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Evolūcija vai 
regress?

Marta trakums ir beidzies. Ar to 
es domāju 16.  marta piemiņas pa-
sākumus mūsu valstī. Bija daudz un 
dažādu publikāciju masu medijos un 
sociālajos tīklos, kādi dalījās ar savu 
ģimenes stāstu. Ar patiesu cieņu un 
bijību novērtēju to, ka gados jauni 
vīri (pat puiši) izrādīja tādu drosmi 
un pašaizliedzību, lai cīnītos par savu 
zemi. Jā, jā, lai jau lielais kaimiņš 
kliedz un lamā šo pasākumu par fa-
šistu slavināšanu, bet 
tam ar to nav nekā-
da sakara. Lai vai kā, 
skatoties dažādas fo-
togrāfijas no Otrā pa-
saules kara latviešu le-
ģionāru gaitām, secinu, 
ka drosme un vīrišķība 
ir latviešu vīriešu neat-
ņemama sastāvdaļa. 
Vismaz bija…

Aizbraucu brīvdie-
nās ciemos pie vecās-
mātes. Sēžot dīvānā, 
pamanīju, ka uz galda 
ir visu mājsaimnieču 
literatūra «Privātā Dzī-
ve». Nu ko, es, būdams 
kārtīgs vecis, nolēmu to pašķirstīt — 
sak’, jāiepazīst sievietes prāts un tās 
aktualitātes, kas ir tik būtiskas, ka bez 
tām nevar ikdienā dzīvot.

Labāk būtu atstājis to sasodīto 
makulatūru uz galda! Vienā no pē-
dējām žurnāla lappusēm ieraudzīju 
kāda pasākuma «sarkanā paklāja» 
fotogrāfijas, kur tika bildētas dažādas 
sabiedrībā zināmas dāmas. Zināt, jā-
redz jau man ar, kā tad šīs ģērbjas, lai 
zinu, ko mana kundze sadomās kādu 
reizi sev mugurā vilkt! Pēkšņi viena 
fotogrāfija lika apstāties un šausmās 
nodrebēt. Vēl tagad, šīs rindas raks-
tot un to atceroties, spalvas uz rokām 
saceļas! Īsāk sakot, bildē šausmīgi ne-
glītā dāma rozā zeķubiksēs un kleitā 
izrādījās čalis! Izlasīju, ka čalis ir uz-
vilcis četrus pārus zeķubikšu, jo tāda 
mode ir Itālijā. Gandrīz man ar jāiet 
pie sievas skapja un jāstiepj uz savām 

spalvainajām kājām zeķubikses, jo 
tas, redz, esot stilīgi!

Kas ar mums nav kārtībā? Viens 
man pazīstams cilvēks sacīja (ne šādā 
kontekstā, bet doma man patika): 
«Man derdzas politkorektums.» Šajā 
gadījumā derdzas! Nu, nav tas čalis 
modes dāma, nav! Un šie divi noti-
kumi bija ar vienas dienas intervālu: 
vienā bija varonīgi vīri, kuri nesaudzē-
ja sevi un gāja nāvē, bet te viens izdo-

māja, ka ir kārtējais 
eksperts modes jau-
tājumos… Ja pēc 
gadiem piecdesmit 
mani mazmazbērni 
cilās foto albumus, 
es gribu, lai viņi redz, 
ka vecvectēvs ir bijis 
ar vīrieša stāju un 
vērtībām, nevis re-
dzams «snapchat» 
bildē, kur pielicis sev 
rozā sirsniņas un 
suņa degungalu!

