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FOTO VIZUALIZĀCIJA

Iveta Grīniņa, “Kurzemnieks”

I zveidot tādu augstskolas filiāli, 
kuras studiju satura veidošanā 
piedalās vairāku valstu partneri, ir 

pilnīgi jauna pieredze Latvijā. Tieši tāda 
augstskola top Kuldīgā – Mākslas un 
radošais klasteris, kurā plānota Latvijas 
Mākslas akadēmijas filiāle. 

DEMONTĀŽA SĀKUSIES
Šogad 13. augustā sākta vecās Kuldīgas 

slimnīcas ķirurģijas korpusu O.  Kalpaka  
ielā 4, kuri vairākus gadus stāvēja neizman-
toti, pārbūve. Būvnieku konkursā uzvarēja 
uzņēmums “Ostas celtnieks – Torensberg”, 
bet projektu izstrādājis arhitektes Zaigas 
Gailes birojs. Kuldīgas adatu fabrikas 
pārbūvei par Mākslas un radošo klasteri 
piesaistīti 1,69 miljoni eiro no Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda, ap 400 tūkstošiem 
eiro ir valsts dotācija, bet vēl ap miljonu 
projektā iegulda arī pašvaldība, būvniecības 
termiņš ir 18 mēneši.

Klastera iecere radusies Kuldīgas Māks-
linieku rezidences, Kuldīgas pašvaldības un 
Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbībā. 

Bijušās Kuldīgas slimnīcas ēkas vietā 
atradīsies studiju telpas, radošās darbnīcas 
un laboratorijas. Projekta vadītāja Madara 
Dravniece informē, ka šobrīd notiek ēkas 
demontāža un tīrīšana, tiek novērtēts, kādā 
stāvoklī ir saglabājamās ēkas daļas. 

GALVENAIS UZDEVUMS –  
PROGRAMMU AKREDITĀCIJA

“Galvenais studiju virziens ir pakalpo-
jumu dizains. Tā ir metode, kā stratēģiskas 
inovācijas ieviest jebkurā uzņēmumā, 
iestādē un organizācijā,” skaidro projekta 
vadītāja Ilze Supe.

Viņa norāda, ka šobrīd tiek apspriests 
sadarbības līgums. “Skatāmies, kā program-

ma funkcionēs, kāda būs administrēšana un 
budžets, kādas būs studiju vietas Latvijā, 
Vācijā un Igaunijā. Līguma apspriešanai 
mums ir laiks līdz oktobra beigām, ir vairā-
ki riski, kāpēc process varētu iekavēties, bet, 
manuprāt, esam ļoti tālu tikuši. Apsprieša-
nā ir arī budžeta projekts. 

Līdz gada beigām studiju programmas 
jāsagatavo akreditācijai. 

Bet te nu varētu būt aizķeršanās, jo 
pastāv vienots, Eiropas Savienībā pieņemts, 
akreditācijas veids, ka akreditāciju var veikt 
vienoti visām valstīm, nevis katrā atsevišķi. 
Igaunija un Lietuva šai sistēmai ir pievieno-
jušās, bet Latvijas Izglītības un zinātnes mi-
nistrija to diemžēl vēl nav izdarījusi. Šobrīd 
no ministrijas gaidām atbildi, bet šķiet, ka 
vienotā akreditēšana nebūs iespējama. Tas 
mazliet biedē mūsu partnerus, kam šķiet, 
ka viss būs sarežģītāk, nekā viņi sākotnēji 
bija iecerējuši. Programmu akreditācijai 
paredzēts pusgads – no janvāra līdz jūni-
jam. Ja būs nepieciešami vairāki paralēlie 
procesi, tas būs ilgāk,” paskaidro I.  Supe.

SKATS UZ VISU PASAULI
Projekta vadītāja skaidro, ka Ķelnes 

Tehniskā universitāte programmā vairāk 
izstrādājusi dizaina un tehnoloģiju studiju 
sadaļu: “No Ķelnes projektā piedalās arī 
Informācijas tehnoloģiju fakultāte, kas iz-
veidojusi programmu par tehnoloģiju lomu 
sabiedrības funkcionēšanā, pakalpojumu 
vidē utt. Ķelne bija pirmā augstskola, kurā 
pagājušā gadsimta 90.  gados tika attīs-
tīta pakalpojumu dizaina pieeja, viņiem 
uzkrāta liela pieredze. Rīgas Ekonomikas 
augstskolas sadaļa ir saistīta ar bizne-
su, organizāciju izveidi, funkcionēšanu, 
daudzveidību tieši pakalpojumu sektorā. 
Tas skar ne tikai biznesu, bet arī valstisko 
pārvaldi, publisko un nevalstisko sektoru. 
Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar 

Igaunijas Mākslas akadēmiju veido kopīgu 
kursu dizaina jomā un sociālajās zinātnēs. 
Esam piesaistījuši ekspertus, kuru specia-
litāte ir sociālās izpētes metodes, sociālā 
prognozēšana utt. 

