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ērkones līgavas tautastērpa vainags. Šādi spoži
vizuļu vainagi ar kuplu un greznu metāla
stieplīšu un spirālīšu vijumu un stikla pērlītēm, saukti arī par krūmu vainagiem, ir bijuši izplatīti
Dienvidkurzemē – Nīcā, Bārtā, Rucavā. Lai gan Pērkones
tautastērps no Dienvidkurzemes tērpiem atšķiras, rotas, arī
līgavas rota, bijušas tādas pašas. Līgavu vainags spoži vizē-
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muzejā, kur glabājas vairāki Dienvidkurzemes līgavu
vainagi, tāpat kā citas tautastērpu, arī Pērkones tautastērpa, detaļas. Pērkones līgavas tērps līdz ar daudziem citiem
tērpiem no Kurzemes un visas Latvijas piedalīsies XXVI
Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku tautastērpu skatē.
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Dziedinošie vārdi, augi un rituāli
Daiga Lutere, “Kurzemes Vārds”

L

Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

isas 812 publiskās bibliotēkas Latvijā ir
vienīgās kultūras iestādes, kuras pēdējos
12 gados visstraujāk joņojušas līdzi laikmetam. Tik daudz starptautiskas, valsts un pašvaldību
naudas nav ieguldīts nevienā citā kultūras nozarē.
Kursīšu bibliotēkas informācijas centra vadītājs
Mārtiņš Lagzdons atceras 2006. gadu. Viņš vietējā
pagasta bibliotēkā bija nostrādājis tikai gadu, kad visās
Latvijas publiskajās bibliotēkās sākās projekts “Trešais
tēva dēls”. Tas nodrošināja bezmaksas internetu, datorus un iekārtas kopēšanai, skenēšanai un drukāšanai.
Vairākos gados “Trešais tēva dēls” kardināli mainīja
bibliotekāru skatījumu uz savu darbu un bibliotēkas
lomu mūsdienu sabiedrībā.
Sākotnēji šķita, ka pēc plašā, visu valsti aptverošā
projekta, kurš Latviju padarīja unikālu pasaulē,
bibliotēkām būs pagājis pārmaiņu laiks. Tomēr tajās
aizvien ievieš jaunumus, agrāk nebijušus pakalpojumus
un piedāvājumus. Jaunākie pētījumi rāda, ka bibliotēku
nozare būtiski palielinājusi valstisku ietekmi ne tikai
kultūrā, bet arī ekonomikā un iedzīvotāju labklājībā.
Pamatā tāpēc, ka Latviju pārklāj tā dēvētais gaismas
tīkls jeb publisko bibliotēku pieslēgums internetam.
BIBLIOTĒKA

ja un skanēja, lai meitu pasargātu no ļaunā un piesaistītu
viņai gaišo un labo. Tomēr grezns vizuļu vainags nebija
katras līgavas aksesuārs, tā bija turības pazīme – norāda
Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadītāja Lia
Mona Ģibiete.
Attēlā redzamo vizuļu vainagu darinājuši Andris
Garokalns un Astra Dzērve, paraugus smeļoties Liepājas
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iepājas Universitātes
Kurzemes Humanitārā
institūta folkloras pētniece
IEVA ANČEVSKA nupat aizstāvējusi
savu promocijas darbu “Latviešu
dziedināšanas tradīcija: teorētiskie
un praktiskie aspekti”. Pētījums,
kas tika rakstīts un aizstāvēts
doktores grāda iegūšanai, tiek
papildināts, un pēc laika iznāks
arī grāmatā. Lūdzām Ievu īsi pastāstīt, kādēļ viņa pievērsās
tieši latviešu dziedināšanas
tradīcijai un ko uzzināja, pētot šo
jautājumu.
– Kāpēc pievērsāties dziedniecībai, kas ir diskutabla tēma zinātnes
lauciņā?
– Dziedināšanas tradīcija līdz
šim Latvijā zinātniskā līmenī nav īsti
pētīta. Daudzi joprojām uzskata, ka
dziedniecība ir šarlatānisms un māņ
ticība. Kad sāku pētniecisko darbu,
sapratu, kādēļ tā – padomju varas gados un arī senākos vēstures periodos
tautas dziedniecība bija aizliegta un
noniecināta. Savu pētījumu un ekspedīciju laikā ne reizi vien saskāros ar
to, ka cilvēkos joprojām mīt ļoti daudz
baiļu un nevēlēšanās runāt, tiklīdz saruna ievirzās par tautas dziedniecību.
Arī zinātnes aprindās sajutu bailes un

domu, vai tiešām šo tēmu var pētīt un
vai vajag pētīt?
Dziedināšanas tradīciju pētīt tikai
teorētiski būtu ļoti grūti. Darba izstrādes laikā man lielā mērā palīdzēja
agrāk apgūtās praktiskās zināšanas.
2011. gadā Vācijā mācījos pie etnobotāniķa, kultūrantropologa Volfa
Dītera Štorla. Kad viņš nākamajā gadā
atbrauca uz Latviju, tad bija patiesi
pārsteigts par to, cik dzīvas pie mums
vēl ir senās dziedināšanas metodes
un... ka tās tā nopietni vēl nav pētītas.
Viņš man teica: “Tev tas ir jādara!” Vēl
pēc kāda laika satiku profesori Janīnu
Kursīti, kura arī rosināja to darīt un
piedāvāja savu atbalstu, kļūstot par
disertācijas zinātnisko vadītāju.
– Kā precizējāt pētījuma lauku?
– Sākumā, ķeroties pie pētījuma,
nopietnākais darbs bija atlasīt tieši
latviešu tautas pārmantotās dziedināšanas metodes. Tādēļ apzināti
neintervēju šobrīd pazīstamus dziedniekus, jo viņi mēdz apvienot pēdējos
gados Latvijā no Austrumiem un
Rietumiem ienākušās dziedināšanas
metodes. Mani interesēja, kā latvieši
prata un spēja sevi dziedināt daudzu
gadsimtu gaitā. Īss secinājums: tauta
to spēja lieliski. Ar savu pētījumu
gribēju pierādīt, cik vērtīga ir mūsu
pašu dziedināšanas tradīcija, jo tajā
ir daudz efektīvu līdzekļu, metožu,
zināšanu par dabu un augiem, kurus

joprojām izmantojam, bet nezinām,
neapzināmies, ka tie nākuši no senās
pieredzes.
Neskatoties uz daudzajiem
aizliegumiem, kas dziedināt pratējus
skārusi gadsimtu gaitā (inkvizīciju
ieskaitot), ļaudis ir saglabājuši šīs
prasmes līdz pat mūsdienām. To,
ka Latvijā joprojām dziedināšanas
tradīcija ir dzīva un tiek izmantota,
ļoti novērtē un apbrīno mani kolēģi
no ārzemēm.
Kaut vai tas, ka mēs mājās gatavojam tējas no pašu vāktiem augiem.
Mēs pazīstam un izmantojam dabas
līdzekļus pret vienkāršām vainām,
piemēram, uz savainojuma uzliekam
ceļmallapu vai saberztu pelašķa
lapiņu. Pret saaukstēšanos ņemam
palīgā dažādus augus, medu, veselības
uzturēšanai ejam pirtī u.tml. Savā
pētījumā parādu, kuru tautas izmantoto līdzekļu un metožu iedarbība ir
racionāli pamatojama ar zinātniskiem
pētījumiem. Piemēram, ārstniecības
augi, medus, dzintars, māli un dūņas,
ko šodien izmanto gan ārstniecībā,
gan modernajās skaistumkopšanas
procedūrās. Darbā ir pielikums ar 88
ārstniecības augiem, to apraksti un
uzskaitījums, kādu vainu dziedēšanai
cilvēki Latvijā tos izmantojuši un
joprojām izmanto.
TRADĪCIJAS 6

2

DZIESMU SVĒTKI

JŪNIJS / 2018

Entuziasma un aicinājuma
balsti
VIZĪTKARTE

Edgars Račevskis

“

Daina Tāfelberga, “Kurzemnieks”

