapratu, ka šeit 
tomēr īstās atbildes neatradīšu. Jau tad 
biju nonākusi līdz atziņai, ka ar cilvēku 
viss nebeidzas, un sāku meklēt, ko cil
vēks dara šajā pasaulē un kāda ir viņa 
sūtība. Sāku mācīties LU Filozofijas 
fakultātē. Kad mums sāka mācīt kristī
go filozofiju, formulēja tās pamatprin
cipus, tad manī notika kaut kāds īssa
vienojums un es pēkšņi sapratu, ka tur 
kaut kas ir. Ka tur var atrast atbildes uz 

jautājumiem, kurus izvirzīju agrāk. Šie 
meklējumi mani aizveda līdz Kristīgajai 
akadēmijai.

 Nevaru teikt, ka mans ceļš pie 
Dieva būtu bijis straujš. Lai ticētu, 
man ir jāsaprot, un viena sieviete no 
Dienvidāfrikas man parādīja īpašu Bī
beli ar plašiem, izvērstiem skaidroju
miem. Šī Bībele ļāva man savietot se
nus tūkstošgadīgus notikumus ar pašas 
dzīvi, un man pavērās gluži cita pasaule. 
Es sapratu, ka tie astoņdesmit vai cik 
tur gadi, ko mēs dzīvojam uz šīs pasau
les, ir tikai tāds mirklis iepretim tam, ko 
pasaule ir piedzīvojusi pirms mums un 
kas vēl būs. Šī apziņa paver ļoti veselīgu 
perspektīvu dzīvot.”

Vai jūs arī Aināru uzvedinājāt uz 
kristietības ceļa?

Nē, bija tieši otrādi. Pirms mēs vēl 
iepazināmies, viņš jau kopš padsmit 
gadu vecuma apmeklēja Mežaparka 
draudzi. Viņš ar dziļu cieņu vēl ta
gad izsakās par profesoru Feldmani 
un citiem, ar kuriem bija kopā šajā 
draudzē. Ainārs bija tas, kurš teica, 

ka jālaulājas baznīcā, un viņš tajā brī
dī to lietu uztvēra daudz nopietnāk 
nekā es.

Kādi ir jūsu nākotnes mērķi politikā?
Mani mērķi saistīti ar palīdzību 

bērniem un ģimenēm. Mēs gribam 
atjaunot diferencētu ģimenes valsts 
pabalstu. Kādreiz tas bija diferencēts 
atkarībā no bērnu skaita, bet tagad 
visiem ir vienāds. Mums šķiet, ka tas 
nav pareizi. Francijā, kur valsts ļoti 
rūpējas par demogrāfiskās situācijas 
uzlabošanu, ļoti masīva valsts palī
dzība ģimenēm sākas tieši ar trešo 
bērnu. Lai tauta neizmirtu, uz katru 
sievieti jābūt 2,3 bērniem, tāpēc mēs 
īpaši gribam uzsvērt valsts atbalstu 
ģimenēm, kuras izšķiras laist pasaulē 
bērnus. 

Ir jāpanāk labvēlīga nodokļu politi
ka ģimenēm ar bērniem. Vēlamies, lai 
brīvpusdienas tiktu piešķirtas ne tikai 
pirmklasniekiem, bet arī sākumskolas 
klašu bērniem, nodrošinot to, ka vismaz 
viena silta maltīte katram bērnam die
nā ir garantēta. Mēs gribam arī ieviest 
diferencētu pensionēšanās vecumu at
karībā no bērnu skaita. Latvijas politi
ka ievērojami izmainītos un palīdzība 
ģimenēm ar bērniem ievērojami uzla
botos, ja nepilngadīgo bērnu vecākiem 
vēlēšanās papildus savai balsij dotu ie
spēju balsot arī par katru savu nepiln
gadīgo bērnu. Tad politiķiem šai jomai 
būtu jāpievērš daudz lielāka uzmanība.

Inese Šlesere kandidē
apvienības „Par Labu Latviju!”
Rīgas sarakstā ar 32. numuru.

Liecība

Aptauja

Lai ticētu, man ir jāsaprot

Katrā cilvēkā  
ir kāda apslēpta 

vieta, kura 
negūs mieru, līdz 

neatradīs ceļu
pie Dieva.

Zane Zvagule

Es balsošu par labu Latviju!

Es neesmu vienaldzīgs par notie
košo valstī, tāpēc es balsošu Saeimas 
vēlēšanās. Manu uzticību ieguvuši 
spēcīgi līderi no apvienības „Par Labu 
Latviju!”, kuri atšķirībā no daiļrunātā
jiem spēj radīt un uzlabot vidi. Valsts 
labklājību veido tie, kas rada, nevis 
sapņo. Tāpēc arī savu balsi atdošu par 
apvienību „Par Labu Latviju!”. 

