
Inguna Spuleniece, “Kurzemnieks”

K opš pērnā gada novembra, kad 
Kuldīgas Restaurācijas centrs 
pārcēlās uz plašākām telpām,  

sabiedrībā vairāk tiek runāts par 
pusmiljonu vērto ēku, nevis par to, ko 
centrā reāli dara visi trīs darbinieki 
– restaurācijas nodaļas vadītāja Ilze 
Zariņa, restaurators konsultants 
Jānis Mertens un restaurators Agris 
Zingbergs. Viņš smejas, ka īsos vārdos 
to, ko ar koka detaļām dara centrā, 
varētu nosaukt par koka ārstēšanu. Ilze 
savukārt vairāk strādā ar projektiem. 

IR, KUR IZPAUSTIES
J. Mertens priecājas, ka beidzot 

Restaurācijas centram ir savs nams, kur 
izpausties: “Muzeja ēkā mums bija maza 
biroja telpa un darbnīciņa. Te ir normāla 
izmēra darbnīca, atsevišķa krāsotava ar 
atbilstošu ventilāciju, semināru telpa līdz 
30 cilvēkiem. Tagad mums ir lielāki ap-
griezieni, arī interesentu ir daudz vairāk 
– zvana no Liepājas, Talsiem, arī Rīgas. 
Jautā, ko varam ieteikt.”

Jānis atzīst, ka Restaurācijas centra uz-
devums ir konsultēt iedzīvotājus, izstrādāt 
metodiku, palīdzēt piesaistīt finansējumu, 
lai restaurācija notiktu pēc iespējas parei-
zāk. “Iedzīvotājs atnāk, saka, ka vecpilsētā 
ir īpašums, kuram bojātas autentiskās 
durvis, bet pašam līdzekļu nav. Pirmkārt, 

skatāmies, cik durvis ir greznas un skais-
tas, vai vērts restaurēt. Durvīm var būt 
virsgaismas logs ar skaistu spraišļojumu, 
mākslinieciskas detaļas. Palīdzam saga-
tavot pieteikumu Kultūrkapitāla fondam. 
Ja nauda tiek piešķirta, darbus padarām, 
un iedzīvotājam nav jātērē sava nauda. Ja 
tādas iespējas nav, mudinām piedalīties 
pašvaldības finansiāli atbalstītā vecpilsētas 
namu un kultūrvēsturisko pieminekļu 
glābšanas programmā, kur pašiem jāmaksā 
puse no tēriņiem. Logu akcija ir cits stāsts 
– iedzīvotāji nāk ar saviem logu rāmjiem, 
kopā tos atjaunojam,” uzskaita J. Mertens, 
uzsverot, ka katra saglabāta detaļa būs 
informācijas nesēja nākotnē. 
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Koka dakteri

V ai esi laimīgs? Vai bija vērts? 
Šādus jautājumus aktieris 
uzdod sev izrādē “Ģērbējs”. 

Redz, ar to laimi ir tā jocīgi. Tā nav 
pastāvīgs elements, bet sastāv no 
uzdzirkstījumiem. Laimīgas sastapšanās 
ar bērniem, kad viņi atbrauc. Vai 
vienkārši stāvi kaut kur dabā, un pienāk 
tā sajūta. Esi atbrīvojies no visa un 
pēkšņi kļūsti laimīgs. 

Citreiz kaut ko izlasi, vai tas būtu 
komisks, gaišs, garīgs vai saulains, un uzreiz 
ir tāda sajūta, tā vienkārši atnāk. Man patīk 
šie brīži, kas ir tagad. Kā teikusi Vija  
Artmane: “Tādas lielas laimes labad? Nē, 
man tādai nav vietas!” Esmu domājusi, 
kā tas ir? Tad, kad viss ir labi, pats vesels, 
visi tuvinieki veseli un darbā nav nekādas 
briesmīgas mocības un grūtības, tad, jā, esi 
laimīga! Sākas slimības vai kas cits slikts, 
dabiski, vairs nav tās laimes. 

Es domāju, ka bija vērts. Man laikam 
raksturs ir tāds, ka šis un tas ātri apnīk, gribu 
pārmaiņas. Teātrī tās notiek dabīgi. Viena 
loma, otra loma. Tev atkal jādomā pilnīgi 
citādi, jāmēģina atrast kaut ko jaunu. Uz 
skatuves laimes sajūta ir retāk. Katrs jau ir 
vairāk vai mazāk piekasīgs, visu laiku sevi 
izseko. Izsekotājs vienmēr traucē to sajūtu. 
Nezinu, no simtiem reižu viena varbūt ir 
tāda, kad esi apmierināts: nu bija tā, kā es 
domāju! Citreiz parauj tāds labais gara-
stāvoklis, un tas, kas agrāk bija svarīgi, vairs 
nav. Ir vienkārši lustīgi un labi.

Par maz esmu ar savu ģimeni un 
bērniem bijusi kopā. Jo vecāka kļūstu, jo 
vairāk to izjūtu. Tajā brīdī, kad esi jauns, tev 
ir spēks, skrien un dragā uz priekšu. Vairāk 
domā tikai par to, kas jādara un kā to izdarīt. 
Man liekas, šajos laikos ir cita apziņa un 
citas iespējas nekā manā jaunībā. Tagad var 
droši izšķirties par laika veltīšanu ģimenei 
– es tagad visu metīšu malā. Tolaik tā nebija 
pieņemts, mēs tā nebijām audzināti, tas nebi-
ja tik droši. Nezināji, kur pēc tam paliksi, kas 
ar tevi būs. Tagad vairāk paļaujies uz saviem 
spēkiem un iespējām. Jābūt drosmīgam, un 
viss. Jaunieši mierīgi metas projektos. Es tā 
nevarētu, esmu jau ieaugusi mīkstās sūniņās. 

Kādu laiku var bez teātra. Bet vispār 
būtu grūti. Tad es gribētu mugursomu un 
iet pārgājienos. Divas nedēļas varu mierīgi 
nodzīvot, pat neiziet no mājas. Bet tad man 
sāk prasīties kaut kur doties. Manai vecai-
mammai bija uzvārds Čiganova. Nevaram 
izdibināt, kāpēc. Taču čigāns paliek čigāns, 
tas nevar vienā vietā nosēdēt. Jāiet tālāk. Uz 
teātri velk tas, ka esi nodarbināts ar kaut ko 
citu, nevis ar sevi. Lai gan šeit tieši tu sevi 
moki, izpēti, dzen un urdi. Cilvēkam vajag to 
adrenalīnu un emocionālo satricinājumu. 

Liepājas teātra aktrise Anda Albuže

Šie brīži 
tagad

Kurzemes piena zupa 
ar žāvētu aitas gaļu

Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

Pirms “April! April!” dienas aizdo-
mājos par kurzemnieku humora 
izjūtu. No pašas pieredzētā esmu 

izskaitļojusi vidējo svērto apgalvojumu 
– kurzemnieku joki ir dzēlīgi. Patiešām? 
Daži īgņas man teikuši, ka kurzemnie-
kiem nav talanta jokot, tikpat reti esmu 
dzirdējusi sajūsmu, ka esam smīdināša-
nas meistari. Patiesība ir kaut kur starp 
abiem pretpoliem. Katrs norāda uz citu 
punktu, bet diezgan skaidri  
iezīmējas apgabals.  
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Linda Kilevica, “Kurzemes Vārds”

L iepājas Universitātes (LiepU) 
rīkotajā 25. starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē seminārā 

“Kultūrpolitika un kultūrprocess 
Liepājā: iespējas un problēmas” arī 
praktiķiem tika dots vārds teorētiķu 
pasākumā. “Ir cerība, ka abu simbioze 
varētu aizvest Liepāju līdz Eiropas 
kultūras galvaspilsētas statusam,” teica 
kultūras nozaru pārstāvju diskusijas 
vadītāja, LiepU Humanitārā institūta 
pētniece Vēsma Lēvalde. Diskusijā 
piedalījās Liepājas kultūras iestāžu 
vadītāji, klāt bija un sarunā iesaistījās 
arī pašvaldības un augstskolas pārstāvji.

KALENDĀRU VEIDO PAŠI
V. Lēvalde: – Prezentācijās dzirdējām, 

cik intensīvi jūs strādājat katrs savā jomā. 
Katrs savu lāzerstaru met iekšā Liepājas 
kultūrvidē, un tie nenoliedzami ir spoži 
stari. Vai jums ir arī krustpunkti, savstar-
pēja sadarbība un informācijas apmaiņa? 

Liepājas Kultūras pārvaldes starp-
tautisko sakaru un kultūrpolitikas pro-
jektu vadītāja Agita Auza: – Viennozīmī-
gi, jā. Bez tā jau vairs nepastāv kultūrtelpa 
kā tāda. Kopīgas sapulces, sarunas, ikviena 
kultūras iestāde ir mūsu e-pastu listēs. 

V. Lēvalde: – Šodien ieskatījos kul-
tūras kalendārā un ieraudzīju tur vienas 
vienīgas muzeja izstādes. 

Liepājas domes Sabiedrisko attiecī-
bu un mārketinga daļas vadītāja Zita 
Lazdāne: – Mēs pagaidām esam vienīgā 
pilsēta Latvijā, kur ir sistēma, ka katrs 
pasākuma rīkotājs pats pievieno kalendārā 
informāciju. Patinot uz leju, zem izstādēm 
var redzēt, ka būs arī šīvakara koncerts, 
sporta pasākumi. Pilsētā ir ļoti daudz kul-
tūras notikumu, vidēji 160 mēnesī. 

