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Klajā nācis „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.
gadam” īstenošanas uzraudzības
ziņojums. Tas nebūt nav iepriecinošs. Eksperti norāda, ka strauji
krītas latviešu literatūras izdošana, kas ir tiešs drauds latviskās
kultūrtelpas pastāvēšanai un valodas kopšanai. Protams, ka tīmekļa attīstība dod iespēju publicēties latviešu valodā ikkatram,
aptverot visu pasauli. Tātad –
raksti un publicē, tev nav obligāti
jāmaksā par drukāšanu. It īpaši
jaunā paaudze literātu devumu
cenšas apgūt tīmeklī, ne viens
vien oriģinālstāsts vai dzejolis
papīra formātā lasītāju tā arī
nesasniedz.
Nedaudz labāks stāvoklis pēdējos gados ir ar Latvijā producēto filmu skaitu, kas, par spīti
ekonomiskajai krīzei, ir pat pieaudzis - ja krīzes augstākajā
punktā 2008. gadā Latvijā vei-

doto filmu skaits bijis nedaudz
virs 40, tad 2009. šis skaits jau
sasniedza 50 filmu gadā. Diemžēl
noteiktais mērķis - 100 filmu
gadā - ne tuvu netiks sasniegts.
Būtiski ir saprast, ka Latvijā producētās filmas nebūt nenes artavu latviskās kultūrtelpas saglabāšanai un attīstīšanai. Līdzšinējā sistēma paredz, ka par Latvijas filmu var uzskatīt darbu, ja
tas atbilst vismaz trim no sešiem
Ministru Kabineta noteikumos
aprakstītiem nosacījumiem. Piemēram, ja viens no galvenajiem
varoņiem „ir saistīts ar Latvijas
kultūru” un filmas scenārija autors ir persona ar Latvijas uzturēšanās atļauju. No saturiskiem
kritērijiem jāatbilst tikai vienam
nosacījumam: „Filmai jābūt aktuālai Latvijas kultūras kontekstā.” Kā norāda Saeimas deputāts Raivis Dzintars: „Nodokļu
maksātāju naudu esošajos apstākļos var dalīt arī tādām filmām, kurās nerunā latviešu valodā, neviens no filmas veidotājiem nav Latvijas pilsonis, un filmas darbība nenorit Latvijā. Lieki bilst, ka filmu saturs nevienā
gadījumā netiek vērtēts pēc sabiedrību audzinoša kritērija –
ģimenes vērtību popularizēšanas
vai patriotiskās audzināšanas.”
Pateicoties Nacionālās Apvienības un Kultūras ministrijas uzstā-

Foto: Imants Urtāns

Vai latviskajai kultūrtelpai
draud iznīcība?

Rīgā, Doma laukumā

jībai, šobrīd norit darbs pie kino
nacionālā pasūtījuma izstrādes.
Tas nozīmē, ka daļa finansējuma, iespējams, tiks mērķtiecīgi
piešķirta tieši nacionālām un
patriotiskām filmām.
Taču kāds stāvoklis ir tradicionālās kultūras jomā? Intervijā „Latgales radio” tradicionālās kultūras centra „Latgaļu sāta”
vadītāja M. Zeimule secina: „Varam runāt par diviem līmeņiem. Pašvaldību atbalstīto – kā,
piemēram, vietējās folkloras un
tautasdeju kopas, kas darbojas

Londonā dibināta
Latvijas Studentu asociācija

Londonā, Daugavas Vanagu
fonda telpās 2. decembrī, notika
Latvijas Studentu asociācijas
Lielbritānijā (Association of Latvian Students in the United Kingdom) dibināšanas sapulce.
Lielbritānijā šobrīd studē aptuveni 3500 studentu no Latvijas.
Šis skaitlis pēdējos gados ir pieaudzis trīs reizes. Ņemot vērā šo
apstākli, ir svarīgi parādīt, ka
valstij rūp viņu nākotne un ir
svarīgi, lai studenti pēc izglītības
iegūšanas atgrieztos Latvijā.
Latvijas Studentu asociācijas
Lielbritānijā prezidents ir Rihards Kols. Ievēlēta pagaidu izpildvara, to veido bijušie un esošie Latvijas studenti Lielbritānijā.
Ideja par asociācijas izveidošanu
dzima pēc Riharda Kola pētnie-

ciskā raksta “Attīstītas valsts prioritāte - augsti izglītots cilvēks. Vai
tā ir arī Latvijas nākotne?”
Asociācijas izveidošanas vieta
nav nejauša. Daugavas Vanagu
fonds ir viena no vecākajām latviešu organizācijām ārvalstīs, tā
izveidota ar mērķi atbalstīt Latvijas ģimenes, kas izceļoja no
Latvijas 2. Pasaules kara laikā, kā
arī stiprināt un saglabāt ārvalstīs
dzīvojošo latviešu identitāti. Tieši šie aspekti DVF padarīja par
vispiemērotāko asociācijas dibināšanas vietu. Asociācijas darbības pamatā ir veicināt latviešu
jaunās paaudzes atgriešanos
dzimtenē un kopienas attīstību
Lielbritānijā.
Asociācija ir reģistrēta par
bezpeļņas organizācija, un tās

