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Agrita Blumberga, “Talsu Vēstis”

A traktīvais mūziķis INTARS 
BUSULIS sasniedzis neskaitāmas 
muzikālās virsotnes un apceļojis 

lielu daļu pasaules, bet par vietu, kur 
domas raisās vislabāk, viņš sauc dzimto 
pilsētu  – Talsus. Tiekamies, lai parunātu 
par dzīvi, sapņiem, cerībām un  
Ziemassvētku laiku, kas līdzi nes  
vērtīgas pārdomas…

Ziemassvētkus, kas mūziķiem nereti ir 
aizņemtākais laiks, Intars vienmēr ir svinējis 
ģimenes lokā. Pēc ilgāka laika posma viņš 
Ziemassvētkus un Jauno gadu kopā ar 
ģimeni atzīmēs Talsos. “Ja viss ies pēc plāna, 
septembrī sāksim aktīvi dzīvoties pa Talsiem. 
Vēlme pārcelties mūsos ir bijusi visu laiku. 
Esmu nobriedis garīgi, fiziski un morāli, bet 
tā nav tikai mana vēlme  – esmu ģimenes 
cilvēks. Te ir tāda bāzes sajūta. Man patīk 
šī vieta, cilvēki un atmiņas. Kad mācījos 
Ventspilī, nedēļu nogales pavadīju tikai 
Talsos. Ir sajūta, ka esam liela ģimene, kurā 
visi cits citu pazīst. Kā jau kārtīgā ģimenē, ir 
arī ņemšanās, peripetijas un viss pārējais, bet 
tas pieder pie lietas. Vēl nezinām, kas mūs 
sagaida, un ir neliels satraukums, bet pirms 
radikālu soļu speršanas tā ir vienmēr. Tā ir 
laba zīme,” ir pārliecināts mūziķis.

“ŠIS GADS MŪSU ĢIMENĒ  
BIJA BALVU GADS”

Par vienu no lielākajiem pārcelšanās 
ieguvumiem viņš sauc ģimenes tuvumu. “Ar 
brāļiem un māsu neesam ilgi tikušies, bet nu 
jau būs jātiekas biežāk. Mūsdienu laikmetā, 
kad daudz ko ir iespējams izdarīt attālināti 
un mašīnas patērē arvien mazāk degvielas, 
braukāšana nesagādā nekādas problēmas. 
Pusotra stunda līdz Rīgai manā grafikā neko 
nespēj mainīt. Maskavā pusotra stunda ir 15 
kilometri pa vietējiem sastrēgumiem. Kad 
atnāk iedvesma, jādarbojas pēc iespējas ātrāk. 
Ir gadījies tā, ka tas notiek Rīgā, sēžu pie 
klavierēm vai kompjūtera, bet nav atbilstošu 
apstākļu  – dzīvoklis ir koplietošanas telpa. Tad 
daudz kas vienkārši aizlido prom. Talsos ir 
vairāk radošuma un iespēju – ja mūza atnāks, 
pārvietošos uz vietu, kuru esmu iepriekš 
sagatavojis, un, iespējams, nekas neaizlidos,” 
ar nākotnes plāniem iepazīstina Intars.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, viņš atzīst, 
ka tas bijis notikumiem bagāts. Novembrī 
Intars saņēma Talsu novada Izcilības balvu 
par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem 
radošajā darbībā mūzikas jomā, bet dienu 
iepriekš par izcilu darbu un atbildīgu attieksmi 
apbalvojumu “Zelta slota” saņēma arī viņa tēvs 
Imants. “Šis gads mūsu ģimenē bija balvu gads. 
Tēvs ir atdevies savam darbam  – viņš sevi ne-
sauc par sētnieku, bet gan par ielu operatoru. Ja 
viņš atradīs taku, viņš to uzraks, kamēr tā būs 
tāda, kādai tai jābūt. Skaidrs, ka viņš kaut kad 
būtu saņēmis apbalvojumu, – tas bija pelnīti. 
Manā gadījumā dzejniece Maija Laukmane ir 
daudz labāks kandidāts. Atzinības rakstu esmu 
nolicis vietā, kur varu to redzēt, ik pa laikam 
paskatīties un aizdomāties  – nu labi, tagad kaut 
kā jāatstrādā,” smejoties skaidro Intars.

“GALVENAIS IR ATDOTIES  
SKATUVEI UN CILVĒKIEM”

Jau trešo sezonu mūziķi svētdienu vaka-
ros iespējams redzēt kanālā TV3, kur viņš 
darbojas šova “X Faktors” žūrijā. Pieņemt 
lēmumu par to, kurš no dalībniekiem šovu 
pametīs, nebūt nav viegli, jo Latvijā ir ļoti 
daudz talantīgu izpildītāju. “Talanti rodas 

