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Elīna Lāce, “Talsu Vēstis”

Radošo biedrību “”Ciparnīca” Tals’ 
keramik’” keramiķi Diana Dzelme 
un Nauris Galviņš nodibināja 

2006. gadā. “Esam piemērs tam, ka var 
bez parādiem, kredītsaistībām, ziedo-
jumiem vai cita atbalsta izveidot kaut 
ko līdzīgu uzņēmumam,” atskatoties uz 
padarīto, viņi saka.

“Man vienmēr liekas baigā mistika, 
kāpēc pie mums ved bērnus Karjeras dienās. 
Lai nenostādītu viņus pavisam dumjā 
situācijā, liekot domāt, ka šī ir karjera, es 
stāstu par pašnodarbinātā likteni. Tas ir ļoti 
jauks: dari, ko gribi, guli, cik ilgi gribi, ņem 
atvaļinājumu, kad tev patīk; neviens tevi 
nerāj, neviens neprasa nekādas atskaites 
(izņemot, protams, Valsts ieņēmumu die-
nestu). Priekšnieks esi tu pats, apkopējs esi 
pats, grāmatvedis, menedžeris un strādnieks 
arī… Bērnus tas mulsina,” Diana neslēpj. 
Tomēr mazajiem viesiem keramiķu darbnīcā 
patīkot. Vismaģiskākā viņiem šķietot māla 
virpošana. “Tas bija iemesls, kāpēc arī es 
kļuvu par keramiķi. Man tā likās pilnīga 
burvestība,” atceras Diana. Nauris vīrišķīgi 
piebilst, ka viņa gadījumā gan tas nav bijis 
tik romantizēti. “Vienkārši patika, un viss. 
Un patīk joprojām,” viņš ir lakonisks.

Kaut kas netverams notiek arī cilvē-
ku mijiedarbībā ar keramiķu radītajiem 
traukiem. “Reizēm darbnīcā ilgi un dikti 
stāv kaut kas tāds, kas tev pašam liekas labs 
un kruts, un tu brīnies, kāpēc neviens to ne-
pērk,” atklāj Nauris. Diana smejoties piekrīt: 
“Toties izvelk no pagaldes kaut kādu kroplīti 
un priecājas: “O, šis ir tieši tas, ko gribēju! 
Tieši tādā krāsā, lielumā un formā!” Bet mēs 
arī nerīkojamies, kā pošoties uz “Eirovīziju”, 
mēģinot atrast ideālo hitu. Protams, do-
mājam, kas cilvēkus varētu uzrunāt, tomēr 
mūsu trauki nav tādi, kas patiktu vairumam. 
Kā es smejos – mūsu trauki patīk cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām!”

Keramiķi apzinās, ka amatniecība ir un 
paliek ekskluzīva lieta. Lai arī māla trauku 
cenas pārlieku gausi aug līdzi inflācijai, 
tie katram nav pa kabatai, bet no dārgām 
izejvielām izgatavot lētas lietas neesot iespē-
jams. Paradokss gan ir apstāklī, ka turīgiem 
ļaudīm savukārt māla trauki neinteresē. 
“Turīgam latvietim māla trauki asociējas ar 
zemniekiem. Kas ir māls? Tā ir zeme. Kam 
viņam uz galda zemi likt?” secina Diana. 
Viņa atzīst – apzinoties, ka ar savu darbu ke-
ramiķi nevienam aizvainojoši bagāti nekļūs, 
gribētos vien, lai valsts tādus kā viņi neuz-
tver kā potenciālus noziedzniekus, kuriem 
prātā tikai krāpšanās ar nodokļiem.

DARBNĪCA KĀ KULTŪRAS CENTRS
“Ir tā, ka manus traukus pērk visu 

vecumu sievietes, bet Naura traukus vairāk 
jaunieši un vīrieši,” pamanījusi Diana. “Arī 
sievietes!” Nauris iebilst. “Jā, bet bieži ir tā, 
ka cilvēks ienāk un redz tikai Naura traukus 
vai tikai manus traukus. Un ir arī tādi, kuri 
sataisa komplektu no abiem,” stāsta Diana.

Naura trauki vislabāk atklājoties tad, kad 
tajos ieliek ēdienu. Viņš ir lielisks pavārs, 
un gadās, ka cilvēki, trāpījušies darbnīcā 
uz ēdienreizes laiku un nobaudījuši ēdienu 
no Naura veidotajiem traukiem, pēc tam 
iegādājas tādus pašus. “Būtu skaisti, ja Talsos 
būtu tāda vieta, kur darbnīca, viesu māja, 
kafejnīca – viss vienuviet, ekskluzīvi un 
skaisti. Ar savu dārziņu un savām dillēm,” 
Diana iztēlojas. Bet, kamēr tas ir tikai sapnis, 
labākais veids, kā darboties, esot šis – kad 
vienuviet ir darbnīca, ienāktuve un galerija.

Diana un Nauris ir atšķirīgi, tāpēc labi 
viens otru papildina. “Primāri es taisu to, 
kas man patīk. Tad es ceru, ka vēl kādam 
patiks, un lielākoties jau patīk,” vērtē Nauris. 
“Mani interesē cilvēks, kuram es trauku 
taisu. Iedomājos, kā viņš dzers kafiju vai Keramiķi Diana Dzelme un Nauris Galviņš savas darbnīcas radošajā gaisotnē.