Mūžu mūžos būs dziesma, un mūžu
mūžos alus smeķēs, un mūžam
dziesmu svētkos nāks meitenes
baltās zeķēs,” noskandina komponists
un diriģents EDGARS RAČEVSKIS,
aicināts uz sarunu par latviešu dziedātziņu. Šo dziesmu Valters Kaminskis savulaik uzdāvināja no Kurzemes
nākušajam mūziķim Račevskim, kurš
mūsu koru vēsturē iekalis nozīmīgu
vietu vīru balsīm.
– Tas bija pirms Vispārējo latviešu
dziesmu svētku simtgades. Eju pa Rīgu,
satieku Valteru Kaminski. Viņš staigā
tāds domīgs, rāda Imanta Ziedoņa tekstu,
rakstīšot dziesmu korim, bet vēl īsti nezinot, kādam. Kad apskatījos, bija skaidrs,
ka tā ir riktīga vīru balsu dziesma. Tā
Kaminskis uzrakstīja un uzdāvināja dziesmu man, lai dzied “Gaudeamus”. Un ar
to 1973. gadā radās jauna tradīcija – koru
kari jeb cīņa par kādu pirmatskaņojumu
Dziesmu svētkos. Uzvarēja “Mūžu mūžos
būs dziesma” un kopš tā laika stabili
turas repertuārā.
– Šie būs tādi īpaši Dziesmu svētki
– Latvijai 100. Vai jums arī ir citādākas
sajūtas nekā iepriekšējās reizēs, kad
kāpāt tribīnē tūkstošskaitlīgā kora
priekšā?
– Valsts simtgade jau pati par sevi ir
īpašs notikums. Mani priecē, ka skaitliskais sastāvs ir ap 17,5 tūkstošiem. Mazliet
lielāks (20 tūkstoši ) bija tikai 1990. gadā,
kad sabrauca dziedošie latvieši no visas
pasaules. Tā bija kulminācija, un tagad
atkal tādai esam pietuvojušies. Toreiz
pirmo reizi Dziesmu svētkos skanēja
Lūcijas Garūtas “Mūsu tēvs debesīs”, es
to diriģēju. Šoreiz man atkal dots tāds
gods. Būs jānovada arī “Mūžu mūžos”. Vēl
liels pagodinājums, ka esmu uzaicināts
piedalīties Dziesmu svētku simfoniskajā
koncertā, kur būs vairāk nekā tūkstoš
dziedātāju. Tajā man jādiriģē Andreja
Jurjāna kantāte “Tēvijai”. Kādreiz to bieži
atskaņojām ar Radio kori. Tur atkal tāds
stāsts, ka padomju gados nedrīkstēja dziedāt kantātes vidusdaļas oriģināltekstu:
“Kungs Dievs, Tevi lūdzam, Kungs Dievs,
mūs klausi.” Reiz, 80. gadu vidū, koncertā
Skrundā atļāvāmies nodziedāt, kā Jurjāns
bija rakstījis. Nezinu, vai atbildīgie klausītāji nepamanīja vai apzināti bija pievēruši
ausis, bet uz Sibīriju mūs neaizsūtīja.
– Jūsu vārds tika bieži pieminēts arī
saistībā ar Latvijas valsts himnu. Kas
tur īsti bija?
– Lai nerastos aplams priekšstats, man
šajā jautājumā galvenais bija strikti nošķirt izpildītājus. Kad tauta dzied, tad viss
ir pareizi. Bet, kad himnu atskaņo radio,
televīzijā, koncertos uz skatuves, jābūt
garantijai, ka izpildījums būs profesionāli
kvalitatīvs. Šajā ziņā daudzi grēko, īpaši
popmūzikas solisti. Jauc tekstu. “Laid mūs
tur laimē diet” vietā ir “laid mums tur
laimē diet”. Savulaik izgāju labu skolu:
beidzu konservatoriju reizē ar teātra
kursu, kurš diplomdarbā iestudēja “Skroderdienas Silmačos”, bija jāmāca viņiem
dziesmas. Veselu gadu reizi nedēļā sēdēju
teātra fakultātē blakus režisoram Alfredam Amtmanim-Briedītim un skatījos,
kā viņš māca aktieriem fonētiku. Precīzi,
skaidri izrunāt tekstu, vārdu galotnes, lai
saprastu, kur viens vārds beidzas un kur
sākas nākamais. Solisti neievēro likumu,
ka nevar savienot šņāceņus kā “s” un
“z”. Tad iznāk, ka latvju meitas dzied, ne
zied. Vēl lielāks analfabētisms ir salaist
vienā “l” bez atstarpes, un tad iznāk “svētī
jelatviju”. Gāju pie Zinātņu akadēmijas
prezidenta Ojāra Spārīša sakārtot šo lietu.
Bet sākās šūmēšanās, ka nevarēs vairs
himnu dziedāt. Savās mājās katrs var

◊ Dzimis1936. gada 11. jūlijā
Skrundas pagastā mūziķu un
skolotāju ģimenē.

◊ 1955. gadā beidzis Rīgas
Mediņa mūzikas vidusskolu,
1960. gadā absolvējis Latvijas
Valsts konservatorijas Kordiriģentu klasi.
◊ 37 gadus diriģējis vīru
kori “Gaudeamus”, gandrīz 25
gadus bijis galvenais diriģents
un mākslinieciskais vadītājs
Latvijas Televīzijas un radio Teodora Kalniņa korī, ap 20 gadu
pavadījis kopā ar Nacionālo vīru
kori, pa desmit gadiem ziedoti
Tukuma “Vanelei” un Alūksnes
“Atzelei”, un jauniešu korim
“Sonora”. Strādājis Latvijas
Filharmonijā, dziesmu un deju
ansamblī “Sakta”, bijis vēl citu
koru diriģents, kā arī Latvijas
Nacionālās operas kormeistars.
◊ Pedagoģiskais darbs 30
gadu garumā Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā,
īsu brīdi strādājis arī Liepājas
Pedagoģijas akadēmijā.
◊ Kopš 1970. gada ir Vispārējo latviešu dziesmu un deju
svētku virsdiriģents, kopš
iepriekšējiem svētkiem arī goda
virsdiriģents.
◊ Saņēmis Latvijas PSR
Nopelniem bagātā un Tautas
skatuves mākslinieka goda
nosaukumu, apbalvots ar IV
šķiras Triju Zvaigžņu ordeni
un Lielo mūzikas balvu.
◊ Komponējis skaņdarbus
korim, tostarp vairākus veltījis
dzimtajam Skrundas novadam
un Kuldīgas novada Turlavas pagastam, kur mācījies
pamatskolā.
◊ Atjaunojs J. Vītola mūzikas
dienas Gaujienā, Skrundā
iedibinājis Kurzemes vīru koru
dižkoncerta tradīciju.

dziedāt, kā grib, bet profesionāļu izpildījumam jābūt kvalitatīvam. Tauta reizēm
pat labāk dzied.
– Bija ierosinājums himnu mainīt.
– Galīgas muļķības. Esmu savācis
materiālus par “Dievs, svētī Latviju!”.
Cienījamais profesors Jāzeps Vītols un vēl
daudzi citi augstu novērtējuši un atzinuši,
ka tā ir viena no skaistākajām un labākajām himnām. Ne somiem, ne zviedriem,
vāciešiem un frančiem, ne citām tautām
tādas nav. Ar savu vienkāršību un melodisko pievilcību mūsējā ir tik iedarbīga.
Ja paskatās manā biogrāfijā, jauktajiem koriem tomēr esmu vairāk gadu veltījis. Taču nenoliegšu, ka strādāt ar vīriem
man ļoti patīk. Sieviešu balsis arī ir ļoti
skanīgas, bet no vīriem var dabūt vairāk.
Atkal skumdina statistika – vēl 1990. gadā
Dziesmu svētkos bija vairāk nekā divi
tūkstoši vīru. Tāds skanējums! Tagad uz
pusi mazāk. Koru sastāvs skaitliski ļoti
samazinājies, vienā kolektīvā – ap 20,
bet mums korī “Gaudeamus” savulaik
bija 120 dziedātāji. Žēl, ka tā, tomēr tas
nav mazinājis vīru prieku dziedāt. Tāpēc
Skrundā organizēju Kurzemes vīru koru
dižkoncertus, nu jau piektais izskanējis.
Vīri satiekas, sadzied un brauc mājās,
emocionāli bagātināti un drošināti darboties turpmāk.
– Kāpēc Skrundā?
– Tāpēc, ka Skrunda ir mana dzim-
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2017. gada jūlijs – Skrundā izskanējis E. Račevska iedibinātā Kurzemes vīru koru
saieta 4. dižkoncerts, un novadnieki sveic maestro 81. dzimšanas dienā.
tene. Un tur estrāde Ventmalā ir ļoti
skanīga.
– Runājot par koriem, vai mums
Latvijā kāds novads ir skanīgāks par
citiem?
– Pirms gadiem 20 varēja teikt, ka
Vidzeme ir tā kā skanīgāka par Kurzemi. Bagātāka ar koriem. Bet to nosaka
iedzīvotāju skaits. Nu arī Vidzemes koru
rindās nav tik liels dziedātāju skaits.
Kurzeme noturējusies gan skaitliski, gan
emocionāli. Balsis latviešiem visos novados skaisti skan.
– Skrundenieki vēl tagad piemin
stipro vīru kori “Skrunda”, no kura palicis vien vokālais ansamblis “Vecie zēni”.
Atceras arī entuziasma pilno diriģenti,
estrādes dziedātāju Aiju Kukuli, kura ar
vilcienu no Rīgas reizi vai divas nedēļā
braukusi vīrus mācīt dziedāt.
– Arī šobrīd kordiriģenti lielākoties
turas uz entuziasma, darbojas, sava
aicinājuma virzīti. To atkal varēsim
sajust un viņu fanātisko darbu novērtēt Dziesmu svētkos, kur sabrauks paši
izcilākie kori no visiem novadiem. Aija
Kukule mācījās pie manis konservatorijā

