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Pirmajā kadrā apvienoti dažādi
elementi – tajā attēlots cilvēks,
kurš noslīcinās āliņģī, ledus gabalā
iesalusi zivs un galvenais varonis,
kurš tiek ierauts 1913. gada
Jaungada svinībās.

Gads pirms filmas
“

Agrita Blumberga, “Talsu Vēstis”

Galvenais filmas vēstījums ir tāds,
ka mēs nevaram nofiksēt laiku,
kurā dzīvojam. Mēs nepamanām,
kā radikalizējas lietas ap mums un ka
laiks pirms pasaules kara savās ekstrēmajās izpausmēs ir līdzīgs laikam, kurā
mēs dzīvojam šobrīd. Tas ir vēstures
atgādinājums, lai mēs beidzot apstātos
un ieraudzītu to, kas notiek pasaulē,” savas jaunās spēlfilmas “Gads pirms kara”
uzņemšanas laikā atzina režisors DĀVIS
SĪMANIS. Par piemērotāko vietu filmas
pirmajam kadram, kur notiek daudz
savstarpēji pakārtotu darbību, viņš izvēlējies vēsturisko Talsu apkārtni.
SENTIMENTĀLS ATSKATS
Filma “Gads pirms kara” ir traģikomisks
stāsts par 1913. gadu – laiku pirms Pirmā
pasaules kara, kad visa pasaule piedalās
dažādu veidu ekstrēmismos. 1913. gada
notikumus, kas ir vēsturiskos faktos balstīti,
piedzīvo personāžs vārdā Pēteris Mālderis –
terorists, sociālistiskās iekārtas atbalstītājs
un ļoti noslēpumaina personība. Ļaujoties
romantiskai kaislībai, viņš iemīlas un tiek
ierauts noslēpumainos notikumos, kas
raksturo 1913. gadu.
Tā kā D. Sīmanis pēc izglītības ir
vēsturnieks, vēsturiskas rekonstrukcijas ir
lauciņš, kurā viņš vienmēr darbojies. Periods pirms kara un Pirmais pasaules karš
viņu īpaši interesē, jo tie parāda Eiropas
racionālās 19. gadsimta sabiedrības bojāejas
laiku. Daļa civilizācijas intelektuālās bagātības tika neatgriezeniski zaudēta, tāpēc uz šo
periodu viņš vienmēr atskatās ar sentimentu. Mūsdienās vēsture neatkārtojas, bet tā
piedāvā zināmas mācību stundas. Vēstures
klātbūtne un mēģinājums rast saistību
ar vēsturisku stāstu ir svarīgs kaut vai
tādēļ, ka dzīve mūsdienās kļūst daudzkārt

koncentrētāka un cilvēki pievērš uzmanību
pasaulei sev apkārt.
REZULTĀTS IR AUTENTISKS
“Nav tā, ka Talsos kaut kas būtu vairāk
vai mazāk nozīmīgs, bet tajā pašā laikā
ir svarīgi, ka Talsi varēja piedāvāt mums
precīzu filmēšanas vietu pirmajam kadram
– ļoti sarežģītam kadram, kur notiek daudz
savstarpēji pakārtotu darbību. Tieši Talsos
bija iespējams nofilmēt ūdenstilpi, kas atrodas blakus vēsturiskai pilsētai. Citas tādas
vietas Latvijā nav – no šāda skatupunkta
Talsiem bija ko piedāvāt,” norādīja režisors.
Viņš atzina, ka liela pretimnākšana bija
gan no pašvaldības, gan vietējo iedzīvotāju
puses. Iepriekšējā dienā tika izzāģēts āliņģis
un izvietoti rekvizīti, līdz ar to viss noritēja
gludi. Kadra uzņemšana neaizņēma daudz
laika, un nebija vajadzīga pārcilvēciska enerģija, lai to realizētu. Pirmajā kadrā apvienoti
dažādi elementi – tajā attēlots cilvēks, kurš
noslīcinās āliņģī, ledus gabalā iesalusi zivs un
galvenais varonis, kurš tiek ierauts 1913. gada
Jaungada svinībās. “Grūtības radīja tas, ka
bija vajadzīgs cilvēks, kurš lec āliņģī. Tas pats
par sevi sagādā grūtības, jo nav jau tā, ka visi
cilvēki būtu gatavi ziemas vidū lēkt ledainā
ūdenī. Mums bija profesionāls ūdenslīdējs,
kuram pēc katra kadra vajadzēja nožāvēties.
Tas, protams, paildzināja filmēšanu, bet gala
rezultātā efekts ir ļoti autentisks,” skaidroja
D. Sīmanis.
FILMĒŠANAS LAUKUMĀ –
PIECAS STUNDAS
Aicinājumam pieteikties masu skatam
atsaucās desmit talsenieki, bet atlasi izturēja
četri. Viens no galvenajiem kritērijiem, pēc
kā dalībnieki tika vērtēti, bija vēsturiskais
izskats un atbilstība laikam, kas filmā tiek
apskatīts. Marta Kučere, kura atainoja
ietekmīgu pilsētas dāmu, atklāja, ka viņas
uzdevums bija labi izskatīties, dejot un galvā

