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“Ar savu attieksmi tajās šausmu ainiņās esmu
iekodējis arī humoru, tā savdabīgo pusi,” saka
Raids Kalniņš. “Ļaunā tēla attēlošana mani interesē
vairāk, jo ir aizrautīgāk to parādīt.”
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Vizuālās rotaļas kods

FOTO NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

Mākslu un literatūru saista
fantazēšana un nereālās,
nepraktiskās pasaules būšanas,
par sadarbību ar Viku spriež Raids.
Linda Kilevica, “Kurzemes Vārds”

N

ekad īsti nav dzīvojuši kopā,
taču visu mūžu sadarbojušies.
Tie ir tēvs un dēls. Rakstnieks un
mākslinieks. Jaunākais Vika un Raida
Kalniņa kopdarbs ir izstāde “Atpakaļ uz
konstrukcijas laiku” Liepājā. Kas tas tāds
par laiku? Raidam, kurš par dubultizstādi saka, ka Viku iesaiņojis savā izpratnes
noformējumā, konstrukcijas laiks ir bērnība, kad aizsākās tēva un dēla sarakste,
kuras augļi tagad aplūkojami zīmējumos,
skulptūrās un instalācijās blakus literāru
darbu fragmentiem un vēstulēm.
KAPENISKĀ IEVIRZE
“Ideja ar Viku darīt kopā bija pasen, bet
es nezināju, kā,” stāsta Raids. “Es darbojos
zīmēšanas laukā, viņš it kā pretēji – rakstniecībā. Abas saista fantazēšana un nereālās,
nepraktiskās pasaules būšanas un tās apcerēšanas lietas. Aicināju Viku piedalīties, vienalga kā viņš izvēlēsies to darīt. Improvizējot

par tēmu, esmu to apaudzējis un ielencis ar
savu personālizstādi, kas it kā dominē.”
Viks agri sapratis, ka Raidam ir ķēriens
uz zīmēšanu: “Savās vēstulītēs vienmēr kaut
ko uzzīmēja. Viņa rokraksts piesaistīja ar to,
ka dēlam padevās cilvēka ķermeņa kustības
mazliet komiskā griezumā.” Raidam ir divus
gadus jaunāks brālis Klaids, ar kuru Viks
diezgan daudz bijis kopā. Vēstule no Raida
vienmēr bijis notikums, un Klaidam ļoti
paticis, kā brālis zīmē. “Kad zēni paaugās, es
mēģināju sabīdīt notikumus tā, ka vairākas vasaras abi brāļi tika kopā padzīvoties.
Piemēram, Piebalgā, kur manam brālim
Imantam ir vasaras māja Ineša ezera krastā.
Viņi kļuva sirsnīgi draugi,” atceras Viks.
Bet tā tēma Raidam! “Tā kā no kapeņu
stāstiem – skeleti un baisas vietas purvos,
akači, kur personāži krīt iekšā vai rāpjas
ārā,” Viks stāsta ar smiekliem un pietēlotām
šaušalām. Gan tēvs, gan brālis uztvēruši,
ka Raids to visu atspoguļo ar humoru. Kad
Raids mācījies Liepājā, mākslas skolā, Viks
viņam sūtījis vienu otru grāmatu no savas
plašās bibliotēkas – par klasisko un reālistisko mākslu. “Domāju, lai viņš mēģina ietekmēties no kaut kā tāda, ko pasaule pieņem
un uzskata par skaistu. Gribēju nobīdīt to
kapenisko ievirzi. Bet viņš to turpina arī tagad. Es viņu saprotu, bet lielai daļai publikas
zīmējumi var nelikties smieklīgi, viņu var
pārprast,” domā Viks.

izmantoja visvisādi – mācībās, celtniecībā
un arī kapu industrijā. Kā aizgāja kāds
skolotājs vai svarīgs, pilsētā zināms kultūras darbinieks, tā – čaļi, sardzē stāvēt, nest,
krustu turēt, rakt! Redz, ir bēres un konkrēti
notikumi, kuri tevi nesaista ar sērām. Toreiz
modē nāca tie latviešu krusti – ar dēlīšu
jumtiņu. Tāds bija tikko nobeicēts un nolakots, un manam kursa biedram, nabagam,
tas krusts bija jānes. Stāvam godasardzē, es
skatos, kursa biedrs tur to krustu, bet tas ir
smags un slīd tā slapjā laka. Ir tas brīdis, kad
tu skaidri zini, ka ir smieklu lēkme. Un viss.
Viņš stāv ar to krustu, kas slīd lejā, saķer
augstāk, atkal augstāk. Šādi kontrastu brīži
nav pasūtāmi, tie vienkārši ir. Atskatoties uz
šādiem momentiem, arī rosās fantāzija ko
tādu pārspīlējot attēlot.”
Raida pirmā personālizstāde Liepājā
notika 2014. gadā, saucās “Nelaime ciematā
jeb Dinozauri izēd kapus”. “Uz statīva bija
teleskops, bet mākslīgs. Tur bija filtrs, uz
kura uzprintēts vecis ar dakšu, kas darbojās
tikai tad, kad skatās pret gaismu. Atnāca pa
dienu puikas, no pirmajām trim klasēm. Kā
viņi ņēmās, kā viņi smējās! Tur bija šaušalas,
spainī norautas rokas, smieklīgās pozās
sakrituši miroņi, aizkapa pasaules valdnieki.
Domā, kāds tur raudāja vai brīnījās? Tur bija
sajūsmas gaviles. Tas kods jau iekšā nav ļaunums, tā ir tikai vizuāla rotaļa,” biedēšanas
tēmu vērtē mākslinieks.