diriģēšanas klasē. Skrundenieks Viesturs
Meļķis, lauksaimnieks pēc profesijas,
kurš aktīvi darbojās kultūras dzīvē, aicināja mani uz Skrundu, jo korim nebija
diriģenta. Ieteicu Aiju Kukuli, un viņa
tiešām divus gadus brauca uz Skrundu,
paceļot kori labā līmenī. Tagad tas būtu
sarežģīti, kaut arī ir attīstīts transports,
dažās stundās var Latvijai cauri izskriet.
Toreiz diriģenta darbam bija arī materiālā vērtība.
– Jūs gan, uz gadiem neskatoties, vēl
joprojām traucaties pa koncertiem, kā
dziesmā dzied “pār deviņi novadiņi”.
Vai vēl arī komponējat?
– Pēdējais, kas man uzrakstījies, ir
par Ciemgaļu mežābeli Turlavas pagastā.
Šobrīd jāstrādā pie Dziesmu svētkiem.
Kad tie paies, ķeršos klāt 18. novembra
koncerta organizēšanai. Esmu iecerējis, ka
tajā piedalīsies iespējami daudz latviešu
koru, taču ne tikai no Latvijas. Un dažādu
paaudžu. Gan pirms kara dzimušie seniori, kas ārzemēs izauguši, gan jaunieši,
kas tagad izceļojuši. Jau no Stokholmas,
Luksemburgas, Čikāgas esmu saņēmis
vēstules, ka jāsūta notis viņiem.�
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TIKT LĪDZI TEHNOLOĢIJU
LĒCIENIEM
M. Lagzdons atklāj, ka projektā
“Trešais tēva dēls” izveidotā infrastruktūra drīzumā ļaus īstenot vēl vienu ieceri.
Trijos gados Latvijā 6000 digitālo aģentu
(bibliotekāru, skolotāju, valsts un pašvaldības darbinieku) iedrošinās iedzīvotājus
izmantot valsts pakalpojumus elektroniskajā vidē. Ja vajadzēs, digitālie aģenti arī
konsultēs un mācīs.
Kursīšnieku nesatrauc papildu pienākumi, jo arī tagad pie viņa vēršas katrs, kurš
vēlas attālināti nokārtot darījumus bankā,
Valsts ieņēmumu dienestā u.c., taču to
neprot, vai arī viņam mājās nav datora vai
interneta pieslēguma. M. Lagzdons mācījis
iesācējiem lietot datoru, komunicēt sociālajos
tīklos, sūtīt un saņemt elektroniskas vēstules,
iepirkties. Dienā, kad viesojos Kursīšu bibliotēkā, iestādē ienāca jauns pāris. Kuldīdznieks
bibliotekāram lūdza palīdzēt deklarēt jauno
dzīvesvietu Kursīšos. Tiesa, todien kuldīdznieks nekļuva par Kursīšu pagasta iedzīvotāju, jo diemžēl valsts iestāžu mājaslapas
ne katru dienā strādā nevainojami. Reizēm
interneta signāls ir par vāju.
“Kad īstenoja “Trešo tēva dēlu”, bibliotēkā čumēja un mudžēja no tiem, kuri gribēja tikt pie datora. Tagad gandrīz katram
ir privātais dators, viedtālrunis, planšete,
tāpēc vairs nav tik svarīgi, lai bibliotēkā
būtu pēc iespējas vairāk jaunu un jaudīgu
datoru. Toties vēl nozīmīgāks kļuvis bezmaksas pieslēgums,” skaidro bibliotekārs.
Valsts definējusi, ka modernā bibliotēkā cilvēki satiekas, mācās, nokārto lietišķus
jautājumus, pilnveido prasmes, gūst jaunus
iespaidus. Par katras iestādes, arī bibliotēkas, lietderību liecina tas, cik bieži iedzīvotāji to apmeklē. Nelielā pagastā skaitļi
pieaug vai saglabājas iepriekšējā perioda
līmenī, ja rīko pasākumus. Kursīšnieku
interesi raisa krustvārdu mīklu minēšanas
čempionāts, lasītāju klubiņa tikšanās, sarunas ar Latvijā pazīstamiem rakstniekiem
un dzejniekiem. Bijuši izglītojoši semināri,
lekcijas, mācības.
“Ideju var būt daudz, taču svarīgi vienmēr noskaidrot, vai ir arī nauda. Budžetā
nekad nav tik, cik gribētos, tāpēc vairākas
reizes gadā rakstu projektu pieteikumus
Valsts kultūrkapitāla fondam vai pretendēju uz Saldus novada pašvaldības atbalstu
kultūrai un nevalstiskām organizācijām
(no 2012. gada M. Lagzdons vada Kursīšu
attīstības biedrību “KABata” – I. V.). Esmu
sapratis, ka daudz var izdarīt, ja pagastā
iestādes sadarbojas, nevis katra ieciklējas
uz saviem pasākumiem. Jāsadarbojas, lai
idejas nedublētos,” zina M. Lagzdons.
IZCILĪBA IR CILVĒKĀ, NEVIS NAUDĀ
Saskaitu plauktos 25 dažādu līmeņu pateicības un atzinības rakstus, diplomus. Viņa
darbs publiski cildināts, sākot no Kursīšu
pagasta līdz pat novada centram un Rīgai.
“Katrs diploms man ir nozīmīgs – neviens
nav “tikai rāmis”. Esmu gandarīts, ka manu
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Kopš pagājušā gada
Mārtiņš Lagzdons
strādā Latvijas
Nacionālās
bibliotēkas komisijā,
kura pieņem
bibliotekāru
kvalifikācijas
eksāmenu. Valsts
izvirzījusi prasību,
ka bibliotēkā drīkst
strādāt tikai kvalificēti darbinieki.
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darbu pamana kaut vai tāpēc, ka Ziemassvētku laikā noformēju bibliotēku vai Latvijas Bankai palīdzēju noskaidrot skaistāko
monētu. Vislielāko gandarījumu izjūtu par
pagājušajā gadā saņemto balvu “Laiks Ziedonim”,” atklāj kursīšnieks, bet noklusē, ka
balvu piešķīra par izcilību bibliotēku nozarē.
Balvas “Gada kursīšnieks”, Saldus novada
“Gada kultūras darbinieks”, Latvijas “Gada
bibliotekārs” un “Labs kolēģis” apliecina, ka
viņš sabiedrībā ir cienīts un apbrīnots.
Starp bibliotekāriem M. Lagzdons
izceļas arī ar to, ka ilgstoši ir viens no nedaudziem gados jauniem speciālistiem, kas
ieguvis maģistra grādu bibliotēku un informācijas zinātnē. “Studijas pabeidzu pirms
10 gadiem, taču vienmēr izmantoju iespēju
iegūt papildu zināšanas Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotos kursos un semināros, internetā lasu nozares literatūru, lai
orientētos, kādas domas virmo pasaulē.
Daudz gūstu ierastos pieredzes braucienos.
Tā taču jebkurā nozarē – darbi sokas, ja
papildina zināšanas un atvēl laiku jaunu
ideju radīšanai. Katrā darbā nepieciešama
aizrautība. Par lielu naudu var darīt jebkādu darbu, taču – cik ilgi? Ja darbs aizrauj,
gandarījums būs arī sarežģītos apstākļos.
Viss sākas ar cilvēku, nevis finansējumu,”
uzskata M. Lagzdons.
Kursīšu bibliotēku – informācijas
centru bibliotekārs iekārto pamazām, bet
ar izpratni par apmeklētāju vajadzībām.
Viņam ir sapnis bibliotēkas vienstāva ēkai
piebūvēt terasi. “Tā būs āra lasītava ar
galdiņu, krēsliem, elektrības kontaktu, lai
ikviens var ērti uzlādēt personisko telefo-

nu vai datoru. Ceru, ka laukos cilvēkam
vajag arī ko tādu. Bibliotēkas tiek rosinātas
ne tikai reaģēt uz šodienas vajadzībām, bet
iet arī soli pa priekšu un paredzēt, ko no
iestādes iedzīvotājiem vajadzēs nākotnē.
Šī gada vadmotīvs visā Latvijā – bibliotēka

veicina pārmaiņas. Protams, mana ideja
par āra lasītavu būs izgāzusies, ja katru
rītu tajā mētāsies tukšas pudeles. Bet nevaru nemēģināt tikai tāpēc, ka baidos vai arī
nezinu, kāds būs rezultāts. Ja nu tomēr āra
terase būs tā, kas maina arī sabiedrību?”�

Multifunkcionāls sabiedriskais centrs – tāda ir valsts vīzija par mūsdienīgu bibliotēku. Savukārt tās īpašniece pašvaldība prasa, lai iestāde būtu iedzīvotājiem pieejama. Piemēram, ar tādu darba laiku, kāds der arī strādājošajiem un
skolēniem, kuri uz skolu brauc ar pagasta pārvaldes organizētu transportu.
Datorus ieslēdz samērā reti. Pirms dažiem gadiem Kursīšu bibliotēkā
informācijas centrā uz 10 datoriem bija gara rinda, tagad pietiek ar trijiem.
Bibliotēkā visbiežāk izmantotā tehnoloģija ir Wi-Fi.
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Iģenes baznīca –
pērle nekurienes vidū
Elīna Lāce, “Talsu Vēstis”

J

ūnijs tradicionāli ir mēnesis, kad Latvijā plaši piedzīvojams kultūras notikums
“Baznīcu nakts”. Tajā apmeklētājiem durvis vēra arī neparastais Iģenes luterāņu
dievnams Talsu novada Vandzenes pagastā. Šī celtne cilvēku interesi saista arī
ikdienā, un iemeslu tam ir daudz.

JOPROJĀM BEZ ELEKTRĪBAS
“Parasti visiem stāstu, ka baznīca ir īpaša ar trim
faktiem,” atklāj Iģenes draudzes padomes locekle Gunta
Pence. Viņa jau vairāk nekā desmit gadus ir tā, kura regulāri
atver baznīcu tūristiem. “Pirmais: šī ir viena no piecām
vecākajām koka baznīcām Baltijā, kas vēl joprojām kalpo
savam mērķim. Šeit notiek dievkalpojumi, pašlaik gan tikai
reizi mēnesī – katra mēneša ceturtajā svētdienā. Otrs fakts:
baznīcai ir interesants un savdabīgs vēsturiskais rašanās
stāsts. Iģenes vecie ļaudis apgalvo, ka baznīca ir atvesta no
citurienes un šeit nolikta! Otru stāstu var izvilkt no visai
skopajiem vēstures datiem – toreizējais Iģenes muižas un
pašas Iģenes īpašnieks 1757. gadā licis uzcelt koka guļbūves
baznīcu netālu no vecās, sabrukušās Vecodres baznīcas. Un
interesanti, ka patiesība ir abos stāstos. Jā, baznīca šeit ir
uzcelta 1757. gadā, bet, ja paskatīsieties uz altārgleznu, labajā
pusē aiz svečturiem apustuļa pamatnē ir gada skaitlis “1752”.
Ja jūs paietu tuvāk, redzētu, ka zem tā ir vēl viens gadskaitlis
“1699”. Tas nozīmē, ka iekārtas – kancele, altāris, soli – ir
vecākas par pašu baznīcu! Tātad jaunajā baznīcā tās ieliktas
no Vecodres baznīcas,” stāsta Gunta.
Trešais, mūsdienām pavisam neierastais fakts ir tāds,
ka Iģenes baznīcā nav elektrības. “Mums nekad nav bijusi
elektrība un, domāju, nekad dzīvē arī nebūs, kamēr vien šī
baznīca pastāvēs,” G. Pence smejas. Draudze gan esot savu reizi vērsusies Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā
ar lūgumu atļaut ierīkot elektrību, kas dotu iespēju arī baznīcu
apkurināt. “Bet vienīgais, ko inspekcija atļāva, – sakristejā
pārmūrēt mazo krāsniņu, kuras skurstenim jau cauri varēja
redzēt, tāpēc dūmi nāca atpakaļ. Bet elektrību – oi, nē! Veca
koka ēka, un runa ir arī par tās drošību. Tomēr mēs esam
sadzīvojuši ar to, ka mums nav elektrības, un mēs pat lepojamies ar to, ka tās nav!” apliecina Gunta.
Tā kā baznīca celta no koka, tajā salu jūtot mazāk. Tam
piekrīt arī draudzē kalpojošais mācītājs Andis Ķīvičs, kurš
aukstumu Iģenes koka baznīcā var salīdzināt ar to, kāds
ziemās valda, piemēram, Valdemārpils mūra baznīcā. Viņš
smejas, ka Iģenē tikai nevajagot stāvēt tuvu logiem, tad gan
vējš zēģelējot tā, ka mati plīvo.
CER UZ RESTAURĀCIJU
Ne viens vien mācītājs mūžam paturēs piemiņā Iģenes
baznīcu neparastās sijas dēļ, kas altāra priekšā sniedzas no
vienas sienas līdz otrai, šķērsojot arī kanceli. Šīs sijas dēļ tikai
retais mācītājs (A. Ķīvičs esot no tiem retajiem), dodoties teikt
sprediķi, nav apdauzījis galvu. Gunta atzīst – nekur nav izdevies arī atrast pamatojumu, kad un kāpēc šāda sija, šķietami
nevietā, vispār uzradusies.