Mēs ļoti vēlētos, lai jaunizveidotās 
augstskolas 1.  semestris būtu jau 2020.  gada 
rudenī, mācības notiktu Ķelnē. Taču, ja 

process ievelkas, nekas neatliks, kā pārcelt 
pirmo mācību semestri par gadu. Bet var-
būt tas arī ir labāk, jo tad jaunā augstskola 
varētu sākt strādāt jaunajā ēkā.

Pirmajā kursā varētu uzņemt  
20 studentus no dažādām pasaules valstīm, 
jo Ķelnes kolēģi skatās plašāk – ne tikai uz 
Eiropu, bet visu pasauli.”�

KULDĪGĀ MĀCĪS 
pakalpojumu dizainu

Kuldīgas Mākslas 
un radošā klastera 
vizualizācija. 
Projektu izstrādājis 
Zaigas Gailes birojs.  

Vecajā ēkā, kur atradīsies Latvijas Mākslas akadēmijas filiāle, vēstures gaitā 
bijusi gan adatu fabrika, gan Kuldīgas slimnīcas ķirurģijas nodaļa.

•  Topošajā augstskolas filiālē iecerēts realizēt starptautisku 
maģistrantūras studiju programmu pakalpojumu dizainā. 
Galvenie satura virzieni būs sociālās zinības, dizains, bizness 
un tehnoloģijas. Studiju programmas izveidē piedalās Ķelnes 
Tehniskā universitāte (TU), Rīgas Ekonomikas augstskola 
(REA), Igaunijas Mākslas akadēmija (IMA) un Latvijas Mākslas 
akadēmija (LMA).



LITERATŪRA2 SEPTEMBRIS / 2019

Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”

D zejas dienās atradu neparastu 
sarunu biedru. Saldenieks  
VALTERS DAKŠA izdevis  

astoņas dzejas grāmatas jeb, viņa  
vārdiem, literārus jokus. 

2017. gadā toreiz 20 gadus vecais jau-
nietis nodibināja uzņēmumu un deva tam 
savu vārdu – SIA “Valters Dakša”, galvenais 
tā darbības veids ir grāmatniecība. Latvijas 
Rakstnieku savienība viņa izdotu Arvja 
Viguļa grāmatu “Alkatība” šogad nomi-
nēja nacionālajai dzejas balvai. V. Dakšas 
izdevniecība šogad pavīdēja arī starp Latvijas 
Literatūras gada balvas kandidātiem – spožā-
ko debitantu vidū bija Daiņa Deigeļa dzejoļu 
krājums “Dievs beidz”. 

Valtera pirmais izdevums bija latviešu 
dzejas avangardista Eināra Pelšes izlase 
“Condom”. Grāmatu mākslas konkursā 
“Zelta ābele” tam piešķīra speciālu balvu 
par novatorismu izdevējdarbībā. Salde-
nieks bija atcerējies agrāko laiku standartu 
un grāmatu papildinājis ar pauspapīru 
pirms titullapas un kļūdu labojuma lapiņu. 

Šogad viņa izdevums “Rembo 2016” 
saņēma Ikšķiles novada pašvaldības Dzin-
tara Soduma balvu literatūrā. Pērn kritiķi 
jūsmoja par Valtera izdoto jauno dzejnieku 
antoloģiju “Kā pārvarēt niezi galvā?”, bet 
mans favorīts ir Krievijas varai spurainās 
dzejnieces Linoras Goraļikas dzejas krājums 
betona vāciņos.

Valters nav ne pieticīgs, ne lielīgs – viņš 
nepārspīlē savus panākumus, tomēr nekaut-
rējas pieteikties balvai, ja atbilst tās kritēri-
jiem. Tādā veidā saldenieks 2017. gadā tika 
pie apbalvojuma “Laiks Ziedonim” nomi-
nācijas “Rabarbers”. Šogad izdevējs saņēma 
Ventspils domes Izcilības balvu. 

Mēs abi nedaudz nogurstam, precizējot 
katras grāmatas panākumu laiku un iemes-
lus. Diezgan piņķerīgajam uzskaitījumam 
liekam punktu, lai tiktu soli tuvāk sarunai. 

– Vai 2016. gadā, absolvējot Saldus 2. 
vidusskolu, nojauti, kurp tevi vedīs profe-
sionālie ceļi?

