
Lēti būvēts biežāk 
jālabo. Un otrādi

0 Visi tie vecie tilti, kas mums šobrīd ir sliktā stāvoklī, būvēti no saliekamām dzelzsbetona konstrukcijām. Varēja ļoti ātri uzbūvēt, 
taču kalpošanas laiks tikai 30–40 gadu. Tolaik arī par betona kvalitāti īpaši nedomāja, norāda profesors Paeglītis.  f o t o – l e ta

Šķiet, pienācis brīdis, kad jāraugās nākotnē, sadalot 
nākamos 100 gadus 25 gadu posmos un uzrakstot, ko 
pēc katra no tiem vēlamies redzēt Rīgā un latvijā 
kopumā – pauž RtU profesors ainārs Paeglītis 4. lpp.

WWW.DIeNa.lV    Seko līdzi jaunākajām ziņām ne tikai portālā, bet arī sociālajos tīklos, piedalies konkursos un laimē ielūgumus uz dažādiem koncertiem!
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Patiesības moments ir 

atbruņojošs. «Man bija 
jārada savs spēka ritu-
āls, kuru es varēju pie-
pildīt tikai darbībā, ne 
prātuļošanā,» uzsver 
māksliniece Ieva Jur-
jāne 12. lpp.

Vējonis dod laiku 
vienoties. Parti-
jām līdz 26. no-
vembrim iespēja 
izraudzīties kopī-
gu premjera   
kandidātu 3. lpp.

Globālā tūrisma 
industrija vēršas 
plašumā. 
tūristu skaits 
pērn sasniedzis 
1,326 miljardus 
cilvēku 8. lpp.
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eiropas drošības vezums
Galvenais iemesls, kamdēļ virkne ES valstu 
neatbalsta neatkarīgas drošības telpas iz-
veidi, ir atkarība, pie kam bieži brīvprātīga, 
no ASV drošības ziņā, kā arī pamatotas aiz-
domas, ka struktūru reālā vadība nonāks 
Berlīnes un Parīzes rokās.

2. lpp.

Priekšroka – bišu  

vai sojas vaska svecēm

Pēc stresa pilnas darba dienas sveces ir lie-
liska alternatīva, lai palīdzētu radīt patīka-
mu noskaņu telpā un izplatītu jauku aro-
mātu.

Dabas Diena

300 tūkstoši pret Makronu
Ārkārtīgi nepopulārā Francijas prezidenta 
Emanuela Makrona ekonomiskajām refor-
mām izaicinājuma cimdu ir metusi sociā-
lajos tīklos dzimusi protestu kustība.

7. lpp.

Dzīve un darbs  

par spīti visam

«Man gribējās par viņu pavēstīt, caur sevi iz-
dzīvojot,» par to, kā radās doma veidot izrā-
di par Zentu Mauriņu, saka Lauma Balode.

16. lpp.
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Valsts simtgades svētkos 
jums piešķīra trešās šķiras 
Atzinības krustu par iegul-
dījumu Latvijas ilgtspējīgā 
attīstībā, īpašu uzmanību 
veltot tiltu projektēšanas, 
izpētes un to darbmūža pa-
garināšanas iespējām. Kā 
uztverat šo apbalvojumu?
Es to uzskatu par kolektīva 
novērtējumu, jo ne jau viens 
pats strādāju universitātē un 
mācu studentus. Apbalvo-
jums ir liela atzinība no valsts 
puses tieši inženierizglītībai. 
Protams, mūsu valstī ceļi un 
tilti nav tajā labākajā stāvok-
lī, bet mums jācenšas, lai tie 
kļūtu labāki, ko mēs arī da-
rām gan praktiski piedaloties 
projektēšanas darbos, gan 
apmācot studentus, vadot vi-
ņu zinātniskos darbus. Tāpēc 
man tiešām liels prieks, ka 
šis darbs ir ticis novērtēts.