Koncertzāles “Lielais dzintars” val-
des loceklis Timurs Tomsons: – Kopīga 
čata vatsapā mums nav. Kā profesionālis 
es sadarbojos ar saviem kolēģiem citos 
reģionos – Rēzeknes koncertzāli “Gors” 
un Cēsu koncertzāli. Ar Liepājas kolēģiem 
mēģinām kopīgi plānot kādas aktivitātes, 

ne vienmēr tas sanāk, bet tas ir nepiecie-
šams un dažreiz arī iespējams. Pagājušajā 
nedēļā gan teātrim bija pirmizrāde, gan 
notika Zvaigžņu festivāla atklāšana. Teātris 
bija laimīgs par savu apmeklējumu, mēs 
bijām laimīgi par savu apmeklējumu. Tas 
nozīmē, ka var pietikt arī visiem. Man 
nedaudz pietrūkst kopīgas administratīvo 
jautājumu risināšanas.

Liepājas Kultūras pārvaldes vadītājs 
Juris Jirgens: – Katrai informācijai un kat-
ram jautājumam ir savs adresāts. Ne vien-
mēr ir vajadzīga kopējā liste. Prezentācijās 
jau redzējāt to lielo amplitūdu. No Kultūras 
pārvaldes kultūrpolitikas viedokļa gribu 
teikt, ka teātris un koncertzāle ir pašval-
dības dibinātas kapitālsabiedrības, kas ir 
profesionāļi un redzamākie mūsu kultūras 
zīmoli ārpus pilsētas. Ja ir vajadzīga kopīga 
komunikācija, palabošu savu kolēģi Agitu, 
es sazinos ar konkrēto amatpersonu vai 
speciālistu. Pieņemu, ka varbūt ir vajadzī-
gas ikmēneša plānošanas, bet tās ir iekšēji 
izrunājamas un labojamas lietas. 

V. Lēvalde: – Vai muzejs un teātris ir 
ieinteresēti sadarboties ar citām kultūras 
iestādēm? 

Liepājas muzeja direktore Dace Kār-
kla: – Protams, un mēs to arī darām. To, ko 
pasākam, veiksmīgi realizējam.

Liepājas teātra valdes locekle Eva 
Ciekurze: – Gribētu norādīt to, ko jau 
Timurs iezīmēja, ka daudz nozīmīgāka 
šī sadarbība droši vien ir pārvaldības un 
dokumentu aprites jomā, jo tā šīm insti-
tūcijām ir līdzīga vai vienāda. Nozares, ko 
pārstāvam, darbojas pietiekami atšķirīgi, 
sadarbība varētu būt vairāk individuāla. 

LiepU Humanitāro un mākslas zināt-
ņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane: 
– Mēs regulāri saņemam ziņas gan no kon-
certzāles, gan no teātra un muzeja. Domā-
ju, ka nedzīvojam informācijas vakuumā. 

KĻŪDU LABOJUMU NEVEIKS
Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja 

vietnieks Nauris Lazdāns: – Šeit, LiepU 
telpās, bijām uz fokusgrupas sanāksmi, 
kurā runājām par universitātes attīstību 
un lietām, ko mēs kultūrtelpā sagaidām no 

tās. Bija ieteikums vai vēlamības atziņa, ka 
universitāte ir tas resurss, no kura mēs visi 
varam kaut ko sagaidīt, kaut ko gribam. 
Gribu vērst uzmanību, ka tepat pāri ielai ir 
teātris, “Lielais dzintars” un muzejs, univer-
sitāte varētu pamanīt, ka apkārt ir milzīgs 
resurss, ko izmantot mācību procesā. 

V. Lēvalde: – Paldies, mēs esam pa-
manījuši, šad un tad mums ir vieslektori 
– praktiķi. 

LiepU zinātnes prorektore Ieva 
Ozola: – Liepāja otro reizi gatavojas startēt 
konkursā par Eiropas kultūras galvaspil-
sētu. Vai darba grupai būs doma tikties ar 
tiem, kas bija iepriekšējā reizē, un pārrunāt 
neveiksmes, kuru dēļ mēs pagājušajā reizē 
neizkonkurējām Rīgu? Vai ceļā uz pro-
jekta pieteikumu un ne tikai tad Liepāja 
sadarbojas ar apkaimes novadiem, kuru 
iedzīvotāji darba laikā ir liepājnieki?

J. Jirgens: – Es nevaru piekrist, ka 
jāizvērtē neveiksmes, startējot uz Eiropas 
kultūras galvaspilsētas statusu pirmajā rei-
zē, kad Latvijai šī kvota tika iedalīta viena 
iemesla dēļ – Eiropas Komisijas vērtēšanas 
komisijas balsojums bija ar vienas balss 
pārsvaru par labu Rīgai. Protams, kāds var 
man oponēt, bet visās valstīs, kuras saņē-
ma kvotas kultūras galvaspilsētas nominē-
šanai, tika ievērots viens princips – tā bija 
galvaspilsēta. Tāpēc vērtējums par kļūdām 
mums nebūtu jāveic. Ir pagājuši desmit 
gadi, visas nozares, ieskaitot kultūru, ir 
tik ļoti attīstījušās, ka nevaram atgriezties 
laikā, kad notika sagatavošanās darbs. 

Ne Kultūras pārvalde, ne pašvaldība 
nevar sagatavot pieteikumu un nav arī 
cerību veiksmīgi startēt konkursā, ja 
neesat iesaistīti jūs visi, kas pārstāvat kādu 
izglītības un kultūras infrastruktūru. Par 
novadiem un pilsētām – arī iepriekšējā rei-
zē pieteikumā bija tas iekļauts. Neesmu tik 
kompetents detaļās EK uzsaukumam par 
Eiropas kultūras galvaspilsētu, bet novadi 
noteikti būs sadarbības partneri, mēs tos 
uzrunāsim. 

TRŪKST KULTŪRAS PROFESIONĀĻU
Liepājas Universitātes rektore Dace 

Markus: – Šodien uzzināju, ka koncertzālē 

ir digitālo ierakstu studija. Vai tā ir saistīta 
ar mūsu Humanitāro zinātņu institū-
ta digitālo platformu, ko veidojam par 
literatūru, arī mūzikas koncertiem, kas šeit 
notiek? Ir plašs materiāls, enciklopēdiski 
šķirkļi, koncertieraksti. Steidzami šī saikne 
jāveido. 

T. Tomsons: – Es nezināju par digitālās 
platformas izveidi, paldies! Mēs veidojam 
digitālo saturu, kas mūsdienās ir ļoti nozī-
mīgs, un mums ir nepieciešama platforma, 
kur to darīt. Redzējām dažādus piemērus, 
kā koncertzāles to dara, kā veic koncertu 
straumēšanu. Ir diskutējams, kā tam būt, 
uz kādas platformas un kā risināmi jautā-
jumi par autortiesību turētāju.

LiepU Humanitāro un mākslas zināt-
ņu fakultātes profesors Edgars Lāms: – 
Es atgriežos pie kultūrizglītojošās darbības, 
kas ir arī LiepU lauciņš. Arī šī konference 
ir kultūrizglītojošā procesa nozīmīga sa-
stāvdaļa. Šī ir Liepājas konference, kā esam 
reklamējuši. To sāk saprast arī kultūras ies-
tādes. Šāda veida semināri varētu kļūt par 
tradīciju. Protams, ne tik visaptveroši, jo 
mēs droši vien esam gribējuši neiespējamo, 
bet nākamajās reizēs vajadzētu koncentrēt 
uzmanību uz kādu atsevišķu kultūrprocesa 
problēmu. 

T. Tomsons: – Universitātē izglītojas 
aktierkurss, kas papildinās teātri. Mēs 
jūtam kultūras profesionāļu trūkumu. 
Kultūras vadības studentus mēs biežāk gri-
bētu redzēt koncertzālē kā nākamos darba 
ņēmējus. Šis aspekts ir jāuzlabo. 

V. Lēvalde: – Universitāte noteikti ir 
ieinteresēta sadarboties, jo mēs meklējam 
iespējas, kā saviem studentiem dot izpratni 
par praksi.

Liepājas domes priekšsēdētāja 
vietnieks Atis Deksnis: – Pirmais, ko 
pašvaldība sagaida no universitātes, ir labi 
aizmirstais vecais – mēs būtu ļoti priecīgi 
arī uz priekšu saņemt labus skolotājus, kas 
audzinātu mūsu jauno paaudzi. Jāpiekrīt 
Timuram, ka jāpalīdz studentiem nonākt 
pie atziņas, ka ļoti daudz kas ir viņu pašu 
rokās – jau studiju laikā viņi var meklēt 
iespējas sevi pierādīt. Tad būs darba vietas, 
atalgojums un viss pārējais.�

Lāzerstaru krustpunkti un neiespējamais

Eksperiments pulcēt kopā teorētiķus un praktiķus, – tā semināru raksturoja Vēsma Lēvalde (no kreisās). Diskusijā piedalījās Agita Auza, Timurs Tomsons, 
Dace Kārkla, Eva Ciekurze un Zanda Gūtmane.

ĢIRTA GERTSONA FOTO
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•  Kuldīgas Restaurācijas centrs darbojas kopš 2010. gada, kad 
to atvēra pēc novada domes iniciatīvas ar Norvēģijas finanšu 
instrumenta atbalstu kā koka restaurācijas darbnīcu. 
•  Mērķis – nodrošināt Kuldīgas vecpilsētas kultūrvēsturiskā 
 mantojuma autentiskuma saglabāšanu nākamajām 
paaudzēm, veicot konservācijas un restaurācijas darbus  
atbilstoši mūsdienu prasībām un konsultējot iedzīvotājus par 
ēku saglabāšanu un uzturēšanu.
•  Centra darbības laikā amatnieki durvju glābšanas program-
mā konservējuši 15 unikālus durvju komplektus, notiek akcija 
“Logu regulārā apkope ar logu ķitēšanu”, paveikta  zudušo 
logu slēģu atjaunošana vairākām ēkām, tiek veikta unikālo 
vecpilsētas koka arhitektūras formu – lieveņu, nojumju, kom-
pleksu kokgriezumu – restaurācija. Ik gadu tiek rīkota starptau-
tiska restaurācijas darbnīca, lai sniegtu ieskatu par korektas 
restaurācijas principiem Eiropā, iepazītos ar dažādu valstu 
pieredzi. 
•  2018. gadā centrs no nepiemērotām telpām pie Kuldīgas 
novada muzeja pārcēlās uz savu ēku – degušu dzīvojamo 
māju, kurā veikta paraugrestaurācija, pielāgojot ēku centra 
vajadzībām. Pārbūve un iekārtojums izmaksāja 433 000 eiro.
•  Ēka ieguva 2. vietu konkursā “Latvijas Būvniecības gada bal-
va 2018” kategorijā “Restaurācija”. 