SAJŪSMA PAR ŠAUŠALĀM
“Par to baidīšanu man vienmēr ir
jāskaidro,” nopūšas Raids. “Bet mēs taču te
smejamies, nav jau tik briesmīgi! Laika gaitā
ir iegājies, ka tematika teorētiski it kā ir bailīga, bet ar savu attieksmi tajās šausmu ainiņās esmu iekodējis arī humoru, tā savdabīgo
pusi.” Raids savos darbos mānās un apceļas.
Savu ciklu “Pēdējā skeleta atgriešanās” viņš
sauc – sastingusi animācija. “Kurš ir teicis,
ka tai jākustas? Tu jau kusties un skaties,”
mākslinieks gardi smejas un aizved pie
vienas no vitrīnām ar komiksiem. Zīmējumā
“Atmaksa” ir vēl viens ģindenis redzams. “Tā
nav melošana, tā ir visu lietu nestāstīšana,”
turpina smiet Raids. “Kāds pēdējais?! Vienkārši smieklīgi!”
Par aizkapa lietām Raidam ir stāsts no
mācību laika koktēlniekos Liepājā: “Mūs

SAREŽĢĪTI UN MISTISKI
Raids ir ilustrējis divas tēva grāmatas.
“Kad sadarbojāmies, mūsu tikšanās reizes
bija biežas. Sadzīviskas tikšanās mūsu mūžā
ir bijušas tikai par šādām lietām pārsvarā.
Neesmu ar Viku tā īsti kopā dzīvojis ģimenē,
varbūt esmu par to priecīgs, jo Viks ir
sarežģīts cilvēks. Viņš ir liels stāstnieks, ar
viņu var sarunāties, bet es domāju, – vai mēs
tagad, no pieaugušā viedokļa, būdami katrs
ar savu pastipru redzējumu... ir labi, kā ir.
Ir vērts kādu brīdi parunāt, lai pēc tam visu
dienu būtu labs noskaņojums,” atzīst
R. Kalniņš.
Ar ilustrācijām grāmatai “Eņģelis zonā”
Viks esot tīri mierā. To tapšanā teikšana bijusi arī izdevniecībai. Otra grāmata ir “Kabatas formāta paradīzes”, diezgan dokumentāla
proza. “Tur ļāvu Raidam pilnīgu vaļu, un tur

• Raida Kalniņa un Vika
dubultizstāde “Atpakaļ
uz konstrukcijas laiku”
Liepājas koncertzālē
“Lielais dzintars”
skatāma līdz 13. martam.
atkal izpaužas viņa piesitiens no nedabiskā.
Jutu, ka viņš nemaz citādi tajā laikā nevar
vai negrib, neattīstīju nekādus iebildumus.
Būtu devis vairāk grāmatu ilustrēt, bet zinu,
ka tur atkal parādīsies šī stilistika... Manas
grāmatas ir gaišas, tajās ir daudz gaismas un
saules, galvenie personāži visi ir gaiši,” saka
rakstnieks.
No kurienes tad Raidam tendence uz
aizkapa pasauli? “Tā man ir liela mistika,
tad varbūt jāmeklē pa mātes līniju,” domā
Viks. “Viņš piedzima Rīgā, bet Raida māte ir
liepājniece, spēlēja teātrī. Raids auga viņas
tuvumā, pie viņas vecākiem, kas dzīvoja
Rāvā pie Durbes ezera. Tur daba ir ļoti skaista, esam ar Raidu kopā makšķerējuši mazajā
upītē. Nezinu, no kurienes šī strīpa viņam
radusies. Klaids arī nesaprot.”
Viks Raidu jau laikus mēģinājis pārliecināt, ka viņa klātbūtne izstādes atklāšanā
Liepājā neesot iespējama, jo trīs dienas
vajadzīgas ceļam no Dikļiem. Neskaitot tēva
un dēla sarakstes iedvesmotos komiksus,
Viks izstādē piedalās arī ar literāra darba
fragmentu. Raids stāsta, ka nejauši izlasījis to
Malēnijas materiālos. “80. gadu sākumā bija
raidījums “Malēnijas televīzija”, katru gadu
1. aprīlī. Tas bija ar melno humoru pilns – ar
skečiem, īsiem stāstiņiem par absurdām dzīves situācijām Malēnijā, kas ir valsts valstī.
Viks bija visu šo raidījumu scenārija autors.
Pēdējais scenārijs tapis no 2005. līdz 2011.
gadam. Tas jau ir uz robežas ar pārabsurdo,
bet reizē smieklīgs un interesants,” stāsta
Raids.
“Man jau tie Malēnijas scenāriji nebija
par skeletiem,” smejas Viks. “Tikai viens –
par Lāčplēsi un Melno bruņinieku. Tā sižets
pieskaņots šai skeletu ekspozīcijai. Raids
atbrauca pie manis, iekūra mūrīti, nosēdināja
mani pie tā, lai nolasu to epizodi, un nofilmēja. Vitrīnā mazā Lāčplēša skeletiņš ir saistībā ar manu scenārija fragmentu. Lāčplēša
bērnības krekliņš un tas devona laikmeta
kukainītis, rotaļlieta arī nāk no manis.” Viks
stāsta, ka Klaids esot aizbraucis uz Liepāju
un iegājis apskatīt ekspozīciju, arī nofilmējis
un parādīšot, kā tā izskatās.�
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Katrs ar saviem putniem
Inguna Spuleniece, “Kurzemnieks”