“Mums brīnumam jāsakārto vietiņa”

katru gadu, nav pat skaidrs, no kurienes. 
Mums likās, ka mazajā Latvijā ar otro 
sezonu viss būs pateikts, – visi būs izdziedā-
jušies un talanti būs izbeigušies, bet nekā. 
Arī trešā sezona bija bagāta ar izciliem 
dziedātājiem, pat nezināju, ko sviest ārā. 
Pieļauju, ka ir ļoti daudzi dziedātāji, kuri 
vēl nav sevi apzinājušies. Daudzi internetā 
piebilst  – tas jau ir Latvijas līmenis. Ja jau 
Latvijas līmenis, tad ir labi. Nē, es uzskatu, 
ka šie izpildītāji lielo valstu šovos mierīgi 
varētu sacensties ar viņu izredzētajiem. 
Mums jālepojas ar to, kas mums ir. Paska-
tieties, kas notiek ar opermūziku, dejotā-
jiem, diriģentiem, komponistiem! Mums ir 
laba sagatave, labas tradīcijas gan mūzikā, 
gan glezniecībā un citās jomās. Augstu ko-
tējamies ne tikai mākslā, bet arī eksaktajās 
zinātnēs un digitālajās inovācijās. Taisām 
kabeļus, programmas, aplikācijas  – ko tik 

mēs netaisām! Tas viss nāk no Latvijas, tie 
ir mūsu skolotāji, mūsu cilvēki!

Lai gūtu rezultātus, cilvēkam jāmīl tas, 
ko viņš dara. Galvenais, lai izpildītājs ir 
dabīgs, atklāts, atvērts, patiess un izbauda 
to, ko dara. Tas neattiecas tikai uz mūziku, 
bet arī visām pārējām lietām. Tad būs gan 
rezultāts un kvalitāte, gan viss pārējais. 
Galvenais ir atdoties skatuvei un cilvēkiem. 
Ir daudzi talanti, kuri tehniski it kā visu iz-
dara pareizi, bet es viņus nejūtu. Talantam 
un darbam jābūt līdzsvarā. Mēs dažkārt 
esam slinki, bet, ja gribi kaut ko sasniegt 
un jūti, ka tev ir talants, ir jāstrādā un 
jāpilnveidojas. Katru dienu jābūt kondīcijā. 
Arī es katru dienu mācos skaņdarbus letiņu 
publikai, ārzemju dziesmas krievu valodā. 
Šajā decembrī darba duna ir ārprātīga, bet 
tūlīt Jaunais gads būs aizvadīts un tad atkal 
lēnām ieskriesimies.”

SAPŅI PAR SAULAINO NĀKOTNI
Lai atbrīvotos no spriedzes un relaksētos, 

mūziķis dodas garās pastaigās. Īpaši tuvs 
Intaram ir rudens, kad ārā valda mitrums 
un pelēcība. Tāpat īpaša, viņaprāt, ir arī 
Ziemassvētku tuvošanās. “Ziemassvētki ir 
brīnumu laiks, bet tāpat tie neradīsies. Mums 
brīnumam jāsakārto vietiņa. Paši mēs tos 
svētkus radām. Varam vainot valdību, rude-
ni, vietu, kurā dzīvojam, vai ko citu, bet viss 
sākas no sevis paša. Mēs esam tik, cik esam, 
tāpēc mums jāturas kopā! Tas ir tas, kam 
es gribētu pievērst uzmanību, – sadarbībai. 
Tikai tā mēs visi kopā varēsim virzīties uz 
priekšu. Runājot par Talsiem, mums ar sievu 
ir sapņi par saulaino nākotni – nedomājam 
par sevi, bet Talsu pilsētu kopumā. Gribam, 
lai cilvēki brauc un redz šo foršo Kurzemes 
pilsētiņu, vietu, kurā dzīvojam, dzīvojām un 
dzīvosim,” uzsver mūziķis. �

“Paši pie visa esam 
vainīgi, varam vainot 
valdību, rudeni, vietu, 
kurā dzīvojam, vai ko 
citu, bet viss sākas no 
sevis paša,” pārliecību 
pauž Intars Busulis.
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VIEDOKĻI

Ikviens var nonākt gan lūdzēja, 
gan devēja lomā

Labdarības koncerta apmeklētāji atzīst, ka katrā reizē viņus kā ziedotājus 
uzrunājot citi mērķi, bet šajā gadījumā svarīgākais bijis tas, ka Jānis ir vietējais, 
tātad – savējais. 

Folkloras kopas “Suitu dūdenieki” vadītājs Juris Lipsnis stāsta, ka lūgumi 
ziedot sociālajos tīklos līdz viņam nonākot bieži. To, uz kuru atsaukties, norādot 
sirdsbalss. “Uz daudziem nereaģēju, bet tad pēkšņi kāds uzrunā. Es nevaru pa-
teikt, kādēļ. Iekšējā balss pasaka priekšā, pamudina. Vienmēr paturu prātā, ka 
tāda nepieciešamība var būt katram,” saka J. Lipsnis. “Labdarības koncertos, 
uz kuriem mūs aicina, piedalāmies vienmēr. Tā atmosfēra ir īpaša, kad visi domā 
par vienu cilvēku. Otrs labdarības veids ir, kad mēs ar folkloras kopu braucam 
uz kādu iestādi un bez maksas uzstājamies. Tas ir kā dāvinājums, lai cilvēkiem 
radītu prieku. Piemēram, nesen spēlējām pansionātā Gudeniekos. Mēs savus 
priekšnesumus parādījām, tad viņi savus. Dziedājām kopā. Mēs iepriecinājām 
viņus un paši saņēmām baudu no viņu aplausiem, asarām acīs.”