darbība ir vērsta tikai un vienīgi uz tās izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Asociācijas misija ir padarīt
Latvijas Studentu asociāciju Lielbritānijā par atbalsta instrumentu Lielbritānijā studējošiem latviešiem, lai stiprinātu viņu identitāti kā Latvijas valsts piederīgajiem, un sniegt nozīmīgu ieguldījumu savas valsts attīstībā,
kā arī abu valstu savstarpējās attiecībās.
Asociācijas mērķis ir palīdzēt
Latvijas studentiem Lielbritānijā piekļūt tiem resursiem, kas
ir nepieciešams, lai spētu apgūt studiju programmas, kā arī
sekmētu Latvijas studentu pilnveidošanu kā profesionālajā, tā
arī individuālajā jomā.

kultūras namos. Arī audēju un
amatnieku studijas, kā, piemēram, Ventspilī, Rīgā, Līvānos,
Rēzeknē. Otrs līmenis ir tradicionālās kultūras kopēji, kas darbojas savā vidē un savā sētā. Tie
ir muzikanti, podnieki, audēji,
kalēji, kuru ienākumus nosaka
tirgus pieprasījums. Zem viena
jumta tos vislabāk apvienojis uzņēmums „Ludzas amatnieku
centrs”. Kopumā gan jāsaka, ka
tradicionālā amatniecība Latgalē izmirst, un tas notiek ļoti
strauji. Ir veseli novadi, kur velti

meklēt kādu podnieku vai kokļu
meistaru. Atliek tikai dzirdēt
nostāstus – tur dzīvoja pazīstams
bucenieks, tur kalējs vai audēja.
Divdesmit neatkarības gadu laikā ļoti maz darīts no valsts puses
amatniecības saglabāšanai un
amatu pārmantojamības veicināšanai.” Tie ir skarbi, bet patiesi
vārdi. Pirktspējas samazināšanos pēdējo gadu laikā uz savas
ādas izjutuši podnieki un audēji.
Valsts birokrātijas dēļ Madonā
nebūs rotkalšanas un kalēju
darbnīcas.
(Turpināts 2. lpp.)

Raksti un fotogrāfijas
adresējamas

dmjartans@inbox.lv
Adrese: Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010
Fakss: (+ 371) 67326784
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Kāpēc vajadzīgs Latvijas Kultūras kanons?

Ilmārs Latkovskis,
Saeimas deputāts,
Nacionālā apvienība

Nekaunīgi izvirtuļi! Kaut kā
tamlīdzīgi nesen kāds enerģisks
opozicionārs no Saeimas tribīnes nokrustīja Kultūras kanona
gribētājus. Tikmēr Saeimā un
ministrijās aizvien pieņemas spēkā ideja par Latvijas Kultūras
kanona atjaunināšanu.
Savulaik Nīderlandē Kultūras
kanons ticis radīts, lai karalistes
koloniju migrantu pieplūduma

dezintegrētajai sabiedrībai radītu priekšstatu, ko nozīmē būt
nīderlandietim. Tieši no sabiedrības integrācijas jeb saliedētības
viedokļa pie Kultūras kanona atjaunināšanas idejas esam nonākuši arī Latvijā. Saliedētības sabiedrības būtība ir piederības
sajūta vienotai kultūras tradīcijai. Dažādu integrācijas projektu
biznesā tas regulāri tiek jaukts ar
krievu un latviešu mākslotu
sajaucēšanu.
Efektīvi funkcionējošs Kultūras kanons, manuprāt, ir prātīgākā alternatīva gūzmai ar it kā
sabiedrību saliedējošiem virspusēji sagramstītiem pasākumiem. Ja ir ugunsgrēks, tad gan
tas ir jādzēš. Ugunsgrēks bija,
piemēram, valodu referenduma
laikā, kad dominēja populistiski
saukļi un aicinājums uzrādīt
skaidru plānu, lai rīt uz pusdienlaiku sabiedrība būtu saliedēta.
Lai gan starp sasteigtiem bezjēdzīgiem projektiem bija arī ne
mazums labu ideju, taču reti kura
no tām skar mūsu sabiedrības
sašķeltības pamatcēloņus. Virspusējie saliedētības projekti negādā ugunsdrošību starpnacionālajās attiecībās. Vienā vietā
nodzēsīsi, bet atliek kādam plindermanam uzraut špicku citā
vietā, un atkal ies vaļā.