GALVENAIS – UZTURĒT
Savās darba gaitās Jānis pārliecinājies: 

ja mājas jau no sākta gala tiek pienācī-
gi uzturētas, līdz restaurācijai nonākt 
nevajadzētu arī daudzu gadsimtu garumā. 
Viņu priecē, ka sabiedrības izpratne par 
vēsturiskā mantojuma saglabāšanu aug ar 
katru gadu: “Iedzīvotāji arvien biežāk paši 
pieņem lēmumus par labu kultūras manto-
jumam. Mums vēl ir daudz darāmā – logi, 
slēģi, durvis, fasādes. Ir zināšanas arī par 
pārējo, bet mana kompetence ir tieši koka 
detaļas. Lepojos ar visu mūsu kopējo dar-
bu: pašvaldības un iedzīvotāju sapratni par 
vērtībām, kolēģu veikumu.” 

Jānis nevar nosaukt vienu objektu, 
kurš radītu vislielāko prieku: “Katrs ir 
atšķirīgs, bet atmiņā paliek visi. Ejot pa 
pilsētu, padarīto redzu, bet, līdzko ir kārtē-
jais darbs, visa uzmanība tiek veltīta tam. 
Katrs objekts ir veikts ar augstu atbildību, 
acis nepiemiedzam nekad. Protams, gadās 
arī tik nolaisti objekti, ka pat autentiskas 
lietas nav vērts restaurēt. Kopijas gan 
līdz šim esam veidojuši tikai restaurācijas 
nometnēs, lai parādītu seno instrumentu 
pielietojumu.” Jānis izrāda stendus, kuros 
atrodas senas ēveles un citi galdnieku 
un namdaru instrumenti. Tie ir muzeja 
eksponāti, bet darbnīcā atrodami arī pašu 
atjaunotie darbarīki, kas tiek laisti darbā.

SAVA MATERIĀLU BANKA
“Pazīstam amatniekus, kalējus, me-

tālapstrādātājus, kuriem var uzticēties, 
kuri izdarīs darbu tā, kā mēs to prasām un 
saprotam. Kuldīdznieks Edgars Raitums 
mums gatavo krāsas pēc senajām meto-
dēm. Ir uzkrāta materiālu banka ar senām 
būvgaldniecības detaļām. Tās nāk no 
dažādiem Kuldīgas objektiem – demon-
tētām ēkām. Ir tādas, ko paši savācam, ir, 
ko cilvēki uzdāvina. Ceram, ka nākotnē 
Restaurācijas centra pagalmā izdosies 
rekonstruēt šķūni, kur materiālu banku 
novietot. Pagaidām tā atrodas vecā katlu-
mājā,” stāsta Jānis. 

Materiāli tiek izmantoti dažādiem 
restaurācijas darbiem. Piemēram, logu 
akcijā vien savus logus katru gadu nes 
restaurēt vismaz 25 cilvēki. “Vienā akcijā, 
kas ir no maija līdz rudenim, parasti viens 
cilvēks tiek galā ar diviem logiem. Ja darbs 

norit raiti, varam pieķert arī trešo, bet 
raugāmies, lai darbnīca nav pārkrāmēta 
ar rāmjiem vien. Jau atklāšanā runājām, 
ka drīz mums šīs telpas būs par šauru,” 
nosmaida J. Mertens. 

Viņš skaidro, ka ziemā notiek gatavo-
šanās restaurācijas sezonai, kas parasti ir 
no aprīļa vidus līdz oktobrim. Šajā sezonā 
aprīlī paredzēta starptautiska nometne, 
kurā tiks restaurēti vērtīgi logi no atse-
višķiem objektiem, aptuveni 19. gadsim-
ta sākuma darinājumi. Jānim šķiet, ka 
vajadzētu restaurēt frontonu ar ļoti skaisto 
logu mājai Baznīcas ielā 14. “Tas ir Kuldīgā 
lielākais frontonlogs, no kura vajadzētu 
uztaisīt odziņu.”

JĀPĒTA ANATOMIJA
A. Zingbergs rāda 2,80 m augstas 

durvis, pie kurām šobrīd strādā, un stāsta: 
“Durvis ir vērtīgas, vismaz 1870. gads. Lai 
tās restaurētu, vajadzīgi vismaz trīs mēneši. 
Ar šīm durvīm strādājam kā dakteri. Jānis 
no sākuma sabildē, taisa rentgenu. Tad es 
ķeros pie protezēšanas, pirms tam nosakot 
citu diagnozi. Skatos, cik satrupējis, cik jāiz-
ņem, cik jāaizstāj ar jaunu koku. Pa koksnes 
šķiedrām mitrums pārvietojas arī tad, kad 
koks pārtapis durvīs vai logā. Kad nozāģē-
jam dēļa galu, parādās šķiedras virziens. Ja 
protēzi uzlikšu pretēji, mitrums nepārvie-
tosies. Tas ir gluži kā ar asinsriti cilvēkam.” 
Agris ved uz krāsotavu, kur durvju otrajai 
daļai tiek ņemts nost nenoturīgais krāso-
jums. “Mēs nenokasīsim visu, bet tikai to, 
kas birst nost, lai arī pēc tam, noklātas ar 
dabīgām lineļļas krāsām, durvis izskatītos 
vecas, ar iespiedumiem un krāsas patinu, 
bet būtu aizsargātas pret mitrumu un citām 
nelāgām dabas parādībām.” 

Jautāts, kādēļ nodarbojas ar restaurā-
ciju, Agris uzsver: “Ja visu tikai palietosim 
un izmetīsim, zudīs ilgmūžība.” Jānis 
papildina, ka kultūras mantojums ir valsts 
identitātes nesējs. Agris smejas, ka pie 
viņiem atbraucot interesenti, pat arhi-
tekti, un vaicājot, kāpēc divi jauni džeki 
krāmējoties ar tādām vecām lietām. Agris 
tad atbild: “Mums tas vienkārši patīk – 
restaurācija un vecā amatniecība. Arī pats 
dzīvoju vecpilsētā. Biežāk jākurina nekā 
dzīvoklī ar plastmasas logiem.” Jānis no-
saka: “Vecās mājas labā, ja ir auksts, vajag 
uzvilkt otru džemperi un vilnas zeķes, ne-
vis smacēt veco māju ar plastmasas logiem 
un durvīm.”�

Koka dakteri
1

Restaurācijas centra semināru telpā 
ir vairāki stendi ar pilsētai raksturī-
gām krāsām, eņģu, rokturu parau-
giem. Iedzīvotāji, kas nāk konsul-
tēties, tos aplūkojot, var piemeklēt 
savai ēkai piemērotāko. Pirms konsul-
tēt, restauratori aplūko objektu uz 
vietas, pēta vēsturiskos materiālus. 

Agris Zingbergs rāda durvju pildiņu no mājas ārdurvīm Ventspils ielā 4. Tās ir vienkāršas dzīvojamās mājas galvenās 
ārdurvis, lai gan neierasti augstas – 2,80 m.

LĀSMAS REIMANES FOTO
“Lai gan tiek uzskatīts, ka restaurēt ir dārgāk nekā būvēt no jauna, pieredze 
rāda, ka aptuveni 40% gadījumu jaunais tomēr izmaksā vairāk. Viss atkarīgs 
no bojātajām detaļām un ieguldāmā darba,” saka Jānis Mertens.
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Elīna Lāce, “Talsu Vēstis”

2. martā Talsu fotoklubs  
ar divu izstāžu atklāšanu 
atzīmēja pastāvēšanas  

20 gadu jubileju. Izstāde “Retrospekcija 
1999–2018” ļāva atskatīties pagātnē,  
bet izstāde “Atvērt pēc 100 gadiem” 
tapusi, domājot par nākotni.  
Uldis Balga, kurš visus gadus bijis  
Talsu fotokluba vadītājs, neslēpj,  
ka pašlaik ir jauna radošā impulsa 
gaidās.

Mēs satiekamies fotokluba telpā Talsu 
tautas namā. Tai ir melnas sienas, uz kuru 
fona izceļas koši oranžie krēsli, bet vēl 
vairāk – fotokluba dalībnieku ārkārtīgi at-
šķirīgie liela izmēra pašportreti, ko Uldis 
jokojot nodēvē par svētbildēm. Sarunāja-
mies it kā mēs divi, tomēr arī pārējie šķiet 
nedaudz klātesoši.

Uldis Talsu fotoklubu ir vadījis visus 
20 gadus. “Atnācu no Valkas, kur mums 
jau bija fotoklubs. Tie bija spara, meklē-
jumu, radošuma un jaunības spēka gadi. 
Atnākot uz svešu vietu, kurā nevienu 
nepazīsti, protams, meklē, ar ko iepazīties. 
Bija, kur strādāt, bija, kur dzīvot, bet – ko 
darīt pārējā laikā?” viņš atceras. Vispirms 
iepazinies ar Talsu māksliniekiem, pēc 
tam sācis pulcēt fotogrāfus.

Fotoklubs pastāvīgi vienojis ap 20 
biedru. Tas esot optimāls skaits, ko var 
uzņemt fotogrāfiem atvēlētā telpa un ko 
bijis iespējams apzināt laikā, kad katru 
vajadzēja sazvanīt telefoniski, lai infor-
mētu par aktuālo. Jā, arī kopīgas izstādes 
ar šādu dalībnieku skaitu ir iespējams 
sarīkot. “Demokrātiskais princips “katram 
vienu bildi” joprojām darbojas, lai gan 

mākslā tas nav īsti labs, bet katrā klubā 
jau ir divas daļas: sociālā un māksliniecis-
kā. Vienmēr abas jātur kaut kādā balansā. 
Sociālā daļa nav mazsvarīga, bet jāmēģina 
pieskatīt, lai tā nekļūst par dominējošo. 
Cilvēki ļoti labprāt runā par politiskām 
un ģimeniskām lietām, bet jāskatās, lai 
negadās aiziet pārāk tālu no fotogrāfijas,” 
Uldis norāda.