T

autas tēlotājmākslas studijai
“Kuldīgas palete” šis ir jau 50. pastāvēšanas gads. Pusgadsimts tiks
svinēts ar vairākām izstādēm, bet lielais
pasākums būšot rudens pusē. Studijas
vadītāja Iveta Brence ir pārliecināta, ka
šis brīdis “Paletei” ir ļoti ražīgs un tas
jāizmanto, tādēļ būs arī citas izstādes,
piemēram, aprīlī – “Katrs ar saviem
putniem”. “Mēs jau te arī esam katrs ar
saviem putniem,” ir pārliecināti studijas
dalībnieki.
NO VĒSTURES LĪDZ MŪSDIENĀM
“Pie jubilejas pasākuma piestrādājam nopietni – izveidota darba grupa. Mums ir doma
uz lielo izstādi aicināt visus, kas darbojušies
“Paletē”. Kuldīgas Mākslas nama pirmajā un
otrajā stāvā būs mākslas darbi, bet trešajā –
vēsturiska izstāde. Mēģināsim rādīt dažādas
tehnikas, dažādu domu lidojumu no vēstures
līdz mūsdienām. Vecākie studijas dalībnieki
vairāk strādā mājās, bet, kad tuvojas izstādes,
es viņus papurinu, un viņi atnes skaistus darbus,” teic studijas vadītāja. Viņa rāda vairākus
albumus, kur studijas vēsture piefiksēta no
pirmās dienas. Tas ilggadējās dalībnieces
Dzidras Lāces nopelns.
Šajā laikā “Kuldīgas paletei” bijuši divi
vadītāji – abi profesionāli mākslinieki.
Pēc studijas nodibināšanas to vadīja
Vilnis Rasa, pirms
deviņām sezonām
pārņēma I. Brence.
“Latvieši ir ļoti
radoši – dziedam,
dejojam, aužam,
pinam, gleznojam.
Radošums un vajadzība pēc tā nāk
no sendienām.
Tas ir meditatīvs
process, kas
palīdz aiziet no
ikdienas. Tāpēc
nav nozīmes –
esi profesionālis
vai ne,” Iveta atbild, jautāta, kādēļ profesionāla
māksliniece darbojas ar amatieriem.
ŠAURĪBĀ, BET MĪĻI
“Paletes” nodarbības notiek Mākslas
nama otrajā stāvā, kur dalībniekiem atvēlēta
viena telpa. Visi 40 studijas dalībnieki tajā
nevarētu sarūmēties pat pie vislabākās gribas, tādēļ daudzi strādā mājās, bet aktīvākie
sadala laiku. “Telpu jautājums ir tas skumdinošākais. Kad sanākam kopā, cenšamies
šaurībā būt viens pret otru mīļi un laipni,”
teic Iveta. “Paletes” dalībniece Mārīte Dupate
piebilst: “Lai arī man te patīk, nāku reti.
Atšķirībā no pārējām meitenēm, kas glezno
ar akrilu un akvareli, strādāju ar eļļu. Ja šajā
šaurībā sākšu smirdināties, būs traki.”
I. Brence skaidro, ka vislielākās cerības ir uz
Kuldīgas Kultūras centra rekonstrukciju, tur
studijai paredzētas plašākas telpas.
RADOŠIE MEITEŅU VAKARI
Uz jautājumu, kā studiju atrod jaunpienācēji, Iveta atbild: “Tas notiek pēc izstādēm,
pēc pasākumiem, kuros piedalāmies. Esam
aktīvi Kuldīgas pilsētas svētku dalībnieki,
piedalāmies Muzeju naktī, Padures muižas
pasākumos, jau kuro gadu mūsu darbi ir
skatāmi bibliotēkā. Izstādes ceļojušas arī pa
Kurzemi, bijušas Kazdangā, Rojā, Mērsragā,
Priekulē. Tie jaunie, kas iztur pirmos divus
trīs mēnešus, pie mums arī paliek. Man
vislielākais prieks un gandarījums, ka “Palete”
tik ļoti izaugusi. Kad studiju saņēmu, bijām
maziņš pulciņš.”
Ja studijas pirmsākumos tās dalībnieki
vairāk zīmēja, gleznoja un pievērsās grafikai,
tad tagad darbības lauks paplašinājies. Divus
gadus akcijā “Satiec savu meistaru!” darbojušies ar ādu – šuvuši makus instrumentiem.
Kopā ar Kuldīgas Mākslas skolas skolotāju
Danuti Sīli strādājuši ar mālu. Pārsvarā stu-
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Šī brīža “Kuldīgas paletes” kodols. Pirmajā rindā no labās: Rasa
Rasmane, Elīna Irbe un Iveta Brence. Otrajā rindā no labās: Antra
Laizāne, Gunita Rasmane, Anna Fokerota, Inese Levāna, Daina
Manguža, Mārīte Dupate, Ligita Traščenko un Daiga Rozevska.
“Kuldīgas paletes”
vecmeistares Dzidras
Lāces apkopotajos
albumos ir studijas
dzīve no pirmās dienas.
Dāmu
gleznas.