Politisko partiju bloks „Par Labu 
Latviju!” apvieno izteiktus līderus un 
harismātiskas personības, kuras vēlas 
strādāt labākas Latvijas valsts  labā. 
Balsojot par politisko partiju bloku 
„Par Labu Latviju!”, es atbalstu ne 
vien kompetentus politiķus, bet arī 
prasmīgus uzņēmējus, mediķus, sko
lotājus  un citu nozīmīgu profesiju 
pārstāvjus, kuri kopīgā simbiozē spēj 
padarīt Latviju par patiesi labu Lat
viju.

Atdodot savu balsi 10.  Saeimas 
vēlēšanās par politisko partiju bloku 
„Par Labu Latviju!”, es balsoju par 
tiem, kas nepieļaus pensiju un citu so
ciālo pabalstu samazināšanu, kas grib 
un var veidot labu Latviju, jo tieši tādā 
valstī es vēlos dzīvot.

Pirmkārt „Par Labu Latviju!” balso
šu, jo esmu Latvijas patriots. Visvieglāk 
ir sēdēt pie skaitļu tabulas un skaitīt, 
cik trūkst, un mēģināt aizpildīt iztrū
kumu ar „griešanas” metodi. Grūtāk 
ir izdomāt jaunus veidus, kā pelnīt, kā 
padarīt Latviju konkurētspējīgu, – man 
tas ir ļoti svarīgi, jo man šeit vēl ļoti ilgi 
ir jādzīvo. Zinu, ka PLL! sarakstā ir cil
vēki ar pieredzi un zināšanām, lai Lat
viju padarītu tieši par tādu zemi, kuru 
apskauž kaimiņvalstis un kā veiksmīgu 
piemēru piemin visā pasaulē.

Māris Zemgalis
Programmētājs

Jūlija Guļčenko
Tieslietu ministrijas juriskonsule

Vilma Buzko
Pensionāre, strādā par grāmatvedi

Raimonds Butkāns
Mārketinga speciālists
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PLL deputātu kandidāti Rīgā
Personības

1. Ainārs Šlesers
Rīgas vicemērs, Rīgas 
Brīvostas pārvaldes valdes 
priekšsēdētājs, LR 7., 8. 
un 9. Saeimas deputāts, 
LR ekonomikas ministrs 
(1998–1999), LR satiksmes 
ministrs (2004– 2009)

9. Andris Ārgalis
LDBB daiļdārzu konkursu 
žūrijas komisijas 
priekšsēdētājs, Rīgas domes 
priekšsēdētājs (2000–2001), 
LR 8. Saeimas deputāts un 
Saeimas priekšsēdētāja biedrs 
(2004–2005), Rīgas domes 
vicemērs (2005–2009), Rīgas 
Brīvostas valdes priekšsēdētājs 
(2000–2001; 2005–2009)

2. Aleksejs Šeiņins
SIA Izdevniecības nams 
“Petits” dibinātājs un valdes 
priekšsēdētājs, “Čas”, 
“Subbota”, “Ļubļu” un citu 
preses izdevumu izdevējs, 
Pasaules Laikrakstu asociācijas 
(WAN) biedrs, Pasaules 
Krievu preses asociācijas 
(ВАРП) izpildkomitejas 
loceklis

10. Ksenija 
Zagorovska
Laikraksta “Čas” žurnāliste, 
Latvijas Žurnālistu savienības 
valdes priekšsēdētāja 
vietniece 

3. Māris Riekstiņš
Diplomāts, LR vēstnieks 
ASV (2004–2007), LR 
ārlietu ministrs (2007–
2010) 

11. Oskars Kastēns
LR 8. un 9. Saeimas deputāts, 
LR īpašu uzdevumu ministrs 
sabiedrības integrācijas lietās 
(2006–2009), 
LTV žurnālists (1997–2001)

4. Gaļina Poliščuka
Režisore, 
“Teātra observatorija” 
mākslinieciskā vadītāja 

12. Irina Pētersone
Biedrības “Lietišķo 
sieviešu apvienība” valdes 
priekšsēdētāja,
Rīgas Valsts tehnikuma 
pasniedzēja

5. Andris Bērziņš
LR 9. Saeimas deputāts, 
Ārlietu komisijas 
priekšsēdētājs, LR labklājības 
ministrs (1994–1995), LR 
darba lietu valsts ministrs 
(1995–1997), Rīgas domes 
priekšsēdētājs (1997–2000), 
LR Ministru prezidents 
(2000–2002)

13. Aivars Guntis 
Kreituss
KSC “Daugavas stadions” 
attīstības nodaļas vadītājs, 
zinātņu doktors, Zinātņu 
Akadēmijas darbinieks 
(1977–1998), LR ekonomikas 
ministrs (1993), LR finanšu 
ministrs (1995–1996), LR 5. 
un 6. Saeimas deputāts, Rīgas 
domes vicemērs (2001–2005)

