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«Ja man ir, kāpēc nevaru otram dot?»

Āfrikā bērni apbrīno Anetes matus un balto 
ādu.                                                    Albuma foto

Bērnībā ar mammu Allu un 
tēti Armandu.

Ar vecākiem brāļa Āra izlaidumā.

«Emocijas, ko gūstu, kad iepriecinām kādu, 
mani tik ļoti piepilda! Mēs spējam darīt ko 
labu, un man vienkārši tas ir jādara. Citādāk es 
nevaru!» apliecina Anete Ankmane.

Edgara Lāča foto

Elīna Lāce

Talseniecei Anetei Ankmanei 
ir tikai 24 gadi, bet nebūs pārspī-
lēts, ja teikšu, ka viņa jau pagu-
vusi izdarīt vairāk laba nekā cits 
visas dzīves laikā. «Ja kāds apgal-
vo, ka mēs, cilvēki, neesam spējīgi 
dzīvot bez ēdiena, ūdens un mie-
ga, tad man ir vēl ceturtā lieta, 
bez kuras nespēju dzīvot: sociālie 
projekti, kas ļauj iepriecināt cil-
vēkus,» viņa saka. Vēl pirms da-
žām dienām savām acīm redzēju 
situāciju, kurā viens raižpilni 
lūko, kā rast iespēju Ziemassvēt-
kos iepriecināt vecos un vientuļos 
ļaudis, bet Anete tūlīt gaiši papra-
sa, cik paciņu vajadzīgs — viņai 
esot, ko dot!

Anete ir direktora vietniece au-
dzināšanas un ārpusklases darbā Tal-
su Kristīgajā vidusskolā. Zīmīgi, ka 
viņa ir arī šīs skolas absolvente, bet 
vēl zīmīgāk, ka Anete maz ko atceras 
no Strazdē pavadītās bērnības, tāpēc 
arī atmiņas, uz ko atskatīties, būtībā 
sākas ar mācībām Kristīgajā skolā.

«Konstatēju — skolēniem stāstu, 
cik šī skola ir forša, cik man pašai te ir 
bijis labi, un tad sāku domāt — bet kā 
man gāja mācībās? Es, protams, mācī-
jos, bet mans prāts vienmēr tik ļoti bijis 
organizatoriskajās lietās, ka neatceros, 
kāds īsti bija mācīšanās process. Vie-
nu gan atceros: vienmēr pratu uzturēt 
labas attiecības ar skolotājiem. Pat, ja 
man mācībās kādā brīdī gāja grūtāk, 
zināju, ka ir jāaprunājas ar viņiem. To 
arī tagad mācu skolēniem — ka ar ru-
nāšanu vari sev daudzos veidos līdzēt. 
Visiem vienmēr liekas, ka biju šausmīgi 
gudra, bet tāda nebiju! Kad skolēniem 
stāstu, ka mācījos uz sešām un septi-
ņām ballēm, viņi netic! Šis priekšstats 
radies no tā, ka vienmēr ļoti daudz un 
gudri runāju. Es protu runāt, protu sevi 
izrunāt! Jā, varētu būt politiķe, tiešām 
varētu! (Smejas.) Bet skolā bija laba 
gaisotne. Tagad jaunieši man stāsta, kā 
viņi sacenšas par atzīmēm, bet neatce-
ros, ka mums tā būtu bijis. Gaisotne un 
attiecības šķita svarīgākas nekā rezul-
tāts,» spriež Anete.

Organizatora spējas viņa sevī at-
klājusi, jau mācoties 2. klasē. «Uz 
Skolotāju dienu tradicionāli vācām 
no visiem skolēniem naudiņu, lai 
varētu skolotājiem sapirkt dāvanas. 
Jau 2. klasē man bija uzticēts tos 
santīmiņus savākt mazā sērkociņu 
kastītē. Vēl — liekas, ka šīs skolas 
vēsturē esmu vienīgā, kura no 5. līdz 
12. klasei visus gadus bija klases ve-
cākā,» Anete atklāj.