Agnese Grundmane ir uzņēmēja, viņas ģimene saimnieko ēdināšanas 
uzņēmumā Ēdoles pilī. “Ziedojam vietējam puisim, jo gribam, lai viņam izdo-
das,” saka Agnese. “Manā paziņu lokā esošie cilvēki ziedo bieži. Nezinu gandrīz 
nevienu, kurš neiesaistītos. Nevaru pateikt, kādiem mērķiem visbiežāk. Ieraugām 
uzaicinājumu, un rodas tā intuitīvā sajūta, ka vajag. Šajā gadījumā mani uzru-
nāja arī tas, ka manu radinieku ir skārusi līdzīga slimība. Ģimenē izjūtam to. Tas 
iespaidoja, uzrunāja palīdzēt. 

Es domāju, ka cilvēki Latvijā ir ļoti līdzjūtīgi. Tā kā Dziesmu svētki mūs vieno, 
tā arī līdzi jušana un labsirdība mums ir raksturīgas krīzes un bēdu periodos. 
Cilvēki mobilizējas labiem mērķiem.” 

Ēdolniece Agnese Moldovāne uzskata, ka ziedošanā ieguvējas ir abas 
puses. “Mūsu ģimene ziedo šad tad. Visbiežāk sirsniņu aizķer bērni. Cik mūsu 
ģimene var, tik palīdzam. Gūst ne tikai tas, kuram ziedo, bet arī devējs. Dot un 
palīdzēt ir svētīgi,” uzskata Agnese. “Mans tētis nomira no slimības, kuru nebija 
iespējams izārstēt. Nebija nepieciešamības vākt ziedojumus, jo nebija zāļu, ar 
kurām varētu glābt. Jānim ir iespēja, tāpēc visiem jānāk kopā un jāatbalsta. 
Zinu, ko pārdzīvo Jāņa ģimene un citi viņam tuvākie cilvēki. Es ļoti labi zinu, cik 
svarīgs ir līdzcilvēku atbalsts. Sajust, ka citiem nav vienalga.”

Gundega Ukstiņa, agrāk strādājot labdarības organizācijā, biedrībā 
“Latvijas Bērnu bāreņu fonds”, novērojusi, ka, tuvojoties Ziemassvētkiem un 
gadumijai, cilvēki ļoti aktīvi ziedojuši.

“Izteikta tendence, ka ap Ziemassvētkiem visiem sirds ir vaļā!” saka Gunde-
ga.  “Privātpersonas un organizācijas pašas piedāvā palīdzību. Pārējā laikā, lai 
saņemtu palīdzību, ir ļoti daudz jālūdz. Ziedotājus uzrunā tas, ja pastāsta konkrēta 
cilvēka likteņstāstu. Tad ir gatavi iesaistīties un atbalstīt. Rīgā izteikti bija novēro-
jams, ka krievu tautības cilvēki ir atvērtāki sarunām un aktīvāk ziedo. Viņi bija sirs-
nīgāki un līdzjūtīgāki. Latviešu tautības cilvēki biežāk apšaubīja nepieciešamību.”

 Jolanta Hercenberga, “Kurzemnieks” 

K opš 2003. gada, kad dibināta 
organizācija “Ziedot.lv”, tās 
kontā saziedoti teju 45 miljoni 

eiro. Vidēji ik mēnesi – 80 tūkstoši eiro. 
Laikā ap Ziemassvētkiem labdarība īpaši 
uzplaukst, un nemainīgi visdāsnāko 
atbalstu šajā laikā saņem bērni, sirmgal-
vji un dzīvnieki. Bet pieredze rāda, ka 
labdarības koncerti joprojām ir labs 
veids, kā pievērst uzmanību un aicināt 
ziedot līdzcilvēkiem.

ATBALSTS SLIMAJIEM
“Ziedot.lv” pārstāve Ilze Ošāne stāsta: 

“Gandrīz puse summas tiek ziedota ārstnie-
cības pakalpojumu apmaksai, medikamen-
tiem un rehabilitācijas pakalpojumiem. Trešā 
daļa – sociālās palīdzības apmaksai. Vairāk 
nekā astoņi miljoni eiro ieguldīti, atbalstot 
citas labdarības organizācijas, kas novados 
īsteno dažādas programmas, piemēram, 
atver zupas virtuves, dzīvnieku patversmes, 
dienas centrus, rīko vasaras nometnes, pie-
šķir stipendijas, atbalsta talantīgus jauniešus. 

Ziedojumi ir saņemti no 30 pasaules val-
stīm. Lielākais ir 600 000 eiro, bet mazākais 
– 1 cents.” 

