
Daina Tāfelberga, “Kurzemnieks”

Nesen klajā nācis ANDRA AKMEN-
TIŅA romāns “Skolotāji”. Lai gan stāstī-
juma pamatā ir autora vecāku atmiņas 
no pagājušā gadsimta 50. – 60. gadiem 
Vidzemē, arī mūspuses bibliotēkās pēc 
grāmatas izveidojusies rinda. Romāns ir 
lasītāju novērtēts.

– Savā dzimtā esi vienīgais, kurš nav 
skolotājs. Vai tam ir kāda saistība ar 
Sarmītes (viena no grāmatas varonēm) 
lielo prieku pēc pedagoģijas skolas 
beigšanas, ka viņai nebūs jāstrādā skolā?

– No dzīves skolotāju vidē man pieli
pušas dažādas viņu īpašības. Reizēm šķiet, 
ka es varētu strādāt šajā profesijā. Nekur tālu 
no tā neesmu aizgājis – kādus sešus septiņus 
gadus Liepājas Universitātē lasu lekcijas 
maģistriem par dzeju. Divus gadus vadīju 
kursus Ventspils jaunrades namā jauno 
rakstnieku klubam. To nevēlos turpināt tieši 
tā iemesla dēļ, ka neesmu skolotājs. Kļuva 
par grūtu, jau rakstot grāmatu. Varbūt tiktu 
galā, ja katru gadu nāktu citi bērni un es 
tikai atkārtotu veco programmu. Tik un tā 
slikti justos, ja nevarētu izstāstīt ko jaunu 
gan tiem, kurus mācu, gan sev. Skolotāju 
darbā problēma tā, ka ir dažāds līmenis, kas 
atkarīgs no viņu iedvesmas. Kad skolotājs 
ir labā garastāvoklī un iedvesmas pilns, tad 
viņš var kalnus gāzt. Bet, parādes solī uz 
pirkstgaliem tālu nevar aiziet (sens ķīniešu 
teiciens). Es varu būt tikai labs vieslektors. 
Manī pietiek jaudas auditorijai divām 
stundām, tad gribu iet domāt. Skolotājiem 
nav tādu iespēju. Apbrīnojami ir skolotāji, 
kas spēj izdzīvot drūmo ikdienu un visu 
mūžu. Mana māsa nomainīja skolu, lai būtu 
kur augt un interesantāk. Kādu trešo gadu 
viņa dzīvo baigā uzrāvienā. 

– Viena no grāmatas tēmām – kā katrs 
skolotājs ieiet klasē.

– Mūsdienās augusi patērētāja domāšana, 
šodien bērni skolotāju vērtē kā preci – nu, 
izklaidē mani, pārsteidz! Gribētu, ka cilvēks 
mācību procesā emocionāli piedalās un ie
gulda. Patērēšanā ieguldīšanās nav iespējama. 
Ļoti svarīgi no tādas domāšanas iziet ārā.

– Skolas slēdz, ik gadu augstskolas 
absolvē jauni pedagogi, bet daudzviet ir 
vakances.

– Par labiem speciālistiem reģionu skolās 
vajadzētu cīnīties, kā to dara slimnīcās. Jau 
iepriekš sola jauniem mediķiem dzīvokli un 
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Ikviens ir savu skolotāju summa 
citas priekšrocības. Ir vērts paskatīties, kas 
mums iepriekšējos laikmetos labs bijis un 
interesants, bet vairs nav pieejams. Vai tagad 
klases audzinātāja var apciemot katru bērnu 
mājās un paskatīties, kā viņš dzīvo? Vai viņu 
tur vispār ielaistu? 50. gados un arī vēlāk tā 
bija pat norma. Man grūti saprast, kā senos 
laikos, kad visi bija trūcīgi, varēja izdzīvot.

– Lasot “Skolotājus”, ik pa laikam 
ienāca prātā, cik tagad mēs patiesībā labi 
dzīvojam. Bet senāk, par spīti pēckara 
nabadzībai un Hruščova laika nejēdzībām, 
cilvēki tomēr nesūdzējās, kā to dara tagad.

– Tas bija tāds slēpts mērķis. Es it kā 
peldējos sentimentā, kas nāca no tiem 
cilvēkiem, mēģinot attīrīt šo dažādo laiku 
sentimentu. Grāmatā aprakstīts sasodīti 
sarežģīts un draņķīgs laiks, bet tā bija to 
cilvēku jaunība. Lielākais prieks, ka kara 
vairs nav, dzīve pamazām uzlabojas. Tad 
vēl tie lielie panākumi, kā kosmosa kuģa 
palaišana. Kuriem rados nebija izsūtīto, tie 
bija sajūsmā par padomju varu, kas solīja, 
ka nāks komunisms. Ar pārtikas rindām 
sāka atvērties acis. Pirmā sajūsma bija vispār 
liela. Biju pārsteigts arī par to, cik maz vecāki 
tad saviem bērniem stāstīja par iepriekšējo 
laiku pieredzi. Tik daudz toreiz tika pagrūsts 
pagaldē. Rakstot, man radās aizdomas, ka 
liela daļa varēja nosliekties uz jebkuru pusi, 
lai kas notiktu. Mums joprojām ir kanāli, kas 
ģenerē uz šo pašu sentimentu, āķē tam klāt 
dažādas politiskas ziņas. Katrā savienojuma 
vietā tiek kaut kas iepilināts, sabiedrība 
tiek tracināta un kļūst diezgan neirotiska. 
Iestāsta, ka, piemēram, latviešiem noteikti 
jāpretojas kristietībai, jo tā mums uzspiesta. 
Vienam tas pilinājums trāpa vairāk, citam 
mazāk. Es cenšos norobežoties no strī
diem, kuros nav iespējams kaut ko panākt, 
jo strīdas tikai strīdēšanās dēļ. Tāpat, kā ir 
dažādas konfesijas, ir dažādas valodas. Vai 
tad strīdēsimies, kura labāka?