Vai tiešām tas ir 
evolūcijas ceļš? Tad 
labāk es gribu reg-
resēt līdz tam līme-

nim, kādā bija mūsu priekšteči pirms 
septiņdesmit gadiem! Gribas piedzī-
vot, ka mēs, kas saucamies vīrieši, ne-
vis meklējam apģērba gabalus savu 
sieviešu plauktos, bet parādām, ka 
var citādāk. Mācām nākamajām pa-
audzēm, kas ir atbildība, kas ir cieņa, 
kas ir gods. Nē, vīrietim nav jākļūst par 
bezjūtu terminatora tipa vīrieti, kas ir 
kā Klints Īstvuds savās filmās. Vīrieši 
arī raud, tomēr ne tāpēc, ka saplīsa 
viedtālrunis vai mīļākais apģērba ga-
bals. Vīrieši raud, kad gadās patiesi 
svarīgi notikumi, piemēram, kad tu 
redzi savu sievu kāzu dienā tik skaistu, 
ka neko vairs nevari pateikt…

Zināt, dārgie draugi, labāk regre-
sēsim vīrišķībā uz 19.  gadsimta pusi, 
nevis turpināsim progresēt un evolu-
cionēt, lai pēc gadsimtiem vairs ne-
varētu saprast, kurš ir Ivars un kura ir 
Sandra.
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Tu esi īsts vecis vai neesi?
Raimis

Kurš gan no vīriešu kārtas 
pārstāvjiem nav dzirdējis šādu 
jautājumu vismaz vienreiz dzīvē? 
Jā, būt vecim jau tā ir grūti — 
mēs esam mazākums sabiedrī-
bā, ātrāk aizejam «pie tēviem» 
(skatoties dažādās medicīnas 
grāmatās, jāsecina, ka vīrietim 
kaites ķeras ātrāk), mums smagi 
jāstrādā, jābūt ar mugurkaulu, 
jāuzmin sievietes domas, jātēlo, 
ka ne no kā nav bail, jāļaujas 
pārgalvībām, vispirms darot, bet 
pēc tam domājot…

Būt īstam vecim — ko tas nozī-
mē? Labi, ka man pašam tas nebi-
ja jāizdibina! Metu savu kaunu pie 
malas un gāju jautāt «sieviešiem», 
kas, viņuprāt, ir šis mītiskais «īstais 
vecis». Tas, dārgie draugi, ko jūs 
darīsiet, izlasot šo slepeno infor-
māciju, ir jūsu rokās. Varat izlikties 
par beigtiem un dzīvot tālāk vai kļūt 
par patiesi īstiem večiem, sakārtojot 
prioritātes savā dzīvē.

— Kas ir īsts vecis?
Līga: — Vīrietis, kurš rūpējas par 

saviem tuvākajiem, aizstāv un domā 
par viņu nākotni. Vīrietis, uz kuru 
var paļauties un kurš pilda solīju-
mus. Runā viņa darbi, nevis vārdi.

Kristīne: — Tas, ar kuru kopā 
varu justies vāja un trausla, allaž jus-
ties drošībā.

Jolanta: — Manuprāt, viņam jā-
būt cilvēkam, kurš tur savu vārdu, at-
balsta un ciena savu sievieti, kuram 
blakus tu jūties kā pie droša pleca. 
Nekaunas būt reizēm emocionāls, jo 
tas parāda spēku. Ieklausās otrā un 
vēlas pats tikt uzklausīts; nebaidās 
no grūtībām, ir līdzās un arī pateicas 
par to, kas viņam dots.

Agate: — Īsts vecis ir tas, kurš rū-
pējas par savu ģimeni (sievu un bēr-
niem), un tas, kurš ir godīgs pret sevi 
un apkārtējiem.

Elīna: — Ai… Ļoti grūts jautā-

jums. Bet es teiktu, ka viņam jābūt 
pašpārliecinātam, ar savu viedokli. 
Noteikti jāpiemīt harizmai un dzīves 
mērķim.

Ilze: — Īsts vecis — tas, kurš mīl 
savu sievieti no visām četrām debess 
pusēm (ietverot gudrību, izskatu, 
dzīvesveidu un raksturu)! Viņam 
jābūt tādam, lai sieviete gribētu būt 
viņam blakus.

Kristīne: — Īsts vecis, manuprāt, 
ir dzīvesgudrs un atjautīgs! Prot iz-
dzīvot jebkādos apstākļos un nezau-
dē pieklājību.