Līdz tam nostabilizējusies
Latvijas kultūrvēsturiskā telpa
padomju varas gados masveidā
un strauji piepildījās ar pavisam
citas kultūras cilvēkiem. Viņiem
nebija nekādas vajadzības apgūt
tās zemes, kurā viņi ieradās, gadsimtiem uzkrāto kultūras tradīciju. Viņiem nebija nekādas
vēlmes te integrēties. Latvieši un
ieceļotāji no paaudzes paaudzē
atražoja kultūras, kurām nebija
nekā kopīga. Savā dziļākajā būtībā viņi palika svešinieki. Piedodiet, patiešām sāka veidoties
kopīgas padomju tradīcijas, kuras dažviet dzīvas joprojām. Taču
tām nav nekāda sakara ar kultūru.
Jauki krievu jaunieši, labu gribēdami, nekādi nesaprot, kāpēc
latviešiem kā godīgs sabiedrības
saliedētības risinājums nav pieņemami sajaukt krievu un latviešu kultūras un tad izdalīt ar
divi? Viņu nesapratni tikai vairotu jautājums, par kādu krievu
kultūru viņi runā – Krievijas vai
Latvijas krievu? Ak, jā, kas tā
tāda Latvijas krievu kultūra vispār ir? Ļoti labs jautājums. Tas
nav jautājums par Puškinu. Tas
ir jautājums par tām kultūras
vērtībām, kuras krievi radījuši,
dzīvodami Latvijā. Tas ir jautājums par tām Latvijas krievu kul-

tūras vērtībām un tradīcijām,
kuras būtu iekļaujamas mūsu
kopīgajā kultūras kanonā. Vecticībnieki? Varbūt.
Latvijas valstij nav jēgas, ja to
uztveram kā kaut kādu Puskrieviju. Latvija ir zeme ar savu
gadsimtiem veidojušos kultūrvēsturisko tradīciju, kurā dominējošā ir latviešu etniskā tradīcija, taču tajā ir vieta īpatniem
vācu, ebreju, krievu u.c. kultūru
akcentiem. Tas ir mūsu kopīgās
Latvijas kultūras pamats, kuram
aicināti pievienoties visi ienācēji
un viņu pēcnācēji. Integrēties
nozīmē radoši iekļauties gadsimtu gaitā pastāvošajā Latvijas kultūras tradīcijā, nevis paģērēt tiesības atražot savu Krievijas daļu
šeit.
Lai iekļautos kādā kultūras tradīcijā, nepieciešams to izzināt,
apgūt. Kultūras kanons ir kā
tāds kultūras vērtību grozs, kurā
atrodam to buķeti, kas raksturo
Latvijas kultūru. Tas ir grozs ar
dažādiem augļiem, kuri kopumā dod savdabo Latvijas garšu.
2007. gadā ar Kultūras ministrijas gādību tika izveidots Latvijas
kultūras kanons. Diemžēl labi
iecerētais un izveidotais Latvijas
kultūras kanons jau vairākus
gadus atstāts papuvē.
Šovasar nepieciešamību pēc

Latvijas kultūras vērtību groza
atkal uzjundīja Lielbritānijas latvieši. Viņi vaicāja, kuras latviskās
kultūras pamatvērtības jāapgūst
latviešu diasporas bērniem, lai
viņi saglabātu piederības sajūtu
Latvijai? Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija Kultūras kanona jautājumu aktualizēja no
vienotas nācijas stiprināšanas
nepieciešamības skatījuma. Taču
Kultūras kanonam ir plašāka
nozīme. Tas ir jāsaista ar kultūras finansējuma un izglītības
programmu prioritātēm. Kultūras kanona zināšanām jāieņem
būtiska vieta pilsonības pārbaudījumu eksāmenos. Zinot dāņu
pieredzi, mūsu Kultūras kanona
atdzīvināšana lieti noderētu arī
Latvijas institūtam.
Šobrīd Kultūras ministrija strādā pie Kultūras kanona atjaunināšanas un iedarbināšanas koncepcijas. Politiķi būtu turami pa
gabalu no Kultūras kanona satura noteikšanas un ietekmēšanas.
Taču viņu uzdevums ir sadarbībā ar ekspertiem radīt stabilu,
bet vienlaicīgi arī dinamisku un
modernu Kultūras kanona sistēmu. Kultūras kanonam jākļūst
par valsts kultūras, izglītības, sabiedrības saliedētības un Latvijas
tēla veidošanas politikas ietekmīgu instrumentu.