– Jā. Jau biju saņēmis Imanta Ziedoņa 
fonda apbalvojumu par grāmatu kolekcionē-
šanu un sācis izdošanai gatavot savu pirmo 
grāmatu – Eināra Pelšes “Condom”. Iepazi-
nāmies feisbukā – viņš uzrakstīja ziņojumu, 
ka meklē izdevēju, un es atsaucos, jo ļoti 
patika viņa iepriekšējā grāmata “Mīļākais 
tētis pasaulē”. Ļāvos avantūrai, jo par grāma-
tu izdošanu neko nezināju. Man bija jāatrod 
maketētājs un tipogrāfija, grāmata jāizplata 
(noslēdzu līgumu ar “Jāņa Rozes apgāda” 
un “Valters un Rapa” grāmatnīcām). Dzejas 
grāmatai bija liela tirāža – 1000 eksemplāru. 

Grāmatas izdošanu biju ierakstījis 
vēlmju sarakstā. Kopš milēniuma to rakstu 
katru gadu no jauna, un vienu vai divus 
svarīgus punktus izdodas īstenot. Šogad 
man ir 19 vēlēšanās, nākamgad – 20, vēl pēc 
gada – 21 un tā tālāk. 

Savus autorus satieku dzejas pasākumos 
Rīgā, forši ir arī Gulbenes bibliotēkā, jo tur 
strādā Herta [Pugača, Latvijas Radio 6 raidī-
juma “Bron-hīts” veidotāja]. Lai būtu dzejas 
apritē, jāapmeklē lasījumi Raiņa un Aspa-
zijas mājā Rīgā, jāseko līdzi tam, ko dara 
literatūras portāli “Satori.lv” un “Punktum-
magazine.lv”. Dzejas kopienai, dzejniekiem, 
redaktoriem, tulkotājiem, neiet slikti, visi 
dzīvo draudzīgi. Varbūt izceļas daži grupēju-
mi, taču to pamatā ir cieša draudzība. Būtu 
jāiestājas Latvijas Grāmatizdevēju asociācijā, 
jo koleģiāla vide man ļoti palīdzētu strādāt.

– Tu uzņemoties “finansiāli pašnāvnie-
ciskus” projektus. Kāpēc? 

– Par dzeju sāku interesēties tāpēc, ka 
to rakstīja mans tētis. Viņam sanāca slikti, 
tāpēc vēlējos precizēt, kāda ir laba dzeja.

Esmu pārliecināts, ka grāmata ir tiražēts 
mākslas darbs gan noformējuma, gan satura 
ziņā. Katram mākslas darbam ir sava audi-
torija, arī dzejas grāmatai. Tā gan kritizē, gan 
atbalsta pasauli, kādā dzīvojam. Manuprāt, 
dzeja vislabāk parāda, ka informācijas apritē 
ejam uz radikālām pārmaiņām, mūsos 
ielaužas virtuālā realitāte. Dzejnieki attīsta 
jaunus žanrus, piemēram, konkrētismu, 
konceptuālo dzeju. Esmu konceptuālās 
dzejas izdevējs. Krājumā “Rembo 2016” viens 
un tas pats teksts atkārtojas uz vairākām 
lapaspusēm un bija gara poēma “Tatatata...”. 
Manuprāt, ļoti interesanti.

– Vai laikmetīgā dzeja un Raiņa darbi 
tevi ietekmē vienādi?

– Rainis ir ģēnijs, viņš sacerējis pār-
laicīgu dzeju, tāpēc jaunie autori no tās 
ietekmējas, to citē. Raiņa un Aspazijas mājā 
Rīgā šobrīd apskatāma izstāde, kurā Raiņa 
dzeja iztulkota emotikonos jeb ar emo-
dži zīmēm. Es iedvesmoju izstādes autori 
[Viku Ekstu]. Jaunajiem dzejniekiem mūsu 
klasiķi ir jāzina, jāpēta viņu darbu formālās 
īpašības. Es varu atļauties to nedarīt, jo esmu 
izdevējs. Esmu mēģinājis sacerēt pantus, taču 
dzejniekam nepieciešamas trīs komponentes 
– iztēle, valoda un matemātiska domāšana 
vārsmu muzikalitātei (piemēram, izjusts 
pantmērs).

– Nereti dzirdu neizpratni par jaunāko 
poēziju. Tavuprāt, kāpēc neuztver?

– Tāpēc, ka laikmetīgā dzeja nav rakstīta 
iepriekšējai paaudzei, pat ne tagadējai. Tās 
lasītājam vēl jāpiedzimst. Konceptuālā dzeja 
jau tagad iederas svētku scenārijos, apsveiku-
mu kartītēs un deklamēšanas konkursos.

– Lielie izdevēji sūdzas par knapu iz-
tikšanu. Tu esi viens. Vai tāpēc ir vieglāk?