Inga: — Īsts vecis ir vīrietis, kurš 
uzņemas atbildību ne tikai vārdos, 
bet arī darbos. Īsts vecis ir tāds, aiz 

kura var justies kā aiz mūra sienas. 
Īsts vecis ir stiprs vīrietis — garīgi 
un fiziski. Bet tas pilnīgi noteikti ne-
nozīmē fiziskā pārākuma izrādīšanu 
pār vājāko, kas ir vājuma pazīme, tā-
tad — nav īsta veča cienīga.

Baiba: — Manuprāt, īsts vīrietis 
ir tāds, kurš savai sievietei ļauj jus-
ties skaistai, vajadzīgai, īpašai, vienī-
gajai un neaizvietojamai. Viņš cīnās 
par savu sievieti.

Kristiāna: — Īsts vecis ir tāds, 
kurš ir spēcīgs gan fiziski, gan garīgi. 
Tāds, kurš var būt ģimenes mugur-
kauls gan labos brīžos, gan grūtos. 
Viņš spēj gādāt par ģimeni un no-
drošināt visu nepieciešamo.

Mūsējais uz lielā ekrāna
Raimis

Tapis mūsu kino industrijā 
nebijis garadarbs — filma «Kri-
minālās ekselences fonds», pir-
mā kriminālkomēdija Latvijā (ja 
gribat uzzināt ko vairāk, izlasiet 
«Talsu Vēstu» 16. marta numurā 
filmai veltīto rakstu!). Devos uz 
pirmizrādi Talsu kinoteātrī, jo 
pievilināja reklāmas rullīši sociā-
lajos tīklos. Likās, ka šī filma būs 
par vīriem (galvenokārt), kuri at-
bild par savu sacīto. Tāds latviešu 
80. un 90. gadu ielu atainojums 
visā to krāšņumā.

Skatoties filmu, sāka pārņemt iz-
jūta, ka Latvija ir ļoti maza, jo dažās 
lomās atpazinu zināmus cilvēkus. 
Viens no tādiem bija arī talsenieks un 
Talsu novada pašvaldības komunālās 
nodaļas vadītājs Arvis Strēlnieks. Jā, 
viens interesants projekts atklāj īstas 
pērles mūsu vidū! Redzot viņu filmā, 
gribot negribot bija jānoskaidro kaut 
kas vairāk, jo viņa tēls ikdienā ir pa-
visam citādāks nekā filmā. Varbūt, 
sekojot Arvja pieredzei, arī kāds no 
mums, lasītājiem, vēlēsies piedalīties 
līdzīgā projektā!

— Talsos 16. martā demonstrēja 
filmu «Kriminālās ekselences fonds», 
un izrādās, ka tu arī esi redzams 
kādā filmas ainā. Kā tu nokļuvi šajā 
projektā? Kur ir jāapgrozās, lai mani 
ieraudzītu un izvēlētos filmai?

— Jā, viena tipāža — Imanta ko-
lēģa — lomā arī es esmu filmā re-
dzams. Projektā nokļuvu nejauši — 
mani paziņas vietnē «Facebook» 
bija publicējuši ziņu, ka «Projektu 
bankā» tiks īstenots projekts bez 
valsts atbalsta jaunai latviešu krimi-
nālkomēdijai. Tā kā šis žanrs mani 
interesē (it īpaši Gaja Ričija krimi-
nālkomēdijas) un tas Latvijā iepriekš 
nav bijis pārstāvēts, tad pieteicos uz 
aktierprovēm. Tas bija tāds ātrs, pat 
avantūrisks lēmums. Pagāja diezgan 
ilgs laiks, kamēr mani uzaicināja uz 
provēm, un tā tas aizgāja savu ceļu…

— Droši vien taviem līdzcilvē-
kiem varētu būt pārsteigums, ka 
mūsu Talsu novada pašvaldības ko-
munālās daļas vadītājs no ļoti lietiš-
ķa cilvēka pārvēršas aktierī! Vai tev 
saskarsme ar aktiermākslu ir bijusi 
iepriekš? Vai arī šādā avantūrā ie-
saistījies pirmoreiz?

