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ANDRIS EIMANIS

No pasaules jāzog viss labais
Guntis vīksna,
teksts un foto

Par to pārliecināts mans sarunas
biedrs, kurš Valmierā ieradies no pasaules
otras malas. Vispirms uz Pasaules latviešu
ekonomikas un inovāciju forumu, pēc
tam — dziedāt divos koros Latvijas
simtgades Dziesmu un Deju svētkos.
Un vēl viņš šonedēļ Latvijā atzīmēs
savu piecdesmit pirmo dzimšanas dienu.
Esiet pazīstami — ANDRIS EIMANIS
no Austrālijas.
Nemaz nepateiksi, ka esi jau piecdesmitgadnieks...
Es esmu jauneklis. Pēc
sirds jauneklis, tāpēc tā izskatās (smaida).
Kur esi dzimis, kāda ir
tava dzīves pieredze?
Esmu no Melburnas. Tur nodzīvoju
varbūt pirmos trīsdesmit gadus. Pirmoreiz
Latvijā biju 1991. gadā, toreiz bija ziema.
Tad 1993. gadā atbraucu Latvijā uz
veselu gadu, bija toreiz tāda Saules
jostas turneja pa visu pasauli, mums
Latvijā bija kādi piecpadsmit koncerti.
Es pēc tam vēl kādu laiciņu šeit paliku.
Tad jau tu esi, kā pie mums saka,
pašdarbnieks! Dejotājs vai dziedātājs?
Jā, jā, jā! Tagad es dziedu. Es nākamnedēļ (runājāmies 29. jūnijā —
G.V.) dziedāšu Rīgā ar diviem Melburnas
koriem Dziesmu svētkos.
Kā sauc tavus korus?
Pirmais ir vīru koris Veseris. Jā, tā ir
tāda nopietna lieta! Korī esam 24, bet
šoreiz dziedās 23. Arī mans jaunākais
dēls Edmunds, viņam ir sešpadsmit gadi,
dziedās. Vecākajam mūsu dziedātājam
ir 62 gadi. Tādi īsti vīri mēs tur esam,
varētu teikt, ka mums tāda vīru brālība
sanāk.
Un otrs koris?
Tā ir Daina — jauktais koris no Melburnas. Daži no Vesera mēs arī tur dziedam klāt, kopā sanāks kādi 60 dziedātāji.
Mums jau Latvijā arī tāpat notiek,
ka piedzied klāt vienā vai otrā korī...
Man lielākais lepnums, ka mans dēls,

“

no ceturtās latviešu paaudzes, jau dzimis
Austrālijā, savā sešpadsmit gadu vecumā
jau var dziedāt man līdzi latviešu korī!
No kurienes Latvijā nāk tavi vecāki?
Mamma no Rīgas, bet paps nāk no
Priekules, kurzemnieks.
Kas ir tavs bizness, ko esi mācījies?
Esmu būvinženieris, izstudējis šo
lietu. Cauri gadiem ar to esmu nodarbojies, īpaši ar celtniecību. Man ir maģistra grāds saistībā ar naftas piegādes
struktūrām. Tajā jomā esmu nostrādājis
vairāk par 25 gadiem, ar projektiem.