iztēloties mūziku, ko it kā spēlē vijolnieks.
Brīdī, kad garām gāja galvenais varonis, viņa
iedrošināja to pievienoties svinībām. Par
šādu iespēju pieteikties masu skatam jauniete
uzzināja no runas kultūras pasniedzējas, kura
internetā bija ievietojusi informāciju. Daudz
nedomājot, M. Kučere izlēma to izmantot.
Lai gan diena bija gara un nogurdinoša, viņa
sevi uzskata par ieguvēju. “Zināju, ka tādējādi
iegūšu lielisku pieredzi, un tā arī bija. Esmu
priecīga, ka varēju to piedzīvot. Ieradāmies
jau pulksten 8 no rīta, tērpu mākslinieki mūs
saģērba, sataisīja matus, un pēc tam devāmies
uz filmēšanas laukumu, kur pavadījām piecas
stundas. Šī bija pirmā reize, kad filmējos
masu skatam. Jutos kā īsta aktrise, jo par
mums ļoti rūpējās. Ja palika auksti, atnesa
tēju, un visu laiku jautāja, kā jūtamies. Tā
tiešām bija laba sajūta,” iespaidos dalījās
talseniece. Viņasprāt, ir svarīgi atskatīties
pagātnē, jo tikai tā mēs spēsim novērtēt to,
kas mums ir dots tagadnē.
BRĪVS NO UZSLĀŅOJUMIEM
Talsenieks Emīls Plucis filmēšanai pieteicās, draudzenes Martas mudināts. “Šķita, ka
vajag pamēģināt kaut ko jaunu. Tā arī darījām. Uz filmēšanos ieradāmies ap astoņiem,
nezinādami, ko mums liks darīt. Kad ieradās
komanda, mūs uzreiz aizveda uz ģērbtuvi un
sāka ietērpt jaunajos tēlos. Uzzinot, ka būšu
vijolnieks, nobijos, jo nekad nebiju turējis
rokās vijoli,” skaidroja E. Plucis.
Pēc pārtraukuma intensīvs darbs turpināsies vasarā, un uz ekrāniem filma nonāks
nākamā gada rudenī. “Galveno lomu filmā
atveido čehu tautības aktieris Petrs Buhta.
Biju pārliecināts, ka galvenajai lomai ir
nepieciešams aktieris ārpus Latvijas. Tā kā
Čehija un Lietuva ir valstis, kuras ar Latviju
kopražo filmu, tika pieņemts lēmums
meklēt aktieri vienā no tām. Gan Lietuvā,
gan Čehijā bija diezgan nopietna aktieru
atlase. Galu galā nonācām pie čehu aktiera.

RŪDOLFA LIEPIŅA FOTO

“Pirmajā pasaules karā daļa civilizācijas intelektuālās bagātības tika
neatgriezeniski zaudēta, tāpēc uz šo
periodu vienmēr atskatos ar sentimentu,” atklāja filmas režisors un
scenārija autors Dāvis Sīmanis.
Tieši tādēļ, ka viņš Latvijas skatītājiem nav
pazīstams, viņš netiks asociēts ar savām
iepriekšējām lomām. Viņš ir brīvs no
uzslāņojumiem. Latviešiem labāk pazīstami
aktieri, ar kuriem strādājam ziemas periodā,
– Lauris Dzelzītis un Eduards Johansons.
Tūlīt noslēgsim atlasi par galveno sieviešu
lomu. Mums ir vairākas pretendentes, un
rezultāts varētu būt interesants,” filmas
aprises iezīmēja D. Sīmanis. �
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Jaka visam mūžam

TLMS “Kursa” 60 gadu jubilejas
izstādē Liepājas muzejā greznojas
Aivas Dzenītes Nīcas jaka.
Linda Kilevica, “Kurzemes Vārds”

