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KĀ ĪLENS
IZ MAISA
Guntis Belēvičs nav Latvijas masu mediju un publikas mīlulis – droši vien tāpēc, ka nesirgst ar
pieticību un kā īlens lien laukā no viduvējības maisa. Es, nopriecājusies, ka beidzot ne tikai Pēteris
Apinis pauž šokējošus faktus par slikta uztura baiso
ietekmi uz veselību, uzaicināju Gunti uz interviju.

GUNTIS BELĒVIČS
Dzimis 1958. gada 2. septembrī Virešos
Uzaudzis un skolas gaitas sācis Vecbebros; pēc
8. klases beigšanas Kokneses vidusskolā mācījies
Rīgas 1. vidusskolā
Beidzis Maskavas 2. Medicīnas institūtu kā
ārsts-biofiziķis un pēc Latvijas Medicīnas
akadēmijas Farmācijas fakultātes absolvēšanas
ieguvis farmaceita grādu.
Bioloģijas doktors molekulārās farmakoloģijas
jomā
Bioloģiski sertificētas zemnieku saimniecības
«Zemitāni» īpašnieks

Es piedzimu Virešos. Mans tēvs bija mežsargs, bet
mamma – ēdiena gatavošanas skolotāja. Taču viņai
kā izsūtītā kulaka meitai skolā darbu atrast bija grūti,
tādēļ drīz pēc manas piedzimšanas vecāki pārcēlās
uz Vecbebriem, kur mamma dabūja skolotājas vietu Biškopības un mājturības tehnikumā. Tēvs
pārkvalificējās par grāmatvedi. Vecbeb-ros mēs
nodzīvojām desmit gadu, un tur mums, trīs
brāļiem, pagāja ļoti skaistā un piedzīvojumiem
bagātā bērnība. Mūsu māju no trim pusēm apņēma
ābeļdārzi, ķirši un bumbieres. Tas bija laiks, kad tehnikuma dārzus apsargāja sargs, un viņam bija ar sāli
pielādēta plinte.
Līdz 3. klasei mācījos Vecbebru astoņgadīgajā skolā,
bet mammai jau mūsu bērnībā bija skaidrs, par ko
mums katram jākļūst. Es sēdēju mammai klēpī,
kad viņa manam vecākajam brālim – tolaik sešus
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gadus vecam – stāstīja, ka viņš būs inženieris. Vidējam brālim, kuram
tolaik bija četri gadi, viņasprāt, bija jākļūst par arhitektu. Savukārt man,
visjaunākajam, tolaik divus gadus vecam puišelim, viņa teica: «Tu, dēliņ,
būsi dakteris.» Un tā tas arī notika. Bet, lai to varētu piepildīt, vecāki
Koknesē uzbūvēja māju, jo tur bija dzelzceļa stacija un bija skaidrs, ka
dēli vieglāk varēs izbraukāt uz studijām Rīgā. Koknesē es pabeidzu 8. klasi, pēc tam dzīvoju Rīgā pie savas krustmātes Elgas un mācījos Rīgas
1. Leona Paegles vidusskolā. Iemesls skolas maiņai bija tas, ka man īpaši
labi padevās matemātika un fizika.
Kas gan šai skolā ir tāds, ka tik daudz izcilu cilvēku tur mācījušies?
Rīgas 1. vidusskola bija izcili laba tolaik, kad es tur mācījos. Tā bija izcili
laba arī tad, kad mani bērni tur mācījās, un ir izcili laba vēl aizvien. Šķiet,
es zinu to noslēpumu, kas ir laba skola! Laba skola ir tā, kur skolēniem
labais stils ir zināt, nevis nezināt; mācēt pierādīt teorēmu, nevis nemācēt;
atrisināt uzdevumu ātrāk nekā pārējie.
Bet kā tava mamma uzminēja, ka tu bez lielas pretošanās iesi pa
medicīnas līniju?
Es domāju, ka cilvēkbērna profesionālā orientācija ir jāsāk veidot jau no
ļoti agras bērnības. Talanti, kādi cilvēkam piemīt, noskaidrojas jau agrā
bērnībā. Ja es būtu bijis muzikāli apdāvināts, iespējams, mamma orientētu
mani uz konservatoriju. Es biju tikai diezgan apķērīgs, tāpēc mamma teica:
«Tu būsi dakteris! Būs, kas ārstē mani vecumdienās.» Mamma mūs visus jau
ļoti agrā bērnībā pareizi salika pa dzīves plauktiņiem.
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Arī tu domāji, ka meita pārņems aptieku biznesu, tomēr
to pārņēma dēls.