Jūsu akadēmiskā un pro-
fesionālā dzīve ir saistīta ar 
tiltu būvniecības jomu. Kā-
pēc savulaik izvēlējāties tie-
ši šo jomu?
Tie bija pagājušā gadsimta 
septiņdesmitie gadi, kad at-
tīstījās būvniecība kopumā, 
un toreiz tā bija prestiža spe-
cialitāte. Tā mani interesēja, 
turklāt arī mani radinieki bi-
ja būvnieki. Tāpēc man bija 
viegli izvēlēties šo ceļu. Sa-
pratu, ka ēku būvniecība ma-
ni tik ļoti nesaista, bet vairāk 
interesēja tieši tiltu joma, jo 
tieši no arhitektūras viedokļa 
tilti ir interesanta konstruk-
cija. Tiltu būvniecību var sa-
līdzināt ar pirmo formulu 
autorūpniecībā. Arī būvnie-
cībā viss jaunais vispirms 
tiek izmēģināts tieši tiltu jo-
mā – zinātne attīstās uz lie-
lām un svarīgām būvēm. 
Līdz ar to tiltu jomā ir iespēja 
izbaudīt savā ziņā pirmatklā-
jēja prieku, izgudrot kaut ko 
interesantu, jaunas kons-
trukcijas. Paralēli arī nodar-
bojos praktiski ar tiltu pro-
jektēšanu kā projektu vadī-
tājs. Man pašam patīk tās bū-
ves, ko kopā ar kolēģiem 
esam uzprojektējuši un iz-
veidojuši dzīvē.

Kuri ir jūsu radītie tilti, ar 
kuriem lepojaties?
Viens no tiem noteikti ir 137 
metrus garais loku tilts pār 
Gauju Ādažos, kuru uzbūvē-
jām 2007. gadā un kur pirmo 
reizi tika pielietoti tērauda 
cauruļveida loki, kas pildīti 
ar dzelzsbetonu, nodrošinot 
to stingrumu. Līdz ar to šis 
tilts var noturēt lielas slodzes. 
Jau šo tiltu projektējot, rēķi-
nājāmies ar lielām slodzēm, 
ņemot vērā, ka turpat netālu 

Kadagā atrodas militārā bā-
ze. Pēdējā laikā cenšamies 
attīstīt arī koka tiltu būvnie-
cību. Un pirmais no tiem ir 
gājēju pārvads pār Jūrmalas 
šoseju – tas veidots no līmēta 
koka. Starp citu, pēdējo reizi 
šādas konstrukcijas tilts tika 
uzbūvēts septiņdesmitajos 
gados, un šobrīd šo tehnolo-
ģiju cenšamies atjaunot, jo 
tomēr aptuveni 52% no Lat-
vijas teritorijas aizņem meži, 
– mums ir koksne, kuru fak-
tiski neizmantojam šādiem 
mērķiem. 2016. gadā izvei-
dojām vēl vienu gājēju pār-
vadu no koka pie Tērvetes 
dabas parka.

Man tomēr drošs tilts vai-
rāk asociējas ar monolītām 
dzelzsbetona un tērauda 
konstrukcijām. Šķita, ka ko-
ka tilti tomēr ir vēsture, reā-
lajā dzīvē aizmirsta pagāt-
ne. No jums šobrīd dzirdu, 
ka koks ir nepelnīti aiz-
mirsts materiāls.
Nē, tur nekas nav aizmirsts! 
Tikai šodien izmanto pilnīgi 
jaunas tehnoloģijas. Agrāk 
koka tiltus būvēja no masīv-
koksnes, tagad tos veidojam 
no līmētas koksnes, kuras 
kalpošanas laiks ir trīs, četras 
reizes garāks nekā masīvkok-
snes tiltiem. Tas nozīmē, ka 
varam runāt par 50–80 gadu 
kalpošanas laiku, kas jau ir 
tuvu dzelzsbetona konstruk-
ciju tiltu mūžam. Pasaulē šā-
di tilti ir ierasta lieta, to būv-
niecība ir plaši attīstīta ASV 
un Skandināvijas valstīs. Pat-
laban cenšamies to attīstīt 
arī Latvijā, ko varētu uzskatīt 
par nosacītu inovāciju. Pasū-
tītājiem gan joprojām ir lī-
dzīgs viedoklis kā jums, ka 
koka tilts ir kaut kas īslaicīgs, 
ātri satrupēs un būs jābūvē 
jauns. Taču tā tas nav – mūs-
dienīgi materiāli un tehnolo-
ģijas nodrošina šo konstruk-
ciju ilglaicīgu aizsardzību. 
Manuprāt, šis ir ļoti perspek-
tīvs virziens, taču svarīgi, lai 
pasūtītājs par to domātu un 
būtu gatavs maksāt. Jo neno-
liegšu, ka līmētais koka tilts 
šobrīd izmaksās nedaudz 
dārgāk par dzelzsbetona til-
tu.