paveic un dabū lielākas sekmes.
Mēs, latvieši, esam kā tādi viensētnieki — katrs nedaudz par sevi.
Dažreiz letiņš priecājas, ja viņa kaimiņam neiet labi. Mums būtu jāpriecājas,
lai visiem iet labi, arī vajag, lai mēs cits
citam palīdzētu. Manuprāt, daudz talantu
ir Latvijā, daudz talantu ir ārzemēs,
varbūt arī es savā mazā veidā varēšu
kaut ko palīdzēt ar kaut ko, ko šeit esmu
dzirdējis. Varbūt tas nebūs rīt, bet būs
parīt, varbūt tas būs pēc gada — es to
šodien vēl nezinu.
Mums jau arī nafta kaut kur Latvijā
ir...
Ne tikai tas. Man ir projektēšana, es
tagad nodarbojos ar lieliem naftas projektiem, būvējam naftas ieguves platformas. Tās iesāk būvēt uz zemes, pēc
tam aizved jūras vidū un nobeidz darbu
tur. Tie ir dažādi naftas ieguves torņi —
daži peld, daži ir piefiksēti pie jūras grīdas.
vai neesi projektējis kādu naftas
ieguves torni arī Antarktīdā?
Nē, bet tur jau cilvēki skatās, vai ko
nevarētu darīt arī naftas ieguvē. Man
patīk arī zaļā enerģija. Manuprāt, pasaulei
vairāk jāskatās šajā virzienā, nevis tikai
uz to, ko var izvilkt no zemes. Es domāju,
kā varētu pieslēgties un ikdienā izmantot
to enerģiju, kas nāk no jūras vai no
saules, no vēja... Arī Latvijā to vajadzētu
darīt.
vakar runāju ar Olavu Riteni, viņš
nāk no Singapūras, ko mums ekonomikā pasniedz kā valsti — veiksmes
stāstu. Arī pie viņiem nav nekādu derīgo izrakteņu, taču viņi ar prātu un
darbu visu pratuši izveidot patiešām
augstā līmenī.
Jā, Singapūra ir tāda ekonomiskā
zona, no kuras izspiež visu, ko var. Tas
ir tas labums no pasaules pieredzes. Ir,
piemēram, cilvēki, kuri ir daudz ceļojuši...
Arī es esmu ne tikai savu darbu izpildījis,
esmu redzējis, kā cilvēki strādā Āfrikā,
Dienvidamerikā vai Austrālijā, un pie
sevis nodomājis: O, tas man derētu!
Tas nozīmē ne tikai skatīties savā dārzā,
bet skatīties arī citur no pasaules. Kā te
vakar Valmierā kāds teica: Zodziet, kas
ir labs!
Oho, tas ir labi teikts!
(Gardi smejas) Un tā mēs varam mācīties no pasaules: kas tur ir gājis, kas
nav izgājis. Galu galā es
esmu lepns šeit būt!
vai valmierā esi pirmo
reizi?
Nē, bet tas bija pirms ilgiem gadiem. Man ir viens
čoms, viņam vectēvs ir Jānis
Daliņš, soļotājs. Valmiera ir
baigi skaistā pilsēta, var redzēt, ka tai ir savs lepnums.
Es šorīt runāju ar Mārtiņu
Tuktēnu (arī austrālietis, arhitekts, kurš
uzsācis biznesu ar Latviju, ar viņu būs
saruna kādā no nākamajām Liesmām
— G.V.) par šīm lietām — izskatās, ka
Valmierā cilvēku nauda, kas ir iekasēta,
gājusi pareizās vietās, nevis cilvēku kabatās cauri gadiem. Jo šeit ir apkopts
viss, ne tikai būves un mauriņi, bet arī
izskatās, ka šeit ir infrastruktūra. Es
vakar runāju ar Valmieras mēru, viņš
spriež ļoti prātīgi. Jums pašlaik vajag
darbaspēku, bet šiem cilvēkiem vajag,
kur dzīvot. Un tāpēc jums būs jauni īres
nami ar 150 dzīvokļiem! Tā ir ļoti progresīva domāšana, to varbūt vajadzētu
arī citās Latvijas vietās, katrā pilsētā,
katrā miestiņā. Te, Valmierā, patiešām
ir laba vieta. Ja te cilvēks iebrauc, uz
visu skatās, ja viņam te ir darbs un ja
viņam te ir, kur dzīvot, tad viņš to pasaka
citiem, un tie arī nāks un brauks uz
šejieni! Un tā viss veidojas vēl lielāks
un lielāks. Ir infrastruktūra, ir rūpniecība
vai kāds cits bizness. Ja cilvēks tur ir,
biznesu arī vajag un piekalpojumus (pakalpojumus). Jā, te Valmierā ir baigi
skaisti!

Man lielākais prieks, ka
mans dēls sešpadsmit
gadu vecumā var man
dziedāt līdzi korī.
1993. gadā es nostrādāju šeit, Latvijā,
būvfirmā Velve, kas eksistē vēl šodien.
Tad es sadomāju vēl pa pasauli paklaiņoties, pastrādāt pie naftas piegādes. Tā
nu esmu strādājis Austrālijā pie projektiem, dzīvojis Brunejā, Amerikā 11
gadus, esmu strādājis Korejā, Singapūrā,
īslaicīgi Kanādā, arī Nigērijā un Angolā
dažādos projektos... Kad kopā ar sievu
no Melburnas aizbraucām 1998. gadā,
es viņai teicu, ka būsim mājās pie vecākiem pēc diviem gadiem. Atgriezāmies
astoņpadsmit gadus vēlāk (gardi smejas)...
Kas tevi uzrunāja ierasties šeit,
valmierā?
Kristīne (Saulīte, PBLA valdes
priekšsēde) man uzprasīja. Mani vienmēr interesējusi latviešu vide, kaut
arī esmu dzīvojis tur, kur nav bijuši
īpaši lieli latviešu centri, piemēram,
Pērtā un Hjūstonā. Ja latvieši var sadarboties, es domāju latviešus kā tautu,
vai tu esi diasporā vai šeit, Latvijā...
Mēs diezgan nesadarbojamies, es domāju, ka ir labas iespējas visiem sanākt
kopā. Manuprāt, citas tautas to labāk
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ELĪNA BĒRZIŅA