Vidējais ziedojuma apmērs vienā reizē 
esot 10 eiro. Vairums ziedotāju esot vecum-
posmā no 25 līdz 45 gadiem, proporcionāli 
vienādi ziedo kā sievietes, tā vīrieši. 45% 
ziedotāju izvēloties palikt anonīmi. 

90% no organizācijā ienākošajiem ziedo-
jumiem esot no privātpersonām, bet 10% no 
uzņēmumiem. 

“Labdarībā jūtams valsts iedzīvotāju 
labklājības līmenis,” saka I. Ošāne. “Pirms 
krīzes labprāt atbalstīja kultūras, mākslas 
un izglītības programmas, bet krīzes laikā 
mums, labdarības organizācijai, bija jāatbal-
sta zupas virtuves un jāveido pārtikas banka 
“Paēdušai Latvijai”. Šobrīd visvairāk nepie-
ciešams atbalsts ārstniecībai, rehabilitācijai 
un zāļu iegādei. Pēdējos divos gados lūgumi 
pēc palīdzības palielinājušies par trešdaļu. 
Šajā gadā ir progress onkoloģisko medika-
mentu iekļaušanā valsts apmaksāto zāļu 
sarakstā, tomēr vairākas pacientu grupas 

tajā neiekļaujas, piemēram, ādas melanomas 
pacienti. Ja pacientam ir acs melanoma, zāles 
netiek apmaksātas. Medikamentu cenas 
Latvijā ir augstākas nekā, piemēram, Igau-
nijā. Pacienti, lai taupītu ziedotāju naudu, 
dodas ik pēc trim nedēļām uz Igauniju pēc 
medikamentiem.”

TIC, KA IZDOSIES 
Jānis Jansons palīdzību organizācijā 

“Ziedot.lv” meklēja pirms pāris mēnešiem, lai 
varētu iegādāties nepieciešamās dārgās zāles 
asins vēža ārstēšanai. 

26 gadus vecais puisis stāsta, ka pirms 
saslimšanas strādājis Rīgā riepu servisā. 
“Ikdienišķa dzīve,” saka Jānis. “Man patika 
paceļot, pēc darba ar draugiem satikties. Kad 
pirms diviem gadiem atklāja slimību, vienā 
mirklī viss apgriezās uz riņķi.” 

Uzsākta ārstēšana par valsts līdzekļiem, 
tā ritējusi labi. Lietuvā veikta šūnu trans-
plantācija, sākusies atveseļošanās, bet pēc 
laika konstatēts, ka notiek šūnu mutācija, 
tās pierod pie zālēm un vairs nepilda savu 
funkciju. Bija vajadzīgas citas zāles, kurām 
nepieciešams Jāņa līdzfinansējums – 69 099 
eiro. “Uzzinot summu, biju šokēts, bet uzreiz 
arī domāju, kādas ir iespējas šādu naudu 
dabūt,” stāsta Jānis. “Es cenšos domāt pozi-
tīvi. Nav jēgas būt bēdīgam un nolaist rokas. 
Risinājumu atrast var vienmēr. Sākām vākt 
ziedojumus ar fonda “Ziedot.lv” palīdzību.”

Jāņa māsa Linda stāsta, ka sākumā zie-
dojumu konts pildījies straujāk, jo pievienots 
mājaslapā nesen un bijis augšpusē. Kad no 
nepieciešamās summas jau bija saziedots 
vairāk par pusi, pieauguma temps kļuvis 
krietni vien lēnāks. Jānī tas radījis bažas, vai 
izdosies savākt līdzekļus visam nepiecieša-
majam ārstēšanās kursam. Pirmais dārgo 
zāļu iepakojums jau izlietots. Lai arī sākumā 
bijušas komplikācijas, mediķi konstatējuši, 
ka ir parādījušās pozitīvās izmaiņas. 

SAVĒJIE SAROSĀS 
Jānis ir absolvējis Ēdoles pamatskolu, 

viņa ģimene dzīvo Ēdolē. Vecāki aktīvi iesais-
tās pagasta sabiedriskajā dzīvē. Viņu draugi, 
redzot ģimenes bēdas, sarosījās un rīkoja 
labdarības koncertu “Palīdzēsim dzīvot”. 

Atvērt sirdis 
un maciņus

Kultūras namā vairāk nekā 100 ska-
tītājiem koncertēja 114 pašdarbnieki, un 
pasākumā Jānim medikamentu iegādei tika 
saziedoti 2157 eiro. Koncerts beidzās ar kopīgi 
dziedātu dziesmu “Pie Dieviņa gari galdi” un 
labas veselības un stipras gribas, un ticības 
vēlējumiem vietējam puisim.

Jānis saka, ka koncertā izjutis lielu prieku 
un arī satraukumu: “Uzmanības pēdējā laikā 
man ir daudz. Kopš vācam ziedojumus, cilvē-
ki bieži raksta sociālajos tīklos. Daļa vēl labu, 
bet daļa apšauba, kādiem mērķiem ziedojumi 

tiek vākti. Netic, ka tiks tērēti zālēm. Ir gan-
drīz vai jātaisnojas. Kā jau dzīvē. Ir labi un ir 
grūti brīži. Zālē jutu cilvēku atbalstu. Ticību, 
ka izdosies.”