P

agājušā gadsimta vidū Dienvidkurzemē pie tradicionālā apģērba nēsātas adītas jakas, kādas raksturīgas
tikai Nīcā un Rucavā. Izskatās, ka pēc
nepilniem simt gadiem tīkla patentadījumā darinātie siltie un izturīgie apģērba
gabali atkal būs modē. Adāmadatas ņirb
Liepājā, Rucavā un arī Rīgā. Turklāt
iedvesmu un padomus tagad var pasmelties Latvijas Nacionālā kultūras centra
(LNKC) izdotās grāmatas “Dienvidkurzemes adītās jakas” lappusēs.
PRAKTISKAIS LATVIETIS
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma Apģērba un tekstila kolekcijā glabājas
septiņas tīkla patenta adījumā darinātas
jakas. Pēc pierakstītajām ziņām pieļaujams,
ka tās darinātas 19. gadsimta beigās –
20. gadsimta sākumā. 2011. gadā LNKC
notika pirmais seminārs, kas bija veltīts
Rucavas jaku izpētei un adīšanai. Arī
Rucavas tradicionālās kultūras centrs
iesaistījās jaku adīšanā un izpētē.
Liepājas Tautas lietišķās mākslas studijas
“Kursa” meistares Aiva Dzenīte un Vija Markovska uzskata, ka Dienvidkurzemes jaku
adīšana ir gan profesionāls izaicinājums, gan
arī saistās ar sava novada kultūras mantojumu un godu mūsdienās. V. Markovska
pie adīto jaku darināšanas ķērusies pirms
gadiem pieciem, A. Dzenītei stāžs mazliet
īsāks – trīs gadi. “Šī man ir trešā Rucavas
jaka,” savu adījumu rāda Vija. “Ideja adīt
Rucavas jakas radās tāpēc, ka es pati esmu
no tās puses, arī mana vecmamma bija liela
adītāja. Pirmo jaku adot, braucu mācīties pie
Rucavas sievām. Nākamo darinot, mazlietiņ
konsultējos pie Kurzemes tautastērpu centra
vadītājas Lias Monas Ģibietes, kura daudzas
labas lietas pastāstīja,” saka meistare. Pašai
šāda jaka vēl tikai tapšot, līdz šim tās darinātas citiem. “Praktiskais latvietis,” par sevi
pasmaida V. Markovska, “man tas sākums
bija vairāk praktiska iemesla dēļ. Manai
vedeklai bija Rucavas tautastērps uzdāvināts.
Tā kā man arī kaut ko vajadzēja dāvināt, pirmā, ko es uzadīju, bija Rucavas jaka vedeklai
dāvanā.”
TAMBORĒT INTERESANTĀK
A. Dzenīte noadījusi trīs Nīcas jakas. Adīt
tādu sev pagaidām neesot plānots. “Man
pašai nav nekādas saistības ar Nīcas novadu,”
viņa atzīstas. Uz adīšanu pamudinājuši
divi iemesli – tehniski interesants raksts un
tamborēšana, kas Aivai patīkot daudz labāk
nekā adīšana. “Daru to tāpēc, ka man ir
interesanti notamborēt šādu,” meistare tur
rokās košu Nīcas krāsās darinātu rakstainu
tamborējumu. “Es nemācēju, bet tieši Nīcas
jakas dēļ iemācījos.” Tamborētās slejas Nīcas
jakai liek apakšmalā un priekšā, ar tām
apdarina aproces un kabatiņas. Šāda Nīcas
jaka ir interesanta kombinācija adījumam
ar košu tamborējumu. “Tie ir Nīcas etnogrāfiskie raksti, nozīmēti no grāmatas,” lepojas
A. Dzenīte. Nīcas jaku apdares mēdz būt arī
izšūtas krustdūrienā, papildina TLMS “Kursa” vadītāja Ilma Rubene. Jaunajā grāmatā
“Dienvidkurzemes adītās jakas” viņa uzmeklē lappusi, kura liecina, ka ir arī Rucavas
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Vija Markovska (no kreisās) noadījusi Rucavas jaku, kas noklāta uz stellēm. Aiva Dzenīte lepojas ar košo tamborējumu
Nīcas jakai.
Rucavas sievu
vadītāja
Sandra Aigare
(no kreisās)
Māras Tapiņas
adītajā Rucavas
jakā un Irēna
Šusta Rucavas
tautastērpā
grāmatas
atklāšanā
Rīgā. Pašadītas
jakas Rucavā
ir Aleksandrai
Maksakovai un
Dacei Lipartai,
Rīgā tādas
ir Dacei, Ingai
un Mārai
Tapiņām.
Ideja veidot izdevumu “Dienvidkurzemes adītās jakas” radusies jau 2010.
gadā, stāsta LNKC Tautas lietišķās
mākslas eksperte Linda Rubena.
Nu grāmata pieejama iedvesmai un
ierosmei. Bet Dienvidkurzemes adīto
jaku virtuālo izstādi var apskatīt
centra mājaslapā lnkc.gov.lv.
jaka, kas darināta kombinētā tehnikā. “Pati
greznākā Rucavas jaka ir ar tamborējumu.
Lielākoties ir adītas,” viņa saka.
“Es vairāk uz mūsdienīgo, senos rakstus
neesmu tik ļoti pētījusi,” norāda V. Markovska. Arī I. Rubene stāsta, ka modernā
Dienvidkurzemes jakā “etnogrāfija pārcelta
šodienā”: “Grāmatas atklāšanā bija meitene,
kurai jaka bija mašīnadījumā, bet maliņas
stilistiski pārliktas šodienā. Man liekas ļoti
forši, ka senais neiet zudībā, ka uz tā pamata
rada modernu apģērbu. Kam interesē jaku
adīšana, lai nāk pie mums. Studijā parādīsim
paraugus un dosim padomus.”
VĒJŠ CAURI NEPŪŠ
Protams, pēc standartiem jakai jābūt
dabīgai un arī nekrāsotai – tādai, kāda vilna
nāk no aitas, saka Vija. “Arī košajai Nīcas
jakai jābūt dabīgai,” piebilst Aiva. “Nekrāsotas vilnas dzija ir vissiltākā. Ja sāk krāsot,
tā zaudē šo īpašību. Jakas ir biezas un siltas.
Adījums ir ļoti blīvs, tāpēc arī silts. Ja vajag
etnogrāfiski pareizi, tad ir ļoti stingri jāada,
nevis tā vaļīgi. Tad arī vējš cauri nepūš. Droši
vien doma tāda arī bija senatnē, izvēloties
adījumu jakām.” Šādu pamatīgu jaku blīvuma dēļ nav tik viegli uzraut un sabojāt. “Tā ir