Pabalsts — tā nav norma
Guntis vīksna,
teksts un foto

Viņa ar laipnu smaidu atbild uz maniem jautājumiem. Tikai maza nianse. Jaunā, glītā un uzņēmīgā sieviete sēž ratiņkrēslā.
Kā jūs godāt?
Esmu ELĪNA BĒRZIŅA no zīmola Tipical
Latvian. Dzīvoju Gulbenē, tas ir mans sociālais
uzņēmums.
Kas ir tipiskais latvietis?
Mūsu galvenais produkts ir melnbaltās pastkartes, kurās mēs attēlojam nevis tradicionālo,
bet tipisko latvieti dažādās dzīves situācijās.
Lūk, piemēram, vectēvs piekrautā malkas šķūnī.
Laukos taču tā ir tipiska situācija, tagad jau it
sevišķi... Te atkal bitenieks, kurš pie stropa
piestājis kopt bites. Tagad ļoti reti ar to nodarbojas,
taču mums ir pastkarte ar bērzu sulu tecināšanu.
Mēs mēģinām iemūžināt tās dzīves situācijas,
kurās tipiskais latvietis gan saglabājis tradicionālās
vērtības, taču reizē arī mēģinām rādīt, ka esam
mainījušies.
Tātad fotogrāfijas top šobrīd, bet tiek mākslīgi novecinātas...
Jā, vienkārši tām uzliek virsū melnbalto filtru.
Mēs sadarbojamies ar dažādiem Latvijas fotogrāfiem. Gan ar tādiem, kuriem ir apbalvojumi,
kā Mārtiņš Plūme, gan arī vienkārši ar cilvēkiem,
kuriem ir talants un kuri ar fotografēšanu nodarbojas sava prieka pēc.
vai arī mūspusē kāds atrod un bildē tipiskos
latviešus?
Ir, tas ir Nils Sokolovs. Viņš gan vairāk iesaistījies darbā ar krāsainām pastkartēm, viņa
fotogrāfijās jūtams tāds dabas pieskāriens — tās
ir dabas ainavas no visas Latvijas. Ieņēmumi no
šīm pastkartēm tiek novirzīti apmācību organizēšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tajās
mūsu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ieraudzīt, ko
viņš pats tagad ar sev apkārt esošajiem resursiem
var darīt, lai sevi finansiāli nodrošinātu. Nevis
gaidītu šo brīnumaino, maģisko uzņēmēju, kurš
viņam būs gatavs dot darba vietu!
Tā ir liela problēma. Nesen televīzijā skatījos
sižetu par Alsviķu skolu, kā tur cilvēki ar
lielu entuziasmu mācās, apgūst profesiju, bet...
Dzīve pret viņiem ir nežēlīga, maz ir to uzņēmēju, kurus interesē šo cilvēku prasmes.
Taisnība. Skarbi. Tāpēc, ka sabiedrībā lielākoties problēma tā, ka trūkst izpratnes. Arī viņi
paši ir nobijušies: ja nu mēs kaut ko ne tā
izdarām, ja pēc tam atkal būs kādas problēmas...
Vienkārši par to — par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām — ir jārunā. Jo arī viņi, pirmkārt, ir
cilvēki. Mēs visi esam vienādi, tikai katrs mazlietiņ
citādāks — kā raksturā, tā fiziskajā ziņā. Cilvēkiem
ir jāsaprot viena lieta — nevienam no mums
nav tiešās piekļuves pie Dieva, un mēs neviens
neesam simtprocentīgi nosargāti. Nedod Dies,
bet katrs var kādā brīdī atrasties šādā situācijā.
Tāpēc mēs šajās apmācībās vispirms dalāmies
ar pozitīvo pieredzi: reāli cilvēki ar invaliditāti
stāsta, kā viņi pelna naudiņu, kā viņi sevi uztur
un ka viņi saprot, ka tā nav norma — dzīvot no
pabalsta. Normai ir jābūt, ka tu pats mēģini sevi
finansiāli uzturēt, atbalstīt savu ģimeni. Tā, pateicoties šīm melnbaltajām pastkartēm, top kaut
kas lielāks un interesantāks!