Vai latviskajai kultūrtelpai draud iznīcība?
Mūzikas skolu programmās
velti meklēt kokļu spēles apguvi,
kas savulaik neveicina pieprasījumu pēc kokļu izgatavošanas,
nemaz nerunājot par to, ka koklēšana uz etnogrāfiskajām koklēm mūsdienu Latvijā ir kļuvusi
par visnotaļ retu māku. Ir arī
pozitīva attīstība, piemēram,
kurzemnieku centieni attīstīt
zīmolu „Ražots Kurzemē”. Zīmola mērķis palīdzēt amatniekiem un mazajiem ražotājiem
popularizēt savus ražojumus izstādēs, gadatirgos un izcelt Kurzemi kā vēsturisku Latvijas novadu, Kurzemes savdabību, tradicionālo kultūru, amatniecību
un gastronomisko mantojumu.
„Jāmaina par kultūras procesiem
atbildīgo amatpersonu prāti un
plašsaziņas līdzekļos jāreklamē
mūsu tradicionālās vērtības un
kultūra,” uzskata M. Zeimule.
Diemžēl Latvijas Televīzijā jau

kuro gadu nav neviena raidījuma
par folkloru un amatnie- cību.
Arī folkloras raidījumu „Klēts”
LTV negrasās atjaunots, un līdz
šim nav izrādīta vēlme meklēt
jaunus modernus tradicionālās
kultūras raidījumu pasniegšanas
veidus.
Kopš 1998. gada būtiskākais
atbalsts tradicionālās kultūras
pasākumu rīkotājiem ir Valsts
kultūrkapitāla fonds (VKKF),
kas dibināts ievērojot, tā saukto
„izstieptas rokas attāluma” principu (arm’s length principle). Šo
kultūras finansēšanas principu
pirmā ieviesa Lielbritānija, kas
20. gs. 50. gados nodibināja Lielbritānijas Mākslas padomi (Arts
Council of Great Britain), tai sekoja vēl virkne Eiropas valstu,
apzinoties, ka šāds modelis ir
efektīvākais veids, kā veicināt
augsta līmeņa un daudzveidīgas kultūras attīstību. VKKF pro-

Lai kokle skanētu arī turpmāk. Jaunās koklētājas Kristīne Liede
un Māra Vidiņa Kokļu dienās Latgalē

jektu vērtēšanas kvalitatīvie kritēriji ir izstrādāti līdzīgi kā citiem šādiem fondiem pasaulē,
un pašlaik tas ir plašākais fonds
pasaulē, kas atbalsta jaunrades
gan tradicionālās kultūras projektus. Diemžēl kopš 2008. gada
fonda darbību ir skārušas būtiskas izmaiņas: finansējums samazināts par 70%; likvidēti 95%
mērķprogrammu un kultūras
programmu; mūža stipendiju
apmērs samazināts uz 100 latiem
mēnesī; atbalstīto projektu skaits
samazinājies par 29%. Ļoti būtisks solis no valdības puses
VKKF finansējuma palielināšanai būtu atjaunot sistēmu, kad
fonds guva labumu no tabakas,
alkohola, izložu un azartspēļu
nodokļiem un nodevām. Ņemot
vērā, ka joprojām pastāv plaisa
starp Rīgu un novadiem nepieciešams palielināt finansējumu
projektu konkursiem Kurzemes,
Latgales, Zemgales un Vidzemes
kultūras programmās, jo tikai tā
var mazinātu kultūras pieejamības atšķirības starp galvaspilsētu
un novadiem.
Ir skaidrs, ka tradicionālās
kultūras turpināšanās savā dabiskajā vidē – ģimenē – notiek
reti, un tam ir daudz un dažādi
iemesli. Lai latviskā kultūrtelpa
šajā globalizācijas laikā izdzīvotu, īpaši būtiska ir izglītība.
Diemžēl Latvijas izglītības sistēma nav vērsta uz nemateriālās
kultūras, amatniecības, folkloras
apguvi ne mākslas, ne mūzikas
skolās, tā klibo arī pamatskolās
un vidusskolās. Liels retums ir
tādas mācību iestādes, kur var
apgūt rotkalšanu vai koklēšanu.
Ārzemēs dzīvojošie latvieši, it

īpaši ASV, šādas iespējas piedāvā vasaras skolās, bērnu nometnēs, sestdienas skolās un 3x3
nometnēs. Lai Latvijas novadu
tradicionālo kultūru nepazaudētu pasaules kultūru daudzveidībā, bet padarītu aktuālu
jaunajai paaudzei, šim jautājums jākļūst par prioritāti latviešiem Latvijā, gan latviešiem
ārzemēs. Diasporas pieredze var
lieti noderēt tradicionālās kultūras apguves ieviešanai Latvijas
skolās.
Kas ir tradicionālā kultūra?

Kāda ir tradicionālās kultūras
izglītības situācija Latvijā? Kā
palīdzēt bērniem apgūt tradicionālās kultūras vērtības? Atbildes
uz šiem un daudziem citiem
jautājumiem jūs atradīsiet Guntas Siliņas-Jasjukevičas 328 lpp.
biezajā grāmatā, kas veltīta tradi-

cionālās kultūras apguvei pirmsskolā un sākumskolā “Tradicionālā kultūra bērniem.” Grāmatas pielikumā – videofilmā “Ceļa
maize” – sniegts vizuāli emocionāls
ieskats autoru paustajās atziņās,
rosinot izvērtēt tradicionālās kultūras apguves īstenošanas pieejas
izglītībā.