Jānim ārstēšanās ciklam nepieciešami 12 
zāļu iepakojumi. Šobrīd tiek lietots otrais. No 
nepieciešamajiem 69 099 eiro fondā “Ziedot.
lv” līdz 16. decembrim saziedoti gandrīz 47 
tūkstoši eiro. Vēl nepieciešami vairāk nekā 22 
tūkstoši. Tā kā mēnesī tiek izlietots viens zāļu 
komplekts, tad laiks atlikušās summas sazie-
došanai vēl ir, un Jānis tic, ka tas izdosies.�

“Ārstēšanās dēļ man ir liegtas dažā-
das aktivitātes. Kad varēju aizbraukt 
nopeldēties, tad reizēm to darīju, bet, ja 
nesanāca, daudz nebēdāju. Tagad visām 
aktivitātēm, ko cilvēki dara ikdienā, 
manā uztverē ir augusi vērtība,” saka 
Jānis Jansons.ALBERTA DINTERA FOTO
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Linda Kilevica, “Kurzemes Vārds”

L ai kā mums patiktu filozofēt par 
sajūtu dāvināšanu, taustāmas 
lietas no dāvanu loka netiks 

izslēgtas nekad. Praktiskas mantas, 
piemiņas veltes un suvenīri atrod pircēju 
gan mākslinieku darbnīcās un salonos, 
gan daudzajos gadatirgos. Mūsu dienās 
reti kurš var izdzīvot no plikas mākslas, 
labi zina amatnieki un mākslinieki, ku-
riem jāatrod kompromiss, lai negatavotu 
grabuļus un kabatas nebūtu tukšas.

GALVENAIS IR “EKO”
Pirms katriem lielākiem svētkiem Lie-

pājā, Rožu laukumā, notiek biedrības “ETNO 
Liepāja” rīkotie tirdziņi. “Atkal viss tas pats, 
un kādas šausmas tur tirgo!” izsaucas ne 
viens vien gadatirgus apmeklētājs. Taču, ja 
nebūtu pircēju, pārdevēji tur nestāvētu. “Mēs 
skatāmies, lai preces būtu Latvijas amatnie-
ku roku darbs, kurā ielikta sirds un dvēsele. 
Gribam dot viņiem iespēju,” stāsta biedrības 
vadītāja Madara Lubāne. Tirgotāji iepriekš 
iesūtot gan produkcijas fotogrāfijas, gan 
aprakstus, un rīkotāji tos izvērtē. 

Galvenā tendence šobrīd esot zīme “eko” 
jebkuram produktam, seko personalizētas 
lietas ar vārdiem vai logo. Tad nāk latviešu 
raksti – spēka un aizsardzības zīmes.  
M. Lubāne pieļauj, ka pārmērības ar tām varē-
tu būt, līdzīgi kā ar “Latvijai 100” visās vietās. 
Tomēr viņa neuzskata, ka tirdziņu dalībnieku 
preces būtu pārsātinātas ar latviskumu. “Cil-
vēki ir gudri un prasīgi,” viņa vērtē pircējus, 
“piedāvājums veidojas pēc pieprasījuma.”

Keramiķe Kristīne Cukura uzsver, ka nu 
jau sabiedrība sākot runāt par to, ka, nopēr-
kot no savējā, mēs ceļam savu ekonomiku: 
“Ja pērkam visādus ievestus grabulīšus no 
pārpircējiem, nauda kaut kur aiziet. Tas ir 
izglītošanas jautājums, un varbūt cilvēki jau 
sāk meklēt kaut ko patiesāku.” Viņasprāt, 
latvisko rakstu likšana virsū visam pēc 
kārtas arī nozīmē tos pašus grabuļus, tas esot 
gaumes jautājums. “Gadatirgū brīvdabas 
muzejā varu tikai pabrīnīties, kā var visu 
laiku pirkt to, kam latviešu raksti virsū, bet 

blakus ir tiešām labi izdomāts darbs, kuru 
nepērk, jo nav tā zīmoga,” saka keramiķe. 

NEPAREDZAMAIS PIRCĒJS
Preču pieprasījums gadatirgū atkarīgs arī 

no sezonas. “Vasarā rotas, īpaši no dzintara, 
pieprasa tūristi. Rudenī visiem vajag cepures 
un šalles ar latviskiem rakstiem. Ziemassvēt-
kiem meklē praktiskas lietas, jo dāvinātāju 
silda apziņa, ka cilvēks tās pēc tam lietos. 
Modē pašlaik ir krekliņi un kleitas. Tum-
šajā sezonā topā ir sveces, aromāti un eļļas. 
Iemīļoti ir koka izstrādājumi, pat somiņas un 
tauriņi. Nemainīgi aktuālas ir krūzītes, kuras 
var sakomplektēt ar zāļu tējām un veselīgiem 
našķiem,” stāsta M. Lubāne. Suvenīru tipa 
lietas pircēji neizvēloties, jo piedomājot, kam 
un ko viņi dāvina. 

