


Sadarbībā ar

SENSAI
Āda ieskauta mirdzumā

Mūsu aptaujātie cilvil<i

PĒTERIS BAJĀRS,
arhitekts, Outofbox
LIENE DAMBIŅA,
Bērnu slimnTcas fonda valdes priekšsēdētāja
ANDREJS ĒĶIS,
kinorežisors
KERLI GABRILOVIČA,
Luminor bankas vadTtāja Latvijā
VLADIS GOLDBERGS,
kinorežisors, reklāmas speciālists, tagad strādā Radio SWH
VIKTORIJA JONIENE,
modes dizainere, zTmola 'N6L6 Tpašniece
GATIS KOKINS,
Lattelecom padomes priekšsēdētājs
ILMĀRS LATKOVSKIS,
bijušais žurnālists, Saeimas deputāts (vairs nekandidē),
šobrTd kontemplācijasjmeditācijas skolotājs
DAGNIJA LEJIŅA,
reputācijas vadTbas kompānijas Lejiņa un Šleiers partnere,
festivāla Oigital Freedom ITdzdibinātāja
VITA LIBERTE,
zvērināta advokāte, nodokļu un finanšu konsultāciju
uzņērnurna BOO padomes locekle
JŪLIJA LOČMELE,
teātra festivāla Zelta Maska Latvijā un kultūras projektu
organizēšanas kompānijas ART Forte vadTtāja
INDRA LŪKINA,
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra valdes locekle
un orķestra direktore
VALDIS MELDERIS,
Radio Skonto programmu vadTtājs
IRīNA PīGOZNE,
Signet bankas padomes priekšsēdētāja vietniece
ILZE PīLĒNA,
Integrālās izglTtTbasinstitūta valdes priekšsēdētāja .
INGMĀRS PŪĶIS,
LMT viceprezidents
MĀRIS RĒVALDS,
SIA VeselTbas centrs 4 valdes priekšsēdētājs
AIGARS RUŅĢIS,
Valmiermuižas alus saimnieks
ANDŽEJS STENCLAVS,
SIA Kinetics Nail Systems dibinātājs un vadTtājs
LOTTE TISENKOPFA-ILTNERE,
SIA Madara Cosmetics ITdzTpašniece un vadTtāja
IEVA ZīBĀRTE,
arhitekte un autore, Latvijas Nacionālās bibliotēkas
lzstāžu centra vadTtāja
JĀNIS ZUZĀNS,
uzņēmējs, mākslas kolekcionārs un
mākslas cen ra Zuzeum dibinātājs
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Gatis

Būt liderim - sdle sa iedrībā nozīmē ari būt prožektoru gaismā 24 stundas diennakti
un dzivot pub "sk p ivā 0 dzīvi. lepriekšējā paaudzē tāda uzmaniba tika veltīta ASV
prezidentam u ja u vē1 kādai superzvaigznei.

Harizma, ko parasti piesauc, un spēia raudzītles plašāk liderim ir bijusi vajadziga visos laikos.
Vai tas nozīmē mazāk brīva laika? Laikam ne, jo mūsdienu tehnoloģijas Jauj turpināt būt klāteso-

šam, ja ir pieņemami, piemēram, ceļojot ar ģimeni, laiku pa laikam atrauties uz telefona pauzēm.
Kopš attālināmies no alu laikmeta un patriarhālajām tradīcijām, sievietei būt liderim kļūst arvien vieglāk, jo

brutāls spēks vairs nav arguments. Svarigi, vai sieviete to vēlas. Ja mēs saprotam Iīderību kā sievietes darbu
pēc tam, kad ir apdarits 3K (Kinder, Küche, Kirche), tas ir dzi!i netaisnigi. Saprotams, ka aizspriedumu barjeras
maskulīnajos prātos ir [āturpina nojaukt, un jauns ģimenes modelis te ir izšķiroši svarīqs. Tāpēc es vienmēr
satrūkstos, kad politiķi sāk slavēt "tradicionālo ģimeni" un sievietes lomu "ģimenes pavarda uzturēšanā".

