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Nekad neesmu varējusi sevi ielikt kastītē
Agrita Blumberga

Apkārtējie dižstendnieci Artu 
Milleri raksturo kā stabilu un 
ar plašu sirdi apveltītu cilvēku. 
Tādu, kurš, neskatoties uz ceļā 
noliktajiem šķēršļiem, turpina 
sekot savam aicinājumam. Jau 
desmit gadu vecumā viņa, sasto-
poties ar misionāriem, nolēma, ka 
vēlas iet viņu pēdās. Šobrīd Arta 
četras reizes ir vadījusi misijas 
komandas uz Albāniju, taču ar to 
viņas kalpošana nebeidzas — īpa-
šu vietu viņas sirdī ieņem čigāni, 
ar kuriem strādājot Arta ir radusi 
sirdsmieru un palīdzējusi atvieg-
lot ne viena vien cilvēka dzīvi.

Bērnību Arta ir aizvadījusi Talsu 
pusē, vēlāk ar ģimeni dzīvojusi tādās 
vietās kā Stende, Dižstende un pat 
Igaunija. 

«Divus gadus tētis Igaunijā dienē-
ja armijā, tad nu es, mamma un brālis 
devāmies viņam līdzi. Toreiz vēl bijām 
pavisam mazi. Šobrīd par savām mā-
jām saucu Dižstendi, ar ko ļoti lepo-
jos. Es vienmēr to arī uzsveru — pat 
Albānijā sakot, ka esmu no Latvijas, 
nekad neaizmirsu pieminēt savu 
mazo ciematiņu. Arī Talsi man ir ļoti 
tuvi. Atrodoties citās pilsētās, Talsus 
minu kā piemēru tajā ziņā, ka savstar-
pēji esam ļoti draudzīgi. Es neizjūtu 
lielas robežas starp konfesijām, un, 
manuprāt, tā ir liela dāvana, pie kuras 
ir jāturpina strādāt,» uzskata Arta.

«Milzīga dāvana ir arī mana ģi-
mene — mamma Antra, tētis Guntis, 
māsa Marta un brāļi Āris un Agnis. 
Mamma pēc izglītības ir agronome 
un pašlaik strādā Stendes selekcijas 
un izmēģinājumu stacijā, savukārt tē-
tis darbojas Talsu mežniecībā. Citreiz 
cilvēki jautā, kāpēc mums ar māsu ir 
tik līdzīgi vārdi, tad es atbildu, ka as-
toņos gados biju ļoti radoša, un viss, 
ko mācēju, bija pielikt savam vārdam 
vienu burtu. Ģimenē esmu vecākais 
bērns, un, tā kā man ar brāli Āri ir 
vismazākā gadu starpība, mazotnē 
visvairāk laika pavadīju tieši ar viņu. 
Kā jau visi bērni šad tad pakāvāmies, 
šad tad sanāca pastrādāt kādu nedar-
bu, vienu reizi brālis man saķēpāja 
rokas, un tad kādu laiku nevarēju tās 
notīrīt. Tāpat esmu brālim mazgājusi 
matus ar skuju ekstraktu un darījusi 
citas palaidnības. Tad, kad Marta vēl 
nemācēja runāt, bieži novēlu vainu 
uz viņu. Atceros, ka skaitīju, cik die-
nā esmu izdarījusi labo un cik slikto 
darbu. Kā bērns es laikam nebiju pā-
rāk mierīga — mums kaimiņos dzī-
voja puikas manā vecumā, tad gājām 
ārā, spēlējām dažādas spēles, bumbu 
vai paslēpes — tā bija aktīva dzīve. 
Tāpat man bērnībā patika
dziedāt, laikam mūsu ģimenē visi ir 
spējīgi dziedāt, tikai kāds to dara vai-
rāk, kāds — mazāk. Pirmā nopietnā 
saskarsme ar mūziku man bija Tal-
su mūzikas skolā, kur mācījos spēlēt 
akordeonu. Toreiz man bija grūti uz-
stāties cilvēku priekšā, tāpēc tas, ko 
daru tagad, man liekas neiedomājami. 
12. klasē sāku apmeklēt ģitārstudiju. 
Toreiz Normunds Priednieks vēl teica: 
«Es tev dodu makšķeri, bet makšķe-
rēt tev jāiemācās pašai.» Drīz pēc tam 
sāku rakstīt savas dziesmas. Tās dzie-
dot, nākas atklāties pavisam citā līme-
nī, bet man patīk. Bailēm nevar apiet 
riņķī, tām ir jāiziet cauri,» viņa saka.