Jā. Laimei ir daudz seju. Viena no jaukākajām ir tā, ja
bērni turpina vecāku iesākto lietu. Mēs gan domājām, ka
tā aptieku lieta būs meitai, tādēļ pēc 8. un 9. klases Laurai
likām vasaras brīvdienās strādāt aptiekā, cerot, ka viņai
iepatiksies. Bet viņa paziņoja, ka farmāciju nestudēs, jo
grib kļūt par arhitekti. Un tad Artūrs, kurš tolaik mācījās
7. klasē, teica: «Ja māsa negrib – nepierunā. Es iešu
studēt farmāciju!» Un kopš tā laika viņš savu viedokli nav
mainījis: izstudēja farmāciju Ķīles universitātē Vācijā un
šobrīd Latvijā ir vienīgais ārzemēs izglītību ieguvušais farmaceits ar augstāko izglītību. Laura pabeidza Zviedrijas
Ekonomikas skolu Rīgā un pēc tam Amerikā, Sentluisas
universitātē, arhitektūras fakultāti.
Tolaik, kad tev vajadzēja izvēlēties, kur studēt, vienīgās
pieejamās ārzemes bija Maskava?
Lauku jaunietim toreiz tikt uz Rīgu arī jau bija kaut kas.
Bet Rīgā es jau biju bijis. Man gribējās tikt kaut kur tālāk.
Gāju iesniegt dokumentus Rīgas Medicīnas institūta
Ārstniecības fakultātē un ieraudzīju, ka Maskavas 2. Medicīnas institūtā uz biofizikas specialitāti ir viena vieta, un,
ilgi nedomājot, es iesniedzu tur dokumentus.
Tevī nav ne miņas no latvieša pieticības! Cits būtu atmetis
ar roku uzreiz, sak, viena vieta – kur nu es? Bet tev uzreiz
bija skaidrs, ka tā viena vieta – tā ir tavējā!
Jā, uz to vietu bija atsevišķs konkurss, turklāt krievu
jaunieši vidusskolu tolaik beidza pēc desmit, bet mēs –

pēc vienpadsmit gadiem. Krievu puiši varēja augstskolā stāties divus gadus pēc kārtas, bet latviešiem bija tikai viens mēģinājums.
Ja netiki, sekoja iesaukums Padomju armijā, kas tolaik karoja
Afganistānā. Tāpēc man bija tikai viena iespēja – studēt. Bet es
ne sekundi nešaubījos – iesniedzu dokumentus un tiku. Tas bija
ļoti īpašs studiju kurss – bija paredzēts pusi studentu atskaitīt jau
pirmajā studiju gadā, jo kurš katrs taču nevar kļūt par zinātnieku,
bet mūs gatavoja par zinātniekiem Padomju Savienības medicīnas,
bioloģijas, mikrobioloģijas un kosmiskās bioloģijas jomā. Lielākā
daļa no beidzējiem palika strādāt slepenos, ar militārām nozarēm
saistītos institūtos.
Runājot ar tevi, šķiet, ka tev vienmēr viss ir pilnīgi skaidrs: ja sieva,
tad uz mūžu, ja viena studiju vieta, tad tā ir manējā...
Es gribu teikt, ka skaidrības par ceļu nav nevienam, skaidri ir tikai
mērķi. Ja tu zini, ka gribi tikt kalnā, nav lielas nozīmes, vai kāpsi pa
kreiso vai pa labo tā pusi. Galvenais – uzkāpt kalnā. Ja ceļā gadīsies
šķēršļi, tu tos mēģināsi pārvarēt un kāpsi, līdz viss izdosies. Un es
piederu pie tiem, kurus šķēršļi nevis aptur, bet motivē. Šķērslis – tā
ir priekšrocība, jo to nevar pārvarēt visi.
Mūsu valstī cilvēkus, kuri gudri strādājuši un tikuši pie turības,
īpaši nemīl.
Tā ir tiesa. Bet tas nekas. Mamma jau bērnībā man iemācīja, ka ir
tikai divas iespējas: vai nu tu apskaudīsi citus, vai citi apskaudīs
tevi. Tāpēc ir svarīgi, kādā skolā bērns mācās. Svarīgi, lai tā ir
skola, kur tiek veicināta izcilība. Tādā Bebru astoņgadīgajā skolā
un pēc tam Kokneses vidusskolā būt par labāko ir ļoti viegli. Bet
tad, kad nonāc tādā skolā kā Rīgas 1. vidusskola, kur no daudzām
skolām sanākuši tikai labākie, nākas sacensties ar līdzvērtīgiem.
Un, ja pēc tam nonāc augstskolā, kur no visas Padomju Savienības
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un daudzām sociālistiskajām valstīm ir atbraukuši paši labākie,
tad turēties vienā līmenī ar viņiem un būt pie labākajiem – tas
ir pilnīgi cits uzdevums. Sacensība ar līdzvērtīgiem ir tā, kas tevi
veido. Man visu mūžu ir veicies ne tikai ar skolām, bet arī ar izciliem skolotājiem, un tādi man ir bijuši visur – gan Koknesē, gan
Rīgas 1. vidusskolā, gan Maskavā un pēc tam arī vēlāk dzīvē. Lielā
mērā tā ir arī audzināšanas lieta. Protams, padomju laikā bērniem
skolā mācīja, ka jābūt tādam kā visi, un apsēja sarkanu kaklautu.