MEDITĒ VAI ČAUKSTINA MAISIŅU
Talsu fotokluba dalībnieki tiekas 

katru otrdienas vakaru. Ir gada plāns, 
kuram sekot, un ik mēnesi – tēma, ar kuru 
fotogrāfi strādā. “Tas ir kā mācību darbs, 
mehānisms, kā piedabūt vairāk fotografēt. 
Ir tēmas, skate, kopizstādes, tādas izstā-
des, ko mums palūdz izveidot, akcijas, ko 
izdomājam… Vēl mēs lasām grāmatu! Kā 
baznīcā ir Bībele, tā mums pašlaik ir “Attē-
lu vēsture”. Jā, grāmatas var lasīt katrs pats 
mājās, bet nelasa jau! Te nākas to darīt. Tas 
ir brīdis, kad atslēdzies no kādām sīkām 
lietām un kaut ko vari padomāt. Ir cilvēki, 
kas šausmīgi necieš tos lasījumus. Viņi nāk 
vēlāk, kaut ko skatās vai čaukstina maisi-
ņu – vienalga ko. Sākotnēji mana ideja bija 
tikšanās sākt ar 15 minūšu klusuma brīdi, 
bet tas tomēr likās par smagu… Bet doma 
jau bija apmēram tāda pati – meditācija,” 
atzīst Uldis.

Viņam kā vadītājam nākoties saskar-
ties ar dažādiem izaicinājumiem. “Biznesu 
vadīt ir citādāk: kaut kas neiet, nepatīk 
darbinieks – sveiki! Mums te nav piespie-
šanas mehānisma, iespējama tikai moti-
vēšana vai pierunāšana. Nevienu nevar 
atlaist par to, ja kāds nāk regulāri, bet gada 
laikā neparāda nevienu bildi. Galu galā tas 
ir pašdarbības pulciņš. Ideālā gadījumā 

izdodas kolektīvu iekustināt tā, ka cits 
citu papildina, nevis meklē iemeslu, kāpēc 
kaut ko nedarīt. Mākslā jau bieži vien nav 
iespējams pierādīt pasākuma lietderību. Tā 
lietderība ir kaut kur gaisā, kādās citās sfē-
rās. Tāpēc atbildēt uz jautājumu, kāpēc tā 
ir jādara, cilvēkam, ar kuru neesi rezonan-
sē, gandrīz nav iespējams. Un tad ir grūti,” 
Uldis neslēpj.

BEZ LAUKU FOTOKLUBA  
KOMPLEKTA

Toties lielākie gandarījuma brīži saisto-
ties ar tām reizēm, kad iecerētais izdodas, 
un pie tādām pieskaitāms arī projekts 
“Atvērt pēc 100 gadiem”. Viena lieta ir šajā 
projektā tapusī daudzveidīgā izstāde ar 
fotogrāfijām, kas, spītējot digitālajam laik-
metam, tapušas uz fotofilmiņām, bet cita 
– Talsu novada muzeja glabāšanā nodotie 
negatīvi ar pievienotiem aprakstiem, zinot, 
ka arī laikā, kad piedzīvojam tik strauju 
tehnoloģiju maiņu, apskatīt fotofilmas 
negatīvus būs iespējams vienmēr.

“Negribu, lai līdzīgi, kā ir “džentlmeņa 
komplekts”, mūsu izstādēs būtu “lauku 
fotokluba komplekts” ar dažām ainavām, 
dažiem bērniem, kādu saulrietu un krun-
kainu cilvēku… Tāds komplekts rodas, kad 
cilvēki dod bildes, nebūdami motivēti vai 
rosināti domāt par kaut ko konceptuālu. 
Ir vajadzīgs rāmis. Tad katrs autors cenšas 
paveikt vairāk, nekā viņš var. Mūsdienās 
visu var izdarīt ļoti formāli. Bildi iegūt 
galīgi nav problēmu, bet tas neder. Katram 
kadram kaut kādā veidā ir jābūt izgājušam 
caur autora saprašanu. Kāpēc pēc neatka-
rības atjaunošanas bija tāds samulsums? 
Padomju laikā biji ierobežots ar ideolo-
ģiskiem noteikumiem, bija baigais rāmis, 

vajadzēja lauzīt galvu, kā tam rāmim 
pārkāpt, kā šmaukties, kā runāt alegori-
jās… Bet tad pēkšņi drīkstēja visu! Ja tev 
nav nekādu ierobežojumu, kādā brīdī vairs 
nesaproti, ko darīt,” salīdzina Uldis.

KATRU REIZI KĀ PĒDĒJO
Atliek apskatīt fotokluba dalībnieku 

pašportretus vai izstādi “Atvērt pēc 100 
gadiem”, lai kļūtu skaidrs, ka šis klubs 
vieno ļoti dažādas personības. Tomēr 
“dažāds” vai “daudzpusīgs” nav tie vārdi, 
ko Uldis izvēlas, lai raksturotu savu ko-
lektīvu. “Fotoklubs pašlaik ir… novecojis. 
Vismaz puse sākusi darboties jau pirms 
20 gadiem. Es arī varu tikai to, ko varu, 
un es jau arī pats esmu novecojis. Visu 
laiku gaidīju, ka klubā reizē ienāks četri 
vai pieci jaunie, kas varētu savu frakciju 
veidot, bet tā nav noticis. Tomēr klubs ir 
darbīgs, tas ir ar savu struktūru. Mums 
ir arī biedrība, kas ļauj daudz ko paveikt. 
Tagad mēs darām to, ko nekad neesam 
darījuši, – aicinām lektorus. Arī viņu 
klātbūtne rāda, ka gribas pašiem kaut ko 
paklausīties, nevis darīt… Tā nu klubs 
nav jauneklīgs, ir mazliet stagnējošs, bet 
joprojām spēcīgs,” viņš vērtē.

Tagad, kad pārkāpts 20 gadu slieks-
nim, nākamais solis neesot pašsaprotami 
skaidrs. “Ir atslābuma un pārdomu laiks. 
Īsi pirms izstādes atklāšanas vienmēr ir 
doma: “Nekad vairs! Pēdējo reizi kaut 
ko tādu daru!” Tad tu saņem atklāšanā 
komplimentus, un kādu laiku ir miers… Un 
tad varbūt kādu nakti pēkšņi prātā ienāk 
ideja. Vajadzīga ideja! Un parasti jau tā 
brīnumainā kārtā atnāk – gan ko pašam 
darīt, gan ko ierosināt darīt visiem kopā,” 
ne reizi vien piedzīvojis Uldis.�

Māksla bez piespiešanas mehānisma

Ne tikai Uldis Balga, bet arī daudzi citi seko līdzi, 
kā fotokluba dalībnieki ar parakstu apliecina 

savu dalību projektā “Atvērt pēc 100 gadiem”. DAIŅA KĀRKLUVALKA FOTO

Fotogrāfi Ilgonis Grosvalds (pa kreisi) un Kaspars Poriņš 
aizzīmogo foto negatīvu krājumu nodošanai Talsu novada 
muzejam.

Ieskats izstādē “Atvērt pēc 100 gadiem”.
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TIEŠI UN RĀTNI
Nacionālais humors nerodas vienā dienā. 

Kultūras mantojuma pētniecei Janīnai Kur-
sītei-Pakulei jautāju, kādi ir viņas secinājumi 
par kurzemnieku prasmi jokot. 20 gados 
atklājusi: visvairāk smejas un joko latgalieši, 
viņiem seko vidzemnieki (izsenis izceļoties 
Piebalgas ļaudis). “Vismazāk joko kurzem-
nieki, tomēr man šķiet, ka viņi smejas sevī 
– gan par sevi, gan citiem. Vai citi to saprot 
un novērtē? Kā kuru reizi, taču man patīk 
kurzemnieku pastrupie joki. Neviens novads 
nevar līdzināties ēdiena humorizdomas ziņā 
ar Kurzemes piena zupu ar žāvētu aitas gaļu. 
Tā ir ļoti smalks joks – ja gribi, ēd un baudi 
sekas, ja negribi – neēd... Kurzemnieki nav 
smējēju pirmajās rindās, bet šad un tad viņi 
mēdz garšīgi paironizēt un pasmiet,” profe-
sore raksturo mana novada īpatnības.

Pagājušā gadsimta 20. un 30. gadu mijā 
Pēteris Birkerts apkopoja latviešu tautas 
anekdotes. Stāsts ir diezgan garš, tāpēc tam 
nav tāda spraiguma un asuma kā dienvidos 
un austrumos sacerētām anekdotēm. “Vai 
tikai īsums anekdotes pamatā? Kurzem-
niekiem daudz anekdotisku pastāstu un 
garšīgu smieklu par mācītājiem 18. un 
19. gadsimtā. Atsevišķa lieta ir nerātnās 
anekdotes, kuras arī apkopoja Birkerts. Tās 
stāstīja vai iesūtīja gandrīz tikai rīdzinieki. 
Kurzemnieki vai nu nav iztaujāti par tām, 
vai izlikās tādas nezinām,” pieļauj  
J. Kursīte-Pakule un piebilst, ka spilgti 
humora izjūtas paudēji ir mākslinieki. 
Piemēram, Birkerta anekdošu krājumu 
asprātīgi ilustrējis Kuldīgas apriņķa Snēpe-
les pagasta Sprinsaldeniekos dzimušais 
Indriķis Zeberiņš. Ar labu humoru izcēlās 
karikatūrists Reinis Birzgalis no Vidzemes.