Līdz 4. klasei Arta mācījās Lībagu 
sākumskolā. «Mums ar labāko drau-
dzeni mūždien bija par visu jāsmejas. 
Tagad pietrūkst tāda prieka un vien-
kāršas izsmiešanās. Vēlāk bija diezgan 
grūti pāriet uz tik lielu skolu kā Talsu 
2. vidusskola, tur bija cita pasaule, citi 
noteikumi, bet ar laiku pieradu. La-
bas atmiņas man ir arī no vidusskolas 
laikiem, es biju tā, kas biju, man bija 

«Bailēm nevar apiet riņķī, tām ir jāiziet cau-
ri,»  ir pārliecināta Arta Millere.
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Arta (trešā no labās) brāļa Agņa (vidū) kāzās 
kopā ar tēti Gunti (no labās), mammu Antru, 
brāļa sievu Lieni, māsu Martu un brāli Āri.
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Dodoties līdzi tētim (attē-
lā), Arta ar mammu un vecāko 
brāli gadu nodzīvoja Igaunijā.
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savs stils, labi draugi, laba kompānija. 
Tad arī personība vairāk veidojās, pa-
rādījās intereses. No mācību priekš-
metiem man vistuvākā bija angļu 
valoda, latviešu valoda, literatūra un 
šis tas no sporta. Man joprojām patīk 
izteikt savas domas rakstiski.

Es sevi nekad neesmu redzējusi 
kā standarta cilvēku un neesmu va-
rējusi sevi ielikt kastītē. Skolas laikā 
daudzi nevarēja izlemt, kur iet pēc 
absolvēšanas, un arī es neredzēju 
sevi saistītu ar kādu no priekšme-
tiem. Patiesībā dzīve ir kaut kas vai-
rāk nekā tie desmit priekšmeti. Tajā 
laikā stilīgi bija studēt psiholoģiju, 
tas mani zināmā mērā interesēja, 
bet es gribēju kaut ko dziļāku. Tā nu 
aizgāju uz Teoloģijas fakultāti, kur 
ieguvu bakalaura grādu. Studijas 
bija vērtīgas tajā ziņā, ka bija iespē-
ja iepazīties ar dažādiem cilvēkiem, 
dažādiem uzskatiem. Tajā pašā laikā 
nebija viegli, jo tas izaicināja saprast, 
kam ticu,» skaidro Arta.

Vienu no pagrieziena punktiem, 
kas viņu veda tuvāk savam aicināju-
mam, Arta piedzīvoja desmit gadu 
vecumā. «Atceros, bērnībā pie mums 
ciemos atbrauca misionāri no Dien-
vidāfrikas, viņi darbojās kristīgajā or-
ganizācijā «Jaunatne ar Misiju», un 
mani kaut kas tik ļoti viņos piesais-
tīja, ka es teicu: «Es arī būšu tāda!», 
toreiz vēl nezinot, ko tas nozīmē. Tad 
vīrs, vārdā Džons, sāka raudāt un uz 
lapiņas uzrakstīja vārdus: «Ja tu ve-
dīsi citus pie Jēzus, tu starosi kā sau-
les stariņš.»,» atceras Arta.
Mācoties pirmajā kursā, 
iesaistījos kristīgajā organizācijā 
«Agape», un caur projektu pirmo 
reizi nokļuvu Albānijā. Aizbraucot 
uz turieni, izrādījās, ka mans vārds 
«Arta» nozīmē «zelts» un Albānijā 
tas ir bieži sastopams meiteņu vārds. 
Tas man atkal pierādīja, ka, lai arī 
man likās, ka tur aizbraucu nejauši, 
nekas šajā pasaulē nenotiek nejauši. 
Reizēm man pat bija jāpierāda, ka 
neesmu albāniete, jo vietējie zināja, 
ka tas nav internacionāls vārds.»

Brīdī, kad nāca piedāvājums do-
ties uz Albāniju, Arta skaidri apjauta 
nepieciešamību piekrist, taču tajā 
pašā laikā tas likās neiespējami gan 
finansiālu, gan emocionālu apsvēru-
mu dēļ. «Es biju ļoti kautrīga. Ne-
spēju iedomāties, ka varētu braukt 
tik tālu prom, darboties kopā ar ci-
tiem un runāt angliski. Beigās viss 

sakārtojās, un 
uzradās cilvēki, 
kuri bija ar mie-
ru mani finansiā-
li atbalstīt,» viņa 
stāsta.