8. klasē viņa ar klasesbiedriem pro-
jektu nedēļā vākusi ziedojumus dzīv-
nieku patversmei, un tas izdevies ar 
uzviju, pamudinot arī turpmāk iestā-
ties par dzīvnieku aizsardzību. Pirms 
vairākiem gadiem jau «Talsu Vēstīs» 
esam rakstījuši par šo posmu Anetes 
dzīvē, neapejot arī faktu, ka viņa ne 
vien izvēlējusies kļūt par veģetārieti, 
bet nonākusi pat līdz tik radikālām iz-
pausmēm, ka vairs nesit odus! «Šobrīd 
gan no visa ekstrēmā sāku atkāpties. 
Odus situ! Odus iemācījos sist Āfrikā, 
kad tie mani tik ļoti sakoda, ka sasli-
mu. Nolēmu — ja jūs man šitā, tad es 
arī vairs nežēlošu! Pirms tam man bija 
doma — odi ir tik sīki un patiesībā 
taču netraucē. Labi, ods man iedzeļ, 
bet, ja kāds cilvēks mūs sāpina — vai 
tāpēc mēs viņu sitam nost? Kāpēc 
tad ods jāsit? Pakasu roku un dzīvo-
ju tālāk! Tomēr Āfrikā sapratu: viss, 
pietiek! Ods man tomēr var nodarīt 
ļaunumu,» konstatē Anete.
Baidīties izdarīt otram labu?

Saka — ābols no ābeles tālu ne-
krītot, un arī Anete daudz ko, tostarp 
nepieciešamību būt sabiedriski aktī-

vai, mantojusi no vecākiem. Savulaik 
viņi meitu sūtījuši uz dažādiem pul-
ciņiem, turklāt Anete bieži vērojusi 
amatierteātra mēģinājumus, jo viņas 
mamma ilgus gadus bijusi režisore. 
«No vecākiem sapratu, ka ārpussko-
las aktivitātēs ir jāpiedalās un ka tas 
ir pareizi un labi. 11 gadus mācījos 
arī mūzikas skolā. Kad pabeidzu 
flautas klasi, teicu, ka mūzikas skolā 
vairs savu kāju nesperšu, bet jau mē-
nesi vēlāk stājos čella klasē! Tā man 
domas mainās,» Anete smejas.

Īpaši aktīvs laiks viņai sākās vidus-
skolā. «Man bija ļoti forši klasesbied-
ri, par kuriem joprojām esmu patei-
cīga Dievam. Visi gribējām kaut ko 
vairāk, nekā no mums ikdienā prasa. 
Vidusskolas laiks pagāja vienos vie-
nīgos projektos! Viss sākās ar to, ka 
man izstāstīja par projektu «Es nebai-
dos palīdzēt», un man ļoti iepatikās 
doma, ka varam iet pa mājām, nest 
pārtikas pakas un palīdzēt praktiskos 
darbos. Reizi trijos mēnešos vismaz 
šādu projektu īstenojām — sākām ar 
Talsiem, tad bijām Sabilē, Tiņģerē, tā-
lāko vietu secību vairs neatceros, bet 
viss turpinājās. Šo projektu nomainīja 
«No sirds uz sirdi», bet šobrīd jau ir 
trešais — «Serve the city» («Kalpo 
savai pilsētai» — E. L.). Man šie pro-
jekti ļoti patīk, bez tiem nevaru dzī-
vot! Tā kā esmu ļoti aizņemta darbā, 
daudzi prasa, kāpēc vēl sevi apgrūti-
nu ar sociālajām lietām, bet zinu — 
ja man nebūs šo projektu, nevarēšu 
sevi garīgi uzlādēt un nebūšu spējīga 
strādāt skolā! Emocijas, ko gūstu, kad 
iepriecinām kādu, mani tik ļoti piepil-
da! Mēs spējam darīt ko labu, un man 
vienkārši tas ir jādara. Citādāk neva-
ru!» ir pārliecināta Anete.