– Jebkurā sabiedrībā ir autoritātes. 
Savulaik skolotāji vismaz savā ciemā tādi 
bija. 

– Tāda slavenība kā matemātiķis, 
mācību grāmatu autors Jānis Mencis kā bija 
autoritāte kopš pirmās brīvvalsts laika, tā 
palika līdz mūža galam. Padomju gados viņu 
nespēja nokaut pat tas, ka bija piedalījies 
leģionā. Pārejot no neatkarīgas brīvvalsts 
uz padomju sabiedrību, bija lielas prestiža 
izmaiņas. Tas, ka Papiņš (viens no romāna 
varoņiem – aut.) palika amatā, bija liels 
brīnums, jo Latvijas laika skolotājus centās 

nomainīt, zāģēja visādos veidos.  Arī vēlāk 
turpinājās tendence, ka tie vecie učuki jāmet 
nost. Tie neko nesaprot. Man patiktu, ja 
varētu apvienot jauno skolotāju trakumu 
ar veco pieredzi. Cilvēki, kurus atceros no 
saviem audzēkņa gadiem, bija optimistiski, 
vienkārši, ar gaišu un brīvu smaidu, kaut 
daži knapi spēja iztikt ar algu. Varbūt man 
paveicās. Varbūt tas bija mātes dēļ, jo viņa 
bija skolotāja, un kaut kā vairāk žēloja. 
Pēc grāmatas iznākšanas man daži cilvēki 
teikuši, ka viņiem gan nav paveicies ar tik 
foršiem skolotājiem. Kaut kādā mērā ikviens 
ir savu skolotāju summa. Mēs veidojamies 
no tā, ko esam iemācījušies. Tēvs mācīja 
mani makšķerēt, māte bija fantastiska stāst
niece. Tā kopā tos talantus izkopām. 

– Vai zaudēts profesijas prestižs?
– Senāk skolotājam vairāk piederēja tas, 

ko otra puse gribēja iegūt, proti, zināšanas. 
Tika kultivēts: ja tev nebūs izglītības, tu 
nekas nebūsi, tu pazudīsi. Automātiski tie 
ar zemāku izglītību tika virzīti pakļautībai. 
Mūsdienās tas nav tik uzsvērti, cilvēki ar 
divām augstākām izglītībām var nonākt dziļā 
izmisumā, jo nevar neko ietekmēt. Gūgle 
šodien ir efektīvāka par skolotāju. Kādreiz bija 
skaidrs, ka ir viena patiesība, tad nāk skolotājs 
un bērnam atklāj to. Tagad labākajā gadījumā 
meklē kopā. Kas tad ir skolotājs, ja katrs pats 
var visu uzzināt. Ceļvedis, urdītājs krustcelēs? 
Ministrijas vadlīniju nomākts cilvēciņš, kurš 
neredz vairs nekam jēgu? Skolēni taču to jūt. 

Šķiet, ka prestižs tomēr atgriežas. Manai 
radiniecei svētdienā izkrita priekšējais zobs. 
Dežūrārsts sākumā atteica, bet, kad uzzināja, 
ka viņa ir skolotāja, pieņēma. Saprata, ka 
skolotāja citādi nevarēs pusaudžu priekšā 
stāties. Grāmatā atļāvos iepludināt visādas 
dzīves anekdotes, ko noklausījos skolotāju 
sanākšanās. Tur ir tāda epizode, vecāki 
sametuši naudu dāvanai skolotājai dzim
šanas dienā. Meitenīte pasniedz vāzīti un 
saka: “Nu beidzot arī jums, skolotāj, būs kaut 
kas no kristāla!” Tad saprotiet, ko tie vecāki 
bija domājuši, bērni taču ir viņu atspulgs. 
Mana paaudze auga, kad vecākiem alga 
bija 100 – 200 rubļu, piemājas saimniecība, 
dārziņš, lai piepelnītos. Augām, kā gribējām, 
jo vecākiem nebija laika. Norūdījāmies. 
Tagadējā paaudze tiek hiperpieskatīta, 
piecas minūtes pat nevar atstāt, jo tā nosaka 
vadlīnijas. Tomēr jūtu, ka sāk veidoties 
vecāku un skolotāju sadarbība. Gan padom
ju, gan agrīnajā kapitālismā 90.  gados darbā 
nobesītajiem vecākiem bija prasība: es jums 
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Andris Akmentiņš 
•  Dzejnieks, rakstnieks 
un dziesminieks (īstajā 
uzvārdā Grīnbergs).
•  Dzimis 1969. gadā  
Valmierā.
•  Diplomēts žurnālists, 
strādājis laikrakstā, 
izdevniecībā un reklāmas 
aģentūrā Rīgā. 
•  Pirms vairākiem gadiem 
pametis profesionālo 
darbību un pārcēlies uz 
Ventspili. Joprojām uzska-
ta sevi par malēnieti. 
•  Kaislīgs makšķernieks, 
ģitārists un Latvijas ap-
ceļotājs, vides sargs.
•  Ieguvis Klāva Elsberga 
literāro prēmiju un citas 
balvas.

