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INTERESANTI GAN
SAKNES.Dzimusi 1951.gada 24.februārī
Mežvidu ciemā Kārsavas pusē, un, aizbrau-
cot uz Latgali, joprojām pārņemot sajūta, ka
«esi pie savējiern».

IZGLĪTĪBA. Absolvējusi Tilžas vidusskolu.
Pārcēlusies studēt uz Rīgu, LVUbeigusifizma-
tus.Matemātiķe. Ieguvusi ekonomikas doktora
zinātnisko grādu (Dr.oec.). LAIMDOTA

STRAUJUMAKARJERA. Dēvēta par «zelta ierēdni», kopš
1973.gada strādā lauksaimniecības nozarē un
ar ekonomikas plānošanu saistitās jomās.
Karjeras laikā ieņēmusi vairākus augstus
amatus - bijusi valsts sekretāre dažādās
ministrijās, tajā skaitā Zemkopības ministrijā.
Kopš 2011.gada zemkopības ministre.

POLlTlSRAlSRRUSIIĒV5.Strauju-
mas līdzšinējā karjerā būtisku lomu spēlējis
kādreizējais Tautas partijas, tagadējais Vienoti-
bas politiķis Aigars Štokenbergs. 1993.gadā
viņi kopā veidoja Lauksaimniecības konsultā-
ciju centru; 1998.gadā piedalījās Tautas
partijas dibināšanā. Straujuma nonāca Zem-
kopības ministrijā, bet 2007.gadā aizgāja pie
Štokenberga uz Reģionālās attīstibas un
pašvaldību lietu ministriju. Štokenbergs
vēlāk pārgāja uz vienotīau, un tieši viņš esot
ieteicis Straujumu zemkopības ministres
amatam.

PAR VIŅU SAKA TĀ. «Laimdota
būs pirmā, kas ieliks visiem saviem
priekšgājējiem un noslaucīs visiem
večiem degunu,» - tā pēc stāšanās
zemkopības ministra amatā par Strauju-
mu izteicies Latvijas sēklaudzētāju
asociācijas valdes loceklis Valdis Dzenis,
kas ar politiķi ir labi pazīstams.

TĪKI.OAANA. Salīdzinoši aktīva sociālo
tīklu lietotāja, tviterī ir no tiem ministriem,
kas savā profilā raksta pati, nevis uztic to
kādam komunikācijās apmācītam
palīgam. Iztiek bez dalīšanās ar banālu
privāto informāciju, toties neslēpj
cilvēcisko attieksmi.

ĢiMENE. Šķīrusies, ir divi dēli,
vecākais Atis beidzis Fizikas un
matemātikas fakultāti, jaunākais
Ģirts kļuvis par ekonomistu,
abiem maģistra grāds. Seši
mazbērni: trīs meitenes, trīs
puikas jeb, kā saka pati vecmā-
mina, «puiku un meiteņu
komanda». Tieši laiks kopā ar
mazbērniem ari esot veids, kā
potenciālā Ministru kabineta vadītāja
vislabāk «atslēdzas- no darba lietām.
Piernēram, ar bērniem spēlē šahu.

BRĪVLAIRS. Viens no lielākajiem Strau-
jumas vaļaspriekiem ir ceļošana, it īpaši
kopā ar mazbērniem. Ciena simfonisko
mūziku, teātri un operu, nu gluži kā Merkele.
Līdzīgi kā Merkele ari mēdz nodoties distan-
ču slēpošanai, taču mums par laimi Latvijas
topošā premjerministre nav slēpojusi jau
divus gadus, jo - vienkārši nav laika.
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spiest - SAKNES. Merkele dzimusi 1954.gada
17.jūlijā Hamburgā; viņas tēvs bija luterāņu
mācītājs. Drīz pēc Angelas dzimšanas gimene
no Rietumvācijas pārcēlās uz sociālistisko
Austrumvāciju, kur tēvam bija ierādīta
garīdznieka vieta nelielā draudzē.

ANGELA
MERKELE

IZGLiTiBA.Angela nolēma kļūt par
fiziķi, jo gribēja līdzināties savam elkam,
Nobela prēmijas laureātei Marijai Sklodov-
skai-Kirī. Merkele studēja fiziku Leipcigas
universitātē un ieguva doktora grādu par pē-
tījumiem kvantu ķīmijā.