Folkloristes Ilgas Reiznieces
rokasgrāmatā ”Folkoras mācīšanā” ietverti ne tikai padomi,
kā iepazīstināt bērnus ar mūsu
tautas tradicionālo kultūru, bet
arī viss, kas nepieciešams, lai
varētu darboties praktiski dziedāt, dancot, iet rotaļās, minēt
mīklas, stāstīt pasakas un anekdotes. Grāmata ir labs palīgs
gan pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, gan ģimenēm,
kurās tiek godātas latviešu tradīcijas.
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ALJAs SVEICIENS
Kārlis Lenšs,
arī ar vecmāmiņu vai vectētiņu,
ALJA priekšsēdis viņiem patīk ciemiņi! Ja iznāk,
aizceļojiet pie ilgi neredzētiem
draugiem citā pilsētā un kopā ar
viņiem sagaidiet Jauno gadu!
Pirms dažām nedēļām ALJA
nosvinēja 60. jubilejas kongresu
Ņujorkas pilsētā. Kongress bija
ļoti labi apmeklēts – ieradās
Esiet sveicināti, Jauno Laika la- gandrīz 200 dalībnieku. Programsītāji! Priecīgus Ziemsvētkus un ma bija ļoti labi sastādīta, tāpēc
laimīgu Jauno gadu!
pateicos Rīcības komitejai par
Es tiešām ceru, ka jums svētku veiksmīgo darbu.
laikā ir iespēja pavadīt laiku kopā
ALJAi gaidāms lielisks gads.
ar ģimenēm, draugiem un arī ar Rīkosim pirmo valdes sēdi Dencitiem latviešiem. Ziemsvētki ir verā, lai satiktos ar vietējo sabiedtiešām spoža zvaigzne ziemas rību un sāktu gatavoties jau nātumsā. Ziemsvētki ir tad, kad die- kamajam kongresam. Sirsniņu
nas ir vissīsākās un naktis viss- balles tiks rīkotas Čikāgā un vargarākās, tas, bez šaubām, ir vissgrū- būt arī citās pilsētās. Cerams, ka
tākais laiks gadā, tāpēc svarīgi ir pavasarī arī notiks jauniešu dieuzturēt labu garastāvokli. Ir svarī- nas Garezerā. Vasarā atkal rīkosim
gi šajā laikā apciemot savus radus, Jāņu sagaidīšanu ar jauniešu deju
kuŗus biež vien ikdienā neredzi. vakaru un voleja skatītājus paciePavadiet šajās svētku dienās laiku nāsim ar cūku bēru mielastu.

Rudenī būs citi vērtīgi pasākumi.
Mudināsim mūsu biedrus kļūt
par pilntiesīgiem Latvijas pavalstniekiem un arī vairāk interesēties par Latvijas politiku. Atbalstīsim mūsu Latviešu centrus, nometnes, un kultūras sarīkojumus!.
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Domāsim par mūsu nākotni, un
gudrosim, kā varam labāk darboties turpmākos gados. RUNĀSIM LATVISKI, cik vien spējam!
Tā kā atkal esmu ievēlēts par
ALJAs priekšsēdi, esmu gatavs
arī 2013. gadā stumt tālāk ALJAs

„ratus”. Nevaru vien sagaidīt, kad
Jaunajā gadā atkal kopā pulcēsies latviešu jaunieši, lai mūsu
pulkā koptu latvietību, stiprinātu
kultūru, tradīcijas, un draudzības.
Uz varenu 2013. gadu! Priecīgus
svētkus!

JAUNUMI APGĀDĀ "JUMAVA"

LAIKA mākslas kalendārs
ceļā pie jums!

LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra
eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS
var pieprasīt, pasūtinot LAIKAM pēc adreses:
Rasma Adams 1292 S. Kimona Dr. Clearwater,
Fl. 33764, USA.
Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram
pievienoto kuponu.
Čeku rakstīt uz Laiks, Inc.
2013. gada kalendārs: .................. gab. X US $18,00 .....................
Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $3.00;
par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00
Ārpus ASV – par pirmo $3,50
par katru nākamo uz to pašu adresi $1,50

Kopā....................................

US $..........................

Vārds, uzvārds .....................................................................................
Adrese ...................................................................................................
................................................................................................................
Tālr.: ....................................... E-pasts ...............................................