iedodu bērnu, audziniet. Ja kas, skola vai
nīga, ka sabojāja. Tagad cilvēciski sāk kopīgi 
risināt problēmas.

– Kas ir “Skolotāju” lasītāji?
– Tā paaudze, kas to laiku atceras kā savu 

jaunību. Manu vecāku paaudze, citi cilvēki, 
kas lasa grāmatas. Romānam nav klasiskā 
sižeta – kad notiek tas un tas, viss laimīgi, 
viss beidzas. Grāmata ir lēni lasāma, lai var 
pasēdēt un pēc teikuma vai rindkopas pa
domāt. Nākotnes veiksme atkarīga no tā, vai 
šāda veida rakstība attaisnosies. Sižetisku, 
krāsainu, aizraujošu notikumu ziņā grāmata 
nevar izkonkurēt filmu. Cilvēki vairs nelasa 
grāmatas, lai kaut ko uzzinātu. Informāciju 
ātrāk var iegūt citur. 

– Vai grāmata palīdzēs jaunajai paau
dzei saprast to vēsturi, kas viņiem šķiet 
dīvaina?

– Meklēju tiltu no paaudzes uz paaudzi 
cerībā, ka jauniešiem interesēs. Būtībā 
jau nekas liels tur nenotika, un tajā ir gan 
skaistums, gan traģēdija. Un no katra laik
meta paliek kādas zīmes, ko nodot stafetē 
nākamajam.�



Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

P rātā palikusi intervija ar britu 
tēlnieku Toniju Kregu, jo viņš 
precīzi formulējis skulptūru 

nozīmi. Mākslinieks pukojas, ka indus-
trializācija padarījusi pilsētu pārlieku 
ģeometrisku un vienveidīgu. 

Ik uz soļa taisnās līnijās un leņķos 
atkārtojas neizteiksmīgs bruģis, vienādi 
ražoti logi, durvis un laternas. Vienādas 
mājas un stāvlaukumi, pieturvietas un 
rotaļlaukumi. T. Kregs saka, ka skulptūrām 
vienādotajā pasaulē jāienes cita estētika, 
un līdzi tai jānāk jaunām idejām, valodai 
un brīvībai. 

Pilsētas vienādojas joprojām. Diemžēl 
bezpersoniskus vaibstus veido masveidā 
īstenoti Eiropas projekti, jo estētikai 
pārklājas praktiskie nolūki un standarti. 
Jāgādā, lai bedrainā gājēju celiņa vietā ir 
līdzena taka, lai tumšajās ielās deg jaunas 
laternas; lai vēja caurpūsta skola būtu 
no siltināta. Latvijā pilsētas un pagastu 
centrus labiekārto, estētiskā ziņā daudzviet 
pieticis ar minimālismu.

LATVIJĀ NEBIJIS PLENĒRS
Brocēni vizuālo identitāti vēl veido. 

Daudziem tā asociējas ar cementu, jo 
Brocēnu cementa un šīfera rūpnīcas dēļ 
pilsētu uzcēla, un mantinieces SIA “Cemex” 
dēļ tā nenīkuļo. Par mākslas objektiem 
pilsētā ierunājās pirms vairākiem gadiem, 
taču atturēja apziņa, ka vispirms jāsakopj 
vide. Izdangātos celiņus nobruģēja, izvei-
doja skvērus, atbrīvoja aizaugušo ezermalu, 
izveidoja atpūtas vietas. Cilvēki būtu sašu-
tuši, ja nekoptā vidē noliktu mākslas darbus 
– pārliecināta Brocēnu novada domes 
priekšsēdētāja Solvita Dūklava. 

Šomēnes Brocēnos notika industriālās 
mākslas plenērs, kurā četri profesionāli 
tēlnieki radīja skulpturālas figūras par 
ūdensrozes tēmu, jo tā sasaucas ar Brocēnu 
novada paštēlu un simboliem. Pirmo reizi 
pilsētā ir objekti, kuru svarīgākā funkcija 
ir izdaiļot dvēseli (tā uzskata viena no 
plenēra dalībniecēm, tēlniece Inta Berga). 