Pirmo, taču ne pēdējo reizi Arta 
uz Albāniju devās 2003. gadā. Pro-
jekta mērķis bija katrā Albānijas 
ciematiņā parādīt filmu par Jēzu. To 
īstenot palīdzēja gan citu valstu pār-
stāvji, kas bija ieradušies ar tādu pašu 
mērķi, gan vietējie iedzīvotāji. Sākot-
nēji dalībnieki iepazināmies cits ar 
citu, pavadīja laiku lūgšanās, kā arī 
guva praktisku apmācību par to, kā 
parādīt filmas. Kopumā Arta Albā-
nijā aizvadīja divas nedēļas. «Mēs 
tikām sadalīti pa pieciem cilvēkiem, 
un bijām trijos dažādos ciematos. 
Tie nebija gluži ar roku sasniedzami, 
mūs ar džipu aizveda līdz kādai no-
teiktai vietai, un tālāk gājām kājām. 
Tā bija ārkārtīgi laba pieredze, vē-
los iedrošināt katru kaut reizi mūžā 
aizbraukt misijas braucienā, jo tur 
esi izrauts no komforta zonas un esi 
spiests darīt to, kam Latvijā tev būtu 
vieglāk pateikt: «Nē, paldies!» Esmu 
redzējusi, kā cilvēki misijas braucie-
nā uzplaukst. Kaut kas viņos mainās, 
varbūt arī pasaule kļūst plašāka.»
Atgriezusies mājās, 
Arta vēl ilgu laiku domājusi par pie-
dzīvoto. «Likās, nekad mūžā nevarē-
šu aizbraukt atpakaļ, jo tas bija dārgi, 
taču Dievam bija citi plāni — caur šo 
pašu projektu devos uz Albāniju arī 
2004. un 2005. gadā. Pēc augstskolas 
absolvēšanas kādu pusgadu pastrā-
dāju Norvēģijā. Laiks, ko tur pavadī-
ju, man palīdzēja izvērtēt, kam un kā 
es gribu dzīvot. Sapratu, ka negribu 
dzīvot tikai, lai eksistētu. Esot tur, 
man atrakstīja, ka Albānijā ir organi-
zācijas «Jaunatnes ar Misiju» Kristus 
mācekļu skola. Man tas bija kā āķis 
lūpā, bet sapratu vienu lietu — ja es 
pateikšu «jā» šim piedāvājumam, tad 
pateikšu «jā» savam aicinājumam. 

Sirdī jutu, ka vēlos dzīvot ar pie-
pildītu sirdi, jo ticu: katram cilvēkam 
Dievs ir paredzējis dzīvot pilnvērtīgi. 
Tas nenozīmē, ka vienmēr būs viegli, 
bet katram ir doti savi sapņi, aicinā-
jumi, un gandarījums nāk tikai tad, ja 
tos var piepildīt. Man bija grūti pa-
teikt «jā», jo es zināju, ka tas daudz ko 
mainīs, bet priecājos, ka to izdarīju, jo 
tas manā dzīvē ielika dziļus pamatus.»

Arī šoreiz kādi cilvēki Norvēģijā, 
zinot, kur Arta plāno doties, viņu 
svētīja finansiāli. Kopā ar pašas ie-
krāto naudiņu līdzekļu viņai pietika 
visam pusgadam. «Esmu dzīvojusi 
gan ļoti sliktos, gan labos apstākļos. 
Finansiālā ziņā Albānija ir nabadzī-
ga Eiropas valsts, taču attiecību jomā 
— viena no bagātākajām. Albāņi ļoti 
daudz laika pavada cits ar citu, ir ie-
interesēti, draudzīgi, viesmīlīgi. Tieši 
ciematos, satiekot vietējos cilvēkus, 
var sajust īsto Albānijas garšu. «Kris-
tus mācekļu skolas laikā man bija jā-
iziet prakse Kosovā, kas ir izteikta is-
lāma valsts. Tur mēs īrējām istabiņu 
pie musulmaņu ģimenes. Kādu die-
nu viņi man uzdāvināja grāmatu «Kā 
būt labai musulmaņu sievai»,» sme-
jas Arta. «Mums aizejot, sievietei, 
ar kuru kopā dzīvojām, bija asaras 
acīs, un viņa teica: «Jā, jūs, kristieši, 
arī esat normāli cilvēki.» Tā man bija 
ļoti īpaša pieredze.»
Ar laiku Artai dzima sapnis 
par saiknes nodibināšanu starp Lat-
viju un Albāniju. «Manī bija vēl-
me — aizvest vēl kādus cilvēkus uz 
Albāniju, un, lai gan nebiju droša, 
ka man vēlēsies sekot, pirmā sešu 
cilvēku grupa atsaucās samērā ātri. 
Tad arī atklāju, ka organizēšana man 
padodas tīri labi. Sazinājos ar kādu 
draudzi Albānijā, viņiem mans pie-
dāvājums šķita interesants, un tā nu 
devāmies misijas braucienā. Uzzinā-
jām, kāds katram ir talants, un lieto-
jām to. Protams, katrs tika izaicināts 
darīt arī jaunas lietas. Esot Albānijā, 
apmeklējām ģimenes, rīkojām die-
nas nometnes, Bībeles stundas, drā-
mas, skečus, centāmies uzmundrināt 
un iedrošināt vietējos. Ir svarīgi iet 
un darīt, bet vēl svarīgāk ir rūpēties 
par tiem, kas jau dara,» viņa atzīst.