mūžam. Uzadīja jaku, un ilgam laikam bija,
tā jau agrāk darīja,” saka V. Markovska.
Aiva gan smej – ja katru dienu valkās,
pie datora sēžot, tad piedurknes nodils. Ja
valkās tikai pie tautastērpa, tad noteikti visam mūžam. Tīrīšana un kopšana šādai jakai
esot kā jau vilnai vispār. “Labāk neuzmest
virsū Rucavas balto sviestu, bet trāpīt to
mutē.”
V. Markovska norāda, ka šāda jaka tīkla
patentadījumā top visas sezonas garumā:
“Ļoti darbietilpīgs process, ļoti ilgi iet, kamēr
uzada.” A. Dzenīte piekrīt, ka šis raksts
esot grūti adāms. “It kā vienkāršs, principā
piedalās tikai divi valdziņi, bet ir grūti izadīt
nez kāpēc. Labāk ir nekļūdīties adot,” viņa
saka. “Ja raksts nojūk, tad ir, kā ir... Tad ir
labu gabalu jāārda atpakaļ, līdz tiek uz ceļa,”
zina Vija. Abas adītājas atzīst, ka šie nav
rokdarbi, kuri top, kā adītājas mēdz stāstīt,

– kamēr skatās seriālu, tikmēr gatavs. “Tad
nākamajā dienā var iznākt iet atpakaļ tik,
cik ir padarīts iepriekšējā vakarā,” smej Vija.
Tamborēšana nebūt nav vieglāka, un ne tikai
raksta dēļ. I. Rubene atklāj, ka esot sarežģīti
piekombinēt tamborēto daļu, lai būtu paplatinājums: “Jo pašā jakā tā nav, tikai tamborējumā, kas nāk uz oranžajiem brunčiem, kuri
jau tā ir kupli. Nav vienkārši.”
Košās krāsas jaku apdarēs I. Rubene
skaidro ar to, ka Nīcā un Rucavā agrāk
ienāca ķīmiskās krāsvielas: “Tāpēc šie tērpi
ir košāki, ka tādas krāsas bija pieejamas.
Tādu košumu ar dabīgām krāsvielām nevar
dabūt.” Meistares spriež, ka nīceniecēm
bruncis ir košāks, tāpēc dekorētās jakas vairāk piepas pie sarkanā brunča. Rucavniecēm
savukārt brunču apakša ir krāsaināka, rotāta
ar lentēm, tāpēc augšai vairs nevajag tādu
spilgtumu.�

DIENVIDKURZEMES ADĪTĀS JAKAS
• Izplatība aizsākusies 19. gadsimta otrajā pusē Rucavā un
Nīcā.
• Jakas adītas vienkrāsainas, no brūni pelēkas, baltas un melnas vilnas dzijas.
• Adījuma raksta reljefs jaku iekšpusē liecina, ka tās adītas
divos atšķirīgos tīkla patenta adījuma variantos.
• Jakas darinātas augumam pieguļošas ar paplatinājumu no
jostas vietas, garām, šaurām piedurknēm, nelielu stāvu apkaklīti un rotātas ar krāsainām, dekoratīvām joslām.
• Aizdare ar metāla āķiem vai pogām.

AVOTS: LNKC

VĒSTURE

FEBRUĀRIS / 2019

3

Kalpaka
vārdā
“

Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

Dižens cilvēks vienmēr ir kā pērkona negaiss. Viņš brāzmo debesīs,
kamēr citi vēl gaida, kad tiks
satricināti,” teicis skotu filozofs Tomass
Kārlails. Neatkarības kara jeb Brīvības
cīņu atceres 100. gadā esmu pieķērusies
ne mana laikmeta un tautas publicista
atziņai. Pamazām rimst grandiozās
Latvijas valsts simtgades svinības un ar
labpatiku var filozofēt par pagātni. Ko tā
dod manai un nācijas pašapziņai?