Jaunākās paaudzes tēlnieks Kristaps 
Andersons precizē, ka mākslas objekti 
vietu padara unikālu. “Vēsturiski bijis tā, 
ka pilsēta aug no līdzīgiem, pat iden-
tiskiem kvartāliem, tāpēc uzstādīja vides 
objektus, lai rajoni atšķirtos. Ļoti nozīmīgi 
atcerēties, ka mākslas objekti ir sava laika 
kultūras valoda, kura nākotnē vēstīs par 
autoram būtiskām sociālām, emocionālām 
vai politiskām tēmām. 

Man patīk eksistenciālisms un cilvēka 
iekšējais lidojums, tāpēc izmantoju ļoti 
vienkāršu komunikācijas līdzekli – formu. 
Manu darbu vienkāršība iedarbojas uz 
zemapziņu, nevis racionālo domu,” skaidro 
tēlniecības maģistrs. 

Viņš it nemaz neļaunojas, ka skulptūrai 
“Atrodi savējo!” jau pielipusi palama – 
klucītis. Tēlnieks ūdensrozes tēmu atklājis 
betona kubā ar dažādi šķeltām šķautnēm. 
No katra skatpunkta redzams kaut kas 
cits. “Tas maniem darbiem raksturīgi,” 
smaida autors. 

MAINA ADRESI
Viņam ir taisnība – jaunās skulptūras 

kļuvušas par precīziem un ātri uztvera-
miem orientieriem. Piemēram, Intas 
Bergas darbam “Ūdensrozes dzimšana” 
ir gandrīz oficiāla adrese – stāvlaukums 
blakus A9 šosejai, tūlīt pēc iebraukšanas 
Brocēnu teritorijā, skatoties no Saldus 
puses. Cilvēki to noīsināja līdz “actiņai”, jo 
darbs rada tādas asociācijas.

“Man patīk aizdomāties. Piemēram, 
strūklakā “Saules laiviņas” Ventspilī ir 
doma, ka katrā cilvēkā ir saulīte. Brocēnos 
dzīvojos vairākas dienas un esmu patīkami 
pārsteigta – te radīta vide, kurā cilvēkam 
dzimst vajadzība izdaiļot arī dvēseli. 
Skulptūras esot greznība? Nu, kādam 
pietiek ar ēdienu, apģērbu, cits prasa arī 
grāmatu un mūziku – cik attīstīts cilvēks, 
tik arī liela vajadzība pēc mākslas. Starp 
citu, tā nav tālu no sadzīves. Ko cilvēki 
pārsvarā skatās televīzijā? Mākslinieku 
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Betonam ir plašs vārdu krājums

“Lai katrs aizdomājas par sev 
svarīgāko, nevis tikai par ūdensrozi!” 
aicina darba “Ūdensrozes dzimšana” 
autore Inta Berga.

radīto – filmas, koncertus, teātri, mūziku... 
Ko visbiežāk skatās tūristi? Arhitektūru 
un mākslas objektus, ne jau trotuārus!” 
skaidro I. Berga.

Viņas sacītajam piekrīt arī Āgenskalna 
zēns Zigmunds Bielis. Viņa trauslā 
meitenes figūra nonākusi Brocēnu novada 
Blīdenes pagastā, jo tā iedzīvotāja Krista 
Berga ideju konkursā ierosināja skulptūrās 
risināt ūdensrožu tēmu. Z. Bieļa skulptūras 
prototips ir sprīdi garš suvenīrs, ko pirms 

kādiem 15 gadiem izveidoja no bronzas, lai 
būtu, ar ko iepriecināt draugus un paziņas. 

Es viņu uzrunāju darba vidū. Tēlnieks 
viss vienos putekļos un noguris no svelmes 
un skulptūras radīšanas. Rezultāts ir tik 
trausls, gandrīz ēterisks, bet process – ne 
vieglāks un daiļāks par celtnieka ikdie
nu... “Esmu betonu lējis, taču pirmo reizi 
strādāju ar veidojamu. Mazliet avantūra,” 
Brocēnu plenērā profesionāli interesantāko 
izceļ Z. Bielis. 

Agneses Rudzītes-Kirillovas betona skulptūrai “Ūdensrožu princese” vieta  
rasta Cieceres ezera promenādē.

Kristaps Andersons plenēra laikā 
būvēja skulptūras karkasu. To 
piepildot ar 4 m3 betona, radās 
mākslas darbs “Atrodi savējo!”. 

Zigmunda Bieļa skulptūra novietota uz saliņas dīķī, kas atrodas starp skolu un 
kultūras namu.