Latvijas situācija Eiropā nav pati sfiktākā, jo mums ir bijušas gan prezidentes, gan premjerministres,
gan uzņēmumu vaditājas procentuāli iespaidigā apjomā. Tomēr, kamēr kaut viena sieviete jūt, ka viņas
ce!š uz augstākajiem amatiem un karjeras iespējām ir apgrūtināts viņas dzimuma dē], darbs ūdztleslbas
nodrošināšanā nav pabeigts. Un tas nav pabeigts. Šis darbs ir [āturpina. Abiem dzimumiem."

52 septembris 2018

1 Dana Reizniece-Ozola. vinnēiusidau-
• dzus mačus, to skaitā: šahā (vē1 nesen

vinnējot Latvijas šaha ātrspēles čempionātu),
partijā (distancējoties no partijas lieldraugu ie-
tekmes un pierādot, ka partijas un valdības dar-
bi var būt šķirti no ietekmīgu pilsonu viedok!a),
valdībā (ieviešot progresīvo iedzīvotāju nodokli,
kas ir izšķiroši svarīgs solis ceļā uz pārtikušu un
modernu sabiedrību).

2 Kerli Gabriloviča, Luminor bankas vadī-
• tāja Latvijā. Mērķtiecīgi attīstot savas zinā-

šanas un pieredzi, izaugusi ITdzNr. 1 pozīcijai lie-
lā uzņēmumā. Padara banku konkurētspējīgu, ie-
viešot efektīvu izmaksu samazināšanas proce-
su, kas iespējams, apvienojot pārdošanas un at-
balsta funkcijas DNB un Nordea. Mēģina izvei-
dot jaudīgu alternatīvu finanšu spēlētāju Latvijā,
izaicinot Swedbank un SEB. PIāno iekarot klientu
sirdis ar augstām tehnoloģijām un inovācijām.

Lotte Tisenkopfa-lItnere. Lotte kā uzņēmuma
ITdzīpašnieceun vadītāja ir ne vien izveidojusi kon-
kurētspēiiqu un eksportspējīgu kosmētikas zīmolu
Madara Cosmetics, kas pagājušajā gadā ir nopel-
n~is 1,25 miljonus eiro, bet arTdrosmīgi izmantojusi
biržu akciju kapitāla piesaistei caur akciju sākotnējo
publisko piedāvājumu (IPO) un akciju kotēšanu
Nasdaq Riga alternatīvajā tirgū First North.

3 Vaira Vīke-Freiberga. WF nevar nepie-
• minēt. L~i arTārpus aktīvās politikas, to-

mēr stabila references figūra arTšodien, kad jū-
amies apkaunoti par augstāko amatpersonu ne-

s eju formulēt savas domas, tukšvārdību un in-
ele uālo nabadzību. Jāatzīst, ka WF politiska-

ja I ā nokļuva kā zinātniece, Monreālas Uni-
ersi ā es psiholoģijas profesore un Saules dai-

i . āla pētniece. Tieši tādu morālu autoritā-
r' ā mes gaidām arTno citiem Latvijas zi-
'0 iern, jo akadēmiskais rūdūurns jauj precī-

Iēt domas, aptvert notiekošo kopsakara
izi pieņemt sarežģītus Iēmumus. Vietējo

zinātnieku vecākās paaudzes autoritāti ir saindē-
jusi nodevīgās čekas totālā klātbūtne, bet jaunās
zinātnieces vē1aug. Tikmēr mes paļauiamies uz
WF skaidro prātu un priecājamies par viņas la-
sītajām Eiropas lekcijām un Latvijas interešu aiz-
stāvību Madrides klubā.

4 EITna Garanča, Kristīne Opolais,
• Maija Kovaļevska, Marina Rebeka.

Unikāla superzvaigžņu plejāde, kas iepriecina
operas gardēžus lielākajos pasaules oper-
teātros. Fenomens, kura izcelsme ir jāpēta .
Pašmāju talanti, kuri mums visiem spēkiem ir
[āatbalsta, sevišķi saprotot sarežģīto atrautību
no mājām, izaicinājumus ar naudu un slavu.