Nav iespējams paredzēt, ko pircējs 
grib, pārliecinājusies K. Cukura. Keramikas 
darbnīcai “Virzas” vienīgi krūzītes esot 
pārbaudīta vērtība jau divdesmit gadus, tās 
var taisīt droši. “Citi trauki ir neparedzami. 
Sataisi bļodas, bet neiet, nevienam nevajag. 
Te pēkšņi atkal vajag,” viņa pastāsta.

“Ne jau ar zirdziņu tagad braucam uz 
Rīgu, nekas nestāv uz vietas,” saka rotu 
mākslinieks Andris Grebis. Robeža starp 

mākslu un amatniecību esot atkarīga no tā, 
cik daudz grib kabatā ielikt, un no piepra-
sījuma un piedāvājuma. Saistībā ar valsts 
simtgadi un dziesmu svētkiem liels piepra-
sījums bijis pēc arheoloģijas un etnogrāfijas 
atdarinājumiem.

“Mēs ieturam robežu, skatāmies, lai būtu 
kvalitāte un ideja, nevis vienkārši saražotas 
pilnas kastes,” par darbību Amatnieku namā 
saka rotu mākslinieks. “Taču tirgus arvien 
vairāk spiež uz naudas pelnīšanu. Nevienam 
jau nevar liegt likt rakstus uz gaļas dēlīšiem. 
Taču, lai latviešu zīmes liktu uz visām lietām 
un vietām, ir jābūt pamatam un zināšanām. 
Citādi degradē pašu ideju un velk uz to, ka 
agrāk uz visām sienām rakstīja nesmukus 
vārdus,” uzskata A. Grebis.

AUDZINA GLOBĀLAIS BIZNESS
Mākslas salona “Ludviķis” saimnieks 

Aivars Kleins uz tirdziņiem aizejot, lai izpē-
tītu situāciju. Viņaprāt, pircējs īsti nesaprot, 
kāpēc salonā lietām ir pavisam citas cenas 
– “restorāna līmenis” iepretī “lielveikala 
līmenim”. “Ja runājam par koku, tad ir tā – 
esmu profesionāls koktēlnieks, un visi mani 
darbi ir māksla ar praktisku pielietojumu. 
Manas koka lietas ir mūžīgas. Jo ilgāk tās 
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lieto, jo skaistākas kļūst. Taču šajos laikos par 
vērtīgākajām dāvanām ir kļuvušas tehnolo-
ģijas, kas ir tik īslaicīgas. Vērtību sistēma ir 
mainījusies. Pats no sevis ar sabiedrību ne-
kas nenotiks, ir jāaudzina ģimenē un skolā. 
Ja to nedarīs, tad audzinās globālais bizness. 
Padomju laikos bija proletārieši, kas pielādēja 
pilnu māju ar lētiem niekiem, kurus pēc 
tam meta gružos. Šodien uz to strādā vesela 
industrija,” saka mākslinieks. 

M. Lubāne novērojusi, ka daudzas jaunas 
ģimenes atgriežas no ārzemēm vai pārce-
ļas uz laukiem un uzsāk amatniecību vai 
mājražošanu. A. Kleins mūsu laiku sauc par 
iniciatīvu laikmetu, kurā katram jāmēģina 
ķepuroties. Tomēr viņš domā, ka tas nemaz 
nav labi, ka latvieši paši visu dara: “Tu nevari 
visu darīt. Ir arī profesionāls līmenis, kādu 
gadatirgū es neredzu, no manām koka 
lietām tur nav pat viduslīmeņa.”

Rotas šodien tiešām gatavo gandrīz visi, 
zina A. Grebis. “Nevar liegt cilvēkiem darīt 
to, kas viņiem patīk, un saukt sevi, kā vēlas. 
Svarīgi ir, cik paliekoši būs visi tie nieciņi 
un štruntiņi. Tā ir bižutērija. Nopērk lētas 
lietas, vienu reizi iekarina, un tad tās mētājas 
kastītē. Arī šī ir naudas pelnīšanas niša. Mani 
vairāk interesē paliekošas vērtības, citādi nav 
vērts ieguldīt darbu,” domā rotu mākslinieks. 

Gatavot to, ko pats vēlies, var tad, ja ir 
cits darbs, zina K. Cukura. Gan viņa, gan 
vīrs Mārtiņš Priekulē strādā par skolotājiem. 
“Svarīgi arī, cik esi populārs un kur atrodies. 
Laukos cilvēku ir mazāk un maksātspēja 
mazāka. Ja atrodies Liepājas centrā, tur ir 
citādi. Šeit ir ļoti jāpacenšas, lai pie tevis 
brauktu,” saka Kristīne.