Kopš aizvadītās vasaras „Jumavas grāmatnīcu” tīkls kļuvis par
pirmo e-grāmatnīcu Latvijā –
tajā ir iespēja iegādāties arī digitālās grāmatas, pieejams bezmaksas internets, datori un citi
piedāvājumi. Lai lasītājiem
sniegtu vēl plašākas iespējas, „Jumavas grāmatnīcas” turpmāk
būs pazīstamas ar vienu nosaukumu – e-grāmatnīca „Jumava
plus”.
Sociālo tīklu un jauno mediju
iespējas ir mainījušas vidi, kurā
lietotājs uzzina visu sev nepieciešamo, arī par grāmatu jaunumiem. Tāpēc arī tapusi e-grāmatnīca „Jumava plus”, kurā klien-

tiem būs iespēja iegādāties Latvijas izdevniecību digitālās grāmatas.
Kā pastāstīja apgāda vadītājs
Juris Visockis, jaunā programma
piedāvā vēl plašākas iespējas uzzināt par jaunumiem grāmatniecībā, iegādāties visu izdevniecību jaunākās grāmatas un iespēju būt tuvāk autoriem, izdevējiem un grāmatniekiem. „Jumava plus” mērķis ir veidot sociāli aktīvu vidi visu vecumu
grāmatu lasītājiem un pircējiem
visā pasaulē. Tā būs vieta, kas
pavērs jaunas iespējas, bērniem
un jauniešiem veicinās lasīšanas popularitāti un mīlestību uz

grāmatām. Ejot līdzi laika prasībām, ir pašsaprotami, ka izveidots plašāks piedāvājums ar
digitālām precēm. Līdz ar to
arī tālumā mītošie grāmatu
draugi varēs iekļauties Latvijas
grāmatniecības vidē.
Bet tie lasītāji, kas joprojām
dod priekšroku „klasiskajām”
grāmatām un vēlas baudīt literatūru, pāršķirot lappuses, tās
var iegādāties ar Grāmata-24
starpniecību. Te varat nopirkt
gan „Jumavas”, gan citu Latvijas
izdevniecību darbus, gan arī
jūsu iemīļotās Laika grāmatas
izdevumus.

Prakses iespējas Latvijā
Fonda „Laimas zeme” prakšu
programma paredzēta tiem studējošajiem un augstskolu absolventiem, kuriem ir Latvijas saknes un kuri studijas pabeiguši
ārvalstīs. Mēs piedāvājam 1 līdz
6 mēnešus ilgas prakses Latvijas
uzņēmumos un organizācijās,
kas veicamas gan klātienē, gan
no attāluma un kas var būt gan
brīvprātīgas, gan apmaksātas.
Prakse sniedz nenovērtējamu
darba pieredzi interesējošajā nozarē, kā arī iepazīstina ar Latvijas darba kultūru un uzņēmējdarbības vidi, turklāt rezultātā
iegūti arī noderīgi kontakti, rekomendācijas, paplašinātas izaugsmes iespējas un varbūt pat
saņemts darba piedāvājums.
Lai uzzinātu, kādas intereses
un profesionālās spējas piemīt
tiem, kas beiguši studijas vai studē ārpus Latvijas, mēs aicinām
tevi aizpildīt šo īso aptauju.
Tas palīdzēs mums tev piedāvāt
interesantas darba prakses vislabākajos Latvijas uzņēmumos
un organizācijās atbilstoši tavam profilam. Atbildes sūtīt :
Egita Aizsilniece-Ibema
Keizersgracht 732g,
Amsterdam, 1017 EW
HOLLAND

1. Vārds:
2. Universitāte, kurā studē/kuru esi absolvējis:
3. Studiju programma:

4. Vai Tu būtu ieinteresēts veikt praksi Latvijas uzņēmumā vai

organizācijā Latvijā vai no attāluma, kas atbilstu Tavai izvēlētajai
studiju jomai?
Jā
Nē
Mani interesē prakse, taču tai nav jābūt saistītai ar manu studiju
jomu
5. Vai Tu būtu ieinteresēts veikt praksi, kas sniedz ievērojamu
darba pieredzi, bet netiek atalgota?
Jā
Nē
6. Ja vēlies saņemt informāciju par prakses iespējām savā studiju jomā, lūdzu, norādi savu e-pasta adresi:
Ja vēlies saņemt informāciju par prakses iespējām savā studiju

jomā, lūdzu, norādi savu e-pasta adresi:
Paldies par līdzdalību aptaujā!
Par prakses iespējām interesējies www.laimaszeme.lv.