Šķiet, arhitekti un būvnie-
ki tā izteikti ar savām ide-
jām vairāk var izpausties 
dažādu ēku būvniecībā. Til-
tam tomēr primārais ir dro-
šība, un lielas radošās iz-
pausmes īsti nav iespēja-
mas. No jūsu teiktā izriet, ka 
arī tilta projektētājiem ir ie-
spēja veidot teju mākslas 
darbus.
Projektēšana vispār ir radīša-

Māca jauniešus, kuri būvēs valsti jaunajā simtgadē

Jo mazāk 

līdzekļu būs 

jātērē esošo 

konstrukciju 

uzturēšanai, jo 

vairāk varēsim 

atvēlēt jaunu 

būvniecībai

0 Ainārs PAeglītis: «Par tiltu ir pastāvīgi jārūpējas, tas savlaicīgi un pareizi jākopj. Saviem studentiem mācu – tilts nav  
kapu piemineklis, bez apkopes tas nestāvēs 100 gadu.»  f o t o – a n r i J s p o ž a r s k i s

Jebkura būve vispirms ir jā-
projektē. Un līdzīgu radošo 
procesu sagaidām no politi-
ķiem – ilgtspējīgu skatījumu –, 
sarunā ar Guntaru Gūti akcen-
tē rīgas tehniskās universi-
tātes (rtU) profesors ainārs 
paeglītis
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nas process – mēs no nekā 
kaut ko radām. No sākuma 
ideja rodas galvā, tad to uz-
liekam uz papīra un tikai pēc 
tam to uzbūvējam, neko jau 
nevar uzbūvēt bez projekta. 
Un vienlaikus, projektējot til-
tu, svarīgi ir arī ņemt vērā, lai 
šī būve nedegradētu apkār-
tējo vidi. Tas zināmā mērā 
ļauj tiltu projektētājiem iz-
pausties radoši, protams, kā 
tagad mēdzam teikt, pieeja-
mā finansējuma robežās. Bū-
sim reāli – ja gribam uzbūvēt 
kaut ko ļoti skaistu, tas no-
teikti maksās par 10–20% 
dārgāk nekā standarta kons-
trukcijas.

Cik ļoti pieejamā finansē-
juma robežas ietekmē ie-
spējamību būvi izveidot tā-
du, kādu to sākotnēji iedo-

mājies idejas autors? Un cik 
viegli vai grūti šajos apstāk-
ļos ir iespējams radīt vien-
laikus kaut ko drošu, funk-
cionālu un skaistu?
Atslēgas vārds no jūsu piemi-
nētajiem ir – drošu. Pirmkārt 
būvei jābūt drošai. Pārējie 
jautājumi jau ir risināmi. 
Divtūkstošo gadu sākumā vi-
si gribēja kaut ko skaistu, arī 
pieejamais finansējums bija 
pietiekams. Šodienas attiek-
smi vairāk varētu raksturot 
kā skandināvu racionālismu 
– lai būtu droši un nebūtu 
nesmuki. Lai gan, starp citu, 
neviens standarts nemaz ne-
paredz, ka mums būtu jāvei-
do skaistas konstrukcijas, 
tām jābūt drošām un funk-
cionālām.