5 Kinorežisore Ināra Kolmane. Vizmas
• Belševicas Billes ekranizācija bija tas

svaigā gaisa malks, kas ļāva noticēt, ka Rīgas
Kinostudijas komunistu laikā radītie šedevri nav
augstākais punkts Latvijas kinomākslā, ka lat-
viešu kino ir lieliska nākotne. Dīvainajai idejai,
ka kino nav māksla un varoņeposi ir mehānis-
ki konstruējami un kalkulējami, tagad ir pārlieci-
nošs noliegums, turklāt formā, kas nav marginā-
la un vienīgi šauram kinornīļu lokam saprotama.

6 Iveta Vecmane. Patīkami pārsteigu-
• si Latvijas publiku ar savām tērpu kolek-

cijām Melanholija un Melanholija II. Atšķirībā no
kolēģiem, kas bieži piedāvā garlaicīgus ideju at-
gremojumus vai pašmērķīgi šokē, Iveta ir radūu-
si īpašu stāstu, kas reize ir lietojams un skaists.

7 Ingūna Elere. Absolūta Latvijas dizaina
• skolas advokāte, bez kuras vīzijas nebū-

tu modernu muzeju ekspozīciju (piemēram, Rai-
ņa un Aspazijas muzeji, Motormuzejs), moder-

a dizaina eiro monētu un Latvijas Dizaina gada
ai as, bet Latvijas Mākslas akadēmijā bez pro-

te es Eleres - Dizaina nodaļas vides mākslas
~ a ~ ozares. Kazi, dizains reiz kļūs par svarīgu

eksportpreci, kā tas ir Dānijai!



8 Vija Celmina. Šogad māksliniecei ir 80
• gadi, bet darbu aktualitāte savu apoge-

ju vē1 nav sasniegusi - tik loti Vija ir biju-
si priekšā laikam! Varam tikai minēt, vai Līgas
Purmales un Frančeskas Kirkes hiperreālisms
būtu nobriedis bez Vijas Celmiņas 1966. gada
Degošā cilvēka grūdiena.

9 Alona Ostapenko. Protams, ar atrāvie-
• nu. Jo - ir izcila sportā, kurā ir ievēroja-

ma konkurence; iedvesmo plašus meiteņu pul-
kus fiziskām aktivitātēm un sportam; iedvesmo
sievietes tiekties uz virsotnēm, kuras citādi va-
rētu likties neaizsniedzamas; piemērs mīlestībā
pret Latviju - tas Latvijas cittautiešu integrācijā
paveic vairāk nekā trīs Iīdzīga nosaukuma ba-
gātīgi finansētas valdības programmas.

10 Sanita Jemberga. Sanitas pētnie-
• ciskās žurnālistikas raksti Re: Baltica

ir vajadzīgais pretsvars informācijas duļķērn,
kurās peldamies fake news laikmetā un soci-
ālo tīklu iespējotā emocionālā piesārņojuma
apstākļos. Kritiska domāšana un bezkaislīga
faktu analīze atšķir Sanitas rakstīto un pierā-
da, ka Latvijā ir iespējama ideoloģiski nepielā-
dēta un godīga žurnālistika. Apbrīnojama spē-
ja šodienas merkantilajā mediju vidē.

·ene Dambina:

Spriežot pēc plašā piedāvājuma, šim vajadzē-
tu būt ITderu laikmetam, jo visapkārt ir daudz
grāmatu un kursu, kuros ikviens var apgūt rī-
dera prasmes. Domāju, ka neviena no manis
minētajām Iīderēm nav savas dotibas apgu-
vusi, klausoties ffderības lekcijas, un neticu,

'..8. kas tāds ir iespējams, jo ūderts, neatkarigi no dzimuma,
al nu ir, vai nav - tas tomēr, manuprāt, ir dabas dots. Pro-

ms, vienmēr var attīstīt konkrētas prasmes, un, iespējams,
as kādam paūdz kļūt par labāku vadītāju, bet ne rīderi. euz-

atu, ka būt ITderim ir mūsdienās kas atšķirīgs, safīdzinot ar
citiem laika periodiem, jo ūderim ir jājūt sabiedribas noska-

ojums, vēsturiskais konteksts, ari bridis, kad viņa kā īdera
aiks ir beidzies. Un ITderis, protams, var būt an nelietis,
es šoreiz vēlējos izcelt tās sievietes, kas savas ITdera do
. ieguldijušas, manuprāt, svarlgās un vērtTgās lietās."