Jauno LAIKS
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2012. gada 15. decembris – 21. decembris

Aktuālā inter v ija

Senči savu padarījuši. Tagad mūsu kārta

Šis stāsts būs par vīriem, kuri nav aizmirsuši mūsu senču paveikto Latvijas labā. Šis stāsts būs par vīru kopu
„Vilki”, tāpēc uz sarunu esmu aicinājis kopas pārstāvi Jāni Ati Krūmiņu.
Par pašiem pirmsākumiem
Kopas pirmsākumi meklējami
jau astoņdesmito gadu sākumā,
taču tie vēl nebija “Vilki”, bet gan
Engures folkloras kopa, ko vadīja Māris Ošs. Kopa nodarbojās ar
strēlnieku dziesmu un strēlnieku dzīvesstāstu pierakstīšanu,
kā arī tika organizēti strēlnieku
dziesmu koncerti. Padomju varai, protams, tas nebija pa prātam, un čekistu iejaukšanās ilgi
nebija jāgaida. Māris Ošs nokļuva apcietinājumā. Vēlāk kopas
vadību pārņēma un tajā aktīvi
darbojās Dailes teātra aktieris
Bērtulis Pizičs, taču arī viņa karjera un darbība tika apdraudēta,
un tika pieņemts lēmums – Bērtulim jāpaliek teātrī. Astoņdesmito gadu beigās kopa pieņēma
nosaukumu „Liepavots”. Tika
veidoti kontakti ar Nacionālo
karavīru biedrību, vāktas karavīru liecības, filmēti videomateriāli, ievākta informācija par
latviešu leģionāriem. Deviņdesmito gadu sākumā tika nolemts
pastiprināti pievērsties seno laiku karavīru tēmai, jo šajā lauciņā
zināšanu bija maz, taču izaugsmes iespējas – plašas. Kopai attīstoties un pastiprināti pievēršoties 11.-13. gs. karavīru tēmai,
esošais nosaukums vairs nederēja. 1992. gadā nonācām pie
pašreizējā nosaukuma – „Vilki”.
Kāpēc tieši „Vilki”?
Senos laiko cilvēks bija daudz
ciešākā saskaņā ar dabu. Vēroja
dabu, izmantoja, sadzīvoja ar to.
Cilvēks vilkā saskatīja vairākas
īpašības, kas tam noderēja dzīvē – kā sevi pasargāt, būt izveicīgam un tajā pašā laikā medīt,
aizsargāt un apgādāt savu saimi.
Šīs īpašības bija vajadzīgas arī
karavīram, lai varētu izdzīvot un
palikt uzvarētājos. Vilks ir viens
no senā karavīra skolotājiem.
Vilks ir arī ļoti sociāls dzīvnieks.
Vilku barā ir stingri likumi, hierarhija un kārtība. Taču gadās arī
īpatņi, kuri nespēj rast savu vietu barā un kļūst par vientuļiem
vilkiem...
Kā ir mainījies kopas sastāvs
tās pastāvēšanas laikā?
Kad kopa kļuva par „Vilkiem”,
tai pievienojās vairāki jauni cilvēki, un tie ir noturējušies līdz
šim. Ir bijuši brīži, kad „Vilkos”
darbojušies pat 14 vīri, taču šobrīd kopas pamatsastāvu veido
6 biedri. Šie seši biedri arī veido
kopas kodolu.
Par „Vilkiem” mūsdienās
dzirdējuši daudzi. Kāda ir kopas filozofija, kā tiek panākta
publikas uzmanība?
Lai labāk izprastu seno karavīru dzīvesveidu, tika pētīti arheoloģiskie izrakumi, apmeklēti muzeji, runāts ar vēsturniekiem. Tika izgatavota seno karavīru atribūtika, pģērbi, ieroči, rotas un
citi priekšmeti. Pirmie mēģinājumi nereti bija neveiksmīgi, tikai šīs lietas nēsājot un pielietojot
varēja izprast to patieso funkciju.

Jānis Atis Krūmiņš

„Vilki” bija pirmie, kuri savā kopā
ieviesa arheoloģisko tērpu (11.13. gs.) valkāšanu. „Vilku” paraugam sekoja daudzi, piemēram,
folkloras kopa „Skandinieki”, viņi sākumā valkāja etnogrāfiskos
tērpus. “Vilki” ar savu entuziasmu un darbu ir panākuši to, ka
Lietuvā, Apuoles pilskalnā, senajā
kuršu apmetnē, festivāla laikā
mums tika pasniegts zobens –
pateicības dāvana no lietuviešiem par seno karavīru kultūras
attīstīšanu, izkopšanu un popularizēšanu aizsākumu Baltijas
valstīs. Lietuvā „Vilki” vienmēr ir
gaidīti. Arī jaunieši Latvijā seko
“Vilku” piemēram un interesējas
par seno kultūru, mūziku un karavīru gaitām. Izveidojušās vairākas jauniešu kopas, kas aktīvi
darbojas un attīstās. Tas, protams,
priecē.
“Vilku” galvenā mērķauditorija ir un paliek skolas. Mēs cenšamies darīt to, kā diemžēl pietrūkst mūsu izglītības sistēmā
valsts līmenī - kopt nacioanāli
patriotisko audzināšanu. Tiek
veidoti projekti, apmeklētas visu
novadu skolas, tiek stāstīts, mācīts un rādīts gan par seno karavīru kultūru un dzīves gaitām,
gan arī par strēlnieku un leģionāru piedzīvojumiem un likteņiem.
Visa pamatā ir un paliek dziesma. Dziesmai ir spēcīga vara, ar
dziesmām nereti var izteikt
daudz vairāk nekā ar vārdiem.
Latvijas folkloras kopu mērogā
„Vilkiem” ir noticis visvairāk
koncertu, nekā jebkurai citai
kopai. Ir bijušas reizes, kad jākoncertē pat piecas reizes dienā.
Kā uz jūsu uzstāšanos reaģē
jaunieši skolās, kuri ar šāda
veida priekšnesumiem sastopas
pirmo reizi? Kas aizrauj un
sajūsmina viņus?
Nereti, kad nonākam skolā,
kurā iepriekš nav būts, skolēni
sākumā vīpsnā un šķībi noskatās. Ieradušies kādi vīri dīvainos
tērpos, kas agrāk nav redzēti.
Valda nesaprašana, ko no šī sarīkojuma sagaidīt. Ikkatrs ir kaut
ko dzirdējis no folkloras un tautiskās mūzikas, taču ne vienmēr jauniešiem šī ir aktuāla