Jūs sevī iemiesojat šodien 
tik daudz akcentēto saliku-
mu – esat pasniedzējs augst-
skolā ar plašu praktisko pie-
redzi. Vai šis apvienojums ir 
tiešām tik svarīgs, kā pēdē-
jos gados tiek uzsvērts?
Pasniedzējam jābūt ar ļoti 
plašām zināšanām. Teorētis-
kās zināšanas ir sava veida 
aisberga redzamā daļa, un 
tad ir neredzamā daļa – prak-
tiskie piemēri, ar ko pamato-
jam teorētiskās zināšanas. 
Lasot studentiem lekcijas par 
tiltu konstrukcijām, es varu 
izstāstīt arī visas praktiskās 
nianses. Piemēram, pēdējā 
laikā aizvien vairāk parādās 
jautājumi par tiltu konstruk-
ciju ilglaicības problēmām. 
Tas nozīmē, ka mums jāpro-
jektē konstrukcijas, kuru kal-

pošanas laiks būtu ap 100 ga-
diem.

Tas ir iespējams?
Ir iespējams. Taču jautājums 
ir, kādēļ mums to vajag? Tā-
dēļ, lai šo 100 gadu kalpoša-
nas laikā būtu pēc iespējas 
mazāki uzturēšanas izdevu-
mi – remonti, lielāki vai ma-
zāki atjaunošanas darbi u. c. 
Šobrīd tomēr milzu naudu 
izšķiežam esošo tiltu kons-
trukciju remontos. Protams, 
ja ir noteikts konstrukciju ap-
joms, piemēram, Rīgā, tad 
attiecīgi ir jābūt paredzētiem 
līdzekļiem šo konstrukciju 
uzturēšanai. Tomēr – jo ma-
zāk līdzekļu būs jātērē esošo 
konstrukciju uzturēšanai, jo 
vairāk līdzekļu varēsim atvē-
lēt jaunu būvniecībai.

Bet taču arī ilgtspējīgas 
būves ikdienas uzturēšanai 
jāparedz finansējums. Neva-
ram uzbūvēt tiltu un nāka-
mos 100 gadus par to aiz-
mirst.
Nē, nedrīkstam! Un to es arī 
mācu studentiem, ka tilts 
nav kapu piemineklis, bez 
apkopes tas nestāvēs 100 ga-
du. Tilts ir kā automašīna 
Mercedes, kam jāmaina rie-
pas, jālej bākā degviela, un 
tad mēs varam ilgi braukt, jo 
tas motors kalpo ļoti labi un 
ilgi. Tilta uzturēšana ir būtis-
ka – ik pa septiņiem gadiem 
segums jāmaina, ik pa 25 ga-
diem deformācijas šuves jā-
maina. Katrs tilts būtu divas 
reizes gadā jāmazgā – pava-
sarī un rudenī –, ko šobrīd 
nedarām finansiālo apsvēru-

mu dēļ. Jo atcerēsimies, ka 
ziemā tilti tiek kaisīti ar sāli, 
kas pavasarī jānomazgā, lai 
vasarā sāls neiedarbotos uz 
tilta konstrukcijām. Vasarā 
savukārt uz tilta tiek sanesti 
putekļi un smiltis, kas arī ir 
jānotīra. Taču šim visam ir 
arī otra puse – ir konstrukciju 
bojāšanās procesi. Piemē-
ram, betonā sākas karboni-
zācijas procesi, protams, lie-
lākā problēma ir stiegrojuma 
korozija. Tas nenotiek pats 
no sevis. Karbonizācijas pro-
cesu ietekmē ūdens un gaisa 
iekļūšana konstrukcijās, kā 
dēļ arī attīstās stiegrojuma 
korozija un atdalās betona 
gabali, ko nereti varam re-
dzēt. Taču šo var novērst, ra-
dot tādu betonu, kurā šie 
procesi notiek daudz lēnāk. 
Un tā jau ir zinātne, kas pa-
līdz radīt jaunus materiālus, 
kas arī nodrošina tilta ilgāku 
mūžu. Šodien Eiropā jau ir 
attīstījusies (un arī Latvijā sā-
kam to ieviest) ilglaicīga be-
tona ražošana, kas pagarinās 
arī tilta kalpošanas ilgumu.