MARTAS OZOLAS FOTO

ANDREJA SERGEJEVA FOTO

RADĪT, NEVIS ATKĀRTOTIES
Veidojamais betons ir retums, bro-

cenieki to pasūtīja no Dānijas. Ieteica 
plenēra konsultante, tēlniece Agnese 
RudzīteKirillova, jo šo materiālu bija 
iepazinusi betona mākslas simpozijā 
Dānijā. “Iepriekš biju betonu tikai lējusi, 
un materiāls nepatika. Dānijā uzzināju, ka 
veidojamā betonā var izpausties plašāk. 
Salīdzinot ar valodu, betonam varbūt arī 
ir plašs vārdu krājums, kas ļauj spēlēties ar 
visdažādākajām faktūrām un akcentēt for-
mu. Man patīk mainīt materiālus – ledus, 
smilts, granīts, koks, putuplasts, stiklšķied
ra, bronza, alumīnijs. Ja pierod pie viena, 
radošais asums pārvēršas tehniskā izpildī-
jumā,” atzīst A. RudzīteKirillova. Viņa 
broceniekus uzskata par betona mākslas 
pionieriem Latvijā, jo citu uztverē šis 
materiāls iederas tikai celtniecībā. Brocēnu 
novada pašvaldības Attīstības nodaļā 
man atklāja, ka arī broceniekiem pagāja 
laiks, kamēr betonā pamanīja estētiku un 
plastiku. 

Pamatā ir cilvēku spēcīgās asociācijas 
ar pilsētu – tā ir vieta, kur ražo cementu. 
Uztverē krasu pagriezienu izdarīja tēlnieks 
un Saldus novadnieks Kārlis Īle, radīdams 
no betona elegantu balvu, ko Brocēnu 
novada pašvaldība reizi gadā pasniedz 
nopelniem bagātākajiem iedzīvotājiem.�



Linda Kilevica, “Kurzemes Vārds”

Z aļumballes Latvijā zināmas 
vismaz kopš 19. gadsimta 
otrās puses, kad sākās latviešu 

biedrošanās un organizēšanās. Izrīkoju-
mi brīvā dabā, kā lasāms tā laika presē, 
beigušies ar dejām. Kā zaļumballes svinē-
tas gados, kurus labi atceras laikabiedri, nu 
var uzzināt starpnozaru mākslas grupas 
“Serde” klajā laistajā jau 20. tradīciju 
burtnīcā. Materiāli apkopoti un izdoti par 
godu Latvijas simtgades zaļumballei, ko 
nosvinējām 11. augustā, atceroties arī veco 
laiku etiķeti un tikumus.

TIKPAT SVARĪGA KĀ BAZNĪCA
Novadpētnieku un valsts simtgades 

reģionālo koordinatoru pierakstītās un 
cilvēku pašu iesūtītās atmiņas par zaļum-
ballēm publicēšanai sagatavojušas kultūras 
pētnieces Ieva Vītola un Signe Pucena. No 
senām fotogrāfijām uz lasītājiem raugās 
stalti muzikanti, iznesīgi puiši un elegan-
tas dāmas, it kā sakot – ek, cik skaisti bija! 
Daudzi atmiņu stāstītāji vēsta par Kurze-
mes zaļumballēm Misiņkalnā Aizputē, 
Dāmas parkā Aizvīķos, estrādē Manteifeļu 
dzimtas kapenēs Kazdangā, Alsungā, Talsos 
un Piltenē. Jau iepriekšējos “Serdes” pētīju-
mos, kas veikti, gatavojot tradīciju burtnī-
cas par citām tēmām, cilvēki pieminējuši 
zaļumballes. S. Pucena stāsta: “Viņi ar nos-
talģiskām atmiņām “ai, kā mums te gāja…” 
stāstīja par vietām, cilvēkiem un muzikan-
tiem. Šī ir 20.  burtnīca, un droši vien ir 
likumsakarīgi, ka daudzie stāsti, kas agrāk 
bija pa ausu galam dzirdēti, šajā brīdī labi 
sakrita ar Latvijas simtgades zaļumballes 
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•  Tradīciju burtnīca 
“Zaļumballes” pieejama 
mājaslapā lv100.lv vai 
iegādājama, pasūtot 
mājaslapā www.serde.lv, 
sadaļā “Izdevumi”.
•  Savas atmiņas par 
zaļumballēm var iesūtīt 
http://zalumballe.
wordpress.com vai pa 
e-pastu smg.serde@
gmail.com

Ai, kā mums te gāja!

ideju. Mēs sakām, ka mūsu svētki ir Jāņi, 
Mārtiņi un Miķeļi. Bet vēl neapzināta ir 
ballēšanās, kas kādreiz notika diezgan reg-
ulāri.” Signe uzskata, ka ir svarīgi pie fiksēt 
liecības, kamēr cilvēki vēl var izstāstīt. 
Kā bija pieņemts uzlūgt, kā atlūgt, kas ir 
dāmu deja un kā puišiem jāuzvedas. Un arī 
meitenes nedrīkst būt vīzdegunīgas, tas var 
slikti beigties. “Iespējams, zaļumballei bija 
tikpat liela vieta kā baznīcai savulaik. Cilvē-
ki satikās baznīcās un zaļumballēs.” 