6. Mihails 
Gavrilovs
Krievu nama Rīgā vadītājs, 
Latvijas Krievu biedrību 
asociācijas prezidents, 
Rīgas domes deputāts 
(2001–2010)

7. Baiba Rozentāle
VA “Latvijas Infektoloģijas 
centrs” direktore, Rīgas 
Stradiņa universitātes 
profesore, LR veselības 
ministre (2009–2010)

8. Jevgēnijs 
Saproņenko
Latvijas Vingrošanas 
federācijas viceprezidents, 
sportists, treneris, 
olimpiskais vicečempions

17. Valdis Ģīlis
LR 9. Saeimas deputāts, 
nacionālā rehabilitācijas
centra “Vaivari” un SIA
“Lāzerplastikas klīnika”
ķirurgs

25. Žanete 
Vasaraudze
PA “Par Labu Latviju!” 
Revīzijas komisijas locekle, 
LR 8. un 9. Saeimas 
deputāte, LR Veselības 
ministrijas parlamentārā 
sekretāre (2007–2010)

18. Lidija 
Kravčenko
Rīgas Ukraiņu vidusskolas 
direktore

26. Igors Puntuss
SIA “Biznesa informācijas 
birojs” projektu vadītājs, 
organizācijas “Jaunieši
par Labu Latviju” padomes 
loceklis

19. Rihards Pīks
Tautas partijas valdes 
padomes loceklis, LR 
kultūras ministrs (1996–
1997), LR 7. un 8. Saeimas 
deputāts, LR ārlietu ministrs 
(2004), Eiroparlamenta 
deputāts (2004–2009)

27. Salvis Lapiņš
AS “Olainfarm” 
valdes loceklis

20. Andrejs 
Kondratjuks
SIA “Rīgas meži” 
Mežaparka daļas vadītājs

28. Agris Ameriks
“ACCENTURE” vecākais 
programmētājs, biedrības 
“Pirmie” valdes loceklis

21. Gunārs 
Binde
Fotomākslinieks

29. Inta 
Feldmane
LR 8. un 9. Saeimas 
deputāte, biedrības 
“Lūgšanu brokastis” 
komitejas locekle

22. Arno 
Ter-Saakovs
AS “ALIDA TŪRS” 
valdes priekšsēdētājs 

30. Jānis Šmits
Rīgas domes deputāts, mācītājs, 
Rīgas Kristīgo draudžu kolēģijas 
priekšsēdētājs, LR 8. Saeimas 
deputāts, Saimas sekretārs 
(2004–2006), LPP frakcijas 
priekšsēdētājs (2005–2006), LR 
9. Saeimas deputāts, Cilvēktiesību 
un sabiedrisko lietu komisijas 
priekšsēdētājs (2006–2009)

23. Anna Cīrule
Latvijas Studentu 
apvienības valdes locekle, 
Augstākās izglītības 
padomes locekle

31. Imants Kalniņš
Augusta Dombrovska 
mūzikas skolas direktors, 
mūziķis

24. Normunds 
Teteris
PA “Par Labu Latviju!” 
valdes loceklis, biedrības 
“Pirmie” valdes 
priekšsēdētājs

32. Inese Šlesere
LR 8. un 9. Saeimas
deputāte, biedrības 
“Lūgšanu brokastis”  
valdes priekšsēdētāja

14. Aleksandrs 
Ļebedevs
SIA “LBS International 
Conferences” un SIA 
“Latvijas Biznesa skola” 
valdes priekšsēdētājs

15. Egils Valeinis
Paula Stradiņa Klīniskās 
universitātes slimnīcas 
Neiroķirurģijas klīnikas
vadītājs, neiroķirurgs

16. Pāvels 
Seļivanovs
Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta 
departaments,
volejbola programmas 
koordinators, Rīgas domes 
deputāts (2001–2005), 
olimpisko spēļu čempions 





2010. gada augusts

12

iemests politikā kā peldēt nepratējs 
ūdenī, un vai nu tu atrodi šo atbildības 
izjūtu, vai arī ej prom.
 
G.U.: Tu, Ainār, vēl esi jauns, stiprs, 
pats kā viena liela baterija. Cik tev ir 
gadu – četrdesmit trīs?

 A.Š.: Četrdesmit.
 
G.U.: Tik tikko prezidenta vecums. 
Mēs esam tevi izvēlējuši par Ministru 
prezidenta amata kandidātu. Par 

aizstāvi, cīnītāju, karavadoni cīņā par 
Latvijas vietu zem saules. Laikā, kad 
Latvija ir parādos līdz ausīm, kad 
aizdevēji diktē noteikumus, pieņem 
Latvijas likumus, nosaka mūsu 
pensijas, cierē uz Latvijas mežiem un 
slavē Latviju par bezierunu paklausību. 
Vai apzinies, kāda atbildība uz tevi 
gulstas?
 