Trauki ar sarkankrūtīšiem tapuši, sākot domāt par Ziemassvētkiem.

Latvijas sajūta 
bez karmīnsarkanā

tēju,” turpretim saka Diana. Ja Nauris reizēm 
atļauj sev pasūtījuma izpildi atlikt uz pēdējo 
brīdi, kad termiņa beigu tuvuma stresā mēdz 
tapt kas sevišķi labs, tad Dianai ir tieši pretēji 
– viņai vajagot pilnīgu mieru, tāpēc nekas 
netiekot atlikts uz pēdējo brīdi.

Būdami dažādi, viņi ap sevi pulcē arī ļoti 
dažādus cilvēkus. “Mēs esam draudzīgi ļaudis, 
tāpēc te izveidojies tāds kultūras centriņš, 
kur cilvēki atnāk un ietusē. Mums ir ārkārtīgi 
daudzveidīgs draugu loks: kristieši, ateisti, 
folkloristi, vegāni, veģetārieši, feministi, dārz-
nieki, mehāniķi, dzejnieki, aktieri, paaudžu 
amplitūda ir no diviem līdz 60 gadiem. Visi 
te ļoti labi satiek, un man ir interesanti riņķot 
ap viņiem un uzzināt viņu jaunākās cīņas un 
idejas. Aizrautīgi ļaudis, kuri ciena cits citu. 
Vismaz šeit!” smejas Diana.

EKSKLUZĪVI, JO SIRDSŠĶĪSTI
Mūsu ciemošanās laikā abu keramiķu 

rokas ne mirkli nepārstāj darboties – te visu 
laiku kaut kas top, pat vērotājam no malas 
ļaujot sajust radīšanas procesa meditatīvo 
gaisotni. “Tev ir jābūt līdzsvarotam. Tu neko 
nevari uztaisīt, būdams dusmīgs, baigi bē-
dīgs vai sareibis. Tev jābūt absolūti tādam… 
sirdsšķīstam, un tas darbos parādās. Tāpēc 
tas ir ekskluzīvi. Ar katru darbu dāvā kādu 
daļu pats no sevis,” apliecina Diana.

Par to, ka “Ciparnīcā” netiek ražoti hiti 
keramikas “Eirovīzijai”, liecina arī fakts, ka 
ne uz viena trauka nav uzraksta “Latvijai 
100”. “Mums abiem ir vienota alerģija pret 
suvenīriem, uzrakstiem un ļoti specifiskām 
zīmēm. Bet 100 gadi – tas ir forši! Iespējams, 
varētu izveidot karmīnsarkanus, sarkan-
baltsarkanus traukus, bet nevaru iedomā-
ties, kā būtu ēst no trauka karoga krāsās. 
Tas būtu nenormāli. Latvijas karogs ir ļoti 
skaists, krāsu salikums karogam ir ideāls, 
bet ne jau traukam piemērots,” Diana spriež. 
Toties esam vienisprātis, ka māls kā tāds 
raisa latviskuma izjūtu. “Ja tu esi latvietis, tu 
jau nevari uztaisīt nelatvisku lietu. Domā-
ju, ka mums ir izcili latviski trauki – krāsu 
gamma ar latviešu maigajiem, pastelīgajiem, 
pelēcīgajiem toņiem,” Diana norāda.

Talsu keramiķiem esot nojausma, ka 
tuvojas kārtējā krīze, bet viņi ir apņēmības 
pilni to pārlaist. “Maza podniecība tik jucek-
līgos apstākļos ir daudz spējīgāka izdzīvot. 
Tāds kukainis, kas paslēpjas kādā šķirbā 
krīzes laikā un pēc tam atkal izlien ārā,” 
salīdzina Diana. Nākotni abi ar Nauri sevišķi 
neplānojot. Viņa saka: “Ko diena nesīs, to 
pieņemsim! Mūsu pamatmoto: “Nu, tad jau 
redzēs!” Kad būs problēma, tad risināsim; 
kamēr nav, nevajag par to domāt.”�
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Linda Kilevica, “Kurzemes Vārds”

S irmais žurnālists un rakstnieks 
Vitālijs Sanders bija gandarīts, 
noskatoties Pāvilostas un Baltina-

vas amatierteātru kopīgo iestudējumu 
“Apsolītā zeme”. Pārpildītajā Pāvilostas 
kultūras nama zālē viņš skatīja ne tikai 
paša sarakstītā darba “Dīvainā dzīve” 
skatuves versiju, bet arī savu vecāku 
un dzimtas dzīvesstāstu Sakas Grīņos. 
Bernhards un Konstance, izrādes galve-
nie varoņi, ir V. Sandera vecāki. “Teātri 
parādīja visu tieši tā, kā bija,” apgalvoja 
pāvilostnieki, kuri cēlušies no izceļo-
jušajiem latgaliešiem, kas 30. gados 
veidoja savu kopienu Grīņos.