ASUMS VIENĀ VĀRDĀ
Folkloras pētnieces norādes aizved mani 

līdz Berlīnei, kur dzīvo laikraksta “Saldus 
Zeme” karikatūriste, mūsu novadniece Ieva 
Kunga. Kopš 2011. gada katru nedēļu pub-
licējam trīs viņas karikatūras jeb “satīriskus 
vai humoristiskus zīmējumus, kas skatītājam 
liek smieties vai pārdomāt notiekošo”. 

“O! – man patīk pasmaidīt par sevi 
un citiem! Manuprāt, neesmu dzēlīga, bet 
labsirdīga smējēja. Esmu noteikusi vairā-
kas tabu tēmas, tāpēc reizēm sev šķietu 
par stīvu – varētu taču uzzīmēt vēl asāk… 
Neļauju sev ņirgāties par citiem jūtīgām 
tēmām, piemēram, par reliģiskām vērtībām,” 
personiskās ētikas nozīmi uzsver karikatū-
riste. Viņasprāt, kurzemnieks ir mazvārdīgs, 
bet trāpīgs, tāpēc viņš spēj pamatīgu domu 
ietilpināt pat vienā vārdā. Šī iemesla dēļ Ieva 
karikatūrām atmetusi liekas detaļas, perso-
nāži neatrodas izzīmētā telpā vai ainavā. 

“Tipāžus un situācijas noskatos ārpus 
sava rajona, jo tur nekas nav pierasts un 
zināms, acs ātri pamana jocīgo. Reiz uz ielas 
ievēroju vīrieti, kurš klaigājot kaut ko sauca. 
Nedaudz vēlāk pamanīju mopsi tīģerādas 
raksta drēbēs. Tas vēsā mierā ignorēja 
saimnieku un turpināja iet savā nodabā. Tas 
taču tāds sižets!…” atceras Ieva. Karikatūra 
viņu izveidoja par mākslinieci, jo augstskolā 
apguva amatu (rīkoties ar instrumentiem un 
pielietot atšķirīgas tehnikas), taču māks-
liniecisko individualitāti atrada, zīmējot 
karikatūras. “Rokrakstu neizveidotu neviena 
augstskola, tāpēc to radīju pati – darot.  
2002. gadā sāku lūkoties ārpus Latvijas un 
domāt, ar ko atšķiršos. Tā sāku zīmēt sadzī-
viski dzēlīgas ilustrācijas. Esmu pārliecināta, 
ka Vācijas augstskolā neiestātos, ja zīmētu 
tikai ainavas un veidotu ģipša galvas,” 
māksliniece nešaubās. Viņa joko, lai ikdienai 
atņemtu vienmuļību, bet dzīves melnajai 
strīpai uzšņāptu citas krāsas.

BRĪVĀ ROBEŽA
Līdzīga iemesla dēļ smaida un joko 

Saldus fotokluba “Es daru” dalībnieks 
Lauris Rinmanis. Viņš izkopis reportiera 

stilu, jo visbiežāk fotografē publiskus un 
privātus pasākumus. “Mans uzdevums ir 
fiksēt pasākuma gaitu. Vienmēr pamanu 
kādu cilvēku, kurš izceļas. Ar kameru 
sekoju viņam, un sanāk bildes ar mīlīgiem 
jokiem. Man ir izteikta asociatīvā domāša-
na, tāpēc mēdz sasmīdināt parasts vārds, 
skats, žests,” skaidro fotogrāfs. 

Viņš nemēdz inscenēt joku attēlus, 
taču daži esot. Tie ir tik provokatīvi, ka no 
sabiedrības jāslēpj. Laurim gadījies pajokot 
pilnīgi nevietā, tāpēc tagad vispirms apdo-
mājas un tad sper laukā. Katrs pats nosaka 
robežu, cik daudz atklāt savu humora 
izjūtu. Internets pieradinājis publiskot 
visu, tāpēc ir tik daudz nepārdomātu joku, 
kuri aizvaino. Un katra paša ziņā, kur joks 
sākas un kur tas beidzas. 

Mūsu sarunas izskaņā Lauris izstāsta 
profesionālu joku (tādi ir katrai profesi-
jai). “Namamāte saka fotogrāfam: “Jums 
tik skaistas fotogrāfijas! Laikam strādājat 
ar dārgu aparatūru.” Fotogrāfs atbild: 
“Jūsu gatavotais ēdiens ir brīnišķīgs! Jums 
laikam dārga panna.”” Šodien fotografē 
visi un visur. Reizēm paši netiekam gudri, 
kurš ir profesionālis, kurš amatieris. “Joks 
neievieš skaidrību, taču ir vismaz mirklis 
jautrības,” atzīst Lauris. 

SMEJAS LĪDZ ASARĀM
Krietni ilgāku jautrību garantē Saldus 

novada Šķēdes pagasta Dailas teātra ie-
studējumi, jo 19 gados teātris nostiprinājis 
laba komiķa reputāciju. “Dzīvē drūmuma 
pietiek un vēl pāri paliek! Ja to nesīsim uz 
skatuves, neviens uz mums neskatīsies, 
un teātri arī neviens vairs nespēlēs,” par 
patiesību smaida aktieris Valters Ozoliņš. 
Citi aktieri piebilst, ka mēģinājumi ir no-
zīmīgāki par izrādēm, jo tieši tajos saņem 
savu daļu humora. Kolektīvs smejas par 
kopīgiem pārpratumiem, atļaujas labsirdī-
gas zobgalības. Aizskatuves joki svešinieka 
sejā nesakustina ne vaibsta. Cita runa par 
humoru izrādēs – par šķēdenieku sacerē-
tiem jokiem smejas gan taisnais kurzem-
nieks, gan lēnais zemgalietis. Man nekad 
nav bijusi sajūta, ka režisore Daila Medne 
ļauj laist muļķi.

Jaunākā izrāde, sadzīviska drāma ar 
komēdijas piesitienu “Nepilns simts” ir 
šķēdenieku trešais autordarbs (uzrak-
stītos skečus saviesīgiem pasākumiem 
dailēnieši neskaita). Iespējams, visu laiku 
nopietnākais Dailas teātra iestudējums. 
Aktieri kopā izlēma, ka pienācis laiks 
runāt par lauku saimniecību mantiniekiem 
un laimes meklējumiem ārzemēs. Lugu 
veidoja no savā pagastā vai paziņu lokā 
noskatītām situācijām un tipāžiem. Tēliem 
aizdeva savus amizantos izteicienus.

“Katrā pagastā smejas par kaut ko 
citu. Pēc izrādes mums jādomā, kāpēc 
skatītāji smējās un aplaudēja tajās, bet ne 
citās vietās. Domājam, vai izdarījām kaut 
ko nepareizi,” turpina V. Ozoliņš. Aktrise 
Sanita Ose aizvien nesaprot, kāpēc Vilgālē 
iesmējās vietā, kur citos pagastos apraudas. 
“Tādā brīdī apjūkam,” atzīst režisore. “Ja 
latvietis izrādē atpazīst sevi, viņš raud. 
Ja kaimiņu, tad smejas,” secinājis Artūrs 
Ozoliņš.

Skatēs šķēdenieki gandrīz vienmēr 
saņem I pakāpes diplomu, divas reizes 
izvirzīti Kurzemes skatei. Aktieri ieklausās 
ekspertu ieteikumos, taču viedokļi bieži 
nesaskan. Piemēram, viņus nepārliecinā-
ja ieteikums veidot izrādes bez teksta. 
“Nepilns simts” rādīts Latvijas neredzīgo 
bibliotēkā Rīgā. Unikāla pieredze netik-
tu gūta, ja izrāde būtu moderna – bez 
vārdiem. “Mēs spēlējam par laukiem, tāpēc 
jokiem jābūt,” sola Juris Mednis. �

Kurzemes piena zupa 
ar žāvētu aitas gaļu

1 Karikatūra māksliniecei 
Ievai Kungai atgādina, ka 
it visam ir komiskā puse. 
“Šobrīd vācu materiālus 
par digitālo laikmetu. 
Apzinos, ka no tā nevaru 
izbēgt, tāpēc karikatūra 
man palīdz mazināt bailes 
no nezināmās rītdienas,” 
atzīst Berlīnes latviete. 

Šķēdes amatierteātris Blīdenes kultū-
ras namā gatavojas 15. reizi rādīt savu 
jaunāko iestudējumu, pašu sarakstītu 

drāmu ar jokiem “Nepilns simts”. 
Pirmā no labās – režisore Daila Medne. 

Mīlīgā Mia kādās kāzās piesaistīja fotogrāfa Laura Rinmaņa uzmanību tāpēc, 
ka bija ļoti čadīga. Kamēr notika laulību reģistrācija, viņa tika pie pīrāgiem, 
dzirkstošas limonādes un līgavas pušķa. Katrās kāzās ir vismaz viens cilvēks, 
kurš liek smaidīt arī fotogrāfam.

IEVAS VILMANES FOTO
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Liena Rimkus, “Kurzemes Vārds”

M uzikālā apvienība “Zari” ļaujas 
jauniem eksperimentiem, 
paplašina redzesloku un 

drosmīgi kāpj ārā no pašu iepriekš 
izvēlētā žanra – folks. Jaunos 
skaņdarbus viņi plāno apkopot EP 
albumā. Turklāt, grupai par lielu 
pārsteigumu, par Liepājas “Zariem” 
parādījusies interese Eiropā. 

MODĪGS MAZAIS ALBUMS
Grupas dalībnieces Liene Križevica un 

Ieva Dreimane stāsta, ka tuvākais lielais 
projekts, pie kā šobrīd rūpīgi strādā, ir 
EP albuma izdošana. Ja pirmajā albumā 
“Sazaroti” vairāk tika eksperimentēts ar 
tautasdziesmu melodijām un to aranži-
jām, kuras zināmajiem tekstiem piešķīra 
neparastu skanējumu, tad šobrīd grupas 
dalībnieki izlēmuši radīt oriģinālskaņdar-
bus ar tautasdziesmu tekstiem. “EP nozīmē, 
ka ierasto padsmit dziesmu vietā albumā 
būs tikai kādi pieci vai seši skaņdarbi. Šādi 
mazie albumi mūsdienās ir viena no modes 
tendencēm,” skaidro I. Dreimane. Jaunais 
albums būšot citādāks, jo, laikam ejot, iz-
mainījusies ne tikai mūzika, ko grupa rada, 
bet arī paši mūziķi.