– Vienatne reizēm traucē, jo komandā 
varētu sasniegt vairāk. Man ļoti pietrūkst 
projekta menedžera. Strauji mainīgā pasaulē 
lielās izdevniecības ne vienmēr var momentā 
pielāgoties. Ja nepieciešams izdot literāru 
joku 30 eksemplāros, to varu es, nevis liela 
izdevniecība. Manu grāmatu tirāžas amplitū-
da ir no 50 līdz 1000 kopijām.

– Kā tevi ietekmē nacionālu un reģio-
nālu konkursu balvas un nominācijas?

– Balvas saņem tikai autori, bet it nemaz 
neesmu greizsirdīgs. 2018. gadā “Zelta ābelē” 
man uzdāvināja dārgu papīru. Vēl neesmu to 
izlietojis, taču domāju par divām grāmatām 
vienos vākos – dzejnieki rakstīs dzeju, ie-
dvesmojoties no zīmējuma. Būtu interesanti. 
Vienmēr uz visu esmu skatījies citādāk.

– Vai tev izdotos sakārtot savai gaumei 
atbilstošu izlasi no pašlaik populārākajiem 
autoriem?

– No Kornēlijas Apškrūmas, Māras 
Zālītes un Guntara Rača? Mierīgi! Varētu 
iznākt kaut kas negaidīts. Populārajam bieži 
vien ir visai attāla saistība ar dzeju, tāpēc 
“spēle” būtu vienkārša – es sameklētu labu 
redaktoru, lai no visa izraugās vislabāko. 
Māru Zālīti pazīstu personīgi, viņa saprot 
manus izdevumus. Šaubos, vai tie patīk arī 
Apškrūmai un Račam.

– Vai tavi izdevumi atbilst vidusmēra 
latvieša gaumei?

– Nenoliegšu, ir svarīgi, lai grāmata 
patīk. Izdevuma mūžs grāmatnīcā ilgst 
no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem. 
Ja tas nav iztirgots, projektu uzskata par 
neveiksmīgu, taču gadās, ka mana grāmata 
savu lasītāju atrod pēc vairākiem gadiem. 
To esmu glabājis noliktavā, laiku pa laikam 
ielicis akcijā un pārdevis par trijiem, pieciem 
vai cik tur eiro.

Daudz esmu iespaidojies no “Mansarda” 
vadītāja Jāņa Ogas. Viņš apgalvo, ka Latvijā 
ir daudz labu grāmatu, kuras gaida savu 
izdevēju. Lai izdevējdarbībā noturētos un 
izaugtu, smagi jāstrādā. Jānis strādājis pat 12 
stundu dienā.

Tuvākajos trīs gados esmu apņēmies 
izdod četras grāmatas gadā, taču izaugsme 
ir jāieplāno. Uzņēmuma finanšu plūsma 
stabilizētos, ja katru nedēļu klajā laistu pa 
grāmatai. Tad sanāktu man alga un honorārs 
autoriem.

– Grāmatnīcas pilnas ar grāmatām, 
tomēr man nav ko nopirkt…

– ...ja pērk, kritiski izvērtējot. Labi izde-
vumi līdz grāmatnīcām nenonāk. Tie paliek 
auditorijās, kam rakstīti. Piemēram, Latvijas 
Nacionālais arhīvs izdod žurnālu “Latvijas 
Arhīvi”, labāku un interesantāku par visiem 
populārzinātniskajiem izdevumiem. To tira-
žē 200 eksemplāros un piedāvā tikai arhīva 
apmeklētājiem. Līdzīgi ir ar zinātniskajos ap-
gādos izdotām grāmatām. Manuprāt, labi, ka 
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā 
par direktori tagad strādā Aija Rozenšteine. 
Viņas plašā pieredze izdevējdarbībā ļāvusi 
universitātes apgādam uzplaukt.

– Latvijas Grāmatizdevēju asociācijā 
ir 30 biedru. Neviens nav tik mazs kā 
tavs uzņēmums. Vai zini, cik Latvijā tam 
līdzinieku?

– Vismaz vienu grāmatu izdevuši pāris 

tūkstoši cilvēku. Saldus novadā vien varētu 
saskaitīt aptuveni 30, jo grāmatas izdošanas 
tehnoloģiskais process ir ļoti vienkāršots. 
Daudz mazāk tādu, kas izdevuši divas un 
vairāk grāmatu.

Mans kvalitātes kritērijs ir gaume – 
izdodu to, ko atzīstu par labu, un pret savu 
gaumi negrēkoju. Otra panākumu atslēga ir 
ieinteresētība grāmatu pasaulē. Man ir grā-
matu kolekcija ar kādām 10 000 grāmatām, 
kas izdotas no 19. gadsimta beigām līdz šim 
gadam. Kolekcijas eksponātus atradu, iz-
šķirstot vismaz 100 000 grāmatu. Nevajadzī-
gās kādreiz atdevu makulatūrā, taču tā nav 
pareizi. Tagad praktizēju grāmatu atstāšanu 
publiskās vietās. Visātrāk pazūd sabiedriskā 
transporta pieturās atstātās.