diju apmeklē dāmas, tāpēc notiek arī meiteņu
vakari, kuros katra dalās ar savu radošumu.
Iveta mācījusi iesiet grāmatas, kopā ir pērļots,
šūtas kleitas no viena auduma gabala bez
piegrieztnes.
Pagājušajā vasarā bijušas plenērā Lietuvā.
“Sapratām, ka vajag aizbraukt prom no mājām, lai netraucēti varētu nodoties gleznošanai,” skaidro Iveta. Gunita Rasmane papildina:
“Vācu grupa vakarā kafejnīcas dārzā domāja,
ka esam koris – tā dziedājām. Teicām, ka
esam brīvmākslinieces.” Savukārt Rasa
Rasmane atminas, ka vakara gaitā izveidojies
starptautisks kopkoris: “Dziedājām šlāgerus –
mēs latviski, viņi vāciski.”
SKATĪTĀJS GRIB REĀLISMU
Studijas dalībnieces uzskata, ka viņu gleznas rada prieku gan pašām, gan skatītājiem.
“Biju šokēta, kad atbrauca pie manis izvēlēties
nopirkt vienu gleznu un sāka cilāt visas pēc
kārtas, sakot, ka grib gan to, gan šo. Kad
cilvēks skatās un viņam patīk, tu jau jūties kā
paēdis. Kad manu gleznu slavēja, trīs dienas
ausis nemazgāju,” priecājas Antra Laizāne.
“Cilvēki uzslavē, un es sāku justies kā diža
māksliniece. Gan jau pēc gadiem mēs visas
būsim ļoti slavenas,” smejas Gunita.

“Pēc izstādēm bibliotēkā man bieži
piezvana, pasaka, ka redzējuši manus darbus.
Gleznas bijušas arī Snēpelē, Vilgālē, Rendā,
Turlavā... Cilvēki skatās un priecājas par
reālistiskajiem darbiem. Kaut gan eksperimentējam arī ar abstrakto mākslu, cilvēkiem
vajag pazīstamas vietas – to pašu Alekšupīti,
skaistu kaķīti uz palodzes, ziedus, Ventas tiltu,
kā fotogrāfijā,” pārliecināta Rasa.
DARBS AR PROFESIONĀĻIEM
Atbildot uz jautājumu, kāpēc nāk uz
nodarbībām, dāmas atbild: “Te ir laba kompānija!” “Kad sāku nākt uz “Paleti”, mēs vairāk
strādājām mājās, darbus nesām atrādīt reizi
mēnesī, tad arī Vilnis kaut ko pamācīja. Tagad
uz vietas apspriežamies savā starpā, gūstam
kaut ko viena no otras. Iveta mūs ir izvilkusi
saulītē. “Palete” rullē!” uzskata Mārīte. “Iveta
mums kārtīgi iemāca visu no pamatiem,”
pievienojas Gunita. “Es tiešām varu iedot tikai
pašu pamatu. Bet, lai meitenes augtu, rakstu
projektus un piesaistu labus profesionāļus. Pie
mums bija Andrejs Ameļkovičs. Viņš ir ideāls
skolotājs,” Iveta atminas. Antra piebilst: “Viņš
bija tik pacietīgs! Mēs uzdevām stulbus jautājumus, bet viņš uz visiem atbildēja.” Gunitai
arī ir sakāmais par šo nodarbību: “Studijā