A.Š.: Es esmu tiešs cilvēks, prezident. 
Man var pārmest daudz ko, bet 
neviens nekad nav varējis teikt, ka 
Šlesers izvairās no atbildības. Un 
neviens nekad nav varējis teikt, ka 
Šlesers netur vārdu. Es esmu uzaudzis 
Maskavas forštatē cīnoties, sportojot. 
Man visu mūžu vajadzējis sevi pierādīt 

smagā darbā. Par Šleseru nerunā kā 
par zinātnieku vai filozofu. Šlesers 
ir darba zirgs. Traktors. Un, kad jūs 
esat dubļos līdz ausīm, jūs nemeklējat 
dzejnieku. Jūs meklējat traktoru.
 
G.U.: Tas ir labs salīdzinājums 
(smejas). Es zinu. Ar tevi es droši ietu 
kalnos. Vai nākamreiz nāksi līdzi?
 
A. Š.: Paldies par uzaicinājumu! Kalni 
ilgi gaidījuši, pagaidīs vēl pārdesmit 
gadu, līdz aiziešu no aktīvās politikas. 
Vispār es neesmu hobiju cilvēks, man 
vienkārši neatliek laika. Medībās neeju 

un pat ar makšķerēšanu nenodarbojos. 
Mana aizraušanās ir darbs un politika. 
Fiziskai formai – sports. Labi, esmu 
braucis pa kalnu upi, bet tas nebija 
nekāds ekstrēms brauciens, kaut 
sajūtas bija labas.
 
G.U.: Tas mūsu apvienībā man patīk 
visvairāk. Mēs esam tik dažādi, bet 
katrs savā jomā stipri. Cits citu varam 
papildināt. Apbrīnoju, cik esi dziļi 
iekšā politikā. Man radies priekšstats, 
ka tev vienalga, kādā amatā darboties. 
Politikas dēļ tu būtu gatavs iet kaut 
ielas slaucīt.
 
A.Š.: Jā, jums ir pilnīga taisnība. 
Politika un ģimene. Tā ir mana dzīve. 

Es nedzeru, nepīpēju, sievas nemainu. 
Mani neinteresē goda nosaukumi. 
Man svarīgi ir padarītie darbi. Lai 
saviem bērniem un mazbērniem varu 
parādīt – lūk, tagad mēs dzīvojam 
labā Latvijā, un tajā ir arī daļa mana 
nopelna.

G.U.: Apmēram tā: ”Klausieties! 
Sensenos laikos, kad jūsu vectēvs…”

A.Š.: Tieši tā. ”Sensenos laikos, kad 
jūsu vectēvs kļuva par satiksmes 
ministru, jūs pat iedomāties nevarat, 
cik šī lidosta bija maziņa. Kā šķūnis. 
Daži simti tūkstošu pasažieru. 
Pāris gados tā kļuva par lielāko un 
veiksmīgāko reģionā. Tad es teicu – 
nākotnē Rīga apsteigs Kopenhāgenu, 
un, lūk, tas ir noticis.” Es tiešām gribu 
ar mazbērniem braukt pa Ziemeļu 
šķērsojuma maģistrāli un teikt, ka tas 
ir mans projekts. Es gribu, lai mūsu 
Centrāltirgus ir tāds pats tūrisma 
piesaistes objekts kā Eifeļa tornis 
Parīzē. Es gribu, lai tādi ceļi, kādu es 
uzbūvēju posmā Rīga–Ainaži, būtu 
visā Latvijā, un to es panākšu. Tā ir 
ar daudzām manām idejām. Vispirms 
cilvēki netic. Tad brīnās. Un beigās 
saka paldies. Un tā būs arī ar Latviju – 
veiksmīgāko reģiona valsti. Pārtikušu, 
izglītotu, brīvu no parādiem.

G.U.: Labi. Es personīgi tevi pazīstu. 
Bet speciāli tiem lasītājiem, kam 
šis jautājums nedod miera, es tev 
pavaicāšu: ”Vai nav tā, ka Šlesers to visu 
dara, lai piepildītu savu kabatu? Vai nav 
tā – ja viņam tur neatlēks miljons, viņš 
pat pirkstu nepakustinās? Vai politika 
nav viņa biznesa instruments?”

A.Š.: Nē. Cilvēka dzīvē ir dažādi posmi. 
Bērnībā man bija svarīgi pierādīt, ka 
varu par sevi pastāvēt. Vidusskolā – ka 
varu būt labākais sportā. Jaunībā – ka 
varu uzbūvēt biznesu, nopelnīt naudu.

G.U.: Tas tev bija svarīgi – nopelnīt 
naudu? Vai tas nāca no kādiem 
ģimenes apstākļiem?