Manai mammai, kura piedzima divus mēnešus pēc Latvijas valsts
izveidošanas, vācu un krievu laikus pārdzīvot palīdzēja divas domas: pirmā – visu var pieciest, jo bērniem būs labāka dzīve, un
tā labākā dzīve nāks tikai ar izglītību; otrā – kad mēs jau bijām
paaugušies un mācējām skolā turēt muti, mamma teica, ka Latvija
būs brīva un viņa pati to vēl piedzīvos. Mana mammīte nomira
pagājušā gada pavasarī – atjaunotajā Latvijā viņa nodzīvoja ilgāk,
nekā pastāvēja pirmā Latvijas valsts. Lūk, tā ir ticība savai valstij!
Diemžēl tagad cilvēkos šī pārliecība un ticība savai valstij zūd, bet
tā nedrīkstētu notikt. Studiju laikos profesori Maskavā man izskaidroja, kāpēc Baltijas republikas PSRS ir vadošās – tāpēc, ka Krievijas
teritorijā visi gudrie prāti tika izkauti vairākās paaudzēs. Un tad
atsperties ir ļoti grūti. Padomju laikos mums izdzīvot palīdzēja tas,
ka mūs audzināja cilvēki, kuri izveidoja pirmo Latvijas brīvvalsti un
joprojām ticēja, ka agri vai vēlu mēs atkal dzīvosim savā valstī.
Pēc studijām Maskavā tu sāki strādāt Zinātņu akadēmijā Latvijā?
Jā, 1987. gadā – pēc vienpadsmit gadu studijām Maskavā – mēs ar
sievu un bērniem atgriezāmies Latvijā un es sāku strādāt LPSR Zinātņu
akadēmijas Organiskās sintēzes institūtā. Man bija zinātņu kandidāta
grāds, un es dabūju vecākā laboranta vietu par 110 rubļiem mēnesī.
Darbu uzsākot, laboratorijas vadītājam profesoram, tagad
akadēmiķim Gunāram Duburam uzdevu jautājumu, kādas man
ir perspektīvas. Viņš atbildēja: «Tu varēsi strādāt. Mēs nopirksim
tev jaunu spektrofluorimetru – varēsi mērīt fluorescenci labāk
nekā līdz šim.» Bet es neatlaidos un taujāju tālāk, sak, kad es tīri
teorētiski varētu no vecākā laboranta kļūt par jaunāko zinātnisko
līdzstrādnieku, kad – par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku, kad, biedri profesor, ieņemt jūsu, laboratorijas vadītāja, vietu. Tīri teorētiski
es gribētu zināt, kad ir iespēja kļūt par šā institūta direktoru, kad
es varētu kļūt par Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, kad
par akadēmiķi, kad galu galā par Zinātņu akadēmijas prezidentu.
Viņš atbildēja: «Jaunais cilvēk, jūs esat jucis!» Pēc šīs sarunas man
radās tāds kā iekšējs sapīkums. Labi, štrunts par tiem 110 rubļiem,
jo tāpat mēs dzīvojām no tulpju naudas. Bet kāpēc es nevaru savu
ģimeni nodrošināt, strādājot profesijā, kuru esmu apguvis vienpadsmit gadu??? Turklāt bez jebkādām izaugsmes iespējām?! Bet
ir tā, kā Bībelē teikts: kas meklē, tas atrod. Avīzē «Komsomoļskaja
Pravda» izlasīju sludinājumu, ka Vācijas valdība izsludina konkursu 14 mēnešu apmācībai biznesā ar ikmēneša stipendiju 1800
doičmarku mēnesī. Pēc tā brīža maiņas kursa mana vecākā laboranta
darba alga bija akurāt 11 vācu markas mēnesī.