— Ar aktiermākslu esmu sasta-
pies skolā, pirmajās klasītēs. Cik at-
ceros, tā bija luga «Trīs šķūnīši». Šādā 

Talsenieks Arvis Strēlnieks — filmas «Kriminālās ekselences 
fonds» galvenā varoņa Imanta Veides kolēģa lomā.
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avantūrā gan iesaistījos pirmo reizi.
— Kāda bija filmēšanas piere-

dze? Cik stundu filmēja tavu ainu? 
Kā ar grimēšanos un apģērbu pie-
laikošanu? Radošais kolektīvs bija 
draudzīgs?

— Manas necilās lomas ainu fil-
mēja veselu dienu! Apģērbu jau tiku 
piemērījis iepriekš studijā, bet grima 
man nebija. Radošais kolektīvs bija 
pat ļoti draudzīgs, pilns degsmes, 
aizrautības uzfilmēt šo filmu.

— Ko teica tavi ģimenes locek-
ļi, kad uzzināja par šo projektu un 
tavu līdzdalību?

— Protams, bija pārsteigti!
— Kāds tev likās projekta «Kri-

minālās ekselences fonds» gala iznā-
kums? Filmas garums ir divas stun-
das, kas ir iespaidīgi. Filmā netrūkst 
humora, spriedzes un, protams, 
daudz rupjību. Tavs vērtējums — vai 
šādu filmu bija vērts veidot?

— Par projekta gala iznākumu jū-
tos gandarīts — kā arī atzīmēts dau-
dzās profesionālu kinokritiķu recen-
zijās, šī filma ir vērtējama kā žanra 
pērle, it īpaši jau latviešu kino vēsturē. 
Man par pārsteigumu, filmas garu uz-
tvēra ne tikai 80. un 90. gadu kolorītu 
piedzīvojušie, bet arī jaunieši! Runā-
jot par rupjībām… Tas bija padomju 
un postpadomju gadu runas stils, un 
daudzi vēl šodien tā runā. Noteikti 
bija vērts šādu filmu veidot, faktiski 
tā jau bija sabiedrības daļas prasība 
pēc «nesapucēta» kino. Kā zināms, šī 
filma tika realizēta par ziedotāju un 
sponsoru līdzekļiem. Arī mans neci-
lais ieguldījums bija laika un resursu 

ziedojums, jo neviens no aktieriem 
nekādus honorārus nesaņēma.

— Režisore Jolanta Skujeniece 
vēl nav ar tevi sazinājusies un mēģi-
nājusi piesaistīt Talsu amatierteāt-
rim? Varbūt tu jau aktīvi darbojies 
kādā no amatierteātriem?

— (Smejas.) Nē, aktiermākslas 
turpmākā «slīpēšana» neietilpst ma-
nos plānos.

— Filmā attēlotie vīriešu tēli ir 
kārtīgi «mačo» tipi. Vai tu pats sevi 
arī tādiem pieskaiti? Vai vīrietim ir 
jābūt pārliecinātam par sevi? Var-
būt pat pašpārliecinātam, tādam, 
kurš zina savu spēku un vērtību, 
lieto «sulīgu» valodu un parāda, ka 
pasaule ir pie viņa kājām?

— Te var padiskutēt, jo tādi 
«mačo» tipi (skaidrojums no svešvār-
du vārdnīcas: vīrietis, kas pārāk de-
monstratīvi uzsver savu vīrišķību un 
nevērību pret sievietēm) filmā, manu-
prāt, tā īsti nebija. Drīzāk reāli vīri no 
to laiku dzīves, kas tiecās sevi parādīt.

Pie «mačo» tipa arī sevi nekā-
di nepieskaitu. Sabiedrībā ir gana 
stereotipu, kādiem jābūt vīriešiem, 
kādām jābūt sievietēm… Manā vēr-
tējumā, ir labi, ja cilvēks ir dabisks, 
mierā ar sevi un spēj izprast arī citus.

— Tavs novēlējums vīriem, kuri 
lasa šo interviju, bet nav savā dzīvē 
uzdrošinājušies radoši izpausties? 
Kā tu viņus iedrošinātu izkustēties 
no sava dīvāna un ļauties izaicinā-
jumiem?

— Spontanitāte un kāda avantū-
ra šad un tad var padarīt krāsaināku 
ikdienu!
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