“Iepriekš mēs vairāk skaitījāmies kā elek-
troniskās mūzikas izpildītāji, tomēr pirmais 
albums sanāca postfolka stilā. Domājam, ka 
šoreiz sanāks lielāks eksperiments tieši ar 
elektronisko mūziku, jo šajā albumā uz folku 

praktiski netēmējam. Toties mūsu Zigmārs 
izcelsies,” saka I. Dreimane.

SAZAROTI EIROPĀ
Nesen grupu pārsteidza vēl kāds izaici-

nošs piedāvājums: ar tās dalībnieku Sandi 
Volkovu sazinājās ierakstu kompānija no 
Eiropas – “Nordic Notes”, kas izteica vēlmi 
izdot albumu “Sazaroti” ārvalstīs. “Tas 
bija negaidīti, kaut gan šis izdevējs Eiropā 
ievedis jau tādas grupas kā “Tautumeitas” 
un “Auļi”. Dažreiz Latvijā nenovērtē to, kas 
mums pašiem ir, ko mēs radām. Ārvalstīs 
mūsu daiļrade nereti saņem pozitīvus 
komplimentus, arī Japānā mūsu albums 
“Sazaroti” tika izvirzīts mūzikas balvai, 
turklāt viņi vēlējās saņemt papildinājumu, 
jo albumu bija pietrūcis. Es domāju, viņi 
mūsos sadzird to pasaulīgumu,” stāsta  
I. Dreimane. Lai izdotu albumu Eiropā, vēl 
jāveic nelielas izmaiņas noformējumā, taču 
cerams, ka pēc laika “Zarus” plašāk iepazīs 
arī ārpus Latvijas ārēm.

ATGRŪŽ KLAUSĪTĀJU
Kopš iepriekšējā albuma izdošanas 

grupa vērojusi klausītāju, lai saprastu, vai 
viņu izpildītā mūzika rit pareizajā gultnē. 
Sākotnēji grupas izvēle savienot tautisko 
elementu ar elektronisko bijusi, lai labāk 
parādītu, kā vēsturiskais veiksmīgi savie-
nojas ar mūsdienīgo. Tomēr paši ievērojuši, 
ka ne vienmēr etiķete “folks” piesaista 
lielāku klausītāju pulku, dažreiz tos pat at-
grūž. “Savukārt tad, ja cilvēks nāk uz mūsu 

koncertu klausīties tieši folku, viņš var 
vilties, jo mēs neesam tīra folkgrupa. Mūsu 
mūzika ir ļoti dažāda, tādēļ no konkrēta 
žanra piekabināšanas grupas izpildītajai 
mūzikai turpmāk atturēsimies,” paskaidro 
L. Križevica.

Bijis gadījums, kad grupa, tolaik vēl 
ar šiltīti “folks”, koncertējusi Jāņa Čakstes 
laukumā Liepājā, un toreiz klausītāju sejās 
parādījies manāms apjukums, jo nav bijis tas, 
ko viņi gaidīja. “Man liekas, vienīgais folks 
toreiz bija tas, ka mēs ar Ievu dziedot pie-
spraudām saktas,” smejas Liene. Mūziķi cer, 
ja viņi žanriski savu daiļradi konkrētā rāmī 
neliks, dziesmu iešana tautā būs atvieglota, 
iespējams, tas palīdzēs nokļūt arī radio ēterā.

SPĒKA VĀRDI PALIKS
Tautasdziesmas gan atmestas netiks, tās 

joprojām izmantos, lai gan grupas dalībniece 
atklāj, ka dziesmām labi der arī buramie 
vārdi, buramais teksts. “Tos gan ir diezgan 
grūti atrast, jo lielākoties buramvārdiem 
ir negatīva un nolādoša nozīme, bet tādus 
mēs nevēlamies nest cilvēkos, kur nu vēl iz-
dziedāt, tos mēs uzreiz izslēdzam. Vēlamies 
atrast tieši spēka vārdus, kas rada un vairo 
pozitīvo enerģiju. Pašam dziedāt ko ļaunu arī 
nebūtu patīkami. Mums ir buramvārdi pret 
slimībām un čūsku vārdi par to, kā apturēt 
asinis. Tas ir ļoti interesanti, turklāt nevar 
jau zināt, varbūt vēl kādu dāmu tas uzrunās 
un radīs interesi ko tādu izmēģināt meža 
vidū,” smejas Liene, “bet ir arī vienkārši laba 
vēlējumi, ko izdziedam.”

VEIKSME GRUPU ATROD PATI
“Mums kaut kā vienmēr veicas, jo dau-

dzas lietas pie mums atnāk pašas, piemēram, 
piedāvājumi, uzaicinājumi. Mēs paši laikam 
esam pārāk kūtri. Sevi nereklamējam, īpaši 
nekur nelaužamies. Mums nav cilvēka, kas 
grupas lietas menedžētu, tomēr klausītāji 
mūs atrod,” stāsta I. Dreimane.

Marta sākumā organizētajā koncertā 
kultūras namā “Wiktorija” ieradās krietns 
pulks klausītāju. Liene nebija gaidījusi, ka 
koncerts būs tik plaši apmeklēts, ja ņem vērā, 
ka “Zari” nav populārās mūzikas izpildītāji. 
“Mani vienmēr pārsteidz, ka cilvēki mūs tie-
šām nāk klausīties, turklāt šoreiz bija jāpērk 
biļetes,” smaida Liene. Viņa atklāj, ka studiju 
gados darboties bijis daudz vieglāk, tagad, 
kad grupas biedri ir jau “nobrieduši jaunieši”, 
daudz laika aizņem ikdienas lietas, ģimene. 
Arī darba sfēra katram cita, tādēļ visiem 
kopā sanākt paliekot aizvien grūtāk. “Nav 
jau kur skriet, jaunos gabalus tagad tikai 
lēnām sākam rakstīt,” mierīgi noteic Ieva, 
“mēs neesam pretenciozi un īpaši nesteidza-
mies. Turklāt mēs apzināmies, ka neradām 
dancojamo vai populāro, bet gan klausāmo 
mūziku, tāpēc ir īpaši liels prieks par cilvē-
kiem, kas izsakās atzinīgi.” Primārais grupas 
uzdevums šobrīd ir albums, tāpēc visi spēki 
tiek koncentrēti uz to. Kad nāks pavasaris un 
vasara, “Zarus” varēs satikt kādos festivālos, 
bet tuvākais zināmais koncerts Liepājā būs 
7.  jūnijā, kad Jāņa Čakstes laukumā tiks at-
klāts Kultūras pārvaldes organizēto vasaras 
koncertu cikls.�

Soli prom 
no folka

Grupas “Zari” balsis Ieva un 
Liene (attēlā) labprāt izdzied 

buramvārdus, kas enerģiski 
uzlādē. “Tos ļaunos un nolādošos 

atmetam uzreiz, tie nenāk par 
labu ne mums, ne klausītājiem,” 

saka Liene Križevica.

FOTO NO “ZARU” ARHĪVA

Grupā “Zari” muzicē seši liepājnieki: Ieva Dreimane, 
Liene Križevica, Sandis Volkovs, Vinsents Krebs, Zigmārs 
Miemis un Uldis Meļķis. Viņi apzinās, ka mūzikā izvēlējušies 
ne to vieglāko ceļu, tomēr tas viss sācies ar vienkāršu 
hobiju un vēlāk pāraudzis veiksmīgā sadarbībā.
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Linda Kilevica, “Kurzemes Vārds”

Pianists Vestards Šimkus Liepājas 
27.  Starptautiskajā zvaigžņu 
festivālā ar klausītājiem tikās “Lielā 

dzintara” kamerzālē. Ciešā publikas 
tuvumā, intimitātes atmosfērā skanēja 
arī viņa paša komponētās “Sapņu ainas”. 
Aiz skaņas apburošā viegluma nebija 
manāms, ka pirms koncerta pianists šeit 
ilgi vingrinājies, brīžiem nebūdams mierā 
ar savu sniegumu.

– Vai mēģinājums ir ļoti nogurdinošs?
– Viss koncertpasākums parasti ir ļoti 

nogurdinošs, jo mēģinājums ir aptuveni di-
vas stundas. Pirksti tomēr vislabāk jūt savas 
klavieres, kuras spēlēju mājās, un pie visām 
citām ir jāpierod.

– Pianists šādā ziņā ir apdalīts, jo 
nevar ceļot kopā ar savu instrumentu.

– Nav jāstaipa līdzi savs instruments – 
tāds ir iemesls, kāpēc vecāki man bērnībā 
uzreiz ieteica pievērsties klavierēm. Kad mū-
zikas skolā jautāja, ko gribu spēlēt, es teicu, 
ka vijoli. Nebija tā, ka man vijole patika, pa 
ausu galam biju dzirdējis, ka tētis kādreiz ir 
to spēlējis. Mamma teica: “Kuš, kuš, nekādu 
vijoli, jo tā būs jāstaipa līdzi!”

– Vijole tomēr vēl nav kontrabass.
– Jā, bet es droši vien nezināju, kāds ir 

kontrabass, man bija pieci seši gadi. Mūzika 
mani īpaši neinteresēja. Varēju to labi iegau-
mēt un tīri nodziedāt. Mājās bija klavieres, 
man bija atklāta absolūtā muzikālā dzirde. 
Bija arī laba atmiņa, varēju izlasīt dzejolīti un 
uzreiz to noskaitīt no galvas. Vecāki saprata, 
ka tas lieti varētu noderēt pianistam, kam 
jāatceras ļoti daudz nošu. Mūziku iemīlēju 
pēc tam, kad kaut kas jau sāka izdoties. 