A.Š.: Ziniet, es nevienam to neesmu 
teicis, nevienā intervijā, nevienam 
draugam un droši vien nekad vairāk 
neteikšu. Bet īpaši jums, prezident... 
Jā, man tiešām nebija viegla bērnība. 
Galīgi ne. Tēvs aizgāja, kad man 
bija 16 gadu, bet faktiski viņa nebija 

nekad, kopš sevi atceros. Es zinu, kā 
tas ir, kad gadiem ilgi jābaidās nākt 
mājās. Kad gadiem ilgi kāds dzīvo uz 
zālēm. Nekontrolē sevi. Tieši tādēļ 
varbūt es nedzeru ne pilītes. Es zinu, 
ko tas nozīmē – zaudēt kontroli pār 
sevi. Es zinu, ko nozīmē neziņā gaidīt 
nākamo rītu. Faktiski mani uzaudzināja 
mamma un vecmamma, un, lai arī es 
mīlu un cienu abus vecākus, Dievs bija 
uzlicis lielus pārbaudījumus manam 
tēvam. Un varbūt tieši tādēļ man ir 
tik svarīgas ģimenes vērtības. Es savai 
sievai, bērniem un mazbērniem gribu 
nodrošināt īstu, mīlestības un uzticības 
pilnu ģimenes dzīvi. Viņi zina, ka uz 
mani var paļauties.

G.U.: Piedod, Ainār! Es nedomāju, ka 
izprovocēšu tevi uz tādu atklātību.

A.Š.: Nekas, prezident! Kāds 
tikpat to mēģinātu izmantot kādās 
priekšvēlēšanu cīņās, un labāk, ja 
pasaku atklāti. Bet, ja par naudu un 
biznesu… Jā… Man mamma strādāja 
VEF. Ilgi es gaidīju uz savu pirmo 
riteni. Nevarēju nopirkt džinsus un 
citas lietas, kas tajā vecumā svarīgi. 
Negāja mums bērnībā viegli, un es 
agri pats uzsāku biznesu. Jā, es tirgojos 
ar ārzemju precēm, krosenēm, bet es 
par to nekaunos. Jau tolaik iemācījos 
angļu valodu, apguvu lietišķo somu 
valodu, vēlāk Norvēģijā iemācījos 
norvēģu valodu.

Ja 1998. gadā es nebūtu 
izlēmis iet politikā, tad tagad būtu 
nesalīdzināmi bagātāks. Bet es 
izlēmu, pārdevu visus biznesus – 
daļas ”Rimi”, ”Dress mann”, ”Cubus” 
un citos uzņēmumos – un ienācu 
politikā jau kā nodrošināts cilvēks. 
Nauda jau sen vairs nav mans 
motivējums. Mans vir zītājfaktors ir 
Latvija. Man ir svarīgi pierādīt, ka 
varu izvest Latviju no parādiem, dot 
cilvēkiem darbu, pacelt ekonomiku, 
piespiest Eiropu uzskatīt Latviju par 
nopietnu spēku.
 
G.U.: Vai norvēģu valodu vēl proti?
 
A.Š.: Jā. Brīvi sarunājos zviedru un 
dāņu valodā. Ja norvēģu valodu būtu 
apguvis te, Latvijā, tad diez vai varētu 
ar zviedriem un dāņiem tik viegli 
saprasties, bet tur viņi runā katrs savā 
valodā un cits citu saprot. Tur dzīvojot, 
abas valodas arī iemācījos.
 
G.U.: Vai nav kādreiz mazliet žēl, 
ka citi iemalko un izbauda kādu labu 
vīnu, bet tu sēdi pie minerālūdens 
glāzes?
 
A.Š.: Nemēdzu daudz skatīties, ko 
citi dara. Vados pēc savas iekšējās 
pārliecības. Tā mani nav pievīlusi. 
Bērnībā, dzīvojot Ķengaragā, mums 
blakus mājai bija internātskola un 
man bija viens labs draugs. Kad man 
bija gadi divpadsmit, viņš sāka daudz 
laika pavadīt kopā ar puišiem no šī 

Es esmu tiešs cilvēks, prezident!

Pusaudžu 
vecumā dažās 
ballītēs esmu 

nedaudz alkohola 
pamēģinājis, bet 
nekad neesmu 
bijis piedzēries.
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internāta. Tur bija sava kompānija, 
kas jau tajā vecumā rīkoja iedzeršanas. 
Viņi aptīrīja pagrabus, darīja citas 
kriminālas lietas. Mans draugs drīz 
nonāca kolonijā. Un es sapratu, cik 
strauji viss var mainīties.
Mēs dzīvojām vienā vidē, un redzot, cik 
daudz ļaunuma cilvēkiem ir nodarījis 
alkohols, es izdarīju secinājumus. 
Pusaudžu vecumā dažās ballītēs esmu 
nedaudz alkohola pamēģinājis, bet 
nekad neesmu bijis piedzēries. Kopš 
astoņpadsmit gadu vecuma nemēģinu 
pat pagaršot.
 
G.U.: Vai tajā vecumā bija viegli būt 
tik pareizam? Kāds jau noteikti gribēja 
pavilkt uz zoba?
 