VAROŅA LAUKUMĀ
Saldus pusē samērā bieži pieminam
neatkarīgo latviešu pirmo militāro komandieri Oskaru Kalpaku, jo viņu nošāva
Neatkarības kara sākumā, 1919. gada 6.
martā, pārpratuma kaujā Airītēs, Zirņu
pagastā. Kad iestājās miera laiks, Kalpaka nāves vietā viņam uzcēla pieminekli
un muzeju. Piemiņas zīmes, plāksnes un
pieminekļus varonim atklāja arī citur.
Atmodas gados Kalpaka piemērs stiprināja
ticību neatkarīgas Latvijas idejai. Vidzemnieka īsajā biogrāfijā joprojām atrodam
trāpīgus vārdus Lāčplēša dienai.
Saldeniekiem Kalpaka vārds ir
klātesošs ikdienā, jo viņa vārdā nosaucām
Saldus centrālo laukumu. Tā ir mūsu
vieta randiņiem, svētkiem un greznībai
rāmi vērot pilsētu. Bērni O. Kalpaka
laukumā spēlē ķeriņas un skrituļo – par
simtgadīgiem notikumiem domā retais.
Datu bāzes “Lursoft” adrešu katalogs
uzrāda, ka Saldus nav unikāla pilsēta,
– Kalpaka vārdā nosaukts laukums arī
Jēkabpilī. Pulkveža vārdu nes iela Skrundā,
Kuldīgā, Liepājā, Rīgā, Daugavpilī un vēl
deviņās pilsētās. Ar Kalpaka vārdu papildināts Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas
nosaukums, vēl nesen arī Skrundas novada
Rudbāržu pamatskolas. Nesvarīga cilvēka
piemiņai nebūtu tik daudz nesēju.
MĪTS UN REALITĀTE
“Pulkvedis Oskars Kalpaks ir mitoloģizēts Neatkarības kara simbols, jaunas
nācijas varonis. Viņa personības izpēte
ne vienmēr bijusi zinātniska, taču ir arī
neapstrīdama patiesība: par Kalpaka garu
runājam tāpēc, ka bezcerīgā situācijā viņš
uzņēmās atbildību par neatkarīgas Latvijas
ideju. Tolaik lielākā daļa sabiedrības viņam
neticēja,” skaidro saldenieks Klāvs Zariņš,
Latvijas Kara muzeja Starpkaru vēstures
nodaļas vadītājs. Janvārī Latvijas Kara
muzejā Rīgā atklāja viņa kolēģu veidotu
ekspozīciju, kas skaidro notikumus un
procesus Latvijā no 1918. līdz 1920. gadam.
Ne miņas no atmodas daudzinājuma
un ulmaņlaiku slavinājuma – pulkvedis
pieminēts dažās epizodēs. “Varonis nav
gāzts, taču Neatkarības kara izšķirošajos notikumos viņa loma nebija tik liela.
Pulkveža ieguldījums netiek apstrīdēts,
pavisam vienkārši – kolēģi viņa devumu
nav pārspīlējuši. Neatkarības karš ir ļoti
sarežģīts, tajā ir daudz varoņu,” skaidro topošais vēstures doktors K. Zariņš.
Viņaprāt, teiksmainie nostāsti par cara
armijā rūdīto profesionāli iedvesmo, tāpēc
ir vērtīgs resurss nacionālai pašapziņai,
tomēr nedrīkst zaudēt mēra izjūtu.
“Man visnozīmīgākā mācība, ko atrodu
no Kalpaka personības, – esi uzņēmīgs
un drosmīgs arī bezcerīgā situācijā.
1918. gada 18. novembrī Latvija ir tikai gribas izpausme uz papīra, nevis reāla valsts.
Sabiedrība netic neatkarīgai Latvijai, par
kuru runā Latvijas Pagaidu valdība jeb
Ulmaņa alternatīva. Vairākums gaidīja no
Krievijas atgriežamies savus brāļus, vīrus,
dēlus – sarkanos strēlniekus – un viņu
aizsargātos lieliniekus. Ulmaņa valdības
sabiedrotos, vāciešus, neieredzēja. Kalpaks
tik un tā sargā savas nācijas augstāko
gribu. 1905. gada revolūcijā latvieši guva
apziņu, ka viņiem izdodas iestāties par