1 Lidija Lasmane-Doroņina. Domājot par
• Latvijas valsti, tieši viņa isbiežāk nāk prātā

kā fīdere, kaut partijās un valsts amatos viņa nav
bijusi. Manuprāt, nevar būt fīderis, neiemantojot
cieņu, un valsts fīmenī, politikā šādi cilvēki ir jo īpa-
ši svarīgi, kad skaidri jūtam, ka viņi politikā ir ideālu
dēļ un ka viņu prioritāte ir valsts un sabiedrības in-
tereses, nevis tikai paša ambīcijas vai labums.

2 Egle Klekere, Deep White aģentūras
• vadītāja. Man vienmēr ir licies loti sirn-

pātiski, kā Egle veido un vada savu uznērnu-
mu, savienojot biznesa intereses ar augstiem
darba ētikas standartiem un rūpēm par sa-
biedriski svarīgiem projektiem.

3 Līga Bērziņa, Autisma biedrība vadītāja.
• Uga nav mediķe, viņa ir mamma, kura ar

savu entuziasmu, zināšanām, pieredzi ir panā-
kusi reālas pozitīvas pārmaiņas veselības jomā
bērniem ar AST. Latvijā ir loti vajadzīgi šādi sa-
biedriski aktīvi, saprātīgi, zinoši cilvēki .

4 Sarma Freiberga, fonda Nāc ūdzās va-
• dītāja. Sniedzotbērniem iespēju realizēt

savu muzikālo talantu, Sarma viņiem ir devusi ko
daudzkārt vērtīgāku, parādot, ka veserības pro-
blēmas nav šķērslis dzīvot piepildītu dzīvi. Un šo-
gad Sarmas izlolotais Nāc ūdzās koris dziedāja
Latvijas simtgadei veltītajos Dziesmu svētkos!

5 Evita Ašeradena, Valmieras teātra di-
• rektore. Dornāju ka nav iespējams vadīt

tik sarežģītu organismu kā teātris, ja nepiemīt
Iīdera un vadītāja dotības. Evita ar šo uzdevu-
mu brīnišķīgi tiek galā jau gadiem ilgi.

7 Zaiga Gaile noteikti ir bijusi visos iespējama-
• jos topos Latvijā. Un pamatoti, jo viņa ir fīdere

arī ārpus savas profesionālās jomas. Priecājos, ka
tieši viņai uzticēta Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcija.

8 Ilze Marga, LNB Bērnu literatūras cen-
• tra galvenā bibliotekāre. Ilze ilgus gadus

bija arī Bērnu slimnīcas bibliotēkas vadītāja, un
es ar apbrīnu vēroju, kā viņa bērniernspē]a ra-
dīt interesi un mīlestību pret grāmatām. Tas ir
milzīgs ieguldījums ne tikai literatūrā.

9 Daiga Juška, tenisa trenere, sieviešu ko-
• mandas kapteine. Šobrīd Latvija ir tenisa

lielvalsts, bet tas nebūtu iespējams bez entuzias-
tu rūpēm par tenisa tradīciju attīstīšanu. Daiga ir
izaudzinājusi vairākas tenisistu paaudzes un jo-
projām palīdz jaunajiem attīstīt savu talantu.

10 Sandra Cālite, Zvannieku māju vadītāja.
• Ar savu plernēru, darbu, iestāšanos par

vērtībām ir mairūusi ne tikai daudzu bērnu dzīves,
bet arī sabiedrības viedokli par bērnu namiem un to
postu. Viens ir būt organizācijas vadītājam, pavisam
kas cits - uzņe 'es iešu atbildību par konkrētiem
bērniem, iesais 'es viņu dzīvēs.
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