Es pieteicos šim konkursam, un no 3,5 tūkstošiem pretendentu
vācieši beigās atlasīja 54, bet no Padomju Savienības krievi izlaida
tikai 36. Tā es aizbraucu uz Vāciju... Pēc teorētiskās apmācības mana
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pirmā prakses vieta bija privātā zāļu vairumtirdzniecības
uzņēmumā Lībekā, pēc tam Minhenē, firmā «Bayer Diagnostic». Pēc atgriešanās Latvijā es zinātnē vairs neatgriezos, bet sāku darīt to, kam tiku gatavots Vācijā, proti,
šajās abās nozarēs izveidoju biznesus Latvijā – 1992. gadā
sāku nodarboties ar zāļu vairumtirdzniecību, nākamajā
gadā sākām atvērt «Saules aptiekas», pēc tam «Mēness aptiekas», bet 1994. gadā – arī klīnisko laboratoriju. Šobrīd
visi mani bijušie uzņēmumi turpina strādāt, lai arī mūsu
ģimenei vairs nepieder. Bija laiks, kad Latvijā pieņēma
likumu, ka aptiekas drīkst piederēt tikai farmaceitiem,
tāpēc es tepat Rīgā pabeidzu Farmācijas fakultāti. Tad
pieņēma likumu, ka katram farmaceitam drīkst piederēt
tikai viena aptieka. Tobrīd mums bija jau 43 aptiekas. Mēs
savas aptiekas pārdevām, ticēdami Latvijas valstij. Taču
likumu atkal izgrozīja, un nu aptiekas var piederēt jebkuram un tik, cik gribi. Bet otrs iemesls, kāpēc pārdevu
savu biznesu, – mēs sākām no nulles un ar kapitālu, ko
aizņēmāmies uz ļoti bargiem procentiem. Tāpēc bija tikai
viena iespēja, kā norēķināties ar bankām, – pārdodot daļu
uzņēmumu.
Ja tu vēlies nodarboties ar uzņēmējdarbību Latvijā, ir
jābūt drosmei uzņemties lielu atbildību apmaiņā pret
cerību tikt pie turības. Jārēķinās, ka tu sāksi dzīvot
baiļpilnu, vētrainu uzņēmēja dzīvi, jo uz mūsu valsti nevar
paļauties. Bet pie bagātības tu tiksi tad, kad pārdosi savu
uzņēmumu. Un, ja tas ir kaut kas liels un nopietns, tad tu
tiešām kļūsti par bagātu cilvēku, bet – tev vairs nav sava
uzņēmuma! Un rodas citas problēmas – ko darīt ar lielo
naudu un brīvo laiku? Pēc uzņēmumu pārdošanas parasti
tiek noteikti dažādi aizliegumi kādu laiku nodarboties ar
to pašu biznesu. Mēs, par laimi, vienu aptieku saglabājām,
jo dēls Artūrs Vācijā studēja farmāciju. Tad mēs vairākus
gadus strādājām pie tā, lai šo vienu aptieku izveidotu par
visizcilāko, un nu tas ir izdevies, pateicoties ne tikai tam,
ka dēls to dara jau otrajā paaudzē, bet galvenokārt tam,
ka viņš to dara ar jaunības enerģiju, spēku, degsmi un
pilnīgi citu pieeju un citām zināšanām. Šī mūsu aptieka ir
«Saules aptieka», kas atrodas Rīgā, Brīvības un Ģertrūdes
ielas stūrī. «Saules aptiekā» mēs nodarbojamies gan ar gatavo zāļu izsniegšanu, gan turpat aptiekā gatavojam zāles
mūsdienīgā līmenī. Ir pierādīts, ka aptiekā gatavotas zāles
ir tikpat iedarbīgas un tikpat mazbīstamas cik moderni
rūpnieciski ražoti medikamenti.
Vai «Saules aptiekā» tirgo arī tik atšķirīgi vērtētos uztura
bagātinātājus un vitamīnus?
Saklausu skepsi šajā jautājumā. Robežšķirtne starp to, kas
ir medikaments, kas – uztura bagātinātājs, ir ļoti trausla,
un tā ir likumdošanas novilkta. Vai arī naudas ietekmēta.
Piemēram, vieni un tie paši vitamīni var būt gan medikaments, gan uztura bagātinātājs. Ļoti daudziem veciem,
jau paaudzēs pārbaudītiem medikamentiem Eiropas
Savienībā ir jāpierāda to medicīniskā iedarbība ar šīsdienas
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zinātniskajām metodēm. Ja konkrēto zāļu realizācijas apjoms ir neliels, šie pierādījumi neatmaksājas, jo ir par
dārgu. Tāpēc nereti šīs zāles nevis izņem no tirgus, bet
padara medikamentu par nemedikamentu – pārtikas
piedevu. Mēs «Saules aptiekā» esam ļoti izvēlīgi šo tā
saukto pārtikas piedevu jomā, mūsu sortimentā tādu ir
vien procenta desmitdaļas. Mēs apzināti izvairāmies no
produktiem, kuru ražotājs ar reklāmām piedēvē produktam nepiemītošas īpašības.
Kā nonāci ne tikai pie sapņa par bioloģiski sertificētu
lauksaimniecību, bet pats pie savas saimniecības?