Ierosinu ikvienam apdomāties, pirms 
viņš izmet vai makulatūrā atdod grāmatu. 
Sameklējiet tuvāko grāmatu maiņas punktu! 
Paļaujieties uz savu gaumi un veidojiet 
privātu bibliotēku! “Fenšuiveidīgie” saka, ka 
sienām jābūt brīvām, taču dzīve pierādījusi, 
ka privātpersona savā dzīves telpā tomēr 
var atļauties arī šādu kultūras vienību. Tā ir 
uzticama sabiedrotā.�

Grāmatu izdevējs Valters Dakša Dzejas dienās Brocēnos. Viņš redz grāmatai vietu 
arī digitālās informācijas laikā. Tā ir moderna analogā formāta dēļ.

ANDREJA SERGEJEVA FOTO

Jokdaris grāmatniecībā
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Kristīne Kārkliņa, “Talsu Vēstis”

Raimonda Kārkliņa ir ne tikai leģen-
dārā latviešu flamenko ģitārista 
Andra Kārkliņa atraitne, bet arī 

radoša un darbīga rokdarbniece. Jau ieejot 
viņas izveidotajā memoriālajā muzejā 
“Andres el Leton” Kaltenē, acu priekšā pa-
veras skaista, balta, viņas pašas dizainēta 
linu auduma kleita ar attēlu, kas tapis uz 
zīda un ir ar roku uzšūts linam.

MUZEJS VĪRAM PAR GODU
Andra Kārkliņa memoriālajā muzejā var 

aplūkot ievērojamā mākslinieka un visādi 
citādi daudzšķautņainās personības dažādos 
dzīves krājumus un mantojumu, kas iepriekš 
atradies viņa paša čemodānos. Te katrai 
lietai ir savs stāsts par tās īpašnieku un 
notikumiem viņa dzīvē. 

Mājā, kur tagad atrodas muzejs, senāk 
pirmajā stāvā bijusi kūts, bet otrajā — pus-
sagruvis šķūnelītis, kā saka pati saimniece, 
un, kad 1993. gadā abi ar Andri apprecēju-
šies, tieši šeit, Kaltenē, jūras krastā, pārim 
gribējies izveidot savu mīlas ligzdiņu. Vecā 
kapteiņa māja, kas ir blakus, kādreiz bijusi 
visdižākā ēka, bet tagad ir diezgan nožēlo-
jamā stāvoklī, taču ir cerība, ka to varētu sa-
glābt. Savukārt tagadējā muzeja māja bijusi 
iecerēta kā vasaras māja māksliniekiem, kur 
varētu notikt radoši pasākumi.

Lins ir Raimondas mīlestība, un “Zušu” 
mājas otrajā stāvā atrodas viņas darb
nīca. Rokdarbniece izjauc ierastos 
stereotipus par to, kādam jābūt 
šuvējam. Viņas darbi rāda, ka 
redzējums un darba lauks var būt 
tik plašs, cik tam pats darinātājs 
atļauj būt. Latviskais nepaliek tikai 
tautastērpos un villainēs. Robežas 
ir plašākas. 

Raimonda cītīgi seko līdzi mo-
des tendencēm un, saliekot visas 
vērojumos dzimušās idejas kopā, 
rada ko jaunu. Rokdarbniece ne 
vien šuj tautastērpus, bet izveido-
jusi arī savu zīmolu “Rakstu raks-
ti”, kas spēj remdēt arī mūsdienī-
gu apģērbu, aksesuāru un apavu 
cienītāju vēlmju izsalkumu. 

VIENAM GALDAUTS,  
CITAM – MĒTELĪTIS

Māksliniece rāda krāšņu lina 
mētelīti ar skaistu ziedu apdruku 
un pastāsta, ka citi tādu audumu 
izmanto galdautu šūšanai, bet 
viņa nav spējusi atturēties no 
mēteļa radīšanas. Tas padevies 
gaumīgs un ir ar savu “rozīnīti”. 
Un, kā saka Raimonda, ir tādi īpaši 
interesanti ļaudis, kas šāda tipa mētelīšus 
arī iegādājas. 

Tērpu darinātāja atklāj, ka sadarbojas gan 
ar audējiem, gan izšuvējiem. Tāpat Raimonda 
pastāsta, ka atkarībā no tā, kāds tautastērps 
jādarina, tiek apzināti konkrētās vietas audēju 
spēki. Viss top pēc pasūtījuma. Viņa pacilā 
Zemgales villaini, kas atmiņā pēkšņi atsauc 
visiem zināmo tautasdziesmu par tautumei-
tu, kuras tikums ir kā balta villaine. Pašlaik 
tiekot darināti Zemgales brunči. 