Un šeit ir būtiska nianse, 
kas acīmredzot ir jāsaprot 
gan sabiedrībai kopumā, 
gan lēmumu pieņēmējiem: 
vai gribam būvniecības pro-
cesā iztērēt mazāk, bet pēc 
tam ekspluatācijas laikā tē-
rēt vairāk, vai arī otrādi un, 
iespējams, ilgākā periodā 
ietaupīt?
Precīzi! Ja jau sākotnēji būv-
niecības procesā ieguldīsim 
vairāk līdzekļu, bet rezultātā 
radīsim kvalitatīvāku būvi, 
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Ainārs  
Paeglītis

5 Dzimis 1954. gadā
5 1977. gadā absolvējis 
Rīgas Politehnisko institūtu 
(tagad – RTU), ieguvis 
satiksmes ceļu inženiera 
kvalifikāciju
5 1992. gadā ieguvis 
inženierzinātņu doktora 
grādu būvniecībā
5 Kopš 1979. gada strādā 
RTU
5 Kopš 2010. gada ir RTU 
Transportbūvju institūta 
direktors un Ceļu katedras 
vadītājs, profesors
5 Ir projektēšanas konsul-
tantu uzņēmuma Inženierbū-
ve projektu vadītājs
5 Autors vairākām mācību 
grāmatām par tiltu konstruk-
cijām, daudzi no tiem ir 
vienīgie latviešu valodā 
sarakstītie mācību līdzekļi 
nozarē

Avots: RTU

koka tilti ir perspektīvs virziens, bet svarīgi, lai 

pasūtītājs par to būtu gatavs maksāt.

Ainārs Paeglītis

Vai latvijā ir potenciāls būvēt 
koka konstrukciju tiltus?

Māris Dūzelis 
va/s Latvijas vaLsts ceļi 
tiLtu daļas vadītājs 
Patlaban Lvc pārraudzībā ir 
četri koka tilti. No tiem vienu 
nākamgad paredzēts nojaukt un 
vietā uzbūvēt jaunu dzelzsbeto-
na konstrukcijas tiltu. 2019. 

gadā paredzēta arī tilta pārbūve jaunpilī pār Bikstupi, kur vecā tilta 
vietā izbūvēs jaunu, kam laiduma konstrukcija (sijas) paredzēta no 
līmētas koksnes. izmaksu aprēķins rāda, ka šobrīd koka konstrukci-
ju izmantošana tiltu būvniecībā ir dārgāka nekā dzelzsbetona 
konstrukcijas. Par līmētu koka konstrukciju risinājumu pielietošanu 
varēsim spriest pēc šī projekta realizācijas, izvērtējot iegūto 
pieredzi un rezultātu.
Koka konstrukciju izmantošana varētu būt vairāk saistīta ar 
estētiskiem apsvērumiem un piemērota apdzīvotās, ainaviskās 
vietās, lai tās varētu redzēt un novērtēt pēc iespējas vairāk iedzīvo-
tāju.

apbalvojums ir liela valsts atzinība inženierizglītī-

bai.

Ainārs Paeglītis

Kā vērtējat valsts apbalvojumu 
piešķiršanu zinātniekiem?