Arī šajā Ziemassvētku gaidīšanas 
laikā viņa gādās par to, lai ieprieci-
nāti tiktu daudzi. «Novembra beigās 
kopā ar Gitu Vadoni vācām pārtikas 
paku ziedojumus un savācām ļoti 
daudz. Priecājamies, ka līdzcilvēki ir 
tik atsaucīgi un saprot — visi esam at-
bildīgi par sabiedrību un to, kādu to 
veidojam. Sūdzēties jau ir viegli, bet 
jautājums, cik daudz esam gatavi darīt 
paši! Ja mēs ar kaut ko esam svētīti, 
kāpēc lai mēs nedotu citiem? Pēdējās 
pārtikas pakas sapakojām vakar vaka-
rā. Manas mājas atkal sāk izskatīties 
pēc noliktavas,» priecājas Anete. Sa-
vulaik tā bijusi ierasta lieta — pateico-
ties ziedotāju dāsnumam, Ankmaņu 
ģimenes mājās uz laiku nācies atrast 

vietu gan tūkstoš litriem kečupa, gan 
400 litriem jogurta, gan neiedomāja-
mam daudzumam maizes. Anete ne-
reti piedzīvojusi situāciju, kad nevis 
nav ko dot, bet nav tik daudz cilvēku, 
kam iedot saziedoto! Tā nu maize 
dalīta katram, kas satikts uz ielas, un 
piedzīvots patiesi aizkustinošs brīdis, 
kad kāda sieviete atklājusi — viņa tie-
ši bijusi ceļā uz veikalu, lai par pēdējo 
naudu nopirktu maizi… «Ir vērts darīt 
to, ko darām,» secina Anete.

Kad ir runa ne tikai par pārtikas 
paku dalīšanu, bet arī par jauniešu 
gatavību praktiski palīdzēt, nākoties 
saskarties ar lielu biklumu no cilvē-
ku puses. «Latvieši ir ļoti kautrīgi. 
Latvietis kautrēsies teikt, ka viņam 
vajadzīga palīdzība. Ir pat bijis tā, ka 
ļoti uzbāžamies: «Nu, varbūt jums 
vajadzētu logus notīrīt? Varbūt sunī-
ti izvest pastaigā? Varbūt varam kaut 
ko atnest no veikala?» Daudzreiz 
esam senioriem krāmējuši malku, tī-
rījuši māju, palīdzējuši uzlabot dzīves 
apstākļus, savedot no avotiņa ūdeni, 
pieliekot aizkarus, iekārtojot jaukāku 
vidi. Ir cilvēki, pie kuriem ejam regu-
lāri, un viņi jūt, ka ir kāds, kam viņi 
interesē. Es nebaidos no tā, ka cilvēki 
varētu pārmēru paļauties uz mūsu pa-
līdzību, un tā arī nekad nav bijis. No 
kā baidīties? No tā, ka izdarīsi citam 
labu?» Anete aicina aizdomāties. Šai 
ziņā vienīgi piedzīvots kuriozs, kad 
pēc intervijas Kristīgajā radio viņai 
jautāts, vai Anete būtu ar mieru palī-
dzēt atrast arī cilvēku, ar ko precēties! 
«Pie iepazīšanās pakalpojumiem es tā 
kā neesmu ķērusies,» viņa smejas.
Kāpēc skopojamies dot?

Neilgi pēc vidusskolas beigša-
nas Anete pusgadu pavadīja Āfrikā. 
«Kad man jautā, kā attapos Āfrikā, 
nākas atzīt, ka nezinu! Bet pēc vidus-
skolas vispirms gadu mācījos Dānijas 
ceļojošajā tautas skolā «Lindersvold» 
par attīstības instruktoru, lai pēc tam 
dotos uz Āfriku. Mācījāmies, kā pa-
līdzēt attīstīties veselības jomā, izglī-
tībā, lauksaimniecībā. Bijām vispārīgi 
mācījušies, kā iekopt laukus, bet ne-
bijām mācījušies, kā to dara Āfrikā! 
Man bija jāpaņem tas viņu milzīgais 
kaplis, ko knapi varēju rokās noturēt 
un pacelt. Viņi lauku uzar nevis ar ar-
klu, bet ar rokām, un, kad sāku to da-
rīt, man rokas asiņoja, bet par to jau 
man skolā nemācīja,» atceras Anete.