mēs parasti pagleznojam dažas stundas, bet
ar Ameļkoviču strādājām astoņas stundas
pēc kārtas. Bijām pārgurušas, bet nevarējām
taču rādīt, ka kaut ko nespējam.” Iveta saka,
ka pēc nodarbības mākslinieks atzinies, ka
tik zināt gribošu audzēkņu viņam sen nav
bijis. Mākslas akadēmijā gadoties, ka runā ar
studentiem, bet teiktais netiek uztverts. “Paletes” dāmas gribējušas rast atbildes uz visiem
jautājumiem, kas sakrājušies.
JĀPADZER TĒJA
“Varu teikt, ka caur “Paleti” es atradu
sevi,” atzīst Inese Levāna. “No Alsungas
atgriezos Kuldīgā. Dienā, kad “Paletei” sākās
sezona, piedalījos vienā sociālā projektā.
Ienāca Iveta, uzrunāja auditoriju un aicināja
pievienoties. Sākumā man nebija dūšas. Tad
saņēmos, atnācu, bet biju iekšēji sastingusi,
jo visu laiku šķita, ka Iveta no manis kaut ko
gaida. Viņa saka, kā jādara, bet es nesaprotu.
Apjautu, ka patīk gleznot, bet tas, ko daru
studijā, ir skolotājai par prieku, tāpēc ka gribu
būt laba skolniece. Pēc laiciņa pamuku. Kādu
dienu nejauši atkal satiku Ivetu. Viņa prasa,
kur tik ilgi esmu pazudusi. Sāku attaisnoties
ar darbu, bet viņa saka: “Atnāc padzert tēju.”
Divas reizes atnācu uz tēju, bet trešajā reizē
atkal ķēros pie zīmuļa. Sapratu, ka Iveta gaida, lai es pati kaut ko sāku darīt, jo tikai tad
viņa var man palīdzēt, nevis tad, kad cenšos
nolasīt viņas domas un izpatikt. Reiz gleznoju pāva spalvu. Iveta man kaut ko skaidro, es
atkal nesaprotu, ko viņa grib. Brīdī, kad viņa
bija aizņemta ar citiem, kaut kādas krāsas sajaucu, kaut ko sāku smurgulēt. Iveta pienāca
un teica: “Beidzot tu esi sākusi gleznot!” Tad
arī noticēju sev.” Antra nosaka: “Es jau arī
sākumā Ivetu klausīju, stāvēju klusu. Kādas
trīs nodarbības pat tēju nedzēru.” Visas sāk
smieties: pirmajās nodarbībās neviens jaunais tēju nedzerot.
Daiga Rozevska atminas, ka pirmo reizi
uz “Paleti” atnākusi kopā ar meitu Baibu, kad
vasarā bijis plenērs: “Visi jau bija savējie, bet
es nevienu nepazinu, man neviens daudz
klāt nenāca, īsti nesapratu, ko daru. Tomēr
izturēju, piedalījos visās plenēra nodarbībās,
iepazinu cilvēkus. Septembrī sāku nākt šurp
regulāri.” Inese: “Ar Daigu sākām vienā laikā.
Man viņa vienmēr šķitusi ļoti talantīga.
Skatījos, kā viņa glezno, kā viss sanāk. Bet
man – nekā. Reiz pajautāju Daigai, cik gleznu
viņai ir. Atbildēja, ka 40, bet man pat četras
vēl nebija! Lai kāds ir talants, roka jāvingrina.
Un, tikko kādai kaut kas sanāk, Iveta vienmēr saka: “Tu tikai neatlaid!” Tā mēs visas
cenšamies neatlaist.” �
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Maza un tāla
Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”
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edz, cik neparasti sanācis ar
Saldus novada Rubas pagasta
Līkupēnu bibliotēku – vienas
afišas dēļ tāda viļņošanās! Šī afiša aicina
2. februārī pulksten 18 apmeklēt Līkupēnu bibliotēku, kur notiks Vidzemes
biedrības “Drustu acs” rīkots dzejas un
mūzikas vakars. Līkupēnos ieradīsies
pasākuma idejas autora Klāva Kalnača
grupa “Nielslens lielsliens” un dzejniece
Madara Gruntmane no Liepājas.
Klāvs nojauš, ka nokļūs vietā, kas ļoti
līdzinās viņa dzīvesvietai Raunas novada
Drustos. Abās reiz bija pasta nodaļa, veikals, klubs, sadzīves pakalpojumu punkts.
Tagad palikusi vien neliela bibliotēka tālu
no pagasta centra.
Līkupēnieši ir satraukti. Pirmkārt,
tāpēc, ka pēc diezgan ilga laika viņu mājas
būs tuvu kultūras degpunktam. Līkupēni
visos laikos bijusi nomale, tomēr pagājušā
gadsimta 70. un 80. gados vietējā bibliotekāre Ārija Klēģere bija nepārspējama
kultūras dzīves organizētāja. Viņa sarunāja
Raimonda Paula, Viktora Lapčenoka, Žorža
Siksnas, Andreja Lihtenberga, Zdislava Romanovska, Eduarda Rozenštrauha un citu
lielu mākslinieku koncertus, izrādes, dzejas
lasījumus. Par tiem notikumiem aizvien
runā detalizēti. “Pie mums bijušas visas slavenības līdz “Prāta vētras” laikam,” smaida
Līkupēnos sastaptie iedzīvotāji. “Nielslens
lielsliens” nav Latvijas supergrupa, taču
nupat izdotais albums iedrošina meklēt
klausītājus arī ārpus draugu loka.
VIDZEMNIEKA PALDIES
“Es dzīvoju Drustu pagastā. Tuvākā
bibliotēka ir mazā Gataras bibliotēka. Manas ģimenes intereses brīžam ir specifiskas,
tomēr bibliotēkā tās vienmēr var apmierināt. Bibliotekāre strādā lieliski. Es zinu, cik
vērtīga ir vietējā bibliotēka neatkarīgi no tā,
cik tā liela,” Klāvs dalās pieredzē.
Mūziķis pagājušā gada janvārī pamanījis, ka Limbažu novadā trim bibliotēkām
samazināts darba laiks, tāpēc satraucies, kas
notiks ar citām Latvijas mazajām bibliotēkām. Viņš izlēmis, ka atbalstīs bibliotēkas,
vispirms pasakot paldies darbiniecēm par
ilggadēju darbu. “Esmu dzimis 1985. gadā.
Manus vienaudžus neinteresē maz atalgots
darbs tālu prom no apdzīvotām vietām.
Esmu pārliecināts, ka mazajās bibliotēkās
cilvēki kalpo, nevis strādā, un par to esmu
pateicīgs.
Esmu jautājis bibliotekārēm, kā viņas
jūtas, ko vēlas. Dažas saka, ka iepriekšējās novadu reformas dēļ jūtas droši, taču
uztraucas par nākamo pašvaldību reformu.
Citur stāsta, ka ļoti gribētu rīkot pasākumus, taču nav naudas. Interesējos Kurzemē
par dzejas lasījumu izmaksām – izdevumi
par transportu un ciemiņu paēdināšanu
sanāk vismaz 80 – 90 eiro. Par dārgu,”
noskaidrojis mūziķis.
Viņš cer, ka līkupēniešiem noderēs tas,
ko viņš ievērojis citās bibliotēkās, – atjautīgi
un drosmīgi risinājumi, lai bibliotēka kļūtu
atraktīva, vēl vajadzīgāka un apmeklētāka.
BAUMAS UN IDEJAS
Līkupēniešiem jauns skatījums ļoti
vajadzīgs, jo vairākus gadus laiku pa
laikam pasprūk runas par nelielās bibliotēkas lietderību. Apvienotās Jaunauces un
Rubas pagasta pārvaldes vadītājai Guntai
Kalniņai gan nekad nav radušās šaubas
par bibliotēkas nepieciešamību, tāpēc viņa
ir viena no ideju ģenerētājām. Viņa arī
izprot, ka iedzīvotāju skaita samazināšanās
daudzus, ne tikai Saldus novada pašvaldību
dzen finansiālās sprukās un liek pieņemt
nepopulārus lēmumus. Pārvaldes vadītāja
ierosina dažādot Līkupēnu bibliotēkas ēkas
izmantošanu – pārveidot to par grāmatu,
periodikas un interneta pieejas punktu,
kurā var saņemt arī dažus dienas centram
raksturīgus pakalpojumus. Vecās muižas
divstāvu namam ir visas iespējas kļūt
par omulīgu vietu, kur tikties interesentu
kopām. Visas telpas, kad tajās izkurinātas