NABADZĪGĀ ZEME
Lugu uzrakstīja Baltinavas teātra 

režisore Anita Ločmele jeb Danskovīte. Ar 
šo vārdu viņu pazīst pēc Nacionālajā teātrī 
iestudētās izrādes “Latgola”, un visā Latgalē 
amatierteātri iestudē viņas darbus par An-
tonu un Annu. Izrādi baltinavieši mēģināja 
savās mājās, projekta autore Marita Horna 
ar savējiem strādāja Pāvilostā, un beigu 
beigās abi kolektīvi visu salika kopā. Bija 
tapis stāsts, kurā galvenos varoņus dažādos 
vecuma posmos spēlē trīs aktieru pāri. Stāsts 
sākas Latgalē, Baltinavā, no kurienes uz 
Grīņiem atbrauca Bernhards un Konstance, 
tas vēsta par laiku no pagājušā gadsimta 20. 
gadu beigām līdz 70. gadiem, kad Sanderi 
pārceļas uz Aizputi. 

“Zinājām par Grīņiem, kā latgalieši 
atbrauca uz šejieni,” teica pāvilostnieces 
Ārija Rokpelne un Dzidra Krēsliņa. “Naba-
dzīga tā zeme viņiem bija, baltā kāpa. Grīņi 
tāda purvaina vieta, un godīgu koku tur 
nemaz nav. Mums jau te viena daļa viņu ir 
palikusi.” Valijas Blaubārdes vecāki izceļojuši 
no Latgales. “Tur jau bija tādi laiki, kad es 
vēl nebiju dzimusi,” viņa teica par izrādi. 
“Es piedzimu Sakas pagastā, “Zaļumos”, tās 
bildes ir no manām mājām,” Valijas kundze 
norādīja uz ekrānu, kur tika demonstrētas 
vēsturiskas fotogrāfijas. “Mūsu tēvu 1941. 
gadā izveda, mamma, omīte, māsa un es 
palikām te. Dzīve bija smaga. Vēl tagad, 
ja redzu kaut kur maizīti mētājamies, es 
nevaru skatīties. Bet pārdzīvojām, dzīve iet 
uz priekšu,” noteica mundrā seniore. Izrāde 
bija ļoti personiska arī Jānim Adamanam. 
““Cīrulīši” Grīņos ir mana tēva mājas,” vecais 
vīrs rādīja fotogrāfiju. “Tēvs nāk no Ludzas, 
māte no Mērdzenes. Esmu dzimis Grīņos, 
mana dzīve te pagājusi.”

ASARAS BIJA ACĪS
Abu amatierteātru aktieriem kopīgais 

darbs pie vēsturiskā materiāla bijis ļoti 
nozīmīgs. Aivars Brūklis no Pāvilostas teātra 
spēlēja Bernhardu vecumā. Pats esot no 

Jūrkalnes, kur teātra spēlēšana apstājusies. 
“Vēsturiskas personas loma tīri labi patika. 
Līdz šim vairāk spēlētas komēdijas. Šeit 
pirmo reizi uz skatuves dabūju nomirt. Ir tā, 
kā ir... Negribas jau, bet jādara. Bernhards 
likās tāds kārtīgs zemnieks, zemi ļoti mīlēja,” 
par savu lomu stāstīja A. Brūklis.

Rolands Keišs no Baltinavas atveidoja 
Bernhardu jaunībā. “Baltinavā vēl neapzi-
nājāmies, cik tas būs nopietni,” viņš atzinās. 
“Autobusā kāds pajautāja, vai būs arī kāds 
no radiniekiem. Pateica, ka būs Vitālijs. Tas 
pilnīgi visu manu attieksmi mainīja. Jo tas 
ir reāla cilvēka dzīvesstāsts. Tas mums ir 
gods. Bet patīkami, redz, dzīvē tā gadās, ka 
baltinavieši te dzīvoja un mēs braucam teātri 
rādīt.” Jauniņās Konstances lomā – Rolanda 
sieva Elīna. “Kad izgājām šeit lugai cauri ar 
visu lielo ģenerālmēģinājumu, sapratām, 
cik tā nozīmīga, un asaras bija acīs,” viņa 
pastāstīja. Arī Rolands, noskatījies izrādes 
finālu, paziņoja: “Pilnīgi dvēseli sakampa, un 
pat asariņa izbira.” 

ATLABA PATS UN SUNĪTIS
Vitālijs Sanders pastāstīja, ka Bernharda 

pēcnācēji 2002. gadā atbraukuši uz Grī-
ņiem meklēt veco mājvietu. “Izdevās atrast 
vienīgi pirts vietu un akmeņu drupas. Katrs 
paņēmām pa šķembai. Lielāko es paņēmu, 
uzrakstīju “Bernhards”, uz mazākās – “Jaun-
sanderi”. Tagad uzdāvināju Pāvilostas novad-

pētniecības muzejam kopā ar albumiņu no 
tās ekspedīcijas,” viņš pavēstīja. 

Vecāki atveda Vitāliju uz Grīņiem 
divu gadu vecumā. “Uz skatuves parādīja, 
ka “Jaunsanderos” bija ugunsgrēks. Pie tā 
vainīgs biju es. Bernhards ar Konstanci raka 
kartupeļus. Es biju palicis viens pats. Māja 
auksta, drūma. Izgāju ārā, izdomāju uzkurt 
ugunskuru. Saplēsu no kaudzes sienu, pane-
su drusciņ tālāk un aizdedzināju. Nesot siens 
izbira pa zemi. Kad iededzināju ugunskuru, 
pa to taciņu uguns aizgāja līdz sienam,” 
atminējās Vitālijs. Tēvs paguvis viņu izglābt 
no nosmakšanas dūmos. 