Protams, studenti varējuši afri-
kāņiem iemācīt praktiskas lietas par 

ūdens attīrīšanu vai slimībām, par ko 
viņiem nav bijis nekāda priekšstata — 
šie cilvēki dzīvojuši ar pārliecību, ka 
nāve vienkārši iestājas bez kāda ie-
mesla, jo cilvēki visu laiku mirst… 
«Tas bija gana ilgs un smags laiks, bet 
arī viens no vērtīgākajiem manā dzī-
vē. Tur arī mācījos — ja man ir, kāpēc 
nevaru otram dot? Viņi man deva visu 
pēdējo — pēdējo avokado, pēdējos 
riekstus… Viņiem nebija žēl. Mums 
šeit, Eiropā, visa ir daudz vairāk nekā 
viņiem, bet kāpēc mēs tik ļoti skopo-
jamies dot?» salīdzina Anete.

Āfrikā viņa saslima ar malāriju. 
«Tas nebija forši… Jau pirmajā mē-
nesī bija saslimis mans grupas biedrs, 
bet viņam bija pirmā stadija — gal-
vassāpes, nespēks, un viņš samērā 
ātri izveseļojās. Viņš saslima, kad 
vēl bijām galvaspilsētā, es saslimu 
trešajā mēnesī, kad jau bijām laukos. 
Man spricēja ļoti spēcīgas antibio-
tikas. Tas bija laiks, kad mums bija 
jāpārceļas no vienas mājas uz otru, 
bet man spēka nebija vispār, pēdējo 
dzīvību vilku, katru dienu ar kājām 
gāju uz slimnīcu… Izveseļojos kādās 
divās nedēļās. Kad atgriezos Latvijā, 
jau pirmajā mēnesī saslimu ar ērču 
encefalītu! Piecu mēnešu laikā divas 
insektu slimības bija manējās! Super 
bingo! Bet arī tam esmu izgājusi cau-
ri,» atviegloti uzelpo Anete.

Pēc atgriešanās no Āfrikas uzreiz 
nācis piedāvājums strādāt Kristīgajā 
skolā. «Esmu priecīga un pateicīga 
par to, ka Inguna (Kristīgās skolas 
direktore Inguna Gruzniņa — E. L.) 
man tik jaunai — tolaik man bija 
22 gadi — iedeva audzināšanā vidus-
skolas klasi. Šajā mācību gadā ma-
niem luteklīšiem jābeidz vidusskola. 
Mēs augam kopā, mēs mācāmies 
kopā, mums iet ļoti spraigi, bet saku 
paldies viņiem un Dievam par to, ka 
man, tādai trakai jaunietei, doti citi 
tik fantastiski radoši jaunieši. Varu 
no viņiem mācīties tikpat daudz, cik 
viņi no manis,» vērtē Anete.

Divus mācību gadus pēc absolvē-
šanas atgriezties savā skolā citā sta-
tusā bijis neparasti. «Bija jāaprod ar 
domu, ka mani skolotāji tagad ir ko-
lēģi, ka pat mana mamma ir ne tikai 
mamma un skolotāja, bet arī kolēģe, 
un ka mans brālis ir skolēns! Pagāja 
laiks arī, kamēr izcīnīju, ka savu ko-
lēģu acīs vairs neesmu skolniece.