malkas krāsnis, ir mājīgas un siltas.
Vecajā namā strādā divi cilvēki – bibliotekāre (šobrīd meklē viņas aizvietotāju) un
Inita Žulpa, kuras pārziņā ir visi saimnieciskie darbi. Ja izveidotos multifunkcionāls
centrs, slodze palielinātos abām darbiniecēm, tāpēc arī atalgojums vairs nebūtu tik
pieticīgs. Risinājumu, kas daudziem pa prātam, nerealizē, jo pašvaldībai būtu jāievelk
centrālā apkure un jāsakārto kanalizācijas
notekūdeņu novadīšana.
Līkupēnu iedzīvotāji nelolo ilūzijas,
ka sagaidīs tādas investīcijas, jo “viss taču
vērsts uz izdevīgumu piepilsētā un pilsētā”.
Viņi pašvaldībai vienmēr izmaksās dārgāk
nekā blīvāk apdzīvotu vietu iedzīvotāji,
taču pašvaldība arī nedrīkst visus mērīt pēc
vienas mērauklas. “Mēs nevaram nosūtīt
vēstuli, jo līdz tuvākajai pasta nodaļai ir
11 kilometri. Mums nav normāla ceļa, pa
kuru tikt līdz Ezerei (11 km), Aucei (25 km),
Saldum (35 km). Te pat nav pieņemami mobilie sakari – signāls tik vājš, ka joprojām
staigājam pa istabu stūriem, meklējot zonu.
Internets tik bieži uzkaras, ka nevaram veikt
maksājumus, nosūtīt dokumentus, aizpildīt
deklarācijas. Vismaz mūsu bibliotēkā internets darbojas kaut cik stabili. Tāpēc šī iestāde ir ļoti, ļoti vajadzīga! Latvijā jau tagad ir
tik daudz e-pakalpojumu, un nākotnē tādu
būs vēl vairāk,” cits caur citu stāsta līkupēnieši. “Bibliotēka nav luksusa lieta, tāpēc tās
pakalpojums pašvaldībai būtu jānodrošina
arī tad, ja to pieprasītu tikai 10 – 20 cilvēki.
Pagaidām ar Līkupēnu bibliotēku saistītās
izmaiņas ir apturētas, taču rudens mums
bija ļoti grūts,” atklāj pārvaldes vadītāja.

LĒMUMA VĒL NAV
Līkupēnu bibliotēku neplāno slēgt,
skaidro Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis. Novadā baumoja,
ka pašvaldība apsverot četru bibliotēku
slēgšanu, taču tā neesot bijis. Pašvaldība
vien interesējās, vai iespējams efektīvāk
organizēt bibliotekāros pakalpojumus
pagastos, kur ir divas bibliotēkas – Rubā,
Jaunlutriņos, Nīgrandē un Zirņos. Uz to
pamudināja Jaunlutriņu piemērs, tur abās
pagasta bibliotēkās strādā viena darbiniece.
“Pagājušā gada 25. oktobrī izdevu
rīkojumu izveidot darba grupu, lai izpētītu
situāciju. Pēc dienesta ziņojuma saņemšanas vērsāmies ar iesniegumu Kultūras
ministrijā pie Latvijas Bibliotēku padomes
ar lūgumu izskatīt minēto četru pagastu bibliotēku reorganizāciju. Pašvaldība
piedāvāja Ošenieku bibliotēku pārveidot
par Jaunlutriņu bibliotēkas filiāli, Nīgrandes bibliotēku pievienot Kalnu bibliotēkai,
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Līkupēnu bibliotēka pēkšņi palika bez bibliotekāres, viņu aizvieto
Rubas bibliotēkas vadītāja Maruta Opoļska. Kamēr atradīs aizvietotāju,
Līkupēnu bibliotēka katru ceturtdienu atvērta dažas stundas.
Līkupēnus reorganizēt par Rubas iestādes
filiāli un Būtnārus – par Zirņu bibliotēkas
filiāli. Esam saņēmuši atzinumu. Visu
drīkstam, tikai ne mainīt statusu Nīgrandes
bibliotēkai,” skaidro K. Osis. Amatpersona
uzsver, ka šobrīd bibliotēku reorganizācija
nav dienaskārtībā.
Emociju mutuļus varbūt pamatīgi kuļ
runas, ka pašvaldība centralizēs lokālo bibliotēku sistēmu un ieviesīs limitu jaunu grāmatu un periodikas iegādei. Izpilddirektors
atgādina: kamēr nav pašvaldības lēmuma,
tikmēr nav izmaiņu, ko skaidrot.
Latvijas Bibliotēku padomes locekle un
Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un
muzeju vecākā referente Linda Langenfelde
bija viena no 17 speciālistiem, kas balsoja
par Saldus novada pašvaldības lūgumu
reorganizēt četras bibliotēkas. Situācija
izraisīja pastiprinātu interesi, tāpēc bija
iemesls rīkoties atšķirīgi – apmeklēt visas
iesniegumā minētās iestādes. “Mēs zinām,
ka pašvaldību budžets samazinās visā
Latvijā, tāpēc pamanām un novērtējam
pašvaldību centienus saglabāt pakalpojumu
saviem iedzīvotājiem. Bibliotēku sistēmā
vērojam elastīgu pieeju, radošus risināju-