Brīvības cīnītāja Mārtiņa Šmita no
Cieceres pagasta rakstītā četrrinde
atklāj, kāds bija neatkarīgo karavīru
noskaņojums.
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Leģendās ir liela deva patiesības –
pulkvedis Oskars Kalpaks bija
vispusīgi izglītots, muzikāls,
ar noturīgu pārliecību, apdomīgs
un izlēmīgs, godīgs, ar dzirksti acīs.
savām tiesībām, savukārt Pirmajā pasaules
karā un Brīvības cīņās ieguvām pašapziņu,
ka varam iestāties par valsti. Uz lielu impēriju drupām radās vairākas nacionālas
valstis, taču ne visas saglabāja neatkarību,”
turpina vēsturnieks.
KAROGA SPĒKS
Latviešu naids pret vāciešiem ķēra
visus kalpakiešus – viņus apsaukāja par
līdzskrējējiem, marionetēm un Ulmaņa
mopšiem. Pagaidu valdība ar neatkarības
lozungiem pulcināja brīvprātīgos. Atsaucās
226 studenti un inteliģenti. Pēc diviem
mēnešiem, kad Kalpaks krita, sabiedrība
sāka cienīt kalpakiešus, un Neatkarības
kara beigās zem viena karoga gāja 76 000
karavīru. Vecākajam bija 89 gadi, jaunākajam – 10.
Karoga tēma neiziet no prāta pēc sarunas ar Aivaru Tēraudu, vienu no pirmajiem O. Kalpaka piemiņas fonda biedriem,
šīs organizācijas un Airīšu muzeja bijušo
vadītāju, Druvas vidusskolas skolotāju.
Viņaprāt, varoņi vajadzīgi visos laikos,
jo viņi nacionālai kopienai norāda, kam
līdzināties un pēc kā tiekties.
“1918. gada pavasarī Kalpaku demobilizēja no cariskās Krievijas armijas, jo
bija jukas. Viņš bija viens no tiem, kuri
iedomājās sava pulka dokumentus un
karogu nogādāt pulka bāzē Kostromā,
dodoties ļoti garā un bīstamā ceļā. Pastāv
nerakstīts likums, ka bez pulka karoga nav
arī pulka, tāpēc par šādu rīcību viņš būtu
pelnījis cara armijas apbalvojumu. Kalpaks
bija pienākuma cilvēks,” uzsver A. Tērauds.
Pulkvedim Latvijā nebija oficiāla karoga
un reputācijas, tomēr tik un tā viņš divos
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mēnešos mainīja vēstures gaitu un nākamajām paaudzēm atstāja svarīgu atskaites
punktu izturībai un nacionālai drosmei.
VILNIS SAPLOK
Pulkveža radiniece Jūlija Faltena
pārliecina, ka drosmīga sirds nav dzimtas
ģenētiskais mantojums, citādi būtu arī
viņai, Kalpaka brāļa mazmazmeitai. “Zinu,
ka man tādas drosmes nav. Man vienmēr
jādomā, kur viņam tāda radās... Latvijas
ziemā salstu, tāpēc apbrīnoju mūsu brīvības cīnītājus, kas jebkuros laika apstākļos
varēja dzīvot, karot, ārstēties, ticēt...”
aizdomājas J. Faltena.
Viņai Kalpaku dzimtas pamatvērtības
saistās ar vecmāmiņu Olgu Lizeti Drinkenu. “Vecmāmiņa nekad nenogura, strādājot
no rīta līdz vakaram. Kalifornijā vienā
ielā dzīvoja gandrīz visa latviešu kopiena.
Vecmāmiņa rīkoja svinības – viņai pietika
enerģijas visu izdarīt, būt pret katru
viesmīlīgai, uzturēt sarunas. Vecmāmiņas
mājā vienmēr bija viņas onkuļa Oskara
bildes. Uzaugu ar stāstiem par viņu un
teiksmaino, tālo Latviju,” atceras Jūlija.
Senča nopelnus Amerikas latviete
izprata, kad bija sakrājusi gana daudz zināšanu par vēsturi. Tā notiek ar daudziem,

tāpēc bērni regulāri jāved kopā ar vēstures
aculieciniekiem – uzskata Dzintars Strauts,
bijušās O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktors un pērn “Jumavas” izdotās
grāmatas par pulkvedi autoru kolektīva
dalībnieks.
Savulaik Rudbāržu pamatskolā, vienā
no Kalpaka vienības mītnes vietām,
notikuši vērienīgi piemiņas pasākumi,
kuros piedalījušies ievērojami mākslinieki.
“Rudbāržu pamatskolā bijām izredzēti,
jo dzīvojām uz Kalpaka viļņa. Tas noplok
divu iemeslu dēļ: mūžībā aiziet paaudze,
kura ulmaņlaikos bija mācījusies par Kalpaku, un netālu no Lēnām nīgrandnieks
Jānis Blūms uzcēla kalpakiešiem, arī savam
tēvam, pieminekli. Tagad tur tiekas sirmie
vīri, bet jaunsargi dod svinīgo zvērestu,”
skaidro Dz. Strauts. “Gars neattīstās no
viena cilvēka. Tas rodas tur, kur pulcējas
daudzi ar kopēju apziņu un apņemšanos.
Nevaru Kalpaka garu formulēt vārdos
(tas būtu jādara filozofam), taču skaidri
zinu: esmu to izjutis. Patriotisms ir tikai
kā virsskaņa tam visam. Kaut kas līdzīgs
mostas, kad latvieši gūst lielus panākumus
sportā, mākslā, notiek Dziesmusvētki.
Līdzīgas izjūtas man raisa saruna ar vecu
cilvēku, jo saskaros ar latvisku domāšanu,
tikumiem un cēlām īpašībām. Kalpaka
gars man asociējas ar militāro jomu, tāpēc
tas saistās ar pārliecību: Latvija ir. Latvija
būs. Latvija bija, jo kāds par to cīnījās.
Kalpaka gars mīt kolektīvajā atmiņā,”
uzskata Dz. Strauts.�
Latvijas Kara muzeja jaunā
ekspozīcija par Neatkarības karu
(1918–1920) parāda, ka uz Latvijas
nākotni atšķirīgi raudzījās lielinieki,
vācu politiķi un karavīri, neatkarīgās
Latvijas aizstāvji un Krievijas
impērijas atjaunotāji. Latvijas
teritorijā sadūrās 14 valstis un
bruņotas vienības no Krievijas,
Vācijas, Somijas, Dānijas, Igaunijas,
Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas
Tautas Republikas, Ukrainas.
Kalpakiešu un Pagaidu valdības
ideja par suverēnu valsti
apvienoja arī Latvijas krievus,
ebrejus un vāciešus,
zviedru brīvprātīgos
un amerikāņu lidotājus.
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Teātris