Šuvēja savā darbā iesaista arī citus amat-
niekus, jo viens to nemaz nevarot izdarīt. 
Viņa saka: “Tā mēs arī sildām ekonomiku.” 
Raimonda sadarbojas ar diviem apavu meis-
tariem un zeķu adītājām, kā arī ar uzņēmumu 
“KlippanSaule”. Meistare pērk dabīgus vilnas 
materiālus un šuj siltas vestes un mēteļus. 
Cilvēki tos labprāt pasūtot. Raimondas krā-
jumos ir arī skaistas sedziņas, kas paredzētas 
mazuļiem ratiņos.

Pie sava zīmola Raimonda nonākusi 
pakāpeniski – vispirms izvēlējusies kultūras 

Neizsīkstošais latviskais radošums

darbinieka profesiju, pēc tam iemēģinājusi 
roku floristikā, kuru apguvusi pie meistariem 
Šveicē, līdz radusies doma par savu apģērbu 
līniju. 

Šūt viņai paticis jau no mazotnes, bet tad 
kādā brīdī sirdī iekritusi tautastērpu darinā-
šana. Muzejos un citās vietās, arī grāmatās 
smalki iepazīta to darināšanas tehnika, un 
vēlāk pati ķērusies pie šūšanas darbiem. Iesā-
kusi ar brunčiem, tad apgūta kreklu šūšana. 
Lai gan tagad ienesīgāks Raimondai šķiet 
tūrisms un ēdienu gatavošana, arī tautastērpi 
netikšot atmesti. Viņa neslēpj, ka valstī daudz 
kas būtu jāpārkārto, lai radošam cilvēkam 
labi veiktos tajā, ko viņš dara. Māksliniece ir 
iepraktizējusies arī pērļu vainadziņu un rotu 
darināšanā, taču šai nodarbei pagaidām īsti 
neatliekot laika. 

NENOSKRIETIES
Raimonda Kārkliņa ir aktīva dažādu 

tirdziņu dalībniece. Viņu visbiežāk var 

Zīmola 
“Rakstu raksti” 
cenu zīmes ir ar 

pašas mākslinieces 
sacerētiem tekstiem.

Raimonda Kārkliņa neslēpj, ka valstī daudz kas ir jāpārkārto, 
lai radošam cilvēkam veiktos labi tajā, ko viņš dara.

satikt Kalnciema un Āgenskalna tirdziņos, 
bet palaikam arī citur. Klienti viņu atrodot 
arī, piemēram, ar UNESCO mantojuma 
fonda ieteikuma palīdzību, par ko viņa ir 
pārsteigta. Izrādās, ka viņas vīra vecāmāte 
arī bijusi liela rokdarbniece, un iespējams, 
ka tieši šīs nolūkotās sievas prasmes arī 
piesaistījušas vīru. 

Par Raimondu zina daudzi, un viņu 
atrod bez īpašas reklamēšanas. Mūsu 
ciemošanās reizē viņa jau ir sagatavojusies 
nākamās dienas rudens tirdziņam Rojā 
un atver sakravātos čemodānus, rādot gan 
pastalas un linu auduma zābakus ar ziedu 
apdruku, gan vilnas šuvumus un lina tek-
stila darinājumus. Svētkos īpašā godā esot 
galdauti. Vēl piedāvājumā ir dažādi T krekli 
ar uzgludinātām zīmēm. Raimondai ir arī 
lina apģērbi bērniem, kur īpaši izceļas koši 
apdrukātās vestītes, bet internetā redza-
mas arī šikas žaketītes. Smalkā un platā 
lina šalle ar firmas zīmi, uz kuras ir pašas 
Raimondas sacerētās rindas, ne viena vien 

kārumnieka acīm noteikti liek iemirdzēties. 
Daudzi brīnoties par Raimondas mieru 

tad, kad citi ir nobažījušies un stresā. Viņa 
atklāj, ka tas esot tāpēc, ka dzīvē noteiktas 
pareizās prioritātes: “Es nenoskrienos, tas 
nav pareizi. Pirmā vieta ir manai mīlestībai 
– Dievam, otrā prioritāte esmu es pati, tad ir 
bērni, mamma un māsa, un tikai tad sekoja 
vīrs. Vīrs gan var būt arī pirms māsas… 
Mēdz teikt, ka vīram jābūt pirmajā vietā, 
bet mēs labi redzam, ka daudzas sievietes 
vīru dēļ ir nodzinušās un sev nav dzīvojušas 
itin nemaz. Sievietei par sevi ir jārūpējas. 
Dzīve ir īsa. Ir tāds teiciens: “Man ir liels 
netikums – es mīlu dzīvi un baudu to.” Tas 
ir par mani. Es vienmēr pateicos Dievam, 
ka varu baudīt dzīvi. Skriešana neko labu 
nedod. Priecājos, ka varu arī kādu iedves-
mot ar savu dzīves un vērtību modeli.”