mus. Ir paredzama vēl viena pašvaldību
reforma, tāpēc jo būtiskāk ir rast elastīgus
risinājumus,” iesaka speciāliste.
Kopumā valstī nav raksturīgi slēgt
ekonomiski neizdevīgas un maz apmeklētas
bibliotēkas. Pērn vienu aizslēdza Jelgavas
novadā – tā atradās privātā īpašumā, kas
bija kritiskā stāvoklī. “Sešām vai septiņām
mainīja statusu. Cita situācija ir ar skolu
bibliotēkām, tās likvidē reizē ar skolu.
Interesanti, ka Jēkabpils novada Tadenavas
bibliotēkā ir tikai 10 lietotāji, tomēr pašvaldībai nenāk ne prātā to slēgt. Lielākas pūles
jāpieliek, lai mainītu attieksmi pret bibliotēku darba laiku. Tas jāpielāgo iedzīvotāju
vajadzībām, tātad jāiekļauj arī sestdiena,
svētdiena. Citādi nozīmīga atpūtas un kultūras vieta nav pieejama ārpus pagasta strādājošajiem, studentiem u.c. Latvijā ir daudz
piemēru, kad bibliotēkas pakalpojumi kļūst
pieejami gandrīz katram, ja bibliotekārs
izprot savas apkaimes iedzīvotāju dienas
gaitas un paradumus.�

Veclīkupēnu muižas otrajā stāvā kopš 1949. gada ir Līkupēnu bibliotēka. Apkaimē dzīvo 150 cilvēki, pērn bibliotēku
apmeklēja 60 pieaugušie un 15 bērni.
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Mūzika

Teātris

◊ 2. februārī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” ar jaunu
programmu uzstāsies stīgu virtuozi
“Spīķeru kvartets”. Mūziķu apvienība
koncertsērijā “Personīgi” pirmo reizi
vienā programmā atskaņos vācu
romantiķa Fēliksa Mendelszona,
franču impresionista Morisa Ravela
un pašmāju talantīgā komponista
Andra Dzenīša skaņdarbus.

◊ 9. februārī Talsu un apkārtējo novadu amatierteātri pulcēsies festivālā
Ģibuļu pagasta Spāres muižā, lai izspēlētu tēmu “Ak, šī skaistā lauku
dzīve!”.
◊ 9. februārī Kuldīgas Kultūras centrā “Pannas teātris” skatītājiem
piedāvās izrādi – iepazīšanās komēdiju ar trillera elementiem “Viņi melo
labāk”. Režisors Juris Rijnieks, autors – dramaturgs Artūrs Dīcis, lomās
iejutīsies aktieri Aldis Siliņš un Ģirts Ķesteris.

◊ 3. februārī koncertzālē “Lielais
dzintars” Imanta Ziedoņa fonds
“Viegli” sniegs programmu “Viss skaidri redzams”. Koncertā uzstāsies
mūziķi, kuri piedalījušies visu trīs albumu ierakstos, – Renārs Kaupers, Jānis Holšteins-Upmanis (Goran Gora), Māra Upmane-Holšteine, Raimonds
Gusarevs (El Mars) un Jānis Strapcāns. Sniegumu kuplinās Vidzemes
kamerorķestra mūziķi diriģenta Andra Veismaņa vadībā.
◊ 3. februārī Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā notiks Edgara
Liepiņa 90. jubilejai veltīts koncerts. Piedalīsies komponisti Mārtiņš
Brauns un Juris Kulakovs, grupa “Ārprāc”, aktieris Gunārs Placēns,
dziedātāji Zigfrīds Muktupāvels, Atis Ieviņš un citi mākslinieki.
◊ 10. februārī Kuldīgas Kultūras centrā Latvijas Kultūras akadēmijas
jauktais koris “Sola” ar diriģentu Kasparu Ādamsonu piedāvās zaļumballes šlāgeru koncertu “Kurtizāņu ugunskurs”.
◊ 14. februārī Ventspils teātra namā “Jūras vārti” uzstāsies apburošā
amerikāņu blūza dziedātāja Šanna Vaterstauna un latviešu blūza grupa
“Latvian Blues Band”. Skanēs pasaulē zināmas un pašu mākslinieku
sacerētas blūza kompozīcijas.

◊ 14. februārī koncertzāles “Lielais dzintars” Eksperimentālajā skatuvē
pirmizrāde Liepājas teātra iestudējumam “Nākamgad tai pašā laikā”.
Bernarda Sleida lugas varoņi Džordžs un Dorisa ik gadu satiekas nelielā
provinces viesnīciņā. Lomās: Agnese Jēkabsone, Sandis Pēcis,
Kaspars Kārkliņš un Laura Jeruma. Režisors – Sergejs Ščipicins no
Sanktpēterburgas.
◊ 15. februāri Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrā
Armanda Ekšteta režisēta improvizācijas izrāde bērniem “Mana dzimšanas diena!”.
◊ 20. februārī Saldus Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē notiks
Vara Klausītāja režisēta zīmējumu un dejas kamerizrāde “Mīlība”.
◊ 20. februārī Ventspils “Jūras vārtos” ciemosies Mihaila Čehova
Rīgas Krievu teātris ar izrādi “Patiesība”. Floriana Zellera komēdija ir
lielisks spoguļattēls mūsdienu sabiedrībai tās visos slāņos – politiskajā,
mākslinieciskajā un sadzīviskajā.
◊ 23. un 24. februārī Ventspils Kultūras centrā notiks Latvijas amatierteātru Kurzemes reģiona skate “Gada izrāde 2018”. Tajā piedalīsies seši
Kurzemes reģiona amatierteātri ar saviem iestudējumiem.