Zēns arī brīnumaini izdzīvojis, kad ganos 
viņu sadzēlusi odze. “Tēvs aizveda uz Pāvil
ostu pie ārsta, bet tas pateica, ka puišelim 
vajag iedot spirtu. Nu, kur tāds puišelis spirtu 
iedzers! Vienkārši veselība izturēja.” Atlabis 
arī sadzeltais sunītis. “Pēc tam tik dusmīgs 
bija uz čūskām. Kā ieraudzīja, noķēra pa vidu 
un tā purināja gar ausīm, kamēr pārtrūka uz 
pusēm.” Izrādē pieminēts garu mūžu nodzī-
vojušais tēva zirgs. “Tas nokalpoja 25 gadus. 
Pēdējais mans brauciens ar šo zirgu bija, kad 
es vedu uz Ulmali šucmani Mišku, kurš bēga 
no Grīņiem. Braucu atpakaļ, zirdziņš jau 
noguris, grūti viņam bija,” stāstīja V. Sanders.

PĀRDEVA OLAS, NOPIRKA CUKURU
Pēc augstskolas beigšanas V. Sanders 

atgriezās dzimtajā pusē, tika iecelts par 

Balvu avīzes “Vaduguns” redaktoru. Pēc 
desmit gadiem dibināja avīzi Jūrmalā. To 
drukāja Rīgā. “Četrus vakarus man bija 
jāsēd tipogrāfijā “Rota”, jāizlasa avīze. 
Propagandas daļas vadītāja man piezvana, 
ka vajadzētu atnākt aprunāties. Teicu, ka 
man tagad nav laika. Ko tad jūs darāt? 
Teicu, ka lasu avīzi. Jūs lasāt avīzi? Avīzes 
vakarā jālasa, mājās,” ar smaidu atcerējās 
Sandera kungs.

Grāmatas viņš vairs nerakstīšot: “Man 
ir 88 gadi, pēc slimības nav pa spēkam. 
Esmu radošu mūžu nodzīvojis. Kad 
aizgāju pensijā no izdevniecības, nevarēju 
nosēdēt mājās. Aizgāju uz Rīgas Medi-
cīnas skolu par bibliotekāru, nostrādāju 
līdz 70 gadiem. Tur es uzrakstīju romānus 
“Bernharda ceļš mūžībā” un “Henke no 
Pāvilostas”. Izdevniecība pirmo romānu 
pārsauca par “Dīvaino dzīvi”.” Skursteņ
slauķim Henkem neesot reāla prototi-
pa. “Bet pilsēta man pazīstama,” teica 
rakstnieks. “Biju desmitgadīgs puišelis, 
māte mani sūtīja uz Pāvilostu iepirkties. 
Viņai naudas nebija, iedeva man groziņu 
ar olām. Iegāju frizētavā, un frizierītes tās 
olas labprāt izpirka, bet es par to naudu 
dabūju cukuru, sāli, sērkociņus. Mammi-
ņa priecīga.” 

Jautāts, vai jūtas vairāk latgalietis vai 
kurzemnieks, V. Sanders atbild: “Es esmu 
latvietis. Tas visu izsaka.”�

Akmeņu šķembas no pirts vietas

ANDRA GERTSONA FOTO

Vitālijs Sanders bija gandarīts, ka tik daudzus cilvēkus interesē stāsts par izceļotājiem uz Grīņiem. “Protams, visu 
romānu uz skatuves nevar parādīt.”

Sapni par turības sasniegšanu savās mājās Grīņos Sanderiem pārtrauca karš. Vienas ģimenes stāsts atklāj visas tautas smago vēsturi.
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Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

Ļ aujos neizzinātajam – šomēnes 
mans kultūras ceļojums sākas 
Saldus Mākslas skolas interešu 

izglītības pulciņā “Arhitektūra”. 
Arhitektūra nav reģionāla laikraksta 

ierindas tēma. Varbūt  tāpēc, ka reģionos 
vides radīšana vienkāršota līdz funkcionālai 
būvēšanai vai pārveidošanai. Man patiktu, ja 
Saldu varētu raksturot, citējot starptautiski 
apbalvotu arhitekti Zahu Mohamedu Ha-
dīdu: “Nedomāju, ka pajumte vai vienkāršs 
nožogojums ir arhitektūra. Tai jāvar atmodi-
nāt interesi, likt domāt.” Vēl poētiskāk runā 
modernās arhitektūras meistars Ludvigs 
Mīss van der Roe: “Arhitektūra raksta laik-
metu vēsturi un dod tiem vārdus.”

Mūsdienām vajadzēs vārdu. Kurš to 
dos? Var būt, ka tagadējie bērni. Arhitektūrā 
Latvijā pienākuši jauni laiki – pirmo reizi 
arhitekti apzināti un mērķtiecīgi strādā ar 
bērniem, lai paplašinātu viņu izpratni par 
vides veidošanos. 