Daudziem varbūt liekas — ko tad 
vispār daru? Droši vien zvilnu uz 

saviem dīvāniņiem un dzeru kafiju! 
Bet mana ikdiena paiet, organizējot 
un ļoti daudz runājot, gādājot par to, 
lai mums skolā izdodas skaisti svētki 
(un svētku ir ļoti daudz!), strādājot 
ar jauniešiem, kas ir mana labā un 
kreisā roka un kāja un arī smadze-
nes. Viņi mācās organizēt — mans 
mērķis ir nevis pateikt jauniešiem 
visu priekšā, bet gan mācīt viņiem 
domāt pašiem,» uzsver Anete.
Brīnuma gaidās

Viņa ir arī svētdienas skolas vadī-
tāja Talsu luterāņu draudzē, kurā pati 
savulaik ienākusi tieši caur svētdienas 
skolu, no audzēkņa izaugusi par sko-
lotāju un vēlāk — par vadītāju. Šajā 
kalpošanā ir savi prieki un savas bē-
das, tostarp, ka ne visi draudzes locek-
ļi uzskata par vajadzīgu savus bērnus 
vest uz svētdienas skolu. «Kad svēt-
dienā pajautāju, kur tad viņu meita 
vai dēls, atbilde ir: «Guļ…» Vecākiem 
ir tik viegli atļaut bērnam palikt guļot, 
bet tik daudz svētību bērnam tādējā-
di aiziet garām! Svētdienas skolā mēs 
bērnos iesējam to mazo ticības sēkli-
ņu, kas viņos var augt, lai nākotnē tā 
veidotu apziņu par lielākām vērtībām 
dzīvē. Ir jāļauj bērniem uzzināt vairāk! 
Ir jāspēj bērnu nocelt no televizora un 
datora, kamēr vēl ir iespēja izlemt 
viņu vietā, citādi — ko darīsi, kad viņš 
būs pusaudzis?» spriež Anete.

Lūkojoties nākotnē, viņa visvairāk 
cer, ka sociālie projekti varētu kļūt 
par dzīvesveidu un darbu ikdienā. 
Anete arī studē sociālo pedagoģiju. 
«Redzēs, kā manas dzīves ratu Dievs 
iegrozīs! Pēc vidusskolas iemācījos, 
ka nav vērts dzīvi stūrēt pašam. Pats 
vari izdomāt visu ko! Bet redzēsim, 
ko Dievs būs izdomājis,» turpmāka-
jam atvērta ir Anete. Protams, gri-
bētos ģimeni un bērnus — savulaik 
viņa pat esot teikusi, ka neiebilstu, ja 
mājās būtu vesela futbola komanda! 
«Vecumdienās es gribētu kalpot savai 
ģimenei un kalpot roku rokā ar ģime-
ni, lai man nav jāatstāj mājas, ejot 
kalpot citiem. Tāpēc ceru, ka Dievs 
man dos vīru, kurš arī būs tāds, kā 
es — bišķīt traks! Un mums noteikti 
būs traki bērni, tāpēc tās trakās lietas 
varēsim darīt kopā!» smejas Anete.

Lūkojoties uz drīzajiem Ziemas-
svētkiem, viņa neslēpj — allaž kā 
brīnumu uztverot faktu, ka izdevies 
palikt dzīvai pēc daudzajām svētku 
norisēm! «Pamostos pēc Oskara ce-
remonijas, konstatēju, ka dzīva esmu 
un uzelpoju: tik tālu esam tikuši, pal-
dies Dievam!» atklāj Anete. Bet vēl 
pirms tam — 16. decembrī — «Talsu 
centra» trešajā stāvā paredzēta pro-
jekta «Serve the city» Ziemassvētku 
darbnīca. Bērni tajā varēs veidot 
Ziemassvētku apsveikuma kartītes 
un spēlēt spēles kopā ar sniegavīru 
Olafu un ziemeļbriedi Svenu, bet 
vecāki tajā laikā varēs baudīt karsto 
dzērienu vai arī doties iegādāties at-
likušās Ziemassvētku dāvanas.

«Man gribētos, lai vēl līdz Ziemas-
svētkiem izdotos kaut ko izmainīt 
kāda cilvēka dzīvē, ļaujot saprast, ka 
viņš kādam ir bijis svarīgs. Tas ir brī-
nums, ko vēlos piedzīvot. Tad zinātu, 
ka bija vērts pie visa stresa, kas Zie-
massvētku tuvumā ir, pievienot vēl 
sociālos projektus,» pauž Anete.