Tālis Juhna
Rtu ziNātņu PRoReKtoRs 
valsts apbalvojumu piešķiršana 
Latvijas simtgadē Rtu Būvnie-
cības inženierzinātņu fakultā-
tes transportbūvju institūta 
direktoram profesoram ainā-
ram Paeglītim un aizsardzības 

un militāro tehnoloģiju pētījumu centra vadītājam jurim Ķiplokam 
ir ne vien augsts novērtējums mūsu zinātnieku darbam, bet liecina 
arī par pakāpenisku vērtību maiņu sabiedrībā, vairāk novērtējot 
inženierzinātņu nozīmību valsts attīstībā. strauji attīstoties 
tehnoloģijām, arvien pieaug pieprasījums pēc inženierzinātņu un 
augsto tehnoloģiju speciālistiem, un tautsaimniecības izaugsme 
nav iespējama bez inovatīviem produktiem un pakalpojumiem.
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tās ekspluatācijas laikā vien-
nozīmīgi būs jāiztērē mazāk 
līdzekļu ikdienas uzturēša-
nas darbiem. Ja gribam kaut 
ko ļoti lētu, tad tas grafiks ies 
uz otru pusi – jārēķinās, ka 
būs daudz vairāk līdzekļu jā-
tērē remontiem. Un tas ir 
praksē pierādījies. Taču, tā kā 
mums naudas ir tik, cik nu ir, 
līdz ar to bieži vien pasūtītāji 
cenšas iegūt kaut ko ļoti lētu 
sākumā. Tas nozīmē, ka ne-
tiek izpētītas visas lietas līdz 
galam.

Kā vērtējat tiltu stāvokli 
Latvijā kopumā? Cik tie ir 
droši? 
Ik gadu inženieri vizuāli no-
vērtē tiltu vai pārvadu stā-
vokli un secina, vai tur nav 
redzami tādi bojājumi, kas 
ietekmēs konstrukciju viena 
gada laikā. Ik pa pieciem ga-
diem notiek padziļinātās iz-
pētes, kur vērtē materiālus, 
pārrēķina tilta nestspēju. 
Līdz ar to, ja ir izveidota un 
darbojas šāda labi funkcio-
nējoša sistēma, cilvēkiem va-
jadzētu justies diezgan dro-
šiem.

Kurā brīdī izlēmāt, ka vē-
laties savas praktiskās zinā-
šanas nodot studentiem un 
kļūt par pasniedzēju augst-
skolā? 
Manā gadījumā gan bija tieši 
otrādi. Universitātē strādāju 
jau kopš 1979. gada, sākot-
nēji par inženieri, tad asis-
tentu, lektoru, vecāko pa-
sniedzēju, docentu. Esmu iz-
gājis visas šīs pakāpes. Un 
tad pienāca tie grūtie deviņ-

desmitie gadi, kad augstsko-
lā bija grūti nopelnīt pietie-
kamu algu, tādēļ vajadzēja 
nodarboties ar ražošanu. Tad 
arī ar domubiedriem sākām 
projektēt. Mums bija iespēja 
arī ieviest jaunas, Eiropā jau 
izmēģinātas metodes tiltu 
projektēšanā un būvniecībā. 
Jo līdz tam pie mums visi tilti 
tika būvēti no saliekamām 
dzelzsbetona konstrukcijām, 
kuras izgatavoja rūpnīcās. Tā 
bija ļoti industriāla metode, 
un būves varēja ļoti ātri uz-
būvēt, taču to kalpošanas 
laiks bija 30–40 gadi. Visi tie 
vecie tilti, kas mums šobrīd ir 
sliktā stāvokli, arī ir tajos lai-
kos būvēti. Jo tolaik īpaši ne-
domāja par betona kvalitāti.

Kāds ir jūsu redzējums, 
vai mums ir pietiekams 
skaits potenciālo tiltu pro-
jektētāju un būvnieku? Un 
kāda vispār ir jauniešu inte-
rese par šo jomu?
Nevar teikt, ka mums pie-
trūktu potenciālo speciālis-
tu. Man ir sajūta, ka vairāk ir 
tāda nepamatota trauksmes 
celšana. Turklāt RTU esam 
izveidojuši speciālu prog-
rammu, kur iekļautas visas 
transportbūvju jomas – ceļi, 
tilti, ostas. Esam maza valsts, 
un mums ir jābūt diezgan 
universāliem speciālistiem, 
kuri var strādāt dažādos vir-
zienos. Ik gadu bakalaura 
kursā uzņemam 50 studentu, 
un mums ir vēl pirmā līmeņa 
augstākās izglītības prog-
ramma, kur izglītojam darbu 
vadītājus. Jāsaka, pēdējos ga-
dos ir arī uzlabojies jauniešu 
zināšanu līmenis.