POLITISKAIS RRUSTTĒVS. Lielo
pārmaiņu laikā pēc Berlīnes mūra kriša-
nas Merkele ienāca politikā kā toreizējā
kanclera Helmūta Kola audzēkne. Viņa
kļuva par ģimenes lietu ministri, vēlāk
bija ari vides aizsardzības ministre.
Kolsviņu dēvēja par savu Madchen
(meiteni), bet 90.gadu beigās, kad
partiju satricināja aizdomīgu ziedo-
jumu skandāls, Merkele ātri vien
novērsās no skolotāja.

AUTSAIDERE. Merkele
iegāja vēsturē kā pirmā sieviete
Vācijas kancleres amatā; viņa bija
ari pirmā valdības vadītāja, kas dzi-

musi pēc Otrā pasaules kara un
augusi VDR.Merkele bija netipiska ari

savai Kristīgo demokrātu partijai: sieviete no
Austrumvācijas, augusi protestantu ģimenē,
šķīrusies un bez bērniem, savukārt viņas
partijā dominēja vīrieši no Rietumvācijas,
galvenokārt katoļi, ģimenes vērtību sludi-
nātāji.

āS

Dana Sinkevita, Ģirts KasparAns

edēļas sākumā, kad Ei-
ropu satrauca ziņa par
Vācijas kancleres An-
gelas Merkeles likstām
(brīvdienu slēpošana
viņai beigusies ar lauz-
tu iegurni), Latvijā uz-

manības centrā nonāca līdzšinējā zemko-
pības ministre Laimdota Straujuma, kurai
uzticēta nākamās valdības veidošana.
Straujuma tūlīt pat tika salīdzināta ar Mer-
keli, jo abām politiķēm ir daudz kopīga.
Lai gan Angelu un Laimdotu vecāki apvel-
tīja ar visnotaļ apgarotiem vārdiem, tomēr
viņas ir loti pragmatiskas politiķes, kurām
racionāls aprēķins ir svarīgāks par politis-
kām kaislībām. Merkeli un Straujumu ne
tuvu nevar raksturot kā feminisma kustī-
bas karognesējas, tomēr tieši viņām izde-
vies iedragāt «stikla griestus» un nonākt
līdz postenim, kuram agrāk sievietes neti-
ka laistas ne tuvumā. Laiks rādīs, vai Strau-
juma premjeres amatā darbosies tikpat
sekmīgi un ilgstoši kā Merkele.

PAR VIŅU SAKA TĀ. «Politikā viņa
darbojas ar fiziķes pieeju. Viņa vēlas
atrisināt problēmas. Jo lielāka problē-
ma, jo lielākas iespējas vēlāk saņemt

Nobela prēmiju,» žurnālam Time atzina
Merkeles biogrāfijas autors Dirks Kurbju-
veits.

PUBLISKAIS TĒLS. Merkele vienmēr
izcēlusies ar savu vienkāršību un pieticību.
Arī pēc nonākšanas kancleres amatā viņa
dažkārt manīta, iepērkoties parastā lielvei-
kalā; žurnālistiem viņa stāsta, ka brīvā bridi
labprāt cenšas iepriecināt viru ar kartupeļu
zupu un savu īpašo plūmju kūku.

ĢIMENE. Angela ir divreiz precējusies;
Merkeles uzvārds viņai saglabājies no pirmā
vira. Tagadējais dzīvesbiedrs Joahims Zauers
ir kvantu ķīmijas profesors, kurš pēc iespējas
cenšas izvairities no sievas amata izraisītās
publicitātes. Merkelei nav bērnu, bet Zau-
eram ir divi dēli no iepriekšējās laulības.

-0, BRiVLAIKS. Kā vairums vāciešu Merke-
Ie ir dedzīga futbola līdzjutēja. Taču viņai ir
ari krietni elitārāka aizraušanās: opera; ar
viru viņa regulāri apmeklē slaveno Baireitas
operas festivālu. Nesen bēdīgas sekas izraisī-
ja cits vaļasprieks: slēpošanas laikā viņa
krita, lauza iegurni un tagad pārvietojas ar
kruķiem.
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