Mūzika
◊ 8. martā Talsu novada muzejā notiks Rūtas Sandijas Misiņas solokoncerts “Mīlestības vēstules”.
◊ 8. martā Kuldīgas novada muzejā uz muzikālu
salonvakaru aicina aktrise Karīna Tatarinova.
Gluži kā pagājušajā gadsimtā, Bangertu villas
viesiem būs iespēja veldzēties mūzikas skaņās,
baudot saviesīgas sarunas patīkamā gaisotnē.

◊ 3. martā Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā notiks
Saldus Tautas teātra pirmizrāde “Sniega karaliene”. Pamācošo pasaku
lugu par draudzību un mīlestību režisējusi Inese Legzdiņa, mūzikas autors
– saldenieks Andris Akermanis.
◊ 5. martā Ventspils “Jūras vārtos” Latvijas Nacionālā teātra izrāde
“Cīrulīši” (režisors Edmunds Freibergs).

◊ No 9. līdz 16. martam koncertzālē “Lielais
dzintars” notiks 27. Liepājas Starptautiskā
zvaigžņu festivāla koncerti. Festivālu 9. martā
atklās Liepājas Simfoniskais orķestris (LSO)
un Rīgā dzimušais, pasaulslavenais Izraēlas
čellists Miša Maiskis. 10. martā džeza vakarā
uzstāsies trīs brāļi, džeza mūziķi no Dānijas
“3xHess”. 14. martā muzicēs kamerorķestris
“Sinfonietta Rīga” Normunda Šnē vadībā, solists būs klarnetists Guntis
Kuzma. 15. martā notiks pianista Vestarda Šimkus solokoncerts. 16. martā
festivāla noslēgumā koncertā “Elgars. Gerontija sapnis” kopā ar LSO
dzirdēsim Valsts akadēmisko kori “Latvija” un solistus Rihardu Mačanovski,
Tūri Dedi un Marku Vildi. Pie diriģenta pults – Risto Josts.
◊ 10. martā Brocēnu kultūras un izglītības centrā grupas “Baritoni”
koncerts.
◊ 15. martā Kuldīgas kultūras centrā, bet 16. martā Nīgrandes pagasta
Kalnu kultūras namā ar koncertu “Tā viš i” uzstāsies latviešu ekoloģiskās
mūzikas grupa “Ducele”. Koncertā skanēs latviešu tautas dziesmas “Duceles”
vīriem raksturīgā roka interpretācijā. Dziesmas ir par tautu meitu un tautu
dēlu viedumu, pieguļu un meitās jāšanu, par līgaviņas lūkošanu un precībām,
par karošanu un miera laikiem, par mīlestību un šķiršanos, par mīlēšanos.

◊ 17. martā Saldus Mūzikas un mākslas skolā Pētera Vaska fonda koncerts “Viens otram”.
◊ 25. martā koncertzālē “Lielais dzintars” būs koncertprogramma
“Latviešu dzeja un mūzika. Toreiz un tagad”. Tā piedāvā iejusties Aspazijas
un Friča Bārdas dzejas pasaulē, tai pretstatot mūsdienu dzejnieces Madaras Gruntmanes skaudro dzeju. Emīla Dārziņa un Alfrēda Kalniņa skaistās
melodijas mūsdienu džeza mūzikas valodā izdziedās Daumants Kalniņš,
Beāte Zviedre un viņu skatuves draugi. Repu izpildīs pašmāju hiphopa
mākslinieks Pikaso.
◊ 30. martā koncertzālē “Lielais dzintars” Liepājas Mūzikas, mākslas un
dizaina vidusskola rīko koncertu “Sapinušies troļļos un vēl...”. Tā būs mūzikas programma ar dziesmām no animācijas filmām “Sapinušies”, “Troļļi”,
“Šreks” un citām. Solisti – Zane Dombrovska un Ralfs Eilands, spēlēs
Melngaiļskolas bigbends Jāņa Ivuškāna vadībā.