Īpašu vietu Artas sirdī ieņem čigā-
ni, ar kuriem viņa strādā jau astoņus 
gadus. «Man nepatīk izšķirt tautības, 
mēs visi esam cilvēki, bet šī tauta man 
ir sirdī, viņi ir ļoti viesmīlīgi, brīnišķī-
gi cilvēki. Es zinu, ka valda stereoti-
pi, bet kokam vienmēr ir divi gali,» 
pārliecību pauž Arta. «Kādus  gadus 
esmu ar viņiem darbojusies, ir bijuši 

dažādi projekti, viens no tiem bija la-
sīt/rakstīt apmācības pieaugušajiem. 
Ir bērni un pieaugušie, kuri nav gā-
juši skolā, tas lielā mērā ir atkarīgs 
tieši no ģimenes. Es kā bērns arī no 
rīta neietu uz skolu, ja mani nepa-
modinātu. Bieži vien čigāni mēdz 
pārbraukt no vienas vietas uz citu, arī 
tas bērnu izsit no ritma. Es teiktu, ka 
reizēm viņiem trūkst tādas ilgtermiņa 
domāšanas, bet ir ļoti daudz brīnišķī-
gu izņēmumu. Tikko bija projekts, 
kura laikā Sabilē mācījāmies par Lat-
viju, tās vēsturi, mums bija ekskursija 
uz Saeimu, Ministru kabinetu. Šiem 
bērniem tā bija liela izraušanās, jo 
ikdienā viņiem tādu iespēju nav. Va-
sarā bija nometne, protams, ir bijušas 
arī Bībeles stundas un vēl daudz kā 
cita. Par lasīt/rakstīt programmu tāds 
labs piemērs mums bija kāds puisis, 
kurš sākumā ar grūtībām varēja kādu 
burtu uzrakstīt. Viņš nāca, bija ļoti 
uzcītīgs un mērķtiecīgs, un galu galā 
iemācījās lasīt un rakstīt, šad tad at-
raksta man vēstuli sociālajos tīklos. 
Šis piemērs mani pašu ļoti uzmundri-
na, un es atceros to gandarījumu viņa 
acīs, kad viņš sāka saprast: «Es varu 
izlasīt visu zilbi!» 
Arta uzskata, ka liela nozīme 
ir attieksmei, ar kādu viela tiek pa-
sniegta. «Mēs mēģinājām ieintere-
sēt, padarīt tās stundas interesantas. 
Čigāni ir apdāvināti cilvēki, viņos ir 
tāda dzirksts un viesmīlība. Pašlaik 
mēs Sabilē skatāmies ļoti interesantu 
filmu par Bībeli, Talsos mums ir mā-
jas grupiņa, kur kopā lasām Bībeli, 
runājam par dzīvē svarīgām lietām, 
šovasar kopā gājām Sabilē uz peld-
vietu, cepām desiņas, tāda vienkārša 
kopā būšana ir ļoti svarīga.» Arta ir 
atvērta jaunām iespējām un atzīst, 
ka, ja kādreiz viņas pasaule bija šau-
rāka, tagad viņa tic, ka daudz kas var 
notikt. «Esmu pārliecināta, ka būs 
laiks manā dzīvē, kad Albānijā dzī-
vošu ilgāk. Man nav konkrētu plānu, 
bet es vēlētos iemācīties arvien vairāk 
izdzīvot katru dienu ar visu sirdi, jo šī 
diena mani ved uz nākamo. Es negri-
bu domāt tikai par saviem sapņiem, 
aizmirstot šo dienu,» atzīst Arta.

Par pagrieziena punktu savā dzīvē Arta sauc braucienu uz Albāniju.