Latvijas ziemu Raimonda cer kā gāj-
putns pārlaist ārzemēs, bet pavasarī atkal 
atgriezties ar jaunām radošām idejām, un 
nav šaubu, ka tādas atkal būs.�

Tautastērpu darināšanā Raimonda 
Kārkliņa sadarbojas ar audējiem 
visā Latvijā.

Mētelītis no linu auduma vai kleita 
ar apgleznota zīda uzšuvi ir 

Raimondas īpašās idejas, šos dari-
nājumus pērk tikpat īpaši klienti. EDGARA LĀČA FOTO
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Projekta vadītāja: 
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Māksla
◊  Līdz 13. oktobrim Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā 
mākslinieka Osvalda Rožkalna (1910–1989) pirmā izstāde Kurzemē. 

◊  Līdz 20. oktobrim Kuldīgas Vecajā rātsnamā 
izstāde no Rīgas Porcelāna muzeja krājumiem “Sešu 
veidu mācēšana”. Izstāde sniedz ieskatu porcelāna 
mākslas un dizaina vēsturē, stāstot par dažādām 
trauku dekorēšanas tehnikām un materiāliem. 

◊  Kuldīgas novada muzejā aplūkojamā interaktīvā 
ceļojošā izstāde “Zīmē un rīmē” veidota, izmantojot 
mākslinieka Alberta Kronenberga (1887–1958) radītos 
tēlus un tekstus un inovatīvus risinājumus.  Tā ir māks-
linieku Annas Vanagas, Agneses Rutkovskas, Martas 
Laures, Artūra Lāča un Viviannas Marias Staņislavskas 
ekspozīcija bērniem un jauniešiem.

Teātris
◊  5. oktobrī Liepājas  
Olimpiskā centra Rožu 
zālē būs skatāma izrāde 
“Kļov”. Tā ir Rasas Bugavi-
čutes-Pēces lugas “Bļitka” 
versija krievu valodā tautā 
iemīļotu latviešu aktieru 
Mārtiņa Vilsona un Arņa 
Līcīša izpildījumā. 

◊  9. oktobrī “Jūras vārtos” Ventspilī Jaunā Rīgas teātra izrāde “Nora” 
(rež. Māra Ķimele). Nora ir kā neatminēta mīkla, kā noslēpums, kā putna 
kliedziens naktī, kā dūmaka pirms saullēkta. Trauslas, bet spēcīgas per-
sonības noslēpums. Lomās: Jana Čivžele, Ivars Krasts, Kaspars Znotiņš, 
Iveta Pole, Edgars Samītis.

◊  16. oktobrī Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrā režisora 
Armanda Ekšteta izrāde bērniem “Dzeltenā zemūdene”. 

◊  19. un 20. oktobrī Kuldīgā norisināsies starptautiskais skatuves 
mākslas festivāls “Teātris ir visur”. Festivāla laikā varēs noskatīties teātra 
trupas “Kvadrifons” izrādi “Vecmāmiņas valsts”, Liepājas Leļļu teātra iz-
rādi “Kur zirgi?”, izrāžu apvienības “Panna” izpildījumā Zanes Daudziņas 
monoizrādi “Tāda esmu”, Latvijas Leļļu teātra izrādi “Mazā raganiņa”, 
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra izrādes “Lūk, istaba šī…” un “Patie-
sība”, kā arī Sanktpēterburgas aktieru izrādi “Circo baffo”. Notiks arī 
laikmetīgās dejas meistarklase, kino nakts un meistardarbnīcas kaligrā-
fijā un punktiņmandalu veidošanā.

◊  23. oktobrī Liepājas teātrī un 21. oktobrī Ventspils teātra namā 
“Jūras vārti” festivāla “Zelta maska” izrāde – A. Puškina Maskavas 
Drāmas teātra iestudējums “Solījums rītausmā” pēc Romēna Garī romā-
na motīviem. Izrāde vēsta par lielu mīlestību, kaislīgu, visu piedodošu, 
taču reizumis arī graujošu, – mātes mīlestību, kura uzvar laiku un attālu-
mu… Bet saites, kuras vieno šā autobiogrāfiskā stāsta varoņus, māti un 
dēlu, ir ne vien radniecīgas, bet zināmā mērā pat mistiskas.

Citas lietas
◊  2. oktobrī Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā tikšanās ar  kinorežisori un 
esejisti, vairāku filmu un grāmatu autori Viju Beinerti. 