Mantojums
◊ 2. martā Kuldīgas kultūras centrā deju kolektīvu koncerts “Visi ceļi
ved uz Kuldīgu”.
◊ 2. martā pulksten 15 Liepājas BJC “Vaduguns” zālē un pulksten 19
radošajā telpā “Austras istaba” notiks dziesminieku tradicionālā
koncertcikla “Austrasdienas” koncerti un sadziedāšanās ar klausītājiem.
3. martā pulksten 13 folkloras centrā “Namīns” “Austrasdienas”
Liepājā noslēgsies ar tautasdziesmu koncertu.
◊ 10. martā Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā slāvu tradīcijās tiks
svinēta Masļeņica.
◊ 24. martā Zvārdē, lauku sētā “Puteņi”, būs Lielās dienas gavilēšana.

◊ 9. martā Liepājas
teātrī pirmizrāde
Ronalda Hārvuda ilūziju
drāmai “Ģērbējs”, ko
iestudējis režisors
Dmitrijs Petrenko.
Lomās:
Rolands Beķeris, Edgars
Pujāts, Inga Apine,
Anda Albuže, Ilze Jura,
Armands Kaušelis
un Herberts Laukšteins.
◊ 23. martā, 24. martā un 27. martā Liepājas teātris aicina skatītājus svinēt
kopā Starptautisko teātra dienu. Tai veltītu koncertu veido aktieri Egons
Dombrovskis un Mārtiņš Kalita kopā ar mūziķi Normundu Kalniņu. Koncertā
piedalās Liepājas teātra aktieri, izrāžu varoņi un ļoti īpaši viesi.
◊ 26. martā Ventspils “Jūras vārtos” viesosies Jaunais Rīgas teātris ar
izrādi “Apmānītā”. Režisora Ulda Tīrona veidotais iestudējums tapis pēc
Tomasa Manna stāsta motīviem. Šis vēlās mīlas stāsts risinās pēc Pirmā
pasaules kara un veltīts tādai cilvēka īpašībai kā spējai atdot savu mīlestību
uz visiem laikiem zūdošajam mirklim.
◊ 31. martā Ventspils “Jūras vārtos” LNOB operas izrāde “Dons Paskvāle”. Belkanto meistara Gaetāno Doniceti komiskā opera ir jautrs stāsts par
to, kā padzīvojušu vecpuisi izjoko viņa ārsts un ārsta māsa – jauna, skaista
atraitne, kuru finālā apprec mīlas mokās sirgstošais brāļadēls.

Kino
◊ 6. martā Kuldīgas novada muzejā tiks
atklāta filmas “Nameja gredzens” tērpu izstāde.
Būs iespēja tikties ar radošās komandas pārstāvjiem un klātienē dzirdēt stāstus par filmas
tapšanu. Izstādē redzamos tērpus darinājusi
kostīmu māksliniece Sandra Sila. Īpašu gaisotni
radīs filmai veidotie priekšmeti un butaforijas.
◊ 10. martā Kuldīgas novada muzejā ģimenes
ar bērniem aicinātas uz radošu darbnīcu
“Ģimeņu padarīšana” par tēmu “Kino”.

Citas lietas
◊ 2. martā Vandzenes tautas namā 16. reizi notiks koncerts “Dziesma
visām paaudzēm”, kurā uzstāsies vietējie pagasta ļaudis. Šis Vandzenē
ir ļoti iecienīts un gaidīts pasākums. Šogad koncertā piedalīsies
33 dalībnieki, izpildot 18 dažādus latviešu skaņdarbus. Dalībniekiem
nav vecuma ierobežojuma, tāpēc uz skatuves kāpj gan gados jauni, gan
vecāki dziedātāji.
◊ 2. martā Ventspils Livonijas ordeņa pilī notiks Princešu un pirātu diena.
◊ 2. martā Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā darbosies meiteņu un sieviešu solidaritātes darbnīca skaistuma un labsajūtas
vairošanai.
◊ 8. martā Talsu novada Lubes kultūras namā notiks pasākums “Dāvana ne tikai vientuļai sievietei”, veltīts Sieviešu dienai. Viesus sagaidīs un
izklaidēs mīmi, pasākumu vadīs un tajā uzstāsies vairāki puiši, bet galvenā
dāvana būs šova “F faktors” dalībnieka Didža Meldera koncerts.
◊ 14. martā Kuldīgas Mākslas namā Kuldīgas novada lasītāju klubu saiets.
◊ 14. martā Saldū militārā diena ar Nacionālo bruņoto spēku orķestra
viesošanos.

Māksla
◊ 16. martā Kuldīgas Mākslas namā tiks atklāta ISSP starptautiskās
meistarklases noslēguma darbu izstāde, kas būs apskatāma līdz
7. aprīlim.

◊ 22. martā Liepājā pulcēsies bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvi no
dažādiem Latvijas reģioniem, lai piedalītos bērnu tautas deju svētkos “Pilna
sauja dzintariņu”, kas norisināsies Liepājas skolās. Noslēguma lielkoncerts pulksten 18 būs Latviešu biedrības namā.

◊ 18. martā Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā
tikšanās ar mākslinieku Ansi Rozentālu.

◊ 23. martā Kolkā un 30. martā Dundagā jau devīto gadu izskanēs Dundagas novada dziedošo talantu koncerti.

Iznāk vienu reizi mēnesī.
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