Kāpēc jaunietim vērts iz-
vēlēties transporta būvju jo-
mu?
Jo tā ir interesanta un per-
spektīva. Latvijā vienmēr būs 
vajadzīgi jauni ceļi un tilti vai 
esošo būvju atjaunošana. Tā 
kā mums šobrīd ir ļoti daudz 
tiltu, kas būvēti pagājušā 
gadsimta 60. un 70. gados un 
kuru kalpošanas laiks bei-
dzas, līdz ar to šiem jauna-
jiem speciālistiem būs no-

drošināts darbs. Turklāt mū-
su diploms par izglītību ir 
konkurētspējīgs arī ārzemēs, 
līdz ar to gadījumā, ja Latvijā 
darba apjoms samazināsies, 
šie speciālisti viegli atradīs 
darbu arī ārvalstīs.

Esam iegājuši Latvijas ot-
rajā simtgadē. Kādas ir jūsu 
personīgās sajūtas, svinot 
valsts jubileju? Un ko jūs 
gribētu visiem novēlēt nā-
kamajā simtgadē?
Ir noslēdzies viens nozīmīgs 
posms, kurā es pats esmu 
piedalījies 64 gadus. Esmu 
patiešām lepns, ka mūsu 
valsts tika izveidota un ka 
esam to noturējuši būtībā 
simts gadu. Es redzu mums 
visiem milzīgas perspektīvas 
– esam labā vietā uz pasau-
les, mums nav ne milzīgu 
plūdu, ne briesmīga sausu-
ma. Līdz ar to neredzu nekā-
du problēmu, lai mēs varētu 
piedzīvot uzplaukumu nāka-
majos gados. Mēs arī augst-
skolā darām visu iespējamo, 
lai sagatavotu jauniešus, kuri 
būvēs mūsu valsti nākamajā 
simtgadē. Starp citu, jaunās 
Saeimas sastāvā es redzu arī 
vienu mūsu bijušo studentu, 
kurš ir dzimis jau pēc Latvi-

jas neatkarības atjaunoša-
nas, tātad viņš nemaz nav re-
dzējis tos vecos laikus un vi-
ņam ir pilnīgi cits skats uz 
dzīvi, kas ir ļoti vērtīgi. Tāpēc 
ceru, ka būs aizvien vairāk 
jaunu cilvēku, kuri spēs ska-
tīties uz priekšu, ne tik daudz 
atpakaļ. Tas arī parāda mūsu 
attīstības virzienu.

Salīdzinot ar tiltu būvnie-
cību, cik svarīgi Latvijas sa-
biedrībai mainīt domāšanu 
un sākt skatīties ilgtermiņā, 
nevis meklēt, ko iegūšu šo-
dien es, bet gan, ko iegūs 
bērni un mazbērni?
Jebkura būve vispirms ir jā-
projektē, un tas ir tas rado-
šais process, ko sagaidām no 
politiķiem – kaut kādu ilgt-
spējīgu skatījumu. Varbūt 
mums vajadzētu radīt prog-
rammu 2118. un skatīties, ko 
darīsim 18. gadā vēl pēc 100 
gadiem. Šķiet, pienācis brī-
dis, kad jāsāk šādi domāt, sa-
dalot nākamos 100 gadus pa 
25 gadu posmiem, un uz-
rakstīt, ko pēc šiem četriem 
ceturtdaļgadsimtiem vēla-
mies redzēt Rīgā un Latvijā 
kopumā. Manuprāt, to ir ie-
spējams īstenot un jaunie 
cilvēki to var paveikt. 5
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