Zini, aiz mīlestības pret Latviju. Domājot par bērniem un
mazbērniem – saviem un citu, tātad par tiem cilvēkiem,
kuri Latvijā dzīvos pēc manis. Pateicoties savai izglītībai,
es īpaši interesējos par to, kāda pārtika cilvēka sugai vispār
ir piemērota. Mēs visi esam liecinieki tam, ka bērni cieš no
dažādām alerģijām, astmas, liekā svara. Bērniem ir dažādi
uzvedības un emocionālie traucējumi, hiperaktivitāte
un depresija. Lielākoties tas ir tieši industriāli ražotas
pārtikas dēļ. Mans sākotnējais mērķis bija izveidot lauku
saimniecību, kur varētu audzēt un ražot veselīgu pārtiku
saviem bērniem un mazbērniem, bet, lai tas kaut kādā
veidā rentētos un saimniecība pati sevi uzturētu, ir
jāražo nedaudz lielākā apjomā. Mēs apstrādājam 1300 ha
bioloģiski sertificētas zemes, mūsu briežu ganāmpulks
svārstās aptuveni 1200–1500 galvu robežās, ir savs gaļas
pārstrādes cehs un arī veikals Rīgā, Spīķeros. Mums ir
zivju dīķi ar dažādām zivju sugām, drīz būs arī putni.
Vai nebrīvē turēti brieži ēd dabisku barību? Varbūt tos
piebaro ar spēkbarību, kas satur ģenētiski modificētu
soju un kukurūzu? Varbūt dodat briežiem augšanas hormonus, lai ragi būtu lielāki?
Teorētiski tas ir iespējams, bet es nezinu, kurš Latvijā ar
to nodarbotos. Mēs ar to noteikti nenodarbojamies. Mūsu
briežu īpaši dižie ragi ir selekcijas un iedzimtības rezultāts.
Mums ir Eiropas Savienībā lielākā trofejas staltbriežu
ciltsdarba saimniecība. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka bez
ģenētikas ļoti svarīga ir arī barības kvalitāte.
Man ir bioloģiskā saimniecība, un mani brieži ēd tikai
sertificētās ganībās un pļavās augušu zāli, ko mēs paši
vītinām un satinam ruļļos.
Drīz mums būs arī putni un olas. Atkal varēsim sākt audzēt
ko jaunu. Bet līdz tam ir jānonāk – paldies Dievam, krīze
sāk beigties. Taču svarīgi ir ne tikai audzēt, bet pašam arī
pārstrādāt izaudzēto tā, lai gatavo produktu var Rīgā droši
tirgot. Tas nozīmē, ka mēs jau esam un arī turpmāk būsim
pārtikas pārstrādātāji un ražotāji.
Ceļš uz bioloģisko produktu ir ļoti grūts, un mēs arī
neesam to nogājuši līdz galam. Patlaban bioloģiska ir

tikai mūsu audzēto dzīvnieku gaļa. Taču mēs to nemarķējam kā
bioloģisku, jo tas man nedod nekādas priekšrocības. Lai pagatavotu bioloģisko desu, ar biogaļu vien ir par maz. Tā būtu jātaisa tikai
ar bioloģiski sertificētām garšvielām, un tas vēl vairāk sadārdzinātu
mūsu produkciju. Mēs taisām nevis bioloģisku, bet vienkārši labu
desu no bioloģiski sertificētas un ļoti augstvērtīgas gaļas. Gaļas
kvalitāti nosaka trīs svarīgas lietas: dzīvnieka šķirne, barība un
kaušanas apstākļi – lai tā būtu notikusi bez stresa. Mūsu brieži tiek
nošauti, viņi nezina, ka mirs. Tajā pašā laikā industriāli audzētos lopus sadzen furgonā, ved uz lopkautuvi, kur viņi pārdzīvo bailes un
lielu stresu. Vācijā uz autobāņiem transportā katru gadu no stresa
mirst nepilns pusmiljons cūku! Un nevajag iedomāties, ka pārējās
nonāca galā baigi dzīvespriecīgās. Daudzas jau pirms nokaušanas
ir knapi dzīvas. Turklāt mūsdienās lielajās kautuvēs cūkas nemaz
nekauj – tās nosmacē gāzes kamerā.
Tāpēc man industriālā lopu audzēšana un kaušana derdzas. Var jau
pārmest medniekiem un arī man dzīvnieku šaušanu. Taču, lopu
nenokaujot, tu pie tā gaļas netiksi. Bet ir ļoti svarīgi, lai dzīvnieks
dzīvotu dzīvnieka cienīgu dzīvi sugai piemērotos apstākļos un tiktu
izņemts no dabas bez stresa. Es negribu nodarboties ar intensīvo
lopkopību. Es eju savu ceļu. Tas nav finansiāli efektīvs, nenes
nekādu lielo peļņu, bet tas pieder pie mana dzīvesveida.
Bieži man uzdod jautājumu, kad tad tā saimniecība atmaksāsies.
Nekad! Varētu domāt, ka esmu dumjš, ja jau ar to lietu nodarbojos.
Bet man nemaz nevajag, lai mans dzīvesveids nestu sazin kādu peļņu.