A.Š.: Atklāti man neviens neko 
nepār meta, jo visi zināja, ka 
nodarbojos ar sportu un šīs lietas nav 
savienojamas. Reiz vakarā nedaudz 
iedzēru un nāka majā dienā septiņos 
bija jābūt treniņā. Pie slodzēm uzreiz 
jūt, ka esi iepriekšējā vakarā dzēris. 
Tad es izlēmu – viss. Kopš tās dienas 
alkohols manā dzīvē vairs neeksistē. 
Protams, mani dau dzas reizes ir 
kūdījuši un mudinājuši iedzert. Taču 
manu pārliecību tik viegli iedragāt 
nevar.
 
G.U.: Tu stāsti, ka nodarbojies ar 
sportu, bet neesmu tevi redzējis hokeja 
laukumā uz slidām. Ar kādu sporta 
veidu nodarbojies?

 

A.Š.: Bērnībā ļoti nopietni nodar
bojos ar vieglatlētiku, skrēju sprintu – 
pārsvarā 60 metrus. Rezultāti nenāca 
viegli, bet tie bija labi. Man ir pilna 
māja ar diplomiem un dažādām 
go dalgām. Ja neieguvu pirmo 

vietu, tad sliktākais rezultāts bija 
trešā. 13 gadu vecumā es guvu abu 
ceļgalu traumu un ar skriešanu vairs 
nevarēju nodar boties. Drīz pēc tam 
skolā, vingrojot uz līdztekām, es 
neveiksmīgi taisīju pirueti un salauzu 
abas rokas. Tā no manis olimpietis 
nesanāca. Vēlāk sā ku nodarboties 
ar Austrumu cīņas māks lām. Tagad 
labprāt braucu ar slēpēm, un tā ir 
fantastiska sajūta dziļi plaušās ieelpot 
kalnu gaisu.
 
G.U.: Ir viens netikums, kurš 
mums Latvijā ir ļoti izplatīts. Tā ir 
gaušanās. Man prieks, ka tevi šī liga 
nav skārusi. Tas ir ļoti svarīgi, un arī 
to es sapratu kalnos. Tur ir likums – 
nekad negausties. Nekad nekritizēt 
kalnu. Reiz mēs Himalajos, noguruši 
pēc kāpiena, vakariņojām. Viens no 
mūsu grupas tā klusi, it kā pie sevis 
ieminējās – vai tā gaļa nav veca? 
Es kā drosmīgāks skaļi saku – tā 
gaļa patiešām ir veca. Mēs tā ierasti 
pasūkstījāmies, un naktī visiem bija 
problēmas ar vēderu. Nākamajā vakarā 
tā pati gaļa visu dienu mugursomā bija 
stāvējusi un svaigāka nebija kļuvusi, bet 
es vakariņās saku – cik brīnišķīga gaļa, 
neko garšīgāku savā dzīvē neesmu ēdis. 
Un pārējie piebalso, slavējot šo gaļu. 
Interesanti, bet tajā naktī nevienam 
skrejamais nepiemetās. Lai gan gaļa 
bija tā pati.

Bet, turpinot mūsu sarunu, kādēļ 
tu atgriezies no Norvēģis?

A.Š.: Norvēģija ir brīnišķīgi 
skaista zeme, tur mums bija visas 
uzturēšanās atļaujas, kontakti un 
biznesa iespējas. Bet es esmu dzimis 
šeit, un mana sirds pieder Latvijai. 
Pēc dēla piedzimšanas mēs 1993. 
gada beigās ar sievu pieņēmām 
lēmumu atgriezties Latvijā.
 
G.U.: Viens amerikāņu finanšu mag
nāts, Rokfellers vai Morgans, reiz 
teica, ka varot pateikt, kā nopelnījis 
katru miljonu, izņemot pirmo. Vai vari 
atklāt, kā tiki pie turības?