– Laikam jau katram bērnam ir brīdis, 
kad gribas mest mūziku pie malas.

– Nē, man tā nebija. Gan no skolotāju, 
gan vecāku puses jau sākumā tika stingri 
noteikts: ja kaut ko dara, tad tas jāizdara 
kārtīgi. Nevarēju iedomāties, ka kādu dienu 
varētu pavadīt, maz vingrinoties. Bija sajūta, 
ka daru atbildības pilnu darbu, kas manai 
bērnībai piešķir jēgu. 

– Jūs bieži dodaties tūrēs uz mazā-
kiem kultūras namiem. Tur ne vienmēr ir 
pietiekami kvalitatīvs instruments.

– Man vienīgais noteikums, bez kura uz 
skatuves nekāpju, ir tāds, ka tur jābūt kon-
certflīģelim, vēlams, nepilnus trīs metrus ga-
ram. Pārējais... godīgi sakot, beidzamo gadu 
laikā esmu sapratis, ka pianistu sūdzības par 

instrumentu bieži vien sakņojas viņu pašu 
profesionālā nevarēšanā. Ja klavierēm ir 
adekvāti garas stīgas, tad skanējuma nianses 
un visu to, ko es protu no tām izvilināt, es 
varu izvilināt no visvisādām, ne tikai no 
jaunākajām. 

– Jūs sakāt – beidzamajos gados. Esat 
taču vēl ļoti jauns, bet jau ar nopietnu 
koncertu pieredzi. 

– Tas ir gaumes jautājums, cik jauns es 
esmu. Pirmā uzstāšanās man bija septiņu 
gadu vecumā. Savu koncertpianista karjeras 
sākumu es rēķinu no 2002.  gada februāra. 
Tad notika mans pirmais lielais publiski 
izsludinātais solo koncerts. Tas ir atskaites 
punkts man pašam personīgi par karjeras 
sākumu ar atalgojumu par to, ko daru, 
ar reklāmām. Ar manu klausītāju pulku 
Latvijā, kas kopš tiem laikiem arvien seko 
maniem koncertiem līdzi un nāk atkal un 
atkal. 

– Liepājā saka, ka jūs esat šeit iemīļo-
tākais pianists. 

– Tiešām tā saka?! Tas atkal ir gaumes 
jautājums. 

– Jūsu draudzība ar Liepājas simfoni-
ķiem ir diezgan cieša, regulāri koncertējat 
kopā. Vai šis orķestris jums ir nozīmīgs?

– Noteikti, jo ar Liepājas Simfonisko 
orķestri beidzamo desmit gadu laikā esmu 
uzstājies visbiežāk. Ne tikai Liepājā, esam 
Rēzeknes koncertzāli kopīgi atklājuši, de-
vušies tūrē. Lielākoties pie diriģenta pults ir 
bijis Atvars Lakstīgala. Gan es un diriģents, 
gan es un orķestris esam tā iepazinuši viens 
otru, ka esam īsti skatuves partneri. 

– Taču visbiežāk uz pasaules skatu-
vēm pianists satiek orķestri un diriģentu 
koncerta dienā vai neilgi pirms tās.

– Parasti tomēr vismaz iepriekšējā dienā. 
Reti, bet ir gadījies, ka tikai koncerta dienā ir 
pirmais un vienīgais mēģinājums. Tas nenāk 
par labu atskaņojumam. Cik man zināms, 
visas tās reizes nav bijušas tās veiksmīgākās 
tieši tāpēc, ka pietrūcis laika citam pie cita 
pierast. Tas tomēr ir kopdarbs. Kad spēlēju 
solo, tad, protams, man jāpierod tikai pašam 
pie sevis un instrumenta. 

– Kā iespējams atcerēties no galvas tik 
daudzus garus un sarežģītus skaņdarbus?

– Nav gluži tā, ka es tos skaņdarbus visu 
mūžu atceros. Piemēram, šo programmu 
iepriekš spēlēju pagājušā gada jūnijā. Lai 
to sagatavotu šim koncertam, man bija ne-
pieciešams laiks mazliet vairāk par nedēļu. 
Uzskatu, ka ir pilnīgi normāli, ka mūziķis 

spēlē no sevis, jūtas brīvi. Es nekad neko uz 
skatuves neesmu spēlējis pēc notīm, jo gluži 
vienkārši nemaz neprotu spēlēt un vienlai-
kus skatīties notīs. Patiesi kvalitatīvi mūziku 
varu nospēlēt tikai tad, ja zinu to no galvas, 
tā, it kā es to radītu tajā brīdī, kad spēlēju. 

– Vai ar paša komponēto mūziku ir 
tāpat? Reizēm visgrūtāk ir atcerēties to, 
ko pats esi sarakstījis.

– Jā, bez šaubām! Savu klavierdarbu cik-
lu “Sapņu ainas” es ilgi mācījos. Nošu teksts 
ir ļoti sarežģīts. Tā kā šīs ir sapņu ainas, 
centos radīt par šo mūziku tādu iespaidu, 
ka tā ir pilnīgi brīva improvizācija, ka tā 
ir neparedzama un nepakļaujas nekādiem 
loģiskiem kompozīcijas paņēmieniem. Nošu 
secības bieži vien ir neregulāras, netradi-
cionālas, un vajadzīgs ļoti ilgs laiks, lai tās 
apgūtu. 

– Nav pat kam pārmest. Citādi varētu 
teikt – ko tas komponists tur sarakstījis?!

– Es nekad nepārmetu komponistam. Ja 
kaut kas ir grūti, tā noteikti ir manis paša 
vaina. 

– Bet vai nav vilinājuma: ai, var arī 
vienkāršāk, tas taču mans skaņdarbs?

– Es rakstu tā, lai ir ērti spēlēt. Zinu, ka 
klavieru faktūras efektīgākais un pārlieci-
nošākais skanējums vienlaikus ir tas, ko ir 
visērtāk spēlēt. Tas, ko rakstu, nav neērti 
spēlēt, bet ir grūti tādā nozīmē, ka faktū-
ras ir blīvas un nošu dažkārt ļoti daudz. 
Tomēr es ņemu vērā to, ka faktūrai ir jāguļ 
piecos, nevis sešos pirkstos, kā bieži vien citi 
komponisti mēdz rakstīt. Pieci pirksti ir tas 
galvenais atskaites punkts. 

– Rakstot mūziku kinofilmai vai teāt-
rim, droši vien jāņem vērā ne tikai savas 
izjūtas, bet šo mākslas veidu likumi?

– Tie ir visiedvesmojošākie brīži, kad 
man ir jāraksta, rēķinoties ar citu uzstā-
dījumiem. Man pašam galvā ir nemitīgs 
muzikālo ideju pieplūdums, dažkārt pat 
grūti izvēlēties piemērotāko. Savukārt, raks-
tot mūziku sadarbībā ar režisoriem, viņu 
vēlmes raisa manī tādas idejas, kādas es 
pats nebūtu iedomājies. Ir daudz vieglāk un 
ātrāk rakstīt mūziku tad, ja kāds no malas 
izvirza konkrētus noteikumus. 

– Vai dēliņš arī iedvesmo rakstīt 
mūziku?

– Dēliņš iedvesmo ne tikai komponēt, 
viņš iedvesmo priecāties par šo dzīvi, pats 
būdams saules stariņš, kas daudz smai-
da. Neslēpšu, iekšējās sajūtas līdz ar viņa 
nākšanu pasaulē, arī rakstot mūziku, ir 

mainījušās. Lai cik tas banāli izklausītos, 
iedvesmojoties no tā, ko es redzu visapkārt, 
arvien vairāk cenšos koncentrēties uz skais-
to. Bērna ienākšana pasaulē ir kaut kas tik 
skaists, ka apjausma par pasaules skaistumu 
kļūst krietni plašāka. Vasarā komponēju 
skaņdarbu orķestrim “Liktens vārti”, tas bija 
veltīts Latvijai. Atslēga uz Latviju visprecī-
zākā šķita caur mana dēla nākšanu pasaulē. 
Gribēju skaņās paust to sajūtu, kā mēs no 
viņsaules plašumiem pa liktens vārtiem 
ienākam un sākam šīs saules dzīvi. 

– Vai mazais klausās, kad spēlējat?
– Viņš nekad nav redzējis mani spēlē-

jam, es vingrinos stāvu zemāk. Tas ir laiks 
pirms gulētiešanas, viņam ir savas spēles ar 
mammu tajā laikā. Bērnam patiešām nav ne 
mazākās nojausmas, ar ko nodarbojas viņa 
tētis. Viņš ir redzējis Elīnu dziedam, līdz ar 
to par mammu drusciņ ir priekšstats. Daž-
kārt gan es paņemu dēlu klēpī un parādu, 
kā var nospiest taustiņus. Bet tajos brīžos 
es spēlēju tāpat kā viņš – ar vienu pirkstu. 
Protams, mūzika mūsu mājās visu dienu 
ir klātesoša, skan radio, ieraksti. Mūzikas 
klātbūtne viņam ir dabiska.

– Tad jau varbūt arī sēdīsies pie kla-
vierēm piecu gadu vecumā?

– Es atsakos atbildēt uz šo jautājumu, 
jo nevaru atbildēt. Šobrīd prioritāte ir, lai 
vismaz pirmos piecus savas dzīves gadus 
viņš piedzīvo patiešām laimīgu bērnību, ko 
būtu prieks atcerēties.�

VIZĪTKARTE

Vestards Šimkus
◊  Dzimis 1984. gadā Jūrmalā.

◊  Divas reizes ieguvis  
Latvijas Lielo mūzikas balvu, 
daudzu starptautisku konkursu 
laureāts.

◊  Saņēmis divas “Lielā Kristapa” 
balvas par mūziku filmām  
“Ausma” un “Elpa marmorā”.

◊  Ieskaņojis astoņus soloalbu-
mus.