KŪKAS ĒST ARĪ NAV LABI
Zaļumbaļļu tradīcijas pētīšanai, 

iespējams, iepriekš neviens īpaši nebija 
pievērsies, jo neuzskatīja to par pietiekami 
nopietnu tēmu, pieļauj S.  Pucena. “Ir tādas 
nenopietnas tradīcijas,” saka pētniece. “Mēs 
sākām burtnīcu izdošanu ar pētījumu par 
kandžu. Ja, piemēram, maize cilvēkus in-
teresēja un to arī pētīja, tad tās likās, ka nav 
labas tradīcijas. Kandžas gatavošanai nāk 
līdzi dažādi blakus efekti – alkoholisms un 
sociāli nelabvēlīgas lietas. Tāpat ballēšanās 
bieži beidzās ar kautiņiem un iedzeršanu. 
Varbūt tas ir aspekts, kuru biežāk neizvēlas 
pētīt. Bet mēs savā darbībā skatāmies uz 
tradīciju kā tādu, nevis uz to, tā ir laba vai 
slikta. Arī kūku ēšanas tradīcija nav tik 
viennozīmīgi laba.” 

Interesanti, ka cilvēku atmiņās pat 
trūcīgo pēckara gadu balles un arī viss, 
kas saistīts ar grādīgo un kaušanos, tomēr 
palikuši kā jauki notikumi. Bet par dzīvi 
un izpriecām šodien viņiem šķiet, ka viss 
ir daudz sliktāk. “Par to, ka šodien viss ir 
daudz trakāk un šī ir pēdējā paaudze, kam 
ir zināmas tradīcijas un kas vēl kaut ko 
no folkloras zina, jau Krišjānis Barons ir 

liecības savācis,” smejas S.  Pucena. “Šis ir 
mūžsens apgalvojums. Tas vienkārši tā ir, 
ka katrai paaudzei liekas – mūsu laikos gāja 
vislabāk, mūsu jaunībā nu gan bija jauki. 
Esmu saskārusies, ka jaunieši, kuri lasa par 
zaļumballēm, saka, cik toreiz bijis roman-
tiski gulēt sienaugšā vai pavadīt meiteni pēc 
balles mājās. Tagad jau tā nenotiek. Nav tās 
romantikas, bet ir citas lietas, un pēc gadu 
desmitiem būs atkal citi stāsti.”

JAUNĪBAS DARBS
Lažas Speciālās internātpamatskolas 

direktors un Aizputes novada domes 
deputāts Linards Tiļugs tradīciju burtnīcā 
ierakstījis daudzus stāstus no mu
zikanta gaitām 30 gadu garumā, spēlējot 
sitaminstrumentus un ģitāru. “Kas no 
tā laika paņemts līdzi? Tās ir emocijas. 
Zaļumballēs spēlēt ir grūtāk nekā zem 
jumta klubā. Saistīts tīri tehniski ar to, ka 
aparatūra, vadi nosmērējas, lietus uznāk. 
Manā jaunībā tās visas bija ārkārtīgi 
vērtīgas lietas, jo nevarēja tā vienkārši ieiet 
veikalā un nopirkt,” stāsta L.  Tiļugs. Arī 
pašu ballēšanos zaļumos viņš skaidro no 
emocionāli mentālās puses. “Latvietis ir 
dabai tuvs cilvēks. Kāpēc mēs, piemēram, 
necepam gaļu virtuvē un nesvinam, bet 
cenšamies iziet ārā pie grila? Ir vēlēšanās 
būt tuvāk dabai, gan cepot, gan dejojot, 
gan dziedot Dziesmu svētku estrādē.”

Zaļumballes ir pārbaudījums, kas devis 
lielu rūdījumu. “Ja tu vari tur nospēlēt, tad 
jau esi mūziķis rangā. Ne visiem to kvali-
tatīvi izdarīt ir pa spēkam. Arī man jaunībā 
ir gājis šā un tā, ir bijis milzīgi jācīnās, lai viss 
notiktu godam. Tādu aktīvu muzicēšanu es 
beidzu 2008.  gadā. Tad es pēkšņi apjautu, ka 

FOTO NO “SERDES” ARHĪVA

nedēļā ir septiņas dienas, no kurām divas ir 
brīvdienas. Tā spēlēšana bija liela fiziska un 
garīga slodze. Tajā brīdī ir jautri, bet pēc tam 
jūties noguris. Ja tā ir gadiem ilgi, vecum-
dienās tas atstāj iespaidu uz veselību. Tas ir 
jaunības darbs,” saka muzikants. 

Vai cilvēki uztver nopietni šo 
nodarbošanos un, muzikantam kļūstot, 
piemēram, par deputātu, nesaka – tas jau 
tas baļļu muzikants! “Es par to neesmu 
domājis,” atzīstas L. Tiļugs. “Tas nav notei
cošais. Tu vari būt švauksts jebkurā jomā 
un vari nopietni darīt jebkuru darbu, vai 
esi muzikants, skolotājs vai deputāts.”