Savukārt A. Kleins atzīmē, ka pircēju 
interesē tas neko nemainot, ka salons jau 
desmit gadus ir centrā: “Šī nav tipiska tūristu 
vieta, un ārzemnieki nav glābiņš. Viņiem 
vajag kaut ko par trim eiro.”�

Piedāvājumā noteicējs ir tirgus

“Ja svarīgs ir latviskais, tad pircējs 
to meklē. Ja nav, tad nopērk
jebkādu preci – ka tik uz Žurkas gadu 
ir virsū žurka,” spriež keramiķe 
Kristīne Cukura.
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“Kad cilvēks ieskrien salonā kaut ko nopirkt, es saku, ka nevajag tā uzreiz, – apskatieties, padomājiet! Jo ar 
gleznu jums vajadzēs ilgi kopā dzīvot,” saka “Ludviķa” saimnieks Aivars Kleins.

“Nezinu, vai tā mēs varam celt savu latviskumu vai patriotismu,” latviešu 
rakstu izmantošanu visās vietās un lietās vērtē rotu mākslinieks Andris Grebis.
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Pielikumu izdod 
un finansē 
reģionālo laikrakstu 
izdevniecības.

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

KURZEMES KULTŪRAS PIELIKUMS

Internetā pieejams izdevniecību mājaslapās kurzemnieks.lv, sz.lv 
un talsuvestis.lv, kā arī reģionālajā portālā liepajniekiem.lv.
Redkolēģija: Daiga Bitiniece (“Kurzemnieks”), 
Mairita Balode (“Talsu Vēstis”), Linda Kilevica (“Kurzemes Vārds”), 
Andra Valkīra (“Saldus Zeme”).

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

Māksla
◊  Talsu novada Spāres muižas 
izstāžu zālē skatāma fotomākslinieka 
Daiņa Kārkluvalka fotoizstāde “Snieg-
kritis Talsos”.  

◊  Kuldīgas mākslinieku rezidences 
galerijā sadarbībā ar Latvijas Mākslas 
akadēmiju – mākslas priekšmetu tir-
dziņš “Mākslas medības Kuldīgā”. 

◊  10. janvārī koncertzāles “Lielais dzintars” izstāžu zālē “Civita Nova” 
atklās mākslinieka Pētera Sidara un dzejnieka Pāvila Raudoņa izstādi 
“Plūsma”.

◊  Līdz 15. janvārim Valdemārpils izstāžu 
zālē var aplūkot izstādi “Mīlestība gleznās 
un dzejā”, kurā Kristas Brices darbus papil-
dina Inas Anševicas dzeja. 

◊  Talsu novada muzejā aplūkojama izstā-
de “Ziema” (no krājuma).

◊  Kuldīgas Mākslas namā mākslinieces 
Dzidras Eglītes gleznu izstāde “Zaļā”. 

◊  Līdz februāra vidum Kuldīgas novada 
muzejā skatāma Leļļu muzeja ceļojošā 
izstāde “Kofermājiņu ceļojums”.

Teātris
◊  13. janvārī Brocēnu Kultūras un izglītības centrā Latvijas Leļļu teātra 
kluba izrāde “Pūces piens”. 

◊  21. janvārī Brocēnu Kultūras un izglītības centrā Valda Lūriņa muzikā-
la izrāde “Čikāgas piecīši”. 

◊  22. janvārī Ventspils Kultūras centrā skatītājus priecēs Ventspils teātra 
iestudējums – Dario Fo un Franka Ramē “Brīvais pāris”. Vīrietis un sieviete. 
Laulība. Mīlestība. Saprašanās… un nesaprašanās. Vai iespējams otru 
cilvēku pārveidot pēc savas gaumes, savas pasaules izjūtas un izpratnes? 
Pāraudzināt? Un kas notiek tālāk? Izrādes režisore – Vija Draviņa.

◊  24. janvārī “Jūras vārtos” Ventspilī Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde “Kā to 
ņem”. Latvijas stand-up komēdijas pārstāvis un žanra celmlauzis R. Kug-
rēns centīsies nolikt malā savu viedokli un mēģinās uz dzīves situācijām, 
parādībām un attiecībām skatīties no dažādiem skatpunktiem.

◊  25. janvārī Liepājas teātrī pirmizrāde Dmitrija Petrenko iestudējumam 
“Vienaldzības gadsimts”. Bariņš bijušo klasesbiedru pārceļ klases salidoju-
mu uz tikšanos tiešsaistes videočatā, jo ikdienas skrējienā satikties klātie-
nē kļūst arvien sarežģītāk, turklāt pilsētā noticis terorakts, kura dēļ iziet 
ielās nav droši. Lomās: Everita Pjata-Gertnere, Edgars Ozoliņš, Rolands 
Beķeris, Gatis Maliks un Kaspars Kārkliņš.

◊  28. janvārī 
Ventspils “Jūras 
vārtos” Liepā-
jas teātra izrāde 
“Bernardas Albas 
nams” (režisors – 
Viesturs Meikšāns). 
Stāsts par sievietēm 
vīriešu pasaulē. Pēc 

vīra nāves Bernardas Albas namā tiek pasludinātas sēras. Viņas meitas 
ir pakļautas mātes noteiktajiem likumiem. Kad vecākajai meitai tiek dota 
iespēja saderināties, nama pamatus sāk šķobīt māsu savstarpējās nesa-
skaņas, mīlestība pret māsas līgavaini, kas mostas vairākās no viņām.