◊  18. oktobrī Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrā  
Laura Valtera dzejas krājuma “Visumā veidoti vārdi” un albuma “Mirklī 
ieklausies” atvēršana. 

◊  Līdz 27. oktobrim Talsu novada muzejā būs apskatāma Latvijas  
Dabas muzeja izstāde “Daba krāso”, kas ļaus iepazīt augu dažādās  
spējas. 2. oktobrī pulksten 17.30 sēņu speciāliste Diāna Meiere vadīs 
nodarbību “Dzijas krāsošana ar sēnēm”.  

Kino

Mantojums
◊  26. oktobrī Liepājas Latviešu biedrības namā vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Vaduguns” Kristīnes Jaunbrūnas vadībā aicina uz festivālu 
“Rudens nāca sētiņā”. Tajā pulcēsies dejotāji no dažādiem Latvijas 
novadiem. Ar deju palīdzību uz skatuves tiks uzburtas lauku sētas  
ainiņas, koncerta dalībnieki godinās rudeni un darbu, izdejos cilvēku 
attiecības un mājdzīvnieku raksturus.

◊  26. oktobrī Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrā Saldus 
vidējās paaudzes deju kolektīva “Bandava” koncerts par godu vadītājas 
Santas Laurinovičas jubilejai.

◊  11. oktobrī koncertzālē 
“Lielais dzintars” Liepājā 
un 12. oktobrī koncertzālē 
“Latvija” Ventspilī notiks 
jaunās latviešu mākslas 
filmas, kaisles drāmas 
“Nekas mūs neapturēs” 
pirmizrāde un tikšanās ar 
radošo komandu. Filma ir 
stāsts par mūzikas produ-
centu Ralfu (Andris Keišs), kurš sava nepiekāpīgā rakstura dēļ pārliecina 
sievu, mīļāko un nepilngadīgo meitu sadzīvot zem viena jumta. Andra 
Gaujas filma ir provokatīvs skatījums uz vīrieša un sievietes mainīgo 
lomu mūsdienu ģimenē

◊  31. oktobrī Ventspils koncertzālē “Latvija” amerikāņu ērģelnieks 
Brets Valiants koncertā pavadīs Frīdriha Vilhelma Mūrnava mēmo kinofil-
mu “Nosferatu” (1922. gads).

Mūzika
◊  2. oktobrī Ventspils kon-
certzālē “Latvija” koncert-
uzvedums bērniem “Sēņu 
simfonija”. Sēnēm, izrādās, 
ir savi stiķīši un niķīši. Skanēs 
Čaikovska “Mazo gulbīšu deja”, 
Hačaturjana “Zobenu deja”, 
Brāmsa “Ungāru dejas”, kā arī 
vieglā žanra skaņdarbi nepa-
rastā skanējumā.

◊  4. oktobrī koncertzālē “Lielais dzintars” Liepājā koncertā “Vestards 
Šimkus un Liepājas Simfoniskais orķestris” diriģenta Atvara Lakstīgalas 
vadībā skanēs Sergeja Rahmaņinova Trešais klavierkoncerts un jaun-
darbs – Kārļa Lāča Latvju simfonijas pasaules pirmatskaņojums.

◊  6. oktobrī koncertzālē “Lielais dzintars” ciklā “Pasaule Lielajā dzin-
tarā” koncertēs japāņu superzvaigzne, džeza pianiste Hiromi. 

◊  11. oktobrī Ventspils koncertzālē “Latvija” ar kino mūzikas prog-
rammu uzstāsies pianists Andrejs Osokins un māsas Balanas – vijolniece 
Kristīne un čelliste Margarita.  

◊  13. oktobrī Liepājā un 18. oktobrī Ventspilī gaidāms grupas “Labvēlī-
gais tips” koncerts “=IA=”. 

◊  18. oktobrī Kuldīgas Kultūras centrā Liepājas Simfoniskā orķestra un 
vijolnieces Vinetas Sareikas koncerts. Diriģents Gintars Rinkevičs. Prog-
rammā Semjuela Bārbera “Adagio” stīgu instrumentiem, koncerts vijolei 
un orķestrim op.14, Žana Sibeliusa 2. simfonija Re mažorā op.43. 

◊  19. oktobrī Rojas Kultūras centrā ar 45 gadu jubilejas koncertu vieso-
sies grupas “Credo” zelta sastāvs.

◊  25. oktobrī Ventspils Kultūras centrā ģitārista Vjačeslava Mitrohina 
un draugu orķestra koncerts “Latviešu blūzi un ne tikai”. Skanēs Rai-
monda Paula, Zigmara Liepiņa, Ulda Stabulnieka, V. Mitrohina un Aivara 
Hermaņa dziesmas blūza stilā. 