Tāpēc taujātājiem es pretī vaicāju, vai viņiem ir māja. Ir. Kad tā māja
atmaksāsies? Nekad. Nu re, es dzīvoju savā briežu dārzā, katru dienu
redzu to skaistumu, un man ir svarīgs pilnīgi kas cits – tas, lai mana
saimniecība no ienākumiem finansē savu uzturēšanu un attīstību, lai
varu attīstīt nākamos produktus. Piemēram, lai mūsu izcilo briežu
vairošana ietu raitāk, tuvākajos gados novedīsim šo lietu līdz embriju transplantācijai, lai varam briežus jau embrija stadijā eksportēt
uz Ķīnu un ASV. Uzbūvēsim konservu cehu – nelielu, kvalitatīvu, pat
bez īpašām ambīcijām uz bio, bet labu, lai varam gatavot garšīgus
ievārījumus, kompotus un visu ko citu no dabīgām izejvielām.
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Vai zināt, kāpēc ir īpaši svarīgi gādāt par tīru zemi un dabisku
pārtiku? Pagājušā gada nogalē pasaules Alcheimera biedrība vērsās
pie visu valstu valdībām ar satraucošu paziņojumu par to, cik
strauji izplatās demence jeb vecuma plānprātība. Šobrīd pasaulē
ir aptuveni 46 miljoni cilvēku ar šādu diagnozi, bet 2050. gadā
– un tas būs jau pēc 36 gadiem! – 71% planētas iedzīvotāju, tostarp zīdaiņi un jauni cilvēki, sirgs ar vecuma plānprātību! Patlaban
tikai 13 pasaules valstīs ir nacionālie demences apkarošanas plāni!
Latvija diemžēl nav šo valstu vidū. Demences straujās izplatības
iemesls ir vides piesārņojums un īpaši kaitīgo vielu uzņemšana ar
uzturu, galvenokārt – ar industriāli ražotu pārtiku. Ja mēs negribam, lai mūsu valstī dzīvotu pārsvarā plānprātiņi, mums vajadzētu
jau šobrīd kaut ko darīt. Valstij vajadzētu atmosties un saprast,
ka mūsu nav daudz un ka mēs nu nepavisam nedrīkstam atļauties
būt stulbi un plānprātīgi, nedrīkstam audzināt savus bērnus par
nepilnvērtīgiem cilvēkiem. Manuprāt, tam ir jākļūst par valsts
aizsardzības galveno uzdevumu. Mums ir jāsāk aizsargāt bērnus
bērnudārzos un skolās no piesārņojuma, ko satur industriāli ražotā
pārtika! Mums ir jāpārstāj bērniem dot vislētākais, viņiem jāsaņem
vislabākais! Tāpēc valsts uzdevums ir gādāt par to, lai skolā vismaz
vienu reizi dienā un bērnudārzā attiecīgi trīs reizes dienā bērni
ēstu viskvalitatīvāko ēdienu. Varbūt sākumā tas visiem nebūs eko
vai bio, bet ēdiens būs vismaz no normāliem produktiem, ko ražo
mūsu pašu zemnieki tepat Latvijā.

Jau vairāk nekā 12 gadu esmu Zaļajā partijā. Nu esmu nolēmis
aktīvi iet politikā faktiski ar vienu lielu mērķi – es gribu
panākt, lai mūsu bērni ēstu nevis vislētāko, bet vislabāko
pārtiku! Mums jāapzinās tie milzīgie draudi, kas tuvojas,
– no šā gada mēs jau dzīvojam eiro zonā, un pavisam
drīz mūs, iespējams, sagaida jaunas nepatikšanas. Šogad,
vēlākais nākamgad, tiks parakstīts Brīvās tirdzniecības
līgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas
Savienību – pie šā līguma jau sen tiek strādāts. Mūsu valsti šajās sarunās pārstāv Ekonomikas ministrija. Latvijas
pozīcija ir noslepenota. Pēc šā Brīvā tirdzniecības līguma
parakstīšanas visā Eiropā, tātad arī Latvijā, brīvi varēs
tirgot amerikāņu sū..s, es atvainojos – mēslus. Daudzas
no Amerikā atļautajām E vielām Eiropā ir stingri aizliegtas.
Pavisam drīz šie Amerikas produkti ar visām aizliegtajām
E vielām Eiropā tiks brīvi tirgoti. Mēs varēsim nopirkt
vēl lētāku gaļu, bet tā būs no klonētiem dzīvniekiem, kas
baroti ar augšanas hormoniem. Un neviens Briselē nerunā,
ka varētu kaut ko tādu aizliegt. Eiropieši grib marķējumā
norādīt, ka šie lopi ir audzēti ar augšanas hormoniem,
taču amerikāņi tam, protams, kategoriski iebilst. Amerikā
arī dzīvnieku labturības prasības ir daudz zemākā līmenī
nekā Eiropā. Piemēram, lai samazinātu baktēriju skaitu
uz nokauto vistu gaļas, viņi tās atdzesē, velkot cauri aukstam hlorētam ūdenim! Eiropas Savienībā vistas atdzesē
ledusskapjos. Tas ir dārgāks process, un ar Eiropā audzētas
vistas kautķermeni to var darīt, jo šeit dzīvnieki nav tik
bakterioloģiski piesārņoti kā ASV.