Starp rapsi un
rudzupuķēm
vijas ceļš uz
Iģenes baznīcu.
1932. gadā cilvēki ar savdabīgu gaumi baznīcas iekārtas
pārkrāsojuši ar brūnu un melnu grīdas krāsu, liekot zaudēt
tām košumu. Pateicoties restauratoru biedrībai, deviņus
gadus Iģenes baznīcā notikušas restauratoru nometnes, kurās
milimetru pa milimetram interjers ticis atbrīvots no nejēdzīgā
krāsojuma. Šajā laikā arī atklāts, ka apustuļiem, kuri ar lielām
naglām tikuši pienagloti pie baznīcas sienas, īstā vieta ir
abpus altārgleznai, kur tie tagad ir atgriezušies.
Restaurācija vēl nav galā, pat altāris nav pilnībā atguvis
sākotnējo izskatu, tomēr pagaidām viss atduroties pret finanšu trūkumu. Lai tādā kultūras piemineklī kaut ko paveiktu,
vispirms vajadzīga izpēte; lai veiktu izpēti, vajadzīga nauda,
bet… “Lai kur mēs esam vērsušies pēc palīdzības, visur
saņemts atteikums, jo Latvijā ir ļoti daudz kultūrvēsturisko
pieminekļu katastrofālā stāvoklī, kur nauda vajadzīga tūlīt un
svarīgākiem mērķiem,” nopūšas G. Pence.
Iģenes baznīcas torņa smaile jau vairākus gadus palikusi arī bez gaiļa. Tas “nolidojis” kādas spēcīgākas vētras
laikā. Esot pamats domāt, ka sākotnēji 1752. gadā darinātais gailis pildījis arī vēja rādītāja funkcijas, bet vēlāk rūsas
dēļ kustība vairs nav bijusi iespējama. Pēc vētras gailis
aizvests uz Rīgu, kur tam veikta izpēte. Domāts, ko ar to
tālāk darīt, likt atpakaļ vai novietot baznīcā kā vēsturisku
eksponātu, torņa vajadzībām izgatavojot kopiju, bet arī
šajā lietā viss pagaidām apstājies. “Neatlaidīšos, zvanīšu un
meklēšu, kur gailis palicis. Mēs to gribam atpakaļ! Mums
gaili vajag atpakaļ!” uzsver Gunta.

DAIŅA KĀRKLUVALKA FOTO

NEIZBRAUCAMA CEĻA GALĀ
Iģenes baznīca ievērojama arī ar to, ka tā iemūžināta gan
daudzsēriju filmā “Likteņa līdumnieki”, gan latviešu pilnmetrāžas spēlfilmā “Vogelfrei”. Vēlme piedzīvot ko pārlaicīgu
ik gadu Ziemassvētkos šo nekurienes vidū esošo dievnamu
piepilda ar cilvēkiem, bet ikdienā baznīcēnu ir maz. “Domāju,
ka vienkārši aizslēgt šādas baznīcas durvis būtu neprāts. Šis
nams ir pietiekami pieprasīts kā arhitektūras piemineklis,
tāpat bērnu kristības pēdējā mēnesī te bijušas gandrīz katru
svētdienu, tiek plānotas arī laulības. Cilvēki Iģenes baznīcā
ienāk un vēlas te būt, bet domāju, ka tāda vieta, kurā būtu
ļoti aktīva draudze, šeit nekad nebūs. Tam ir dažādi iemesli
– attālums no centra, ceļu stāvoklis… Rudeņos un pavasaros
tie nav izbraucami! Iģenes baznīca paliks kā svētku un īpašu
notikumu vieta. Protams, man ir prieks, ka ir arī cilvēki, kuri
te grib būt dievkalpojumos,” apliecina A. Ķīvičs.
Gunta neslēpj, ka ar to gribēšanu mazās draudzītes
ļaudīm ejot visādi, un tad lieti noderot, ja mācītājs savu reizi
drusku parājas. “Esmu kristīta un iesvētīta Dārtes luterāņu
baznīcā, bet, ienākot Iģenes baznīcā, mani uzreiz uzrunāja šī
ēka, šī vieta. To pat nevar izskaidrot!” viņa vērtē.
Uz atvadām ierakstām komplimentu īpašajai un savdabīgi
smaržojošajai baznīcai pamatīgajā viesu grāmatā, ko draudzei
1999. gadā uzdāvinājis pēdējā baznīcas īpašnieka mazdēls
Oto fon Grotuss. Ieraksti šajā grāmatā veikti dažnedažādās
valodās, parādot, ka interese par Iģenes dievnamu sniedzas
pāri Latvijas robežām.�

Apmeklētājiem durvis
ver Gunta Pence.
Mācītājs Andis Ķīvičs baznīcā.
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Starpnieks Pērkones tautastērps
Ilze Kļepikova, “Kurzemes Vārds”
LIEPĀJAS MUZEJĀ
VISLIELĀKAIS KRĀJUMS
Kurzemes tautastērpu informācijas
centra vadītāja Lia Mona Ģibiete Pērkones
tērpu sauc par starpnieku starp Dienvidkurzemi un pārējo Kurzemi virzienā uz
ziemeļiem, Pāvilostu utt. Arī pats tērps
šo starpnieka lomu apliecina. “Pērkones
tautastērps ir Liepājas pilsētai vistuvākais
tautastērps, un vēsturnieks Jānis Sudmalis,
kas savācis ļoti lielu tautastērpu krājumu, to
arī uzskatīja par Liepājas tautastērpu,” viņa
stāsta. Agrākos laikos Pērkones pagasts,
kas atrodas starp Liepāju, Nīcu un Grobiņu,
aptvēra plašāku teritoriju – arī Grobiņas un
Medzes pagastus. Līdz pat Durbei.
Nīcas, Bārtas un Rucavas tuvums ietekmējis arī tērpa veidošanos. Greznais krekla
izšuvums balto darbu tehnikā, vizuļu vainags,
kas ir raksturīgs Nīcai, Bārtai, Rucavai, ir arī
Pērkonei, burbuļsaktas un dzintara rotas. Bet
sīksvītrotie brunči ar savām krāsām ir tuvāki
Dienvidkurzemes ziemeļu un austrumu daļai.
Tos uzskata par vissīkāk svītrotajiem brunčiem. Pērkones villainēs ir izmantoti raksti ar
senu kompozīciju. Turklāt Pērkonē, atšķirībā
no Nīcas, Bārtas un Rucavas villainēm, tās
sedza uz abiem pleciem un priekšā sasprauda
ar saktu čupu. Starp citu, ziņas par citiem Pērkones tautastērpa vainagiem, izņemot līgavas
vainagu, nav atrastas.
Lielākie krājumi, kas atrodami par Pērkones tautastērpu, glabājas Liepājas muzejā,
galvenokārt tā kādreizējā vadītāja J. Sudmaļa
vākti. “Liepājas muzejā ir ļoti liels brunču
audumu krājums, stāsta L. Ģibiete un min,
ka atrasti dažāda svītrojuma paraugi. “Vislielākā vērtība ir izšūtās villaines,” viņa turpina.
Villaines saglabātas gandrīz 10. Turklāt izšūtajām villainēm ir vairākas variācijas. “Un
tas ir liels retums, ka vienam novadam ir tik
daudz variāciju,” viņa uzsver. Ir liecības, ka
arī Pērkones tērpa kreklam ir divi izšuvumu
veidi. Pašam kreklam raksturīgs piedurknes
noslēgums bez aproces. Tāpat Liepājas muzeja krājumā ir vairāki vizuļu vainagi.
SENS ORNAMENTS
Pērkones līgavas tērps Dziesmu svētku
tautastērpu skatē nepiedalīsies pirmoreiz.
22. dziesmu svētkos 1998. gadā tērps, kas
bija tapis L. Ģibietes vadībā, skatē ieguva
augsto sesto vietu. Bet šogad tapušais Pērkones līgavas tērps, ar ko skatē piedalīsies
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs,
tapis šogad no janvāra līdz aprīlim, lai papildinātu tautas deju ansambļa “Rucavietis”
tērpu komplektus. Tas ne tikai piedalīsies
skatē, bet ar šo tērpu dejotāju solo pāris
uzstāsies deju svētku lieluzvedumā “Māras
zeme”.
Tērpa darināšanā savas amatprasmes,
lielu darbu un atbildību ieguldījuši vairāki
meistari. Līgavas vizuļu vainaga autori ir
Astra Dzērve un Andris Garokalns. Ņieburu
darinājusi meistare Silvija Ķirse, savukārt
krekls, villaine un brunči tapuši Liepājas
Tautas lietišķās mākslas studijā “Liepava”,
piedaloties meistariem Dacei Prokofjevai,
Gaidai Gertnerei, Andai Šmiukšei un Liai
Monai Ģibietei. “Ir vērts slavināt un uzsvērt
Liepājas meistaru darbu,” teic L. Ģibiete,
norādot, ka no viņu atbildības atkarīgs, cik
precīzi darbs būs paveikts. “Man ir prieks,
ka es veicinu šo meistaru atbildību, iesaistoties tautastērpu darināšanā.”
Tērpa grezno villaini ar seno ornamentu
audusi un ar rakstiem un bārkstīm izšuvusi
studijas “Liepava” meistare Gaida Gertnere.
Ar Pērkones tērpu viņa strādājusi pirmoreiz. Darbs bijis sarežģīts, taču par rezultātu
viņa ir gandarīta. Ornaments ar putniem
šķitis interesants un ne tik raksturīgs. “Paraugs ņemts no Liepājas muzeja fondiem,”
viņa paskaidro.
Kreklu izšuvusi Dace Prokofjeva. Tas
izšūts ar auseklīšiem, kas arī bijusi darba
grūtākā daļa – lai tie būtu simetriski.
“Kādas trīs reizes pāršuvu,” viņa atklāj.
Auseklīši šķituši par lielu, tad izvēlējusies
citu materiālu, kas ir vieglāk skaitāms, un
izšuvusi no jauna. Viņa smaidot piebilst
– ja ir darināts Sakas krekls, kas ir ļoti
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bagāts ar izšuvumiem, tad šis jau bijis tāds
neliels darbiņš.
KRĀSO MELNAJĀ TĒJĀ
Tērpā vislielāko uzmanību piesaista
tieši greznais vizuļu vainags ar bagātīgo
metāla stieplīšu, spirālīšu un uztinumu
krūma daļu, ko papildina krāsainas stikla
pērlītes, un pamatnes daļa ar spožo un
fliteriem papildināto brokāta lenti. Vainagu
A. Dzērve un A. Garokalns veidojuši, idejas
smeļoties Liepājas muzejā atrodamajos
paraugos. Abiem autoriem šī bijusi pirmā
praktiskā saskare ar līgavas vainagu.
A. Dzērvei ir liela pieredze dažādu tautastērpu vainagu izšūšanā. Salīdzinot ar citām
galvas rotām, vizuļu vainaga darināšanā
viņai darba bijis mazāk, taču vajadzējis cieši
sadarboties ar otru autoru.
A. Garokalnam ir pieredze ar etnogrāfiskām rotām, taču jau ilgāku laiku viņš bijis
prom no šīs jomas. Un arī šī vainaga darināšanu sākotnēji vēlējies uzticēt kādam kolēģim vai bijušajam audzēknim. Taču apstākļi
sakrita tā, ka viņš to paveica pats. Vispirms
bija jāizdomā, kā vainagam pievienot metāla
rotājumu daļu, proti, bija jāveido vainaga karkass. Kad tas no divām stīpām un
vairākiem perpendikulāriem stiprinājumiem
bija gatavs, A. Dzērve šuva klāt auduma
daļu – oderi un redzamo pusi, kas jāizrotā
ar brokāta lenti pēc senajiem paraugiem.
Lai brokāta lente nebūtu tik spoža, meistare
to nokrāsojusi melnajā tējā. “Tā noņem ļoti
spožo toni, un lente kļūst tāda kā nedaudz
apsūbējusi,” viņa atklāj savu knifu. Savukārt,
lai vainags būtu greznāks, viņa brokāta
lentes augšmalu un apakšmalu papildinājusi
ar apsūbējušas krāsas sudraba fliterīšiem. “Ja
ir grezns, tad lai ir,” A. Dzērve uzsver.
Bez karkasa A. Garokalns veidoja arī
metāla stieplīšu un spirālīšu vijumu, ko
papildināja zaļas un sarkanas stikla pērlītes
no A. Dzērves krājumiem. Stieplītes vijis
un locījis pats, skatoties televīziju. Veidojot
metāla krūmu, bijis svarīgi, lai, nēsātājai
kustoties, tas šūpotos. Vizuļu vainaga
krūma daļa izdevusies augsta un kupla.
“Tāpat kā Jāņu pušķis – divu vienādu nekad
nav,” atsaka mākslinieks. “Katrs vainags ir
mazliet citādāks – tikko ir dažādi autori,
rokraksts ir citādāks.” �

Tautastērpu skate ir viens no košākajiem un krāšņākajiem Dziesmu svētku
notikumiem. Šogad skatē piedalīsies 72 dalībnieki ar vairāk nekā 170 dažādu
novadu un laika posmu tērpu komplektiem. Liela tiesa dalībnieku godā cels
Kurzemes tautastērpus. Viens no tiem būs Pērkones līgavas tautastērps, ko
darinājuši Liepājas meistari.

2018. GADA TAUTASTĒRPU SKATĒ STARTĒS
ŠĀDI TAUTASTĒRPI NO KURZEMES
Tautastērpu komplekts(-i)
Bārtas pagasts, 19. gs.
Austrumkurzeme–Rietumzemgale, Biksti

Dalībnieks(-i)
Diāna Stamberga
VPDK “Bikstenieki”, Andris
Limanāns un Iveta Janševska
Alsunga, 20. gs. pirmā puse
Alise Bēra
Ziemeļkurzeme, 19. gs. otrā puse; Kuldīga, 19. gs. vidus VPDK “Vērgalīte”
Alsungas vīra tērps, 19. gs.
Māris Lejnieks
Rucava, 19. gs.
Iveta Tamane
Alsungas tērpu komplekti
Daces Martinovas ģimene un
EKC “Suiti”
Alsunga (daļa tērpa mantota)
Anna Ūdre
Saka, 19. gs. pirmā puse
Evita Raita
Bārtas pagasts, 19. gs.
Dana Zuļģe
Alsungas tērpi, Alsungas kāzu tērps, Lejaskurzemes
TDA “Līgo”
ZA tērpi, Ziemeļkurzemes lībiešu tērpi
Bārtas tērpi
TDK “Varavīksne”
Nīgrande, 19. gs. otrā puse
Sieviešu koris “Nīgrande”
Bārtas meitas tērps, 19. gs.
Liene Poriete
Alsungas tērpi
Briseles latviešu dejotāji
Ventspils novads, Piltenes pagasts, 19. gs.
Lienīte Bite
Priekules sievas tērps, Virgas sievas tērps,
Priekules novada pašvaldība
Krotes meitas tērps, Kalētu meitas tērps
Pērkones līgavas tērps
Liepājas Tautas mākslas un
kultūras centrs
Snēpeles pagasts, tērps līdz 1870. gadam
VPDK “Snēpele”
un tērps pēc 1880. gada
Bārtas sievas tērps
Inta Priede
Ziemeļkurzemes novads, Talsu apvidus, 19. gs. vidus
TTC “Senā klēts”
Sestdienas tērps, Kuldīgas pilsēta, 19. gs. otrā puse
TDA “Venta”
Nīcas vīru un bērnu tērpi, 19. gs. sākums – vidus
Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis
Kuldīgas novada tautastērps, 19. gs. pirmā puse
VPDK “Bandava”
19. gs vidus Augškurzemes
Deju kopa “Marmale”
(Lutriņi, Skrunda, Jaunpils) tērpi
Talsu novads, Lībagu pagasts, Sarāji, 12.–13. gs. tērps Mārcis Sīlis
AVOTS: LATVIJAS NACIONĀLAIS KULTŪRAS CENTRS
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Dziedinošie vārdi,
augi un rituāli
Līdzības

• Dziedināšanas tradīcijā svarīga ir analoģija jeb līdzība.
Līdzīgs tika ārstēts ar līdzīgu. Piemēram, šajā tautasdziesmā
aizsmakuma un kakla iekaisuma asās, kairinošās sāpes netieši
salīdzinātas ar priedi un egli, kuru adatas saskarsmē ar ādu
rada līdzīgas, durstošas sajūtas, bet āboli ar savu apaļumu un
sulīgumu atgādina par veselību:
Aizsmok priede, aizsmok egle,
Aizsmok mana valodiņa;
Ābolnica, Dieva koks,
Ārdi manu valodiņu! (LD, 34104)
• Taču šī nav tikai uz līdzības pamata veidota simboliska aina,
tā satur arī praktisku atgādinājumu par ābolu dziedinošo
iedarbību. Āboli ir ne vien bagāts vitamīnu avots, kas palīdz veselības atgūšanā, bet to sula ir arī labs līdzeklis plaušu slimību
un bronhīta ārstēšanai. Tautas medicīnā ābolu sula ar medu
kādreiz lietota pret kakla un rīkles iekaisumiem, bet ābeles lapu
un ziedu tēja pret bronhītu, klepu un aizsmakumu.

EGONA ZĪVERTA FOTO

“Dziedināšanas tradīcija saglabāsies, ja mēs paši būsim apzināti un gribēsim
to saglabāt. Tāpēc man ir svarīgi to pētīt, par to rakstīt, lai tautai atgādinātu
par tās vērtību,” saka pētniece Ieva Ančevska.
1
Līdzās šiem piemēriem doti farmaceitu un farmakologu pētījumi par šo augu
iedarbību. Galvenais pielietojums lieliski
sakrīt! Tātad tauta zināja, kā un ar ko
ārstēt. Turklāt augi un citi dabas līdzekļi
uz cilvēku iedarbojas holistiski – uz visu
organismu kopumā, nevis tikai pret vienu
konkrētu kaiti, kā ķīmiski sintezētie
medikamenti.
– Darbā tieši pirtij atvēlēta ievērojama vieta.
– Katram zināms, ka latviešu dziedināšanas tradīcijā pirts ir galvenā
dziedināšanas vieta. Tur darbojās dažādi
ļaudis, un senatnē viņus nesauca vis par
pirtniekiem. Katram bija savs precīzs apzīmējums, atbilstošs specializācijai. Pirtī
darbojās braucītājas, laitītājas, penkātājas,
glāstītājas, šļaucītājas u.c. Katrs no šiem
apzīmējumiem atbilst kādam masāžas
veidam mūsdienu izpratnē. Salīdzinot

senos aprakstus ar šodien lietotajiem masāžas paņēmieniem, var redzēt, cik tie ir
līdzīgi. Šodien spa centros piedāvā karsto
akmeņu masāžu. Bet... latviešu tradīcijā
to sauca par penkāšanu, tā bija ķermeņa
masēšana pirtī ar karstiem olīšiem. Tātad
masieres, kuras piedāvā karsto akmeņu
masāžu, latviski vajadzētu saukt par
penkātājām. Pie mums tas ir bijis sen
pazīstams dziedināšanas veids, kas ticis
izmantots. Arī tādēļ latviešu dziedināšanas tradīcija uzskatāma par vērtību.
Vēl kāds piemērs. Amerikā Kolorādo
Universitātē ir veikti nopietni stresa un
depresijas pētījumi. Tur atklāts, ka vis
efektīvāk pret stresu un depresiju palīdz
temperatūras kontrasta procedūras (aukstums, karstums). Kas gadsimtiem ilgi
notika latviešu pirtīs? Tur bija pamatīgs
karstums, kam sekoja apliešanās ar aukstu ūdeni vai pelde dīķī, ezerā, tā veidojot
kontrastu un stiprinot veselību. Varbūt
tieši pirts dēļ mūsu tauta spēja pārdzīvot
smago darbu un apspiešanas laikus pie

dažādām varām, kas nāca un gāja. Pirts
tolaik bija galvenā ārstēšanās un veselības
uzturēšanas vieta.
– Kas pārsteidza?
– Dodoties ekspedīcijās, meklējot un
runājot ar cilvēkiem, mani pašu pārsteidza tas, cik dziļa un dzīva joprojām ir
vārdošanas tradīcija. Ekspedīciju laikā
pierobežā – Dundagas pusē, Ziemeļkurzemē – uzzināju 18 vārdotāju vārdus. Seši
no tiem joprojām ir dzīvi un var vārdot,
ja nepieciešams. Viņi sevi nereklamē un
dara to tikai ģimenes un paziņu lokā.
Tieši tāpat, kā tas notika senatnē, kad
katrā apvidū bija cilvēki ar prasmēm un
spējām dziedināt. Kādai sieviņai, vārdotājai, jautāju, kāpēc šeit tik daudz vārdu
zinātāju. Viņa atbildēja: “Nu, kā! Pavisam
vienkārši! Ja es nevaru palīdzēt, tad tu iet
pie nākamo. Ja tas nevar palīdzēt, tu iet
atkal pie to. Tā tu atrod, kurš ir tavējais,
un tu zin, ka tev pie to ir jāiet un viš tev
var palīdzēt!”
– Arī vārdošana ir īpaša tēma...
– Vācijas pētnieki secinājuši, ka dziedinošais faktors vārdošanā un buramvārdos ir tajos izmantotās metaforas jeb
spilgtās vārdu gleznas, kas nereti prātam
nav aptveramas, bet spēcīgi iedarbojas uz
zemapziņu, modinot cilvēkā mītošo dziedinošo spēku. Latviešu buramvārdos ir
daudz metaforu, līdzību, vārdformulu, kas
rosina atveseļošanos. Piemēram, metaforas trīsreiz teicamos pampuma vārdos:
“Pumpst ūdenim, pumpst akmenim starp
visām sētām. Lai tam cilvēkam nepumpst.
Lai paliek tik mīksts kā zīda diegs, kā
vilnas sproga!”
Pierādīts, ka metaforas un līdzības
dziļi iedarbojas uz zemapziņu un nereti
ir pat efektīvākas nekā stundām ilgas sarunas ar psihoterapeitu. Tāpēc mūsdienās
ne viens vien psihoterapeits mēdz izmantot dziedinošus līdzību stāstus. Ne jau
bez iemesla arī pasaules tautu pasakas ir
pilnas ar līdzībām. To ļoti daudz arī mūsu
pasakās un tautasdziesmās, piemēram,
tautasdziesmās atrodamajos veselības un
aizsardzības vārdos.
– Vai tas nozīmē, ka cilvēks var pats
sevi dziedināt?
– Pētījumos atklāts, ka cilvēka galvenais dziedinātājs ir katra paša iekšējais
dziedinošais spēks. Jebkuras ārstniecības
metodes iedarbība sakņojas tajā, vai tā
spēj pamodināt cilvēka iekšējo dziedinošo spēku un kā to izdara. Ja šis spēks
un vēlme izveseļoties nav pamodināti,
tad arī īsti nevar izārstēties, pat lietojot
visdārgākās zāles. Tātad pamatu pamats ir cilvēka paša vēlme būt veselam.
Lai spētu atveseļoties, tikpat svarīgi ir

uzticēties savam dziedinātājam. Tāpēc
vajag dažādus dziedniekus, vārdotājus un
šodien – ārstus. Jāatrod tas, kuram tu spēj
uzticēties. Jā, galvenais ir uzticēšanās un
ticība – to uzsvēra tautas dziedinātāji. Ja
pats netici, tad pat labākais ārsts nepalīdzēs, jo atveseļošanās pamats ir dziedinošais spēks, kas mīt cilvēkā pašā.
Patiesībā jau arī ārsts ir suģestējoša persona (kaut kas līdzīgs šamanim),
jo viņš uzvelk baltu halātu, izmanto
vienkāršam cilvēkam grūti izprotamus
svešvārdus, raksta citiem nesaprotamā
latīņu valodā, recepti raksta nesalasāmā,
slepenā, maģiskā rokrakstā – tas viss
notiek ļoti līdzīgi senajai dziedināšanas
tradīcijai. Arī dziednieki senatnē izmantoja maģiskas, citiem neizprotamas
darbības un tekstus, suģestīvi ietekmējot
vājinieka psihi un iedvešot pārliecību par
izveseļošanos.
– Kā pārmantoja dziedināšanu?
– Senatnē dziedināšanas tradīciju
zinātāji savus vārdus, pieredzi, prasmes
un zināšanas nodeva tālāk tikai īpaši
izraudzītiem cilvēkiem, tāpat tas notiek arī
mūsdienās. Pastāvēja vesela virkne nosacījumu, kam, kā un kāpēc zināšanas tika
nodotas. Bija vēl arī īpašs ētikas kodekss,
kādam vajadzēja būt zināšanu saņēmējam.
Pirmkārt, ar atbilstošām spējām, otrkārt,
ar piemērotu raksturu (par būtiskām
rakstura īpašībām nosauktas žēlsirdība,
līdzjūtība, godīgums un taisnīguma izjūta),
treškārt, pārbaudītam, šo zināšanu cienīgam mantiniekam. Svarīgi bija, lai tas būtu
labs cilvēks, kas nevienam nevēl ļaunu. Ja
zināšanu pārņēmēju neatrada ģimenē, tad
to meklēja tuvāko paziņu lokā.
Šodien katrs, kurš vēlas, var mācīties
kādā no dziednieku skolām, saņemt sertifikātu un pēc tam sevi saukt par dziednieku. Senatnē tā nenotika.
Dzīves apstākļi bija smagi, cilvēku
mūžs īsāks, mirstība liela, bet tāpat darba
spējīgajiem līdzās bija sirmgalvji, kuri nodzīvoja pat ļoti garu mūžu. Tas tādēļ, ka
dzīvoja vairāk saiknē ar dabu. Mūsdienās
gan mēs bieži esam stresa pilni un pārāk
ātri dzīvojam.
Ļoti laba tradīcija saistībā ar dienas
ritmu un sāta ievērošanu latviešiem bija
saulrieta jeb saules pakāpu godināšana.
Saulei rietot, visi darbi tika atlikti malā
un ļaudis atpūtās, kamēr tika iedegta
gaisma. Tā, pavadot sauli, tika godinātas
dienas beigas un cilvēkam bija iespēja
mierīgi pabūt pašam ar sevi, atvilkt elpu,
pārdomāt, kas izdarīts un kas vēl darāms,
kā aizritējusi diena. Cik bieži mēs šodien
sev atvēlam un vēl godājam tos brīžus,
kad varam pabūt paši ar sevi? �
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Padures muižā iet dziļumā
Alise Volanska, “Kurzemnieks”

D

audzas privātpersonas un
organizācijas, kuru īpašumā ir
muižas, strādā ar misijas apziņu
– saglabāt kultūras mantojumu. Baltijas
valstu muižu apceļošanas mērķis ir
parādīt, kas ir kopīgs un atšķirīgs trīs
valstu kultūras mantojumā tagadnē, pagātnē un nākotnē, rosinot apceļot mūsu
zemes un iepazīt savus un kaimiņu
dārgumus. Par to, kā viesus gaidīs Kurzemē, aprunājāmies ar Padures muižas
īpašnieku Jāni Lazdānu.
– Ar ko šī akcija atšķiras no iepriekšējām piļu un muižu apceļošanām?
– Pirmais, tajā piedalās visas Baltijas
valstis. Otrais, var salīdzināt, kādas izmaiņas
notikušas ar ēkām, kādus jaunus pasākumus
vai izstādes piedāvā. Trešais, izveidotas trīs
ceļojošās atslēgas. Katrai valstij sākumā
iedod atslēgu, ko futrālī kopā ar valsts karodziņu un reģistrācijas lapu ceļotājs aizved
uz nākamo muižu. Latvijas atslēga ceļojumu
sāka no Veselavas (Vidzemē), 1. jūnijā tā
atradās Ungurmuižā. Tā ceļos visu pasākuma
laiku. Atslēga redzama arī uz muižā saņemamās uzlīmes ceļotāja kartē. Šīs idejas autore
ir Asnate Avotniece no Abgunstes muižas
Tērvetē. Mājas atslēga simbolizē drošību,
varu, tiesības, arī paļāvību un pārbaudītu
uzticību, šķiršanās un vienotības spēku.
Šogad būtiska atšķirība no iepriekšējām akcijām ir tā, ka ceļotājs karti ar muižu
uzlīmītēm varēs paturēt savā īpašumā,
asociācijai noslēgumā iesūtot ieskenētu vai
nofotografētu ceļotāja karti. Padures muiža
šādā akcijā piedalās ne pirmo reizi. Šogad pie
mums uzlīmi ar muižas atslēgu ir saņēmuši
jau vairāk nekā pussimts ceļotāju.
– Ko jaunu šogad ieraudzīs apmeklētājs, kurš jau reiz muižā pabijis?
– Ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Kuldīgas novada pašvaldības palīdzību turpinās
interjera restaurācijas darbi. Ziemā tika restaurēts lielās zāles divu logu pilns komplekts
– iekšlogi un ārējie logi, slēģi, panelējums. To
veica Māris Gulbis no Vārmes.
Pašlaik noris darbs pie zāles abu apaļo
keramikas krāšņu restaurācijas. Viena krāsns
jau pabeigta, atlikusi tikai krāsošana. Krāšņu
restaurāciju veic sertificēts mūrnieks Māris
Kupčs, kurš jau restaurējis krāsnis Veselavas
muižā un citur. Krāsas pirkšu no Edgara
Raituma, kurš pats izgatavo jebkura toņa
vēsturiskās krāsas, un svarīgi, ka tās tiek
gatavotas tepat, Kuldīgā. No vecajiem krāsns
podiņiem biezais krāsu slānis nodedzināts
krāsnī. Izpētīts, ka sākotnējais krāsojums
bijis zaļgani pelēcīgs. Diskutabls ir jautājums – līmes krāsa vai eļļas krāsa? It kā jau
19. gs. vidū eļļas krāsas nebija izplatītas – ja
nu vienīgi uz linu eļļas bāzes. Celtniecības
arheologs Juris Zviedrāns ir pārliecināts, ka
izmantota līmes krāsa. Pie šīs versijas arī
palikšu.
Lai krāsni varētu krāsot, tā vispirms kārtīgi jāizžāvē, jo mūrēšanas laikā tajā nonācis
ap 300 litru ūdens. Tagad katru dienu jāizdedzina piecas pagalītes – ne vairāk. Vilkme
ir lieliska – iekšējās durtiņas, kas pastiprina
vilkmi, pat nedrīkst aizvērt.
– Tādi darbi prasa arī daudz līdzekļu.
– Šīs krāsns restaurācijai no VKKF saņēmu 6000 eiro, bet otrai – 5500 eiro. Tā gan ir
tikai daļa no nepieciešamās summas, krietni
daudz nākas ieguldīt arī pašam. Patiesībā
darbi izmaksā daudz vairāk, jo, tikai krāsni
izārdot, atklājas patiesais bojājumu apmērs.
Otras krāsns vietā telpas stūrī šobrīd ir
tukša vieta un neliels dēļu paaugstinājums
virs grīdas, kas liecina, kā mūrniekmeistars
aizpagājušajā gadsimtā risinājis nevienādā
grīdas līmeņa problēmu. Ļoti daudzi podiņi,
laika zoba sagrauzti, gandrīz tikai no pieskāriena vien sabirzt kā veci sausiņi. No divām
identiskām krāsnīm, restaurējot tos podiņus,
ko vēl varēja glābt, izdevās salikt tikai vienu
krāsni, otrajai daļa no podiņiem jāgatavo no
jauna. Šo pasūtījumu veic Lietuvā, jo Latvijas
meistari par tādu pašu darbu prasa daudzreiz vairāk.
Daudz lielākas izmaksas un darbu prasa
muižas cokola sakārtošana un virtuves atjau-

Jānis Lazdāns ir gandarīts par to, kas
Padures muižā jau paveikts, un sola
pie paveiktā neapstāties. Restaurācijas darbiem piesaistīti brīvprātīgie,
palīgā sauc arī vietējos skolēnus.

LAILAS LIEPIŅAS FOTO

• Eiropas Savienības Padome 2018. gadu pasludināja par
Eiropas kultūras mantojuma gadu. Atsaucoties uz šo paziņojumu, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas piļu un muižu asociācijas
aicina līdz 16. septembrim apmeklēt un iepazīt 133 arhitektūras
pieminekļus visā Baltijā.
• Akcijas noslēgumā 50 aktīvākie ceļotāji saņems ielūgumu uz
noslēguma pasākumu 28. oktobrī Latvijā. Būs arī dāvanas no
katras muižas – grozi ar muižas lauku labumiem, albumi par
muižu, spa dāvanu kartes un citas labas lietas.
• Lai piedalītos, jāsakrāj uzlīmes par vismaz piecu muižu
apmeklējumu savā mītnes zemē un vēl par 10 pārējās Baltijas
valstīs. Informāciju var atrast vietnē www.pilis.lv, kā arī Latvijas
Piļu un muižu asociācijas profilā feisbukā. Sīkāk par akcijas
noteikumiem var uzzināt www.visitbalticmanors.com.
nošana. Pašreizējie aprēķini rāda kopsummā
50 000 eiro, no kuriem 36 000 finansē
projekts “LEADER”. Bet pieredze rāda, ka
darbu gaitā vienmēr atklājas kas tāds, par ko
nākas maksāt krietni vairāk, nekā projektā
sākotnēji paredzēts.
– Kas taps cokola stāvā?
– Te atradušies muižas kalpotāju dzīvokļi, pagrabs ar tērauda āķiem medījumu
pakarināšanai, vīna pagrabs un virtuve.
Lauksaimniecības skolas laikā vienā telpā
uzbūvēta maizes cepamā krāsns, kurai
vēsturiskās vērtības nav un kura mitrumā
pati jau bruka kopā.Varbūt tieši tajā laikā arī
iebetonēja grīdu, bet varbūt, ka tas notika jau
tad, kad muižu pielāgoja lauksaimniecības
skolas vajadzībām un tur atradās ēdamzāle.
Vēlāk, kad muižā bija vairāki stacijas darbinieku dzīvokļi, cokols vienkārši
pārvērtās par iemītnieku pagrabiem. Tad arī
elegantos arkveida logus un tos ar skaistajiem metālkalumiem aiznagloja ar dēļiem un
aizbāza ar lupatām. No 1972. gada pagrabos
vairs dienas gaisma neiespīdēja. Loga arku
koka detaļas tumsā un mitrumā sagrauza peles un kukaiņi – tās vairs nav atjaunojamas,
lai gan vizuāli izskatījās tīri labi.
– Daudz esat jau paveikuši.
– Vispirms telpas bija jāatbrīvo no gadu
desmitiem uzkrātā kultūrslāņa. Nesen tika
iztīrīta sausās tualetes bedre ēkas ziemeļ-

rietumu stūrī. Saturs patiešām bija sauss
– asoņi kubikmetri tukšu dažādu laiku stikla
pudeļu, sasistu dakstiņu, ķieģeļu lausku un
citu ar gremošanas traktu nesaistītu labumu.
Kaut kas līdzīgs bija arī te. Darbus saskaņā
ar iepirkuma rezultātiem veic SIA “Ekomeistars”, kura jau ir sevi pierādījusi, veicot
citus atjaunošanas darbus muižā. Grīdas
betonējumu izlauzām, grunti nolīmeņojām,
un tagad virtuvē ieklāsim senās lielās ķieģeļu
flīzes no citas telpas. Flīzes ir arī koridorā, tikai zem kultūrslāņa pagaidām grūti
pamanāmas. Vietām bijis vienkārši ķieģeļu
ieklājums. Domājams, ka gan flīzes, gan
ķieģeļus savulaik gatavoja vietējā ķieģeļnīcā.
Jānotīra rūsa no kalumiem. Izliekumu raksts
abiem logiem nedaudz atšķiras. Iespējams,
tos gatavojuši divi meistari. Vienam logam
kaluma apakšā ir sprauga – varbūt kaķim?
Grauzēji muižas pagrabos bija problēma
visos laikos. Ziemeļaustrumu stūrī tiks iekārtots sanitārais mezgls ar pieslēgumu pagasta
komunikācijām.
– Kas pēc remonta notiks virtuvē?
– Tur iecerētas pavāru meistarklases
– pieredzējis pavārs viesiem rādīs, kā pēc
senām pavārgrāmatām pagatavot dažādus
vairāk vai mazāk aizmirstus ēdienus. Tā
būs kā ēdienu restaurācija, kurā apmeklētājs
iesākumā varēs iejusties muižas pavāra lomā
un pēc tam jau muižas saimnieku lomā,

baudot interesantus ēdienus, kuri sen ir aizmirsušies. Pēc tam jau ar šīm receptēm varēs
pārsteigt savus draugus un ģimenes locekļus.
Lai virtuve patiešām izskatītos kā muižas
laikos, plānots iegādāties atbilstošus traukus.
– Vai jau tagad var pieteikties padzīvot
vai padarboties pilī?
– Jā, varu piedāvāt naktsmājas maksimāli astoņu cilvēku kompānijai augšstāva
istabās ar 19. gadsimta ērtībām. Pagaidām tā
ir sausā tualete un improvizēta vannasistaba
cokolā. Ja kāds skolēns vēlas nopelnīt kabatas
naudu, var pieteikties Kuldīgas pašvaldības
sponsorētajiem skolēnu brīvlaika darbiem,
kas ir četras stundas dienā. Paēdināšu arī.
Man ir visi vajadzīgie darbarīki. Vēl brīvs
ir jūlijs. Kuldīdzniekiem iespēja uzlabot
sportisko formu, ierodoties ar velosipēdu.
Darbs katrai gaumei – var strādāt pie celiņu
iekārtošanas parkā pēc pieredzējušās parku
vēsturiskās ainavas speciālistes Ilzes Māras
Janelis 1983. gada projekta. Ja neiet pie dūšas
darbs svaigā gaisā, var atbrīvot no daudzajiem krāsas slāņiem koka detaļas – durvis,
logu rāmjus. Meitenēm tas pat padodas
labāk nekā zēniem. Galvenie darbi gan būs
ekskursiju vadīšana (jāprot angļu valoda) un
muižas telpu uzkopšana. Tāpat neatteikšos
no citiem brīvprātīgajiem palīgiem. Gan
mazi, gan lieli var nākt talkā. Informāciju par
brīvprātīgo darba iespējām izvietoju divās
starptautiskās tīmekļa lapās helpx.com un
workaway.com. Pirmie, kas ieradās, bija divi
brīvprātīgie no Baltkrievijas. Igors Kudi ir
gleznotājs un arī pieredzējis koka un mēbeļu
restaurators, tādēļ palīdzēs pielabot logus.
Natālija Dorogaja savukārt izlēmusi krasi
mainīt savu dzīvi un meklē piedzīvojumus.
Viņi lieliski palīdz muižas un parka sakopšanā. Tā man ir jauka iespēja viņus iepazīstināt ar Latvijas un muižas vēsturi, savukārt
viņiem – iepazīt Latvijas dzīvi no sētas puses.
Jūlijā ir pieteikušies trīs franču studenti.
– Vai pieņemat ziedojumā arī kādas
mēbeles?
– Jā, labprāt! Pie griestiem vairākās telpās
saglabājušies vēl 80. gadu dienasgaismas
spuldžu nodzeltējušie plastmasas plafoni,
ko labprāt nomainītu kaut vai ar 50. gadu
žuburotajām lustrām. Tāpat noderētu
mēbeles vairāk vai mazāk labā stāvoklī, tā,
lai restaurācijas izdevumi nepārsniegtu pašas
mēbeles vērtību. Izdevīgāk ir mēbeles iepirkt
ārzemēs, tur tagad antikvāriem priekšmetiem cenas stipri kritušās. Pašlaik par to
runāju ar draugiem Itālijā. Tās, ko var dabūt
lietoto mēbeļu veikalos Latvijā, visbiežāk ir
bezvērtīgas Vācijā un Skandināvijā 70. gados
ražotas senu mēbeļu imitācijas. Kaut gan ik
pa laikam gadās arī pa kādai pērlei.
– Ko vēl varat piedāvāt apmeklētājiem?
– Muižā gandrīz katru nedēļu notiek
kādas aktivitātes. Nupat bija kantri grupas
“Sestā jūdze” koncerts, tāpat vietējie dīdžeji
no radošās apvienības “Zero Defect” uzstājās
ar elektronisko deju mūziku. 30. jūnijā būs
grupas “Astro’n’out” koncerts, bet rudenī,
kad būs Leģendu nakts, rīkosim tematisko
pasākumu “Kolhoznieku balle”. Sekojot
mums līdzi feisbukā, varat uzzināt par visu,
ko varat baudīt Padures muižā! �
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Māksla
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◊ 30. jūnijā Kuldīgas Mākslas namā tiks atklāta izstāde “Māksla muzeja krājumā”, kurā būs skatāmi vecmeistaru darbi no Kuldīgas novada
muzeja bagātās kolekcijas.
◊ No 2. jūlija Liepājas Latviešu biedrības namā būs apskatāma Guntas
Krastiņas personālizstāde “Filips”.
Abstraktā reālisma izstādē būs redzami 16 kaķi – katrs ar savu rakstura
iezīmi. Izstādes ideja māksliniecei
veidojusies zemapziņā, vispirms tapis
viens kaķis, kuru ieraugot viņas dēls
teicis: “Tas izskatās pēc mūsu Filipa.”
Tā arī radies izstādes nosaukums un vēlāk arī pārējie 15 kaķi.
◊ 11. jūlijā Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” atklās Kaspara
Teodora Bramberga personālizstādi “Plūstamība” (“The Flow”). Tajā
mākslinieks runā par mākslas darba radīšanas principiem, atsaucoties
uz Mihāja Čiksentmihāja teoriju par laimes un radošuma attiecībām. No
šīs teorijas izriet, ka cilvēkam ir jānonāk zināmā pārņemtībā, lai sekmīgi
īstenotu savu ieceri. Ja tas izdodas, tad rezultāts un viss process kopumā dod laimes sajūtu.