AR CITU DOMĀŠANU
Saldus Mākslas skolā pirmo arhitektūras 

grupu atvēra 2015./2016. mācību gadā, jo sko-
las direktore, arhitekte Vēsma Krūmiņa bija 
aizrāvusies ar Latvijas Arhitektu savienības 
projektu “Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks”. 
Šobrīd Saldus Mākslas skolā ieskatu arhitek-
tūrā un iemaņas būvniecībā gūst 43 bērni 
vecumā no 6 līdz 13 gadiem. 

Projektu izauklēja Latvijas Arhitektu 
savienības jaunie biedri, jo viņi organizācijā 
nevēlējās būt statisti. Visus desmit gadus 
iniciatīvu koordinē liepājniece, agrāk aktīva 
arhitektūras publiciste Indra Ķempe.

“Projektā visus gadus strādājam ar bēr-
niem, pētām, kā klājas mums, arhitektiem,  un 
kāda ir  sabiedrības atsaucība. Labu arhitektū-
ru var radīt tikai tad, ja ir izglītota sabiedrība, 
kas to pasūta, un augsti kvalificēts arhitekts. 
Varam izvēlēties lasīt grāmatu, klausīties 
mūziku, skatīt gleznu, apmeklēt kino vai 
teātri, taču nevaram izvēlēties – skatīties uz 
arhitektūru vai ne, jo cilvēku būvētas vides 
ietekmē esam visu laiku,” atgādina I. Ķempe.

Vide atspoguļo sabiedrības kopējo zinā-
šanu līmeni. Piemēram, prasīgu sabiedrību 
respektē speciālisti, kuri lemj par izmaiņām 
pilsētā. Kuldīga modernizējas, saudzējot eso-
šo, savukārt Rīgā – dieva zīmes!... Rīdzinieki 
nobrieduši laikmetīgākiem risinājumiem, 
bet lēmēju izpratne un izmantotās metodes 
iestrēgušas pagātnē. 

“Projektā “Skolnieks. Pētnieks. Pilsēt-
nieks” formulējām vērtības, kurām it kā jābūt 
mūsos, taču izglītības dēļ nav. Diemžēl nav 
pārliecības, ka bērniem mācām to, ko apgūst 
topošie arhitekti augstskolās. Arhitekti atzīst, 
ka viņu izglītībā ir trūkumi,” skaidro  
I. Ķempe.

Latvijas Arhitektu savienības projekts ir 
organizācijas (ja ne vienīgais) veiksmes stāsts. 
Tā dēļ I. Ķempe un kolēģes divus gadus 
klauvēja pie izglītības satura reformētāju 
durvīm. Vēl viens gads pagāja, lai reformas 
“Skola 2030” satura veidotājiem modernizētu 
priekšstatu par arhitektūru, un tikai tad sāka 
runāt par šīs mākslas nepieciešamību vispār
izglītojošā skolā. 

“Ja reforma izdosies, Latvijas skolēni būs 
starp tiem nedaudzajiem pasaulē, kas parastā 
skolā gūst izpratni par savu vidi. Līdz šim 
“Skolnieks, Pētnieks. Pilsētnieks” skolās bijis 
kā uzlidojums – vienu dienu skolā ierodas 
vairāki arhitekti ar lekcijām, praktisku nodar-
bību, un aiziet! Piekto gadu Arhitektu namā 
Rīgā organizējam mācību kursu 12 bērniem. 
Vēl daudz strādājam ar pedagogiem, lai viņi 
prot mūsu domāšanu un vērtības nodot 
bērniem arī bez mūsu klātbūtnes. Saldus 
Mākslas skolas direktore Vēsma Krūmiņa 
atzinīgi novērtēja mūsu materiālus, un tagad 
Saldū ir mazie arhitekti! Metodes pārņemtas 
Ogrē, Cēsīs, nesen interesējās no Valmieras,” 
gandarījumu pauž projekta koordinatore. 

PRAKTIĶIS UZ CITA CEĻA 
Pirmo gadu mazos arhitektus māca Sal-

dus Mākslas skolas skolotājas Kristīne Briška 
un Gunta Pole. “Bērnu lielākais klupšanas ak-
mens ir telpiskā izjūta, tāpēc visos iespējamos 

veidos trenējam proporciju uztveri, mācām 
mērīt un rokai izdarīt to, ko prāts iztēlojies. 
Arhitektam jāļaujas fantāzijai, taču arī jāvar 
tehniski atrisināt to, ko izdomājis,” stāsta  
K. Briška un piebilst, ka nodarbībās neatkarīgi 
no uzdevuma būtiski iedrošināt bērnus domāt 
atšķirīgi, radīt neredzētas kombinācijas. Arhi-
tektūras nodarbībās nav jēdzienu “pareizi” vai 
“nepareizi”. Gunta Pole piebilst, ka bērnu iztēli 
piezemē tikai viens nosacījums – jāvar iztēlo-
ties, ka dzīvo paša radītajā vietā. “Datorspēļu 
ietekmē bērni grib būvēt mainkroftus un citas 
virtuālas pasaules. Taču mūsu nodarbībās 
būvējam cilvēkiem, nevis zombijiem.”