Bet tās labās pārtikas tāpat visiem nepietiks! Tā būs
dārga!
Jā, jā, jā... Es visus šos stāstus zinu. Saprotiet, tai sabiedrības
daļai, kas šīs briesmas izprot, vajadzētu gādāt, lai normālu
pārtiku saņemtu arī tie bērni, kuru vecāki neapzinās, cik tas
ir svarīgi. Viņi taču būs mūsu līdzcilvēki! Mēs taču negribam
plānprātīgu sabiedrību!
Kas īsti ir demence?
Nervu šūnām – neironiem – ejot bojā, zūd saites starp
atlikušajām, un rodas atmiņas traucējumi. Ja kādam no
lasītājiem ir gadījies tā, kā man šad tad, kad pēkšņi nevaru atcerēties kādu skaitli vai uzvārdu, par kuru zinu, ka
zinu, un kurš atmiņā atausīs pēc brīža, ziniet – tā ir demences pazīme, un tāda drīkstētu parādīties tikai krietnā
vecumā! Manos piecdesmit piecos tā kā drusku par agru!
Bet problēma ir tā, ka šādi atmiņas traucējumi parādās jau
pirmklasniekiem! Tāpēc mans galvenais uzdevums ir par
to brīdināt Latvijas sabiedrību. Un šī ir ne tikai Izglītības
mi-nistrijas, bet arī Zemkopības un Veselības ministrijas lieta, arī pašvaldību – tātad Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas – lieta. Bet katru no šīm
ministrijām pārvalda cita partija. Kā panākt vienošanos,
lai mēs bez kavēšanās pārstātu skolā indēt bērnus un
dotu viņiem normālu pārtiku?! Tas radītu arī milzīgu
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mierīga, bet galvenais, ka viņai ir bērni un mazbērni. Viņa darīs visu
savu bērnu un mazbērnu labā, tātad – arī mūsu bērnu un mazbērnu
labā. Es vispār ierosinātu pieņemt likumu, ka valsti nedrīkst vadīt
prezidents un Ministru prezidents, kuram nav bērnu, jo cilvēkam,
kurš nedomā par dzimtas turpināšanu, nav arī patiesas nākotnes
vīzijas par valsti.
Kas būtu jādara, lai Latvija tiešām būtu zaļa valsts?

ekonomisko vilkmi laukos, jo cilvēkiem, zinot, ka būs, kur
izaudzēto likt, atkal būtu jēga kaut ko audzēt. Laukos
atkal parādītos koptas sētas un bērni!
Ir jāizglīto vecāki. Visi un neatkarīgi no turības! Es
nevēlos, lai mūsu skaita ziņā mazā tauta būtu dementa!
Tas ir mans uzdevums. Varbūt man tas neizdosies, bet es
vismaz būšu mēģinājis. Zaļajai partijai ir jākļūst par varas
partiju! Nedrīkst būt tā, ka Zaļās partijas biedri runā tikai
kaut ko par vides jautājumiem, turklāt tramīgi vēro, kad
politiskā situācija ļauj runāt, kad jāklusē. Tāpēc zaļajiem
ir jāformulē viedoklis it visās jomās, kas attiecas uz Latvijas sabiedrību. Es ceru, ka mums izdosies izveidot mūsu
Zaļo partiju par tādu partiju, kas jau uz aiznākamajām
vēlēšanām varēs nosaukt pilnīgi visu ministriju ministru
kandidātus neatkarīgi no tā, cik un tieši kuras ministrijas mums pēc vēlēšanām tiks. Jo tikai mums, zaļajiem,
izdosies paglābt Latvijas iedzīvotājus no aizbraukšanas,
bet palikušos – no plānprātības. Un, lai arī kāda ministrija tiktu atvēlēta zaļajiem, nekavējoties jāsāk strādāt
pie tādām izmaiņām Izglītības likumā kā Somijā, proti,
likumā jāieraksta viens vai divi panti par to, ka skolā bērni
veselīgi jāēdina uz valsts rēķina. Latviju var izglābt ēdot,
bet tas ir jādara!
Tas jau nav tikai Zaļās partijas uzdevums – glābt savu
tautu. Tas būtu jāsaprot it visiem un neatkarīgi no tā,
kurā partijā cilvēks iestājies.
Es ar prieku redzu, ka manas idejas, kuras izteicu laikā,
kad kandidēju uz Rīgas pilsētas mēra amatu, nekur nav
pazudušas. Tolaik daudzi, bet jo īpaši politiskie pretinieki,
mani publiski apsmēja. Tagad tās jau tiek īstenotas. Es
priecājos, ka tieši Straujumas kundze būs premjere. Viņai
pārmet, ka viņa ir sieviete, turklāt jau gados un vēl omīte.