◊ 7. jūlijā Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” koncertsērijā “Skaņu
meža jaundarbi Latvijas simtgadei”, kurā valsts apaļā jubileja tiek atzīmēta ar jaundarbiem hrestomātiskos eksperimentālās un avangarda mūzikas žanros, izskanēs krievu komponista, prestižās “Gaudeamus” balvas
laureāta un apvienības “Structural Resistance” (StRes) līdzdibinātāja
Dmitrija Kurļandska trešā stīgu kvarteta “Dolce stil nuovo” pasaules
pirmatskaņojums. Darbu izpildīs kvartets “ReDo” – Konstantīns Paturskis
(vijole), Kristiāna Ozoliņa (vijole), Dāvis Sliecāns (alts), Pēteris Ozoliņš
(čells).
◊ 13. jūlijā Liepājas Olimpiskajā
centrā solokoncertu sniegs viens no
pieprasītākajiem Krievijas dziedātājiem Grigorijs Ļepss.
◊ Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā jūlijā notiks
“Brokastis zaļumos” – gleznotāja Eduāra Manē gleznas iedvesmoti
kultūras rīti, kuros rīkotāji rosina izklāt muzeja pagalma mauriņā līdzi
paņemtu pledu un baudīt pašu sarūpētas brokastis, kamēr skan dzīvā
mūzika. 15. jūlijā ģitāru spēlēs Mārtiņš Bērtulis, 22. jūlijā muzicēs Saldus
akordeonisti no ansambļa “Akords”, bet 29. jūlijā uzstāsies saksofoniste
Anete Levica.
◊ No 17. līdz 20. jūlijam Liepājas koncertzālē “Lielais
dzintars” norisināsies klasiskās mūzikas festivāls “Šalc”,
kurā gaidāmi trīs aizraujoši koncerti. Kulminācijā – pasaulē atzītās operas solistes Marinas Rebekas koncerts
kopā ar pazīstamo britu diriģentu Karelu Marku Šišonu
un Latvijas festivāla orķestri. Šī programma 19. jūlijā būs
baudāma arī teātra namā “Jūras vārti” Ventspilī.

◊ No 17. jūlija Kuldīgas novada muzejā mākslinieces Helēnas Heinrihsones un viņas audzēkņu Anitas Putniņas, Anitas Biedriņas, Jolantas Ozollapas, Nika Jaunzema, Nikas un Ilzes Stīveres darbu izstāde “Satikšanās”.
◊ 28. jūlijā Ventspilī visi aicināti uz smilšu
skulptoru simpoziju “Zelta smilšu grauds”.
Jūras krastā notiekošais smilšu skulptūru
festivāls vienuviet pulcē gan profesionālus
māksliniekus, gan amatierus no dažādām
valstīm, kuri ventspilniekiem un pilsētas
viesiem par prieku rada unikālas
smilšu skulptūras, izmantojot
tikai smiltis un ūdeni.

◊ 17. jūlijā Talsu novada muzejā notiks arfistes Dārtas Tisenkopfas
(Latvija) un altistes Džūlijas Arnaboldi (Itālija) koncerts “Tā skan vasaras
nakts”. Mūziķes atskaņos 19. un 20. gadsimta komponistu Arnolda
Baksa, Kloda Debisī, Morisa Ravēla, Luidži M. Tedeski un citu autoru
oriģinālmūziku un pārlikumus altam un arfai.

Mantojums
◊ 14. jūlijā visā piekrastē notiks
Zvejnieksvētki. Rojā lielajā ballē
pludmalē uz divām skatuvēm cits
pēc cita kāps “Gacho”, “Otra
puse” un Antra Stafecka, Uldis
Marhilēvičs, “Saldās sejas”,
“Crazy dolls”, “Lauku muzikanti”,
grupa “Roja”, DJ Roberts Lejasmeijers, DJ Ufo, DJ Jax un īpašie
viesi – Igo, Aija Andrejeva, Ainars
Virga, Buks, Katrīna Bindere,
Kristena Cīrule un citi. Darbosies diskobārs “Ezītis miglā”, un
pusnaktī virs jūras uzplaiksnīs
salūts. Kolkā izskanēs aktieru
ansambļa “Drama” koncerts, bet ballēties varēs kopā ar Fēliksu Ķiģeli.
Savukārt Mērsragā svētkiem vairāk nopietnības piešķirs konference “Pūliņu
dzimtas devums Latvijas kuģniecības un aviācijas attīstībā”. Liepājā izrādīs
uzvedumu pēc Māra Runguļa stāstiem par jūras tematiku, kā arī uz skatuves
kāps grupa “Bet bet”, Nacionālā teātra aktieru apvienība “Greizais ratiņš”,
šova “Xfaktors” dalībnieki un grupa “Triānas parks”. Būs arī vikingu laivu
airēšanas sacensības. Tikmēr Ventspilī Livonijas ordeņa pilī burinieka darbnīcā varēs darināt gafelšoneri. Pie dienvidu mola notiks zvejas kuģa “Grots”
ekspozīcijas atklāšana. Amatu mājā – grilētas zivis, muzikāls priekšnesums,
mezglošanas darbnīca. Visur iecerētas arī dažādas atrakcijas ar Neptūnu,
sportiskas aktivitātes, zivju ēdienu degustācijas un atpūta.
◊ 21. jūlijā Dundagā otro reizi notiks Sklandraušu festivāls. Dundagas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā būs koncerts “Gaismas iedvesmotas...”,
vārtus vērs pils pagalms ar “Dundagas garšām”, kur darbosies lībiešu ķēķis un sklandraušu meistardarbnīca, kā arī būs citas aktivitātes.
Savukārt parkā uzstāsies novada amatiermākslas kolektīvi, bet pusnaktī
gaidāms gaismas šovs.

Kino
◊ 30. jūnijā Kuldīgas brīvdabas kinoteātrī “Goldingen Knight Cinema”
pilsētas dārzā varēs noskatīties Aika Karepetjana kinodarbu
“Pirmdzimtais”.

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

KURZEMES KULTŪRAS PIELIKUMS

◊ 22. jūlijā Liepājas teātrī skanēs mūzikls jauniešiem un viņu vecākiem
“Brīnumputns”. Tas ir muzikāls iestudējums, kas veidots pēc Annas Brigaderes pasaku lugas “Lolitas brīnumputns” motīviem. Mūziklu veidojis
libretists Arnolds Auziņš, dziesmu tekstu autors ir Alberts Legzdiņš, bet
mūziku radījis komponists Andrejs Jansons. Režisore – Andra Berkolda.
Mūzikla dalībnieki ir jaunie aktieri, dziedātāji un orķestranti, 16 – 25
gadus veci jaunieši no Latvijas un ASV.
◊ No 23. jūlija līdz 2. augustam Ventspilī notiks Alīdas Vānes Starptautiskais mūzikas festivāls. Programmā iekļautas meistarklases, lekcijas,
koncerti un vokālistu konkurss, kura fināls un laureātu apbalvošana
notiks 1. augustā teātra namā “Jūras vārti”. Kopā ar konkursa laureātiem noslēguma koncertā muzicēs festivāla orķestris Aigara Meri vadībā.
Īpašie viesi – Latvijas Nacionālās operas solists Kalvis Kalniņš (baritons)
un izcilā latviešu dziedātāja Inga Kalna (soprāns).
◊ 27. un 28. jūlijā Kalnsētas parkā Saldū
norisināsies rokfestivāls “Saldus saule”. Piedalīsies grupas “Pērkons”, “Opus
Pro”, “Dzelzs vilks”, “Colt”, “Ryga”, “Astro’n’out”, “Carnival Youth”, “Rīgas modes”,
“Rock’n’berrries”, Fēlikss Ķiģelis un citi.

Citas lietas
◊ No 20. līdz 22. jūlijam Ventspilī notiks
Baltijas jūras reģiona valstu motobraucēju salidojums
“Kurland Bike Meet
2018”. Vairāk nekā
2000 motobraucēju
no Latvijas un ārvalstīm pulcēsies vienkopus, lai piedalītos
iespaidīgā motociklu parādē Ventspils
ielās. Pasākuma
laikā apmeklētāji varēs fotografēties ar motobraucējiem un vērot moto
komandu prezentācijas. Vakara programmā uzstāsies dažādi mākslinieki, un tā Piejūras kempingā turpināsies līdz pat agrai rīta stundai.
◊ 27. un 28. jūlijā Saldus pilsētā – Gaisa balonu festivāls. Piedalīsies 15
komandas no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas. Prognozējams,
ka baloni virs pilsētas lidos vēlu vakarā un agri no rīta.

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”), Ilze Kļepikova (“Kurzemes Vārds”),
Andra Valkīra (“Saldus Zeme”).

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