A.Š.: Man nav, ko slēpt. Lielo lozi 
es izvilku, iepazīstoties ar norvēģu 

uzņēmēju Frenku Varneru. Viņš vis
pār skatījās austrumu virzienā, bet 
viņam bija neveiksmīga pieredze 
Sankt pēterburgā. Tad pie viņa 
ierados es un skaidrā norvēģu valodā 
izstāstīju par iespējām Latvijā. Viņš 
diezgan slikti runāja angliski, tāpēc 
norvēģu valodas zināšanas man 
stipri palīdzēja. Lai gan – durvis 
var gan atvērties, gan arī aizvērties. 
Nākamreiz aizbraucu pie viņa jau ar 
konkrētu piedāvājumu Rīgā atvērt 
veikalu. Sēž pie galda kādi desmit 
uzņēmuma vadošie darbinieki. Visi 
tumšos uzvalkos, ar smīnu: ko gan 
šis jaunietis no nezināmas valstiņas 
viņiem piedāvās. Man tajā brīdī 
bija 24 gadi. Jā, es tiešām neesmu 
mācījies pasaules labākajā augstskolā. 
Bet es zinu – ja es būtu studējis 
uzņēmējdarbību, piemēram, tālaika 
Latvijas Universitātē pēc tālaika 
programmas, man nebūtu nekādu 
izredžu sarunā ar tām desmit biznesa 
haizivīm. Galu galā man izdevās viņus 
pārliecināt, un pēc dažiem mēnešiem 
mēs atvērām pirmo ”Dressmann” 
veikalu pie operas. Jau pirmajā dienā 
šajā veikalā bija milzīga rinda līdz 
pat viesnīcai ”Rīga” un apgrozījums 
uz vienu tirdzniecības kvadrātmetru – 
lielākais ”Dressmann” vēsturē. Tā viss 
sākās, un vēlāk jau bija ”Rimi” un citi 
projekti. Ja es gribētu tikai pelnīt, 
tad, kā jau teicu, pa šiem 12 gadiem 
biznesā būtu nopelnījis krietni 
vairāk. Bet tagad man daudz svarīgāk 
par mana bankas konta skaitļiem ir 
pasažieru pieauguma skaitļi lidostā 
”Rīga” vai darbavietu skaits. Tūrisma 
un citās industrijās kopā Rīgā šogad 
radītas 14 000 jaunas darbavietas. 
Lūk, tas rada gandarījumu. Man 
ir redzējums par to, kādai Latvijai 
jābūt. Esmu dzīvojis Norvēģijā, un 
nav neviena iemesla, kāpēc lai Latvijā 
mēs dzīvotu sliktāk. Tāds ir mans 
mērķis, un man pietiek apņēmības, 
lai to sasniegtu.
 
G.U.: Ticu, ka tu to izdarīsi. Teikšu 
pat vairāk. Tu esi viens no retajiem 
cilvēkiem politikā, kuram es līdz galam 
uzticos. Par kuru varu teikt – viņš 
mani nenodos. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka 
tu esi īstens kristietis. Ir cilvēki, kuri 

skaitās kristieši, bet viņos nav daudz 
no kristietības. Bībele ir ļoti bieza un 
gudra grāmata. Tajā ir vairāk nekā 
tūkstoš lapu. Bet nekur Bībelē nav 
rakstīts, ka vainīgi ir kādi citi. Bībele 
mums māca vainu meklēt sevī. Tas 
nozīmē būt atbildīgam par savu 
rīcību, lēmumiem, vienlīdz veiksmēm 
un neveiksmēm. Savukārt Latvijas 
politikā ļoti raksturīgi ir vainot visus 
citus, tikai ne sevi.
 

A.Š.: Šajā ziņā esmu milzīgi pateicīgs 
profesoram Feldmanim par to, ka 
viņš man atklāja šo patiesības ceļu. 
Bez stingriem orientieriem cilvēkam 
pasaulē ir pavisam viegli nomaldīties, 
un esmu pateicīgs Dievam, ka ar 
abām kājām stingri stāvu uz zemes un 
negrozos kā vējrādītājs līdzi katram 
pūtienam.
 
G.U.: Nobeigumā – ko tu novēli šīs 
sarunas lasītājiem?
 
A.Š.: Saskatīt, ka mēs esam izcila 
valsts, ar izciliem, labiem, strādīgiem, 
gudriem cilvēkiem. Es novēlu saskatīt 
šo potenciālu, noticēt tam, īstenot to. 
Tad mēs būsim veiksmīgi.
Un es gribētu arī teikt vislielāko 
paldies savai ģimenei. Par atbalstu, 
par pacietību un izturību. Par blakus 
būšanu. Tas man ir vissvarīgākais.

Tūrisma un citās 
industrijās kopā Rīgā 

šogad radītas

14 000
jaunas darbavietas.

Man var pārmest 
daudz ko, bet 
neviens nekad 

nav varējis 
teikt, ka Šlesers 

izvairās no 
atbildības. Un 
neviens nekad 

nav varējis teikt, 
ka Šlesers netur 

vārdu.
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No mikrorajona, no grumbuļai
nas bērnības, kritis un cēlies, 
bet ne reizi nepadevies. Līdz 

panākumiem sportā, līdz uzvarām biz
nesā un politikā, līdz lielai turībai un 
milzīgai popularitātei, līdz augstiem 
amatiem un ministru portfeļiem. Ta
gad, visgrūtākajā laikā, cieti izlēmis un 
reāli izdarījis – aviācija, tilti, ceļi un 
dzelzceļi. Ne vairs mikrorajonā, bet 
starptautiskajā arēnā, ne vairs par me
daļām vai atzinību, bet par pašu dār
gāko – par mūsu valsti un par mums 
visiem. Ainārs Šlesers – no Ķengaraga 
puikas līdz Latvijas premjeram. 