Manuprāt, tās visas ir tikai lielas priekšrocības. Mums nav
bijis labāka prezidenta par sievieti – Vairu Vīķi-Freibergu.
Straujumas kundzei arī ir visas iespējas kļūt ne tikai par
pirmo sievieti premjeri, bet arī par vienu no vislabākajiem
premjeriem Latvijā. Tas, ka viņai ir 62 gadi, nozīmē vien
to, ka viņai ir pieredze. Bez tam viņai ir arī zinātņu doktora grāds ekonomikā. Viņa ir ļoti pragmatiska, nosvērta un

Lai noteiktu valsts tā saukto zaļumu, Jēlas un Kalifornijas
universitāte to vērtē pēc daudziem kritērijiem, par katru piešķirot
punktus. Saskaitot šos punktus, tiek aprēķināta zaļuma pakāpe.
Tāpēc ir jāizanalizē katrs no šiem kritērijiem un jāsaprot, kur mēs
varam panākt būtiskāku uzlabojumu. Tie, kuri ir piedalījušies
mācību priekšmetu olimpiādēs, zina, ka maksimāls uzdevumu
skaits ir jāatrisina noteiktā laika posmā. Tie, kuri risina uzdevumus tādā kārtībā, kādā tie uzrakstīti uz lapas, nekad nekļūst par
olimpiādes uzvarētājiem. Par uzvarētājiem kļūst tie, kas izlasa visus
uzdevumus un saprot, kurus var atrisināt tūlīt, bet kuru risināšanai
vajadzēs nedaudz vairāk laika. Arī mums vajadzētu tūlīt atrisināt
to, kas viegli padodas, un sākt arī risināt tos uzdevumus, kuri prasīs
gadus un desmitgades. Un nevajag aizmirst, ka tu esi tas, ko ēd. Ja
mēs būsim plānprātiņi, tas zaļums mūs vai nu neinteresēs, vai arī
liksies, ka mēs esam gana zaļi. Bet es gribu, lai mūsu bērni izaug
gudri un veseli tīrā un zaļā zemē.
Vēl, turpinot par Brīvās tirdzniecības līgumu starp ASV un ES...
Arī tur es saskatu milzīgas iespējas. Neticu, ka mūsu preces varēs
konkurēt Amerikas tirgū, bet mūsu ekoloģiskā, tīrā pārtika ar lielu
pievienoto vērtību noteikti atradīs tur noietu. Jo ne tikai amerikāņi,
pat eiropieši, tādu vairs nevar izaudzēt, viņiem tīras un zaļas zemes
vienkārši vairs nav. Un tas, ko valdībai šobrīd vajadzētu darīt –
jau tagad nekavējoties nodrošināt, lai mēs būtu piemēroti šai
konkurences cīņai, kad globālie vēji Latvijā ienesīs hlorētās vistas
un ar hormoniem audzēto liellopu gaļu.
Ikvienam cilvēkam jau šobrīd vajadzētu sākt domāt arī par
alternatīviem pārtikas sagādes veidiem un ceļiem. Ja kāds domā,
ka, ja jau latviešu tauta ir pārdzīvojusi visus pasaules karus, kad
simtiem tūkstoši iedzīvotāju aizgāja bēgļu gaitās un desmitiem
tūkstoši mira represijās un izsūtījumā, tagad notiks tas pats un tauta atkal ataugs... tas ir pilnīgs bleķis! Toreiz ģimenēs dzima desmit
un divpadsmit bērnu, no kuriem astoņi vai desmit izdzīvoja. Tagad
vidēji dzimst 1,3, un no tiem viens aizbrauc uz ārzemēm. Mums
vairs nav laika blēņoties, mums ir jādomā, kā glābt savu tautu. Visos karos un krīzēs pilsētnieki muka uz laukiem, jo tolaik Latvijas
struktūra bija tāda, ka mūsu zeme bija nosēta ar viensētām un katram tur bija brālis vai kāds radagabals, kurš saimniekoja. Tagad tā
visa vairs nav. Tāpēc es aicinu cilvēkus atkal turēties pie tēvu zemes
cieši klāt, atgriezties laukos – kaut vai daļēji – un sākt tur saimniekot. Ja laukos ir īpašums, nekādā gadījumā nedrīkst to pārdot. Ja
nav, tas ir jānopērk! Un jāsāk kaut ko ēdamu audzēt un ražot, lai
produktu var pārdot pilsētniekiem. Skaitliski mūsu tauta ir maza.
Mēs nevaram atļauties kļūt plānprātīgi! Iedomājieties tikai – 2050.
gadā lielākā daļa pasaules iedzīvotāju sirgst ar demenci, bet mēs
visi – gudri! Tā gan būtu lieta!
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