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“Sarunas Rīgas Laikā”
ŠŠāā  ggaaddaa  ddeecceemmbbrrīī  žžuurrnnāāllss  ““RRīīggaass  LLaaiikkss””  rrīīkkoo  ddiisskkuussiijjuu  cciikklluu  ““SSaarruunnaass  RRīīggaass  LLaaiikkāā””..

Pirmā diskusija ““KKaass  vvaaiinnaass  zzaaggššaannaaii??”” notiks pirmdien, 6. decembrī,
pulksten 18.00, tajā piedalīsies: ZZbbiiggņņeevvss  SSttaannkkeevviiččss,, Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps
metropolīts; LLaauurriiss  LLiieeppaa,, jurists; UUllddiiss  UUppeenniieekkss,, AS “Citadele banka” viceprezidents; 
JJuurriiss  CCāāllīīttiiss,, teologs.
Lai gan visās zināmajās kultūrās un reliģijās zagšana tiek uzskatīta par peļamu rīcību,
identificēt, kas tieši zagšanā ir slikts, nebūt nav vienkārši. Nav grūti saprast apzagtā attieksmi.
Grūtāk saprast, vai un kā zagšana kaitē pašam zaglim.

Otrā diskusija ““RRaaddooššuu  iiddeejjuu  lloommaa  eekkoonnoommiikkāā”” notiks piektdien, 10. decembrī, 
pulksten 18.00,tajā piedalīsies: AAnnddrriiss  OOzzoollss,, LIAA direktors; JJāānniiss  OOššlleejjss, SIA “Primekss”
īpašnieks; EEvviittaa  LLuunnee, Pedersen & Partners; EEddggaarrss  SSkkuullttee, DDB.
Ikvienas sekmīgas uzņēmējdarbības pamatā ir ideja. Jo neparastāka ideja, jo neparedzamāks
tās iespaids uz nākotni. Tikai pēdējā laikā Latvijā sāk runāt par radošumu (creativity) kā
ekonomikas virzītājspēku. Vērts pārdomāt, kā nonāk pie radošām idejām, kas nosaka to
dzīvotspēju un kur meklējams idejas spēks.

Trešā diskusija ““PPrrāāttss  uunn  nnaauuddaa””  notiks pirmdien, 20. decembrī, 
pulksten 18.00, tajā piedalīsies: RRoobbeerrttss  IIddeellssoonnss,,  ekonomists un baņķieris; MMāārrttiiņņšš  KKaazzāākkss
“Swedbank” galvenais ekonomists; GGaattiiss  KKookkiinnss,,  SIA “Lattelecom” padomes priekšsēdētājs 
un HHeellmmuuttss  AAnnccāānnss..
No vienas puses, kāds baņķieris reiz jautāja: “Ja jūs, inteliģenti, esat tik gudri, tad kāpēc jūs
esat tik nabagi?“ No otras puses, gan kristiešu, gan budistu reliģiskajās tradīcijās ir pazīstama
izvairīšanās ne tikai no naudas pelnīšanas, bet pat no pieskaršanās naudai. No trešās puses,
pastāv viedoklis (sk. Richard Seaford, Money and the Early Greek Mind. Homer, Philosophy,
Tragedy, Cambridge University Press, 2004), ka sengrieķu filozofijas un traģēdijas sākumi
antīkajā Grieķijā bija tieši saistīti ar vienotas monetārās sistēmas izveidi. Vērts pārdomāt prāta
saistību ar naudu un naudas saistību ar prātu.

Diskusijas otrajā daļā varēs piedalīties visi interesenti. 
Visas diskusijas vadīs žurnāla “Rīgas Laiks” izdevējs AArrnniiss  RRīīttuuppss. 

Diskusijas notiek izstāžu zālē “Pinakotēka”, Ziedleju ielā 1, kur no 1. decembra apskatāma
izstāde “Rīgas Laiks”. Pēc diskusijas vīns neformālā gaisotnē ar labām gleznām fonā.
Ieejas ziedojums uz katru diskusiju: Ls 50 privātpersonām, Ls 75 uzņēmumiem. 
Iegūtie līdzekļi tiks izmantoti “Rīgas Laika” izdošanas veicināšanai 2011. gadā.
Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzam līdz 3. decembrim apstiprināt savu dalību 6. decembra
diskusijai, un līdz 8. decembrim 10. un 20. decembra diskusijām.
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