◊  Dzīvesbiedre –  
operdziedātāja Elīna Šimkus.

◊  Tētis gadu vecajam  
Bernardam.

JĀŅA VECBRĀĻA FOTO

Atskaites punkts – pieci pirksti

“Jo vairāk es vingrinos un saprotu, kāpēc man 
kaut kas nesanāk, jo pielaidīgāks esmu 

pret klavierēm,” sapratis pianists Vestards 
Šimkus. Ar klavierēm patiesībā varot 

saprasties, un dažkārt pat vecs instruments 
var skanēt labi, ja vien pareizi iespēlējas.
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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
◊  6. aprīlī Kuldīgas novada muzejā tiks atklāta Latvijas Mākslas 
akadēmijas Zīmēšanas katedras pasniedzēju darbu izstāde. Tā būs 
skatāma līdz 6. maijam.

◊  Līdz 7. aprīlim Kuldīgas Mākslas namā skatāma Starptautiskās 
vasaras fotoskolas (ISSP) meistarklases noslēguma darbu izstāde.

◊  24. aprīlī Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā 
nīgrandnieces, keramiķes Laimas Jaunskungas jubileja. 

Teātris
◊  1. aprīlī Kuldīgas Kultūras centrā izrāde “Lielais loms” pēc rakstnieces 
Annas Brigaderes lugas motīviem. Lomās: Artis Drozdovs, Romāns Bargais, 
Evija Skulte, Voldemārs Šoriņš, Indra Burkovska, Raimonda Vazdika, Ance 
Kukule, Aīda Ozoliņa, Dace Makovska, Juris Kalniņš vai Jānis Kirmuška.

◊  5. aprīlī Ventspils “Jūras vārtos” “Pannas teātra” izrāde – režisora Jura 
Rijnieka iepazīšanās komēdija ar trillera elementiem “Viņi melo labāk”, kas 
sākas ar pavisam vienkāršu randiņu un tikai piecdesmit gramiem balzama. 
“Viņu” lomās iejutīsies aktieri Aldis Siliņš un Ģirts Ķesteris.

◊  13. aprīlī Liepājas teātrī pirmizrāde Bernāra Marī 
Koltesa lugai “Roberto Zuko”, ko iestudē Laura 
Groza-Ķibere. Viņš bezkaislīgi nogalina bez iemesla, 
vienlaikus sapņojot par nostūri Āfrikā ar tik  
augstiem kalniem, ka tajos visu laiku snieg… 
Izbēdzis no visdrošākā cietuma, viņš satiek meiteni, 
kas viņā iemīlas. Taču šis nav mīlas stāsts, bet gan 
slepkavas ceļš uz brīvību un pašam pie sevis. Titul-
lomā Egons Dombrovskis. 

◊  30. aprīlī Ventspils “Jūras vārtos” operete 
“Silva” jeb “Čardaša karaliene”. Uzveduma režisors 
Juris Jonelis.

Citas lietas
◊  2. aprīlī Kuldīgas Rātslaukumā pusdienas tēja pie Ēvalda Valtera. Ja 
kāds vēlas nodzīvot līdz 100 gadiem, jāapsēžas blakus māksliniekam, lai 
kopā iedzertu tēju. Ikviens aicināts ņemt līdzi savu mīļāko tējas krūzi un 
sumināt Kuldīgas Goda pilsoni, leģendāro aktieri Ēvaldu Valteru  
125. dzimšanas dienā.

◊  4. aprīlī Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrā muzikāls skečs 
“Briseles kāposti”. 

◊  14. aprīlī “Jūras vārtos” Ventspilī 
24. Starptautiskā Baltijas baleta 
festivāla ietvaros ar ķīniešu klasiskās 
dejas izrādi “Vārdiem neaprakstā-
mais skaistums” viesosies Pekinas 
Dejas akadēmija.

◊  18. aprīlī Sabilē sāksies ikgadējais 
Lieldienu zaķu gājiens, kurā pie-
dalīsies gan bērnudārza, gan skolas 
audzēkņi, kā arī aicināts iesaistīties 
ikviens iedzīvotājs. Gājiens sāksies 
pie Sabiles pamatskolas, ies cauri 
visai pilsētai līdz aprūpes biedrības 
“Kalme” namam, kur tiks sveikti 
seniori.

◊  21. aprīlī Talsu tautas nama Radošajā sētā paredzēts Lieldienu  
jampadracis. 

◊  21. aprīlī Kuldīgas Rātslaukumā Lieldienas ar Liepājas ceļojošā leļļu 
teātra “Maska” izrādi “Ola te, ola tur, tikai zaķa nav nekur”. Šūpošanās, 
olu vārīšana un ripināšana, rotaļas un radošas darbnīcas.

◊  27. aprīlī Kuldīga visus gaida uz pavasara palu šovu “Lido zivis Kuldīgā”.

Mantojums
◊  6. aprīlī Lutriņu klubā notiks Kurzemes tautas muzikantu 10. saiets. 

◊  No 12. aprīļa Kuldīgas novada muzejā Kuldīgas maketa un heraldikas 
izstāde.

◊  20. aprīlī Saldus sporta kompleksā Novadnieku pagasta deju kolektī-
va “Sadancis” 10. jubilejas koncerts. 

◊  27. aprīlī Liepājas Latviešu biedrības namā Liepājas Tautas mākslas 
un kultūras centrs kopā ar vidējās paaudzes deju kolektīvu “Kvēle” aicina 
uz tautas deju festivālu “Aprīļa pilieni”, kas pulcēs dejotājus no dažādām 
Latvijas pilsētām, lai priecētu skatītājus ar radošu un daudzkrāsainu 
koncertprogrammu.

Mūzika
◊  5. aprīlī Saldus Mūzikas un mākslas skolā bezmaksas koncertu 
sniegs folka un blūgrāsa grupa “The Brothers Comatose” no Sanfrancis-
ko. Grupas instrumentu arsenālā ir ģitāra, bandžo, mandolīna, kontra-
bass, vijole, un to skanējums apvieno kantri mūziku un roku. 

◊  5. un 6. aprīlī Rojas Kultūras centrā norisināsies vieglās un džeza 
mūzikas ansambļu konkurss “Rojas ritmi”. Koncertā uzstāsies spilgtā-
kie iepriekšējo gadu konkursanti, dziedātāja Ieva Sutugova un viņas 
vadītā vokālā grupa “Fortuna”, Ozolnieku Mūzikas skolas džeza orķestris  
Alberta Kekļa vadībā un grupa “Radio trio”.

◊  6. aprīlī Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrā Brocēnu sie-
viešu kora “Laiksne” 10. jubilejas koncerts.

◊  6. aprīlī koncertzālē “Lielais dzintars” Liepājā 
notiks Igo jubilejas koncerts “Pirmie 40”. Koncerta 
pirmajā daļā kopā ar komponistu Jāni Strazdu 
skanēs koncertprogrammas “Uguns” dziesmas. 
Starp koncerta īpašajiem viesiem būs etnogrupa 
“Vējturi”, skanēs arī dziesmas un stāsti no “Līvu” 
un “Remix” laikiem. Koncerta otrajā daļā – Igo 
“zelta repertuārs”. 

◊  6. aprīlī Ventspils “Jūras vārtos” grupas  
“The Sound Poets” jaunākā albuma “Trīs” kon-
certs. Programmā arī grupas populārākie hiti.

◊  7. aprīlī Liepājas Olimpiskā centra arēnā savu 
60. dzimšanas dienu svinēs komponists Jānis Lū-
sēns. Vērienīgajās dzimšanas dienas svinībās  pie-
dalīsies “Zodiac”, Ance Krauze, Zigfrīds Muktupā-
vels, Marija Naumova, Ingus Pētersons, Kristīne 
Zadovska, Andris Ērglis, Aija Vītoliņa, Uģis Roze, 
Aija Andrejeva, Igo, Ieva Sutugova, Raimonds 
Ozols, Ieva Akuratere, Ralfs Eilands, Anmary, 
Atis Ieviņš, Annija Putniņa, Elizabete Lukaševiča, 
Karīna Tatarinova un daudzi citi mūziķi.

◊  11. aprīlī “Jūras vārtos” Ventspilī izskanēs gru-
pas “Baritoni” koncerts. Tiks izpildītas dziesmas 
no “X faktora” raidījumiem, kā arī pašu oriģi-
nāldziesmas no gaidāmā albuma. Īpašie viesi – 
duets “Signe un Jānis”, Didzis Melderis un “Radio trio”.

◊  13. aprīlī Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā Ivo Fomina jubile-
jas koncerts. 

◊  16. aprīlī Kuldīgas Kultūras centrā un  
25. aprīlī  Blīdenes kultūras namā izskanēs  
Maestro Raimonda Paula un aktiera Andra 
Bērziņa koncertprogramma “Es šonakt sēdēšu uz 
jumta”, kurā iekļautas 12 jaunas dziesmas ar Leo-
na Brieža, Guntara Rača un Jāņa Petera vārdiem, 
kā arī izskanēs Imanta Ziedoņa, Viljama Šekspīra, 
Māras Zālītes, Raiņa un citu izcilu dzejnieku dze-
jas lasījumi Andra Bērziņa interpretācijā.

◊  18. aprīlī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” 
– jubilejas koncerts “Ainaram Virgam 55”. Pirmajā 
daļā skanēs pilnīgi jauns dziesmu cikls, otrajā daļā 
– dažādos gados tapušas dziesmas un lielākie hiti 
visās iespējamās aranžijās un salikumos. 

◊  27. aprīlī koncertzālē “Lielais dzintars” pirmo reizi Latvijā ar vienīgo 
koncertu Liepājā viesosies irāņu kulta grupa, pasaules mūzikas ansamb-
lis “Shanbehzadeh Ensemble”. Tās līderis, irāņu mūzikas leģenda Saeids 
Šanbehzade piedāvā unikālas, teju vai hipnotiskas dejas un meditatīvu 
mūziku no tālā, mītiem apvītā Persijas līča. 