◊ 17. februārī Saldus Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē latviešu
ģitāras virtuozs Mārcis Auziņš izpildīs savu programmu “Aizrautība”.
◊ 22. februārī Kuldīgas Kultūras centrā džeza orķestra “Mirage Jazz
Orchestra” un dziedātājas Kristīnes Prauliņas koncerts “Ar trompeti un
nošu lapu”. Koncerts veltīts komponistam un mūziķim Gunāram
Rozenbergam.
◊ 23. februārī Kuldīgas Kultūras centrā sieviešu kora “Gaisma” un vīru
kora “Gaudeamus” koncerts.
◊ 23. februārī koncertzālē “Lielais
dzintars” ar vienīgo koncertu pirmo reizi
Latvijā uzstāsies pasaulslavenais baroka
mūzikas interprets, fenomenālās balss
īpašnieks itālis Marko Bīslijs. Turpinot
ekskluzīvo koncertsēriju “Pasaule Lielajā
dzintarā”, viņš uz Liepāju atvedīs Itālijas
agrīnā baroka aizkustinošās dziesmu melodijas un temperamentīgās dejas.
◊ 24. februārī Blīdenes
kultūras namā “ekoloģiskās mūzikas” grupas
“Ducele” koncerts.

◊ 1. februārī Liepājas Latviešu biedrības nama izstāžu galerijā tiks atklāta filmas “Nameja gredzens” (2018) tērpu izstāde, ko radījusi pieredzes
bagātā kostīmu māksliniece Sandra Sila. Šāda ekspozīcija ir neparasts
notikums, jo filmai kopumā radīti vairāk nekā 300 tērpu komplekti, kuru
darināšanā piedalījušies daudzi Latvijas amatnieki, kā arī rotu un butaforiju mākslinieki. Izstādē tuvplānā varēs ieraudzīt krāšņākos filmas tērpus.

◊ 24. februārī Ventspils
“Jūras vārtos” mūzikas
teātris “Sapnis” piedāvās
Kārļa Skalbes pasaku “Kā
es braucu Ziemeļmeitas
lūkoties”. Tajā skanēs
A. Graubas “Ziemeļmeita”,
A. Grāvera “No tēvu zemes”, “Kailass” un daudzas
citas grupas “Jumprava”
dziesmas kora izpildījumā.

◊ 2. februārī Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā tikšanās ar saldenieku, mini diorāmu veidotāju Māri Leju. Līdz 17. februārim
apskatāma viņa darbu izstāde “Kara un sadzīves ainas modelismā”.
◊ 6. un 7. februārī Talsu novada Lubes kultūras namā un Tiņģeres pilī
Īves pagastā būs iespējams piedalīties sveču liešanas darbnīcās, ko
vadīs māksliniece Baiba Kalna.

Māksla
◊ Līdz 24. februārim Kuldīgas
Mākslas namā Latvijas Mākslas
akadēmijas keramikas un tekstilmākslas
apakšnozaru pasniedzēju un studentu
darbu izstāde “Māls un pavediens”.
Laikmetīgs skatījums uz latviešu lietišķās
mākslas tradīcijas stūrakmeņiem.
◊ No 18. janvāra Kuldīgas novada
muzejā skatāma Kuldīgas mākslinieka
Kārļa Dazarta gleznu izstāde “Kuldīgas
un Latvijas ainavas pastelī”. Darbu tematika ir daudzveidīga, bet lielākā
daļa pasteļu atklāj mākslinieka skatījumu uz dabas vienreizīgumu.

Iznāk vienu reizi mēnesī.
Izplatīts kā reģionālo laikrakstu
“Kurzemes Vārds”, “Kurzemnieks”,
“Saldus Zeme” un “Talsu Vēstis”
bezmaksas pielikums.

KURZEMES KULTŪRAS PIELIKUMS

Citas lietas

◊ 9. februārī Liepājas Latviešu
biedrības namā notiks tautas
deju labdarības koncerts “Sadancojam Liepājā”. Piedalīsies
deju kolektīvi no Bauskas, Rīgas,
Saldus, Kuldīgas, Jūrmalas un
Liepājas. Ieeja koncertā par
ziedojumiem, lai ar sabiedrības līdzdalību sniegtu atbalstu
Liepājas tautas deju ansambļa
“Rucavietis” dejotājas četrgadīgajam māsas dēliņam Dāvim, kuram
nozīmēta jauna ārstēšanās ar medikamentiem un terapija.
◊ 9. februārī Livonijas ordeņa pilī Ventspilī notiks ziemas turnīrs
“Sv. Valentīns”. Tajā būs rožu kaujas, viduslaiku lasījumi, darbnīcas,
dziesmas un dejas.
◊ 16. februārī Dundagas kultūras pilī izskanēs mazo vokālistu konkurss
“Dundagas balss pavēlnieks 2019”, kurā aicināta piedalīties novada
jaunākā paaudze.

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”).
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