tēma. Taču, kad tiek nodziedātas
pirmās dziesmas un tiek demonstrēti mūzikas instrumenti,
stāstīts par ieročiem, jauniešu
interese strauji atdzīvojas. Viņus
ieinteresē šīs taustāmās lietas,
skolēni ar interesi noklausās
stāstus, piemēram, par zobena
nozīmi karavīra dzīvē. Cik pūļu
bijis nepieciešams, lai to izgatavotu, ko tas karavīram nozīmējis,
kādas devīzes iekaltas asmenī,
un tamlīdzīgi. Nereti daudziem
tas ir kas jauns, un interese par

Vīru kopa "Vilki"
vēsturi pieaug. Koncertlekcijās
tiek stāstīts par seno karavīru
gaitām un vēstures notikumiem,
par senajām kaujām, kurās piedalījušies Latvijas teritorijā dzīvojošie karavīri, sagrauti maldīgi
priekšstati par to, ka mūsu senie
karavīri bijuši tērpti tikai pastalās un ar vāli rokās. Latviešu karavīri ir bijuši labi ekipēti savam
laikam un labi karotāji. Daudzi
to uzzina pirmo reizi.
Otrā uzstāšanās daļa parasti ir
veltīta latviešu strēlniekiem un
Brīvības cīņu dalībniekiem. Daži
no strēlniekiem ir bijuši vienā
vecumā ar klausītājiem. Tiek
dziedāts un stāstīts par strēlnieku dziesmām un dziedātas karavīru, dziesmas. Tiek stāstīts par

kaujām un strēlnieku sadzīves
apstākļiem. Latviešu karavīrus
bez dziesmas nemaz nevar iedomāties. Strēlnieku dziesmas pārsvarā ir par mājām, dzimteni,
saviem mīļajiem, draugiem, tajās
karadarbība ir apdziedāta maz.
Karavīra dziesma galvenokārt
domāta pašam karavīram. Sev.
Dziesma palīdz sakopot domas,
pārvarēt šausmīgos notikumus
un galu galā, palikt dzīvam. Pēc
šausminošas kaujas, kad visapkārt guļ kritušie biedri, vaid ievainotie, un karavīrs ir pilnīgi un
galīgi salauzts, ieskanējās dziesmas par mājām, par savējiem,
par to, ka ir vērts par katru cenu
censties izdzīvot un atgriezties.
Dziedāšana karavīram bija meditācijas veids un viens no līdzekļiem, kā nesajukt prātā.
Karavīra galvenais ienaidnieks
un cīņas spara dzinulis ir dusmas. Ne bailes, ne sašutums, bet
dusmas. Dusmas par neveiksmi,
dusmas par kritušajiem, dusmas
par visu situāciju kopumā. Tās
var aizmiglot veselo saprātu un
karavīrs kļūst neuzmanīgs. Lai
dusmām tiktu pāri, dziesma lieti
nāk palīgā. Strēlnieki, kā jau zināms, bijuši lustīgi vīri un mācējuši smiet nāvei sejā, tāpēc
dziedājuši arī līksmas un nebēdnīgas dziesmas, kas palīdzējušas

novērst domas par iznīcību.
Mūsu tradicionālas uzstāšanās trešais posms veltīts leģionāriem un nacionālajiem partizāniem. Tiek stāstīts par leģionāru
veikumu, idejām un gaitām.
Runāts tiek par Kurzemes kaujām pēc Vācijas kapitulācijas,
par partizāniem, viņu darbību
un idejām neatkarīgas Latvijas
vārdā.
Uzstāšanās vienmēr