Citas lietas
◊  5. janvārī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” Maskavas teātris 
“Klasiskais balets” skatītājiem piedāvā leģendāro P. Čaikovska baletu 
“Riekstkodis”.

Mūzika
◊  4. janvārī 
koncertzālē 
“Lielais dzin-
tars” koncertā 
“Gregoriskie 
dziedājumi. 
Carmina” 
vokālajai grupai 

“Schola Cantorum Riga” ar mūsdienīgām taustiņinstrumentu skaņām 
pievienosies talantīgais komponists Raimonds Tiguls. Skanēs viduslaiku 
dziedājumi Ziemassvētku laikam – gregoriskais korālis, ambroziskās himnas 
un vairāki agrīnās daudzbalsības paraugi.

◊  10. janvārī Ventspilī, koncertzālē “Latvija”, viesojas Valsts Akadēmiskais 
koris “Latvija”, lai diriģentes Jūlijas Hutoreckajas (Sanktpēterburga) vadībā 
atskaņotu pareizticīgo Ziemassvētku programmu. Koncertā skanēs krievu 
pareizticīgo tradicionālie garīgie dziedājumi, kā arī Rahmaņinova, Česnoko-
va, Balakireva un citu komponistu mūzika.

◊  11. janvārī mākslas galerijā “Romas dārzs” Liepājā būs jaunas muzikā-
las tradīcijas sākums – cikla “Iegleznoti mūzikā” pirmais koncerts “Citāda 
klasika”. Tas pievērsīsies pasaules klasikas pērļu interpretācijām, piedāvājot 
Baha, Vivaldi, Čaikovska, Ravēla, Debisī un Štrausa slavenākos opusus. Tos 
atskaņos Liepājas mūziķi Katrīna Kabiņecka, Jānis Ivuškāns, Mārtiņš Zālītis, 
Rustams Bagirovs, Ritvars Garoza, Ģirts Celmiņš un Māris Zīlmanis.

◊  11. janvārī Talsu evaņģēliski luteriskajā baznīcā izskanēs ziemas dzies-
mu koncertprogramma visai ģimenei “Sniegpārslas stāsts”. Programmā ie-
kļautas komponista Gaita Lazdāna dziesmas ar Jāņa Petera, Ivetas Priedes 
un citu dzejnieku vārdiem. Piedalās Ieva Sutugova, Mārtiņš Burke-Burkevics 
un Normunds Pauniņš.

◊  16. janvārī Ventspils “Jūras vārtos” art-grupas “Belarusi” Jaungada 
koncerts – aizraujošs balsu un emociju šovs. Mūzikas stilu un žanru pretstati, 
neticami balss paņēmieni, dinamisku darbu apvienojums mūsdienu aranžē-
jumos un a capella. Joku dziesmas un meistarīgi vokālie numuri.

◊  18. janvārī 
koncertzālē 
“Lielais dzin-
tars” Liepājā 
– “Andrejs 
Osokins un 
māsas Balanas. 
Kino mūzika”. 
Koncertā būs 
dzirdamas īpaši 

vijolei, čellam un klavierēm veidotas kompozīcijas no filmām “Romeo un 
Džuljeta”, “Psiho”, “Acis plaši aizvērtas”, “Nostalģija”, “Amēlija” un citām. 
Tie būs Nino Rotas, Marģera Zariņa, Jana Tīrsena, Andželo Badalamenti, 
Džona Viljamsa, kā arī Johana Sebastiāna Baha, Ferenca Lista, Sergeja 
Prokofjeva un Kloda Debisī skaņdarbi.

◊  18. janvārī Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā grupas “Naro” kon-
certs “Ceļš”. Latviešu dzejas klasiķu darbiem melodijas radījis grupas līderis 
Nauris Rolavs. Grupā spēlē Viesturs Samts (sitaminstrumenti), Māris Žagars 
(piano), Māris Orehovs (basģitāra) un Matīss Jākobsons (ģitāra). 

◊  24. janvārī Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē muzikālais teātris-stu-
dija “Baltie lāči” aicina klausītājus uz dziesmu spēli “Lubāns un Rāzna”. 
Tās pamatā ir Andra Baltača stāsts un dzeja, caurviju veido dažādu autoru 
jaunradītas un pazīstamas dziesmas, kā arī latviešu tautasdziesmu apda-
res. Piedalās solisti Olga Rajecka, Dainis Skutelis un Andris Baltacis, teicējs 
Andris Eriņš, “Ezeru zemes orķestris” Alda Kises vadībā, grupas “Dricānu 
Dominante” un “Ginc un ES”.

◊  24. janvārī Talsu tautas namā grupa “Līvi” piedāvās koncertprogrammu 
“Svētki ziemā”, kas notiks divās daļās. Pirmā daļa būs akustiskā, mierīgākā 
noskaņā, bet otrajā daļā atpazīsiet “Līvu” klasiku.