Tā rūdījās premjers
Šlesers
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Bērni zīmē labu Latviju
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Virtuvē smaržo pēc tikko 
grieztiem āboliem. Tie esot 
no pašu dārza, saka Saeimas 

deputāte Inta Feldmane – viņas ceptā 
ābolkūka vislabāk garšojot, ja gatavota 
tieši no tādiem.

Vērojot viņas rosību virtuvē, ir 
skaidrs – šeit deputāte ir teju viszi
noša. Bet kā ir ar vietām, kur sievie
tes mēdz būt mazākumā? Kā ar viņas 
pašreizējo darbavietu Saeimu?

„Protams, sievietei un vīrietim 
ir sava loma, vieta un īpaša pasaules 
uztvere gan ģimenē, gan sabiedrībā,” 
nešaubās Inta Feldmane. „Tas padara 

pasauli daudzveidīgu, spilgtu un in
teresantu. Galvenais, lai mēs izprastu 
savu būtību un nesajauktu lomas. Arī 
politikā, kas ir skarba vide, jāmāk sa
glabāt sievišķību un šarmu.”

Visai šarmanti izskatās arī depu
tātes kārtotās ābolu šķēlītes uz sviestā 
ieziestās pannas. Bet gan jau kulinārie 
sniegumi nav tas lielākais lepnuma 
avots. „Nē,” smejas Inta Feldmane, 
„nav gan.” 

„Par lielāko sasniegumu uzskatu 
mūsu Satversmes grozījumus, definē
jot laulību kā savienību starp vīrieti un 
sievieti. Tas nodrošina dabisko lietu 
kārtību. Mans mērķis ir darīt visu, lai 
laulībā balstīta ģimene, kurā vislabāk 
jūtas bērns, saglabā savu statusu,” nu 
jau pavisam nopietni saka deputāte.

Tam grūti iebilst – viņas pašas ģi
mene ir lielisks apliecinājums ģimenes 
spēkam. Kopā ar vīru aizvadīti jau 30 

gadi, izaudzināti divi bērni, izkuģoti 
vieglāki un vētraināki ūdeņi. „Nekur 
cilvēks nevar saņemt tādu atbalstu un 
drošību, kādu sniedz tieši ģimene un 
kopā pavadītais laiks,” uzskata nama
māte, un viņai, visticamāk, ir pilnīga 
taisnība. Tikmēr cepeškrāsnī jau viegli 
piebriedusi mīkla un uz galda glīti iz
kārtoti deserta šķīvji. „Vislabāk mana 

kūka garšo silta,” nosaka Inta Feldma
ne, un visi sēžas pie galda, jo arī sil
ta ābolkūka pieder pie lietu dabiskās 
kārtības.

Inta Feldmane kandidē
apvienības „Par Labu Latviju!”
Rīgas sarakstā ar 29. numuru.

Dabiskā kārtībā
Virtuves sarunas

Joki

ŠLESERS

Ai, ai, riebīgais!
Viņš uz mūsu kāzām 

nenāks...Vienīgā reize, kad Čaks Noriss kļūdījās, bija, kad viņš neticēja, ka 
Šlesers kļūs par premjeru.

Šlesers brauc pa ceļu, viņu apstādina policists ar radaru.
Šlesers: 
– Kādēļ apturējāt? Es taču braucu ar atļauto ātrumu.
Policists: 
– Šajā ceļa posmā buldozeri tik ātri braukt nedrīkst.

Skolotāja prasa Jānītim: 
– Kas tu gribi būt, kad izaugsi liels?
– Šlesers, kurš gan cits!

Mazs Lāčuks un mazs Pūķītis uz ceļa satikās un brīnījās.  
– Kurp iedams, Lāčuk? 
– Bišu kāpt. Tik Valūtas fonds neļauj.

• Saputo margarīnu ar cukuru un pievieno olu un miltus.
• Visu samaisa ar mikseri.
• Nomizo un sagriež šķēlītēs ābolus.
• Viegli ietauko pannu un liek uz tās ābolu šķēlītes.
• Pāri āboliem sadrupina mīklu.
• Pasniedz ar putukrējumu vai vaniļas mērci.

Galvenais, lai 
mēs izprastu 
savu būtību 

un nesajauktu 
lomas.

Olga Sukonņikova

Politiskās apvienības 
”
Par Labu Latviju!” birojs

Politiskās apvienības „Par Labu Latviju!” birojs
Brīvības bulvāris 19, Rīga
Tel.: 67226070, 22100122
Fakss: 67226831
E-pasts: info@parlabulatviju.lv
Biroja darba laiks: darbdienās no 9.00 līdz 20.00

Politiskās apvienības ”Par Labu Latviju!” izdevums.
Citēšanas gadījumā atsauce uz ”Par Labu Latviju!” obligāta.
Izdevuma redaktors Nils Sakss
E-pasts: nils@parlabulatviju.lv


