
cilvēku no latvijas pēdējo desmit gadu
laikā pārcēlušies uz ārzernēm, liecina
Ārlietu ministrijas informācija. tzceļo-
tāju skaits, īpaši uz Eiropas Savienibas
dalibvalstīm, turpina pieaugt. Šobrīd
lielākās latviešu kopienas mit Uelbri-
tānijā, ASV,Kanādā, īrijā, Zviedrijā,
Austrālijā, Krievijā, Brazilijā, Vācijā,
Beļģijā, Izraēlā, Norvēģijā, Spānijā. Ko-
pumā ārvalstis pastāvīgi dzīvo vairāk
nekā 370000 latvijas valstspiederīgo.

dzivesvieru de arējušl ap 10000 ci ēIru.
Rīgas domes opozīcijas deputāte Sarmīte ĒIer-

te (Vienotība) vērsusies Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojā (KNAB).Viņa uzskata, ka kam-
paņa, aicinot deklarēties Rīgā, maldina, jo konkrē-
tie pašvaldibas noteikumi vel nav stājušies spēkā,

Tikrnēr Ušakovs apgalvo, ka, pateicoties sociā-
lajai kampaņai un biJešu reformai, pilsētas 2014.

gada budžets papildināsies par aptuveni 15 miljo-
niem eiro. Ušakovs iecerēto sabiedriskā transpor-
ta pasažieru segregāciju pec deklarētās dzīvesvie-
tas ir gatavs aizstāvēt Satversmes tiesā.I

Uz premiereļ ap1atu
pretende spltnlece
Laimdota no lilžas

Zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai, kuru vecie tilzēnieši
atceras kā brīžiem Jotispītīgu meitēnu, ir visas izredzes kJūt par pirmo
sievieti Latvijas premjerministra amatā.

Pēc izvirzīšanas prem-
jeres amatam Straujuma
salīdzināta ar viņas ko-
lēģi, Vācijas kancleri An-
gelu Merkeli. jāteic, abu
dāmu biogrāfijas ir atro-
dams vienojošas iezīmes,
turklāt - ne tikai vizuā-
las, bet an profesionālas.
"Es nespēju tādos līmeņos
vērtēt," ar jautrību balsī
izteikusies pati Straujuma.

Dukārt labāk
paklusēja

Straujuma pasaule nāca
1951. gada februārī, Mer-
kele trIsarpus gadus vēlāk
- 1954. gada jūlija. Tas no-
zīmē, ka abu dāmu ener-
ģija ir līdzvērtīga. Tāpat
abas dāmas ir spītīgas.
Merkele nedomā atpūs-
ties no valsts lietām pec
neveiksmīģā kritiena sīe-
pojot, kad lauza iegurņa
kaulu, un turpināt strādāt

no majam, un arī Strau-
jumas rakstura manāms
spIts.

Bet ne auna pieres uz-
vedība, bet par spīti vi-
sam strādāt un veikt labi
darbu. Viņa iecirtIgi ne-
aizstāvēs savu viedokli,
ja nebūs pārliecināta par
savu taisnību, uzklausīs
citus viedokļus un labāk
paklusēs.

LIdz šim Straujuma
publiski nav daudz stāstī-
jusi par savu dzīvi arpus
darba. Bērnības atmiņās
viņa mazliet dalījusies,
kad 2012. gada viesojas
Tilžas vidusskola. Balvu
laikraksts Vaduguns rak-
sta, ka Straujuma atkla-
jusi - skola dažkārt bijusi
spītīga un, ja uzdoto vielu
labi nezināja, klusēja.

Viņas bijušie kolēģi uz-
sver, ka Straujumas spil-
gtākās rakstura iezImes

ir spēja būt kompromisa
cilvekam, nepacelt balsi,
uzklausIt citus un rast ra-
cionālu risinājumu.

Nofizmatu mafijas
Nokļüdama zemko-

pības ministres amata,
Straujuma sākumā jutusi
bailes, bet nu ta esot pa-
gatne. "Man sākumā bija
bail runāt Briselē ar citu
valstu pārstāvjiem, bet
galvenais ir uzdrīkstēties
un ticēt, ka jūs to varat.
Katrs no jums var būt mi-
nistrs vai skolas direktors.
Tikai jābūt drosmei un se-
vis disciplinēšanai. "

Straujuma nāk no fiz-
matu mafijas - viņa ir
beigusi Latvijas Univer-
sitātes Fizikas un mate-
mātikas fakultāti, tapat
ka bijušie premjeri Ivars
Godmanis, Einars Repše
un Valdis Dombrovskis.

LIdzīgi ir ar Merkeli, viņa
beigusi Leipcigas univer-
sitāti un strādājusi Vācijas
Dernokrātiskās Republi-
kas Zinātņu akadēmijas
Centrālajā fizikālās ķīmi-
jas institūta. Straujuma
pec Latvijas Universitātes
beigšanas strādāja Latvijas
Zinātņu akadēmijas Agra-
rās ekonomikas nodala.

LIdz ar padomju blo-
ka sagrüšanu sakas abu
dāmu politiska karjera.
Merkele 1991. gada kļuva
par Vācijas ģimenes lie-
tu ministri, deviņdesmi-
to gadu beigas - par vi-
des aizsardzības ministri.
Straujuma pirms kļüšanas
par zemkopības ministri
bija Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības mi-
nistrijas valsts sekretāra
vietniece.

ElMĀRS BARKĀNS

Valda Dornbr
valdība pirms
šanasnolēm
ka vidusskol
beidzējiem b
obli_gātsvē1
eksamens-
izvēles fizika
ķīmijā.

Šādu ierosināju
teica izgfitības un .
ministrs Vjačeslavs
brovskis. Pašlaik vid
Iēniem jākārto četri
lizētie eksāmeni -1
valodā, matemātikā,
valodā un vienā izv-
priekšmetā. Piektais
mens būs tiem vid
niem, kas skolu ab
2015./2016. mācību

Latvijāviss ir kā
politologu, sociolog
filozofupārprodukcl
mēr eksaktajās zinā
ražojošajās nozarēs
speciālistu. Daudzi
skolu absolventi ne
spētu iestāties Ķimij
kultātē, jo nespētu
eksāmenus. Bet - d
an negrib un irsaš

Tiem, kas mācās
nitāro zinātņu vai k
programmās, ek -
fizikā vai ķimijā varē
šausminošs pārdzīv
Humanitāro zinātņu
grammā fiziku un ķī
sevišķi nemāca, abi
meti ietverti vienā,
dabaszinībās.

Rigas Valsts 3. ģi
nāzijas skolniecei E
(vārds mainīts) i
absurda, jo nez vai
nāšot mācities lab -
skolēni, kam pad
zinibas, un tie ari'
kārtot eksāmenus •
priekšmetos. Es n
tu, kāpēc tiem, kas
centrējas, piemēr
valodām, būtu jā -
ļinātl mācīties fiziku
spētu nolikt eksām
ir loti smags, jo jāzi
mulas un likumi."
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