SŪTIET VĒL STĀSTUS!
Kāpēc panīkušas zaļumballes un 

nav vairs tik lielu notikumu kā agrāk? 
“Acīmredzot tās nav aktualitātes,” spriež 
S.  Pucena. Pie vainas arī demogrāfiskā 
situācija – ir mazāk cilvēku. Toties ir daudz 
citu iespēju priecāties. “Un viens aspekts 
noteikti ir iepazīšanās, kam tagad ir daudzas 
alternatīvas. Nav arī tā, ka zaļumballe 
būtu pavisam izzudusi, vienkārši ir arī citi 
ballēšanās veidi.” Iespējams, dejošana vairs 
nav tāda, kāda aprakstīta zaļumbaļļu burt-
nīcā. Jo meitenei bija jāizdejojas ar pilnīgi 
visiem, kas lūdza. Vīriešiem bija jāizdancina 
pēc iespējas vairāk meiteņu, nevarēja dejot 
vairākas dejas pēc kārtas, bet vienu. “Šobrīd 
ir citādi – nedod dies, ja kāds ar tavu meiteni 
vispār danco! Tas varētu novest pie kautiņa. 
Tradīcija ir transformējusies, var skatīties, kā 
tālāk būs,” saka pētniece. 

Viņasprāt, katra vieta Latvijā varētu 
būt savas tradīciju burtnīcas vērta. Ja ilgus 
gadus pie tā strādātu, noteikti savāktu 
daudz plašāku materiālu. “Esam saga
tavojuši zaļumbaļļu Wordpress lapu. Tajā 
cilvēki var iesūtīt savus zaļumbaļļu stāstus. 
Visi, kam ir interese, var pievienot savus 
komentārus. Mēs saskārāmies ar to, ka 
daudzi pēc burtnīcas klajā nākšanas teica: 
vai, man taču bija tik daudz ko stāstīt! 
Nu, tad, lūdzu, šī būs platforma, kur var 
izstāstīt! Kas zina, varbūt taps vēl kāda 
burtnīca,” pieļauj S.  Pucena.�

Svinētāji zaļumos Jūrkalnē. Muzikanti Lēnās pie Skrundas. 

Slavenie Piltenes 
prāģeri.

Zaļumballe  
Misiņkalnā Aizputē.
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Māksla

◊  Līdz 10. septembrim Saldus Mūzikas un mākslas skolā Saldus 
sadraudzības pilsētu mākslinieku kopēja izstāde. Darbu autori ir no 
Saldus, Vilebonas Francijā, Līderbahas Vācijā un Šilutes Lietuvā.

◊  Līdz 10. septembrim Kuldīgas Mākslas namā starptautiskās ISSP 
vasaras skolas izstāde “Savvaļa” – vairāk nekā 70 fotogrāfu no 30 
valstīm desmit dienas strādājuši pasaulslavenu meistaru vadībā 
dažādās darbnīcās.

◊  13. septembrī koncertzālē “Lielais dzintars” atklās grupas izstādi 
“Viņas spējas”, kas tapusi sadarbībā ar fondu “Mākslai vajag telpu”. 
Izstādē apvienoti jaunās paaudzes autoru darbi, velkot estētiskas 
un tematiskas paralēles ar čehu režisora Jaromila Jireša 1970. gadā 
uzņemto filmu “Valērija un viņas brīnumu nedēļa”. 

◊  Līdz 19. septembrim Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā māk-
slinieka Andreja Prigičeva paralēlā realitāte personālizstādē “Lāči 
pīpē zāli”. 

◊  Līdz 30. septembrim Jaņa Rozentāla dzimtajās mājās “Bebri” Sal-
dus pagastā gleznotāja saldenieka Rolanda Gustiņa personālizstāde 
“Reiz Kurzemē”.

Mantojums
◊  3. septembrī Liepājas Latviešu biedrības namā pie skatītājiem 
nonāks izstāde “Krustiem zvaigznes debesīs”, kurā vairāki Liepājas 
Tautas mākslas un kultūras centra fotostudijas “Fotast” dalībnieki 
rādīs nesen aizvadītajos Dziesmu un deju svētkos notvertos tuv
plānus un kopskatus – emocijas, noskaņu, svētku gaviles u.c.

◊  15. septembrī Amatu mājā Ventspilī notiks Kurzemes rokdarbnieču 
simpozijs. 100 dalībnieces rādīs savu amatu prasmes meistarklasēs, 
notiks lekcijas, noslēgumā – modes skate.

◊  22. septembrī Talsu pilskalnā notiks rudens saulstāvju un Baltu 
vienības diena, kas ir kā atskaites punkts par pagājušo vasaru un 
ražas laiku. Pasākumā piedalīsies Talsu tautas nama folkloras kopa 
“Talsi” un vēsturnieki.

Mūzika
◊  2. septembrī Liepājas koncert
zālē “Lielais dzintars” liepāj
nieka Ivo Fomina 50. jubilejas 
koncerti “Nekas jau nebeidzas”. 
Koncertos I. Fomins kopā ar 
pavadošo grupu un viesiem sola 
atskaņot lielāko daļu dziesmu, 
kas skanējušas viņa rokmūziķa 
karjeras laikā.