Bērni būvējuši pilsētu, pieturas, māju uz 
riteņiem, savu istabu, lidmodelīšus u.c. Uzde-
vumi galvenokārt tādi, kas izpildāmi vienā 
nodarbībā. “Vēl viens mūsu mērķis – jau agrī-
nā vecumā bērnam iemācīt, ka ar uzdevumu 
jātiek galā, lai cik grūti būtu. Jo nepadarīts 
darbs nenes augļus,” smaidot saka K. Briška. 

VAJAG KOŠU OTU
Indra Ķempe stāsta, ka ir arhitekti, 

kas starptautiskā līmenī runā par to, ka 
pieaugušie bērniem būvē rotaļu laukumus, 
labiekārto mācību iestāžu un dzīvojamo 
māju pagalmus,  taču nepajautā bērniem, ko 
viņi vēlas. Iztērē prāvas naudas summas, lai 
realizētu savu, nevis bērnu priekšstatu par 
skolu, bērnudārzu, atpūtas laukumu utt.

Mani interesē, ko par savu pilsētu domā 
tās jaunākie iedzīvotāji, tāpēc uz nesteidzīgu 
pastaigu uzaicinu arhitektūras grupas dalīb-
nieci astoņgadīgo Madaru Krūmiņu. Viņas 
skatījumā Saldus ir skaista pilsēta, bet pārāk 
blāva – viņa ēku fasādes nokrāsotu savās 
mīļākajās krāsās (zilā, zaļā, oranžā, sarkanā). 
Jauniešu iniciatīvu centru “Šķūnis” – violetu, 
jo viņas iemīļotākajai vietai jāatšķiras no ci-
tām ēkām. Līdzās “Šķūnim” ir Saldus novada 
pašvaldības lepnums, bērnu rotaļu laukums 
“Pīļuks”. Meitene atzīst, ka tas ir labs, taču 

Arhitektūra nes laikmeta vārdu

viņai par bērnišķīgu. Klasē sportiskāko 
meiteni nevilina arī jaunais sporta stadions, 
jo tur nekas nemainās. Bijusi pāris reižu, un 
pietiek.  Abas spriežam par brīvdabas trena-
žieriem – kā panākt, lai uz stadionu iet arī 
tie, kam vēl tikai veidojas ieradums sportot.

“Pastāsti par savu ideālo pilsētu!” mudinu 
Madaru. “Tā ir pilnīgi nereāla! Manā pilsētā ir 
varavīkšņu slidkalniņi un automašīnas, kuras 
teleportējas. Vēl ir poga, kuru nospiežot tikai 
man snieg sniegs vai līst lietus. Tur cilvēkus 
vizina mākoņi…” meitene sapņo. 

TĒTIM PAR MAZ NAGLU
Saldus Mākslas skolas arhitektos iepazi-

nos ar brāļiem Arnoldu un Arvīdu Makiem. 
Viņi nesapņo, bet tuvējā mežā slepus būvē 
divstāvīgu bunkuru. Ar fotogrāfu esam 
pirmie svešinieki, kuriem rāda sešu puiku 
paveikto. Desmitgadīgais Arnolds nav 
sajūsmā, ka viņa noslēpumu atradis divus 
gadus jaunākais brālis. Arvīds tik ļoti  
aizrāvies ar būvēšanu, ka piesaka  
līdzvērtīga īpašnieka tiesības.

Viņam ir pamatojums – divstāvīgajā 
būvē ieguldīta visa kabatas nauda! Kad tēta 
saimnieciskie krājumi izsīka, Arvīds par savu 
naudu nopirka naglas, urbi, āmuru, sagādāja 
kabatas nazi… Zēnu projektu apskatījies 
mammas draugs būvnieks. Pēc viņa ieteiku-
miem varbūt taps terase, žogs, sienas… “Skices 
mums nav. Darām tā, kā ienāk prātā. Gal-
venais, ka doma ir vienmēr,” stāsta vecākais 
brālis. Ups! – mazais sasveras uz nepienaglota 
dēļa. “Nepienaglots! Tas šajā vietā vienmēr ir 
visbīstamākais,” viņš secina. Arhitektūras pul-
ciņā mācīja par slepenām būvēm. Arnoldam 
nav miera – vajadzētu uzcelt pa īstam…�

Brāļi Arnolds 
(no labās) un 
Arvīds Maki visu 
vasaru stundām ilgi 
būvējuši savu pirmo 
bunkuru. 

Madara Krūmiņa 
Saldu papildinātu 

ar visdažādākajām 
šūpolēm – lai pilsēta 

būtu atraktīva 
arī ārpus rotaļu 

laukumiem. 

Treniņš domāšanai. 
Saldus Mākslas skolas arhitektūras 
pulciņa uzdevums “Vēss un silts”. 
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Projektu atbalsta 
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Izplatīts kā reģionālo laikrakstu 
“Kurzemes Vārds”, “Kurzemnieks”, 
“Saldus Zeme” un “Talsu Vēstis” 
bezmaksas pielikums.

KURZEMES KULTŪRAS PIELIKUMS

Internetā pieejams izdevniecību mājaslapās kurzemnieks.lv, sz.lv 
un talsuvestis.lv, kā arī reģionālajā portālā liepajniekiem.lv.
Redkolēģija: Daiga Bitiniece (“Kurzemnieks”), 
Mairita Balode (“Talsu Vēstis”), Linda Kilevica (“Kurzemes Vārds”), 
Andra Valkīra (“Saldus Zeme”).

Projekta vadītāja: 
Anda Pūce.
Kontakti: 
tālrunis 26436485, 
e-pasts anda@kurzemes-vards.lv.

Māksla

◊  14. decembrī pulksten 17 Liepājas muzejā atklās vizuālās mākslas 
izstādi “Liepājas mākslinieki Latvijas simtgadei”. Šajā dienā kopizstādes 
darbus vērtēs arī profesionāla žūrija, un mākslinieciski augstvērtīgāko un 
interesantāko darbu autori saņems Liepājas Kultūras pārvaldes veicināša-
nas balvas. 

◊  Līdz 30. novembrim  Kuldīgas vecajā rātsnamā izstāde “Mans tautas 
tērps”. Ilzes Strēles foto, Gintas Zaumanes izšuvumi, Daces Sadakas dzeja. 

◊  No 14. decembra Kuldīgas novada muzejā Tautas tēlotājmākslas studi-
jas “Kuldīgas palete” izstāde “Ziedputenis” – ziedi visos gadalaikos.

◊  Līdz Ziemassvētkiem Kuldīgas Mākslas namā konkursam “Kurzemes 
gada balva fotogrāfijā” iesūtīto darbu izstāde un Kurzemes fotodienu ple-
nēra izstāde. Tajā piecu Kurzemes fotoklubu “Simtgades plenērā” Kuldīgā 
tapušie darbi par tēmu “Ceļojums”.

Teātris
◊  8. decembrī pulksten 18 Liepājas teātrī gaidāma Federiko Garsijas Lor-
kas lugas “Bernardas Albas nams” pirmizrāde Viestura Meikšāna režijā. Tas 
būs stāsts par sievietēm vīriešu pasaulē. Šajā izrādē uz skatuves tiks radīta 
jauna, teatrāla pasaule, kura būs gan ārdoša un stihiska, gan vienlaikus 
sievišķīga un mīloša. Lomās: Inese Kučinska, Anda Albuže, Sigita Jevgļevska, 
Laura Jeruma, Agnese Jēkabsone, Elza Gauja, Samira Agdezalova, Karīna 
Tatarinova, Viktors Ellers un Pēteris Lapiņš.  

◊  12. decembrī “Jū-
ras vārtos” Ventspilī 
Dailes teātris piedāvā 
režisora Paula Timro-
ta izrādi – komēdiju 
“Harolds un Moda”. 
Haroldam ir 18 gadi 
un aiz muguras jau 15 
pašnāvību inscenē-
jumi. Viņam patīk 
apmeklēt bēres. Tur 
arī viņš satiek Modu. 
Viņi zog roņus, kokus 

un automašīnas. Harolds grib Modu precēt, bet viņa māte ir kategoriski 
pret. Modai ir 80 gadi. Kā tas viss beigsies? 

◊  15. decembrī pulksten 18 Liepājas teātrī sāksies ikgadējie svētku  
koncerti. Šoreiz koncerta nosaukums ir “Ziema”, un uz skatuves tiks  
uzburta īsta pasaka. 

◊  17. decembrī pulksten 18.30 Brocēnu Kultūras un izglītības centrā Valmie-
ras kinostudija piedāvā sirsnīgu un komisku pasaku “Grinča Ziemassvētki”.

Citas lietas
◊  1. decembrī Kuldīgā ziemas festivāls “Notici brīnumam!”. Dāvanu tirdziņš, 
radošās darbnīcas, komponista Alvila Altmaņa bērnu dziesmu koncerts “Ja 
brīnumam tic…”, kurā piedalās Latvijas Radio bērnu vokālais ansamblis 
“Dzeguzīte”, instrumentālā grupa un soliste Vineta Elksne. Liepājas ceļojošā 
leļļu teātra “Maska” izrāde “Svētki lielajā silā”. Kuldīgas galvenās egles 
iedegšana Rātslaukumā.

◊  2. decembrī pulksten 13 Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas 
muzejā atkalredzēšanās ar mākslas zinātnieci Irēnu Bužinsku. Viņa stāstīs 
par eglītes rotāšanas tradīcijām un dekoriem dažādos laikos.

◊  7. decembrī pulksten 17 centrālās egles iedegšana Oskara Kalpaka lauku-
mā Saldū.

◊  8. decembrī Livonijas ordeņa pilī Ventspilī notiks Nikolaja diena, kurā 
būs gan rūķu darbnīcas, gan dejas, gardumi un, protams, svētku sajūta.

◊  Talsu novada Strazdes muižā no 17. līdz 21. decembrim interesenti no 
malu malām pulcēsies Rūķu 
namā, lai piedalītos dažā-
dās atrakcijās un izdarībās 
kopā ar rūķu ģimeni. Atvērto 
durvju dienā 22. decembrī 
no pulksten 12 būs iespē-
jams apskatīt Ziemassvētku 
vecīša istabu, doties trušu 
alā, dziedāt, dejot, cept pi-
parkūkas un darīt vēl daudz 
ko citu. Bet tas lai paliek 
pārsteigums!

◊  31. decembrī pulksten 23 
pie koncertzāles “Lielais 
dzintars” notiks kopīga 
Jaunā gada sagaidīšana 
Liepājā. Uz brīvdabas ska-
tuves apmeklētājus priecēs 
mūziķis Intars Busulis.

Mantojums
◊  1. decembrī pulksten 16 radošajā telpā “Austras istaba” Liepājā 
notiks dziesmu vakars “Austrai 90”. Mīļi gaidīti Austras draugi, klausītāji 
un līdzi dziedātāji, lai kopā atzīmētu dziesminieces deviņdesmitgadi. 

◊  25. decembrī Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā ik gadu notiek Maz-
bānīša svētki. Bānītis tiek izpušķots ar lampiņu virtenēm, un ikviens svētku 
apmeklētājs var doties muzikālā braucienā, izliet laimītes, darboties rado-
šajās darbnīcās, doties izjādē ar zirgiem un piedalīties citās nodarbēs.

Mūzika
◊  1. decembrī pulksten 18 Pastendes kultūras namā jauniešu deju kolektīvs 
“Austris” atzīmēs pastāvēšanas 70. gadu jubileju. Šī kolektīva uzstāšanās al-
laž pārliecina, ka tautas dejas ir ļoti labi savienojamas ar mūsdienu jaunie-
šu interesēm. Arī svētku reizē deju repertuārs solās būt plašs – no nopietnām 
un dvēseliskām dejām līdz jestram nobeigumam. Uz koncertu īpaši gaidīti 
bijušie “Austra” dejotāji, lai satiktos un kopīgi atcerētos pieredzēto.

◊  1. decembrī Kuldīgas Sv. Annas baznīcā jaukto koru “Ventava”, “Kanda-
va” un bērnu kora “Cantus” koncerts.

◊  2. decembrī pulksten 16 koncertzālē “Lielais dzintars” 
Liepājā kamerzāles koncertu sērijā “Personīgi” notiks 
pianista Reiņa Zariņa solokoncerts, kurā virtuozais mūziķis 
izpildīs franču komponista Olivjē Mesiāna grandiozo kla-
vierciklu “Divdesmit skatieni uz Kristus bērnu”. Cikls ir vie-
na no klaviermūzikas virsotnēm, un tai tuvoties uzdrošinās 
vien retais pianists. Reinis Zariņš nebaidās un šo sarežģīto 
partitūru spēlē no galvas tā, ka laiks šķietami apstājas...

◊  7. decembrī pulksten 19 Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
koncerts “Tik klusa un svēta”. Piedalās komponists Valts Pūce, vijolnieks 
Raimonds Ozols, dziedātāji Kristīna Zaharova un Mārtiņš Ruskis. 

◊  9. decembrī Kuldīgas Kultūras centrā koncerts “Tenoru Jaunais gads”. 
Piedalīsies Latvijas Nacionālās operas solists Juris Jope, Latvijas Nacionālā 
teātra dziedošie aktieri Kristians Kareļins un Mārtiņš Brūveris, kā arī Liepājas 
teātra aktieris Marģers Eglinskis. Par pavadījumu gādās lieliskā taustiņnieka 
Anatolija Livčas instrumentālā grupa. Koncertos skanēs klausītāju iemīļotas 
dziesmas jaunā interpretācijā un īpašā daudzbalsībā.

◊  9. decembrī Ventspils “Jūras vārtos” Guntara Rača un grupas “Saldās 
sejas” koncerts “Reiz Ziemassvētkos”. Tajā skanēs populāras R. Paula,  
J. Lūsēna, U. Marhileviča, A. Virgas, Z. Muktupāvela un T. Kleina Ziemassvēt-
ku dziesmas ar G. Rača vārdiem, kā arī dziesmas no grupu “Jauns mēness”, 
“Bet bet” un “Līvi” repertuāra. 

◊  16. decembrī pulksten 16 Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznī-
cā Saldus koru apriņķa kolektīvu tradicionālais Ziemassvētku koncerts. 

◊  17. decembrī Ventspils Kultūras 
centrā, apvienojoties jaunā koncert-
programmā “Trīs vīri Ziemassvētkos”, 
uzstāsies tādi nopietni vīri kā aktieris 
Mārtiņš Vilsons, dziedātājs Zigfrīds 
Muktupāvels un komponists Jānis 
Lūsēns. Klusinātā un niansētā sarunā 
ar skatītāju tiks runāta dzeja, pasa-
kas, dziedātas dziesmas, kas aizved 
mūs bērnībā, kad dzīve likās kā skaista 

pasaka, kurā ir māmiņa, tētis, vecvecāki... viņu stāsti, dzejoļi un dziesmas 
pirms došanās pie miera...

◊  26. decembrī pulksten 17 Brocēnu Kultūras un izglītības centrā Elizabetes 
Zagorskas, Ata Auzāna un Jāņa Lemeža akustiskais koncerts “Ziemas sirds”. 

◊  28. decembrī pulksten 19 Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznī-
cā koncerts “Sirds ledus trauslumā”. Piedalās Kristaps un Ginta Krievkalni, 
Uģis Roze, ģitārists Ēriks Upenieks, čellists Ēriks Krišfelds. 