◊  3. septembrī pie Brocēnu kultūras un izglītības centra notiks 
grupas “Transleiteri” koncerts. 

◊  9. septembrī Ventspils “Jūras vārtos” jaunā sezona tiks atklāta ar 
izcilā amerikāņu stīgu kvarteta “Kronos Quartet” vienīgo koncertu 
Baltijā.

◊  15. septembrī Liepājas 
koncertzālē “Lielais dzin-
tars” sezonu atklās Liepājas 
Simfoniskais orķestris kopā 
ar tā māksliniecisko vadītāju 
Gintaru Rinkeviču pie diriģen-
ta pults, lietuviešu kolēģiem, 
kuri papildinās orķestri, un 
pianistu Aleksandru Paleju.

◊  16. septembrī Talsu tautas namā rudeni iekrāsos dziedātāja un 
šovmeņa Roberto Meloni jaunā koncertprogramma “Cik laba dzīve!”. 

◊  22. septembrī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” iemīļoti un 
populāri latviešu mākslinieki satiksies koncertā, lai jaunās versijās 
izdziedātu mūziķa un komponista Mārtiņa Freimaņa dziesmas, kas 
ieskaņotas veltījuma albumā “Mans draugs Mārtiņš Freimanis”.

◊  25. septembrī Kuldīgas kultūras centrā šlāgerdziedātāja Rikardio-
na koncerts. 

◊  No 28. līdz 30. septem-
brim Liepājas koncertz-
āle “Lielais dzintars” 
piedāvās ikgadējo mūs-
dienu mākslas festivālu 
“Liepājas mākslas fo-
rums”. Iezīmējot Liepā-
jas pilsētas piederību 
mūsdienīgai un aktuālai 
mākslas domāšanai, fes-
tivāls sevi spilgti pieteicis 
kā laikmetīgās mākslas 

platformu ar dažādiem intriģējošiem un starpdisciplināriem māk-
slas projektiem. Piemēram, dejas izrādē “Lizbeta Gruveza izdejo 
Bobu Dilanu” pasaulslavenā beļģu horeogrāfe Lizbeta Gruveza dejā 
saplūdīs ar popmūzikas poēta Boba Dilana aizkustinošajām dzies
mām. Bet bērni kopā ar vecākiem aicināti uz sirsnīgu “Baltā vilka 
trio” koncertuzvedumu “Meža dziesmas”.
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 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”), Ilze Kļepikova (“Kurzemes Vārds”), 
Andra Valkīra (“Saldus Zeme”).

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

Citas lietas
◊  13. septembrī Talsu tautas nama Radošajā sētā norisināsies tradi-
cionālās Dzejas dienas, šoreiz ar nosaukumu “Latvija, Kurzeme, Talsi 
vārdos”. Pasākuma virsvadību uzņēmusies dzejniece Maija Laukmane, 
kas apmeklētājiem nozīmē kvalitatīvu un emocijām piepildītu pasāku-
mu. 

◊  14. septembrī Ventspils Livonijas ordeņa pilī interesenti aicināti uz 
izstāžu cikla “Latvijas zelts” Latvijas Bankas zelta monētu kolekcijas 
izstādi.

◊  15. septembrī dažādās vietās Kuldīgā varēs izbaudīt Kurzemes 
Dzejas un mākslas dienu programmu. Būs apskatāms 12 mākslinieku 
kopdarbs “Mākslas dārzs”, notiks radošās darbnīcas, dzejas meistar
klases, izstādes un dzejas lasījumi. 

◊  15. septembrī ceturto gadu pēc 
kārtas par godu labām latviešu un 
lietuviešu kaimiņattiecībām Ezerē 
notiks Pierobežas festivāls. Ik gadu tas 
lutina ar izvērstu kultūras programmu, 
gadatirgu, sporta sacensībām un neik-
dienišķām odziņām. Iespaidu pietiek 
līdz nākamajam gadam!

◊  No 16. septembra līdz 14. oktobrim Ventspilī 14. reizi norisināsies 
Krievu kultūras dienas, kurās būs dažādi koncerti, aktivitātes, izstādes 
u.c. pasākumi.

Teātris
◊  8. septembrī Liepājas teātrī jaunās sezonas pirmais jauniestudē-
jums – izrāde “Liepāja – Latvijas galvaspilsēta” režisora Valtera Sīļa 
versijā.

◊  25. septembrī Ventspils “Jūras 
vārtos” Liepājas teātra izrāde 
“Luv” (režisors Dmitrijs Petren-
ko). Šis ir stāsts par trim cil-
vēkiem, kuru ceļi krustojas visai 
savdabīgā brīdī, kad viens no 
viņiem cenšas izdarīt pašnāvību, 
nolecot no tilta. Izrādes gaitā 
visi trīs veido savdabīgu un 
nožēlojamu mīlas trijstūri. 

◊  29. septembrī Rojas kultūras centra mazajā zālē ar izrādi viesosies 
Rīgas improvizācijas teātris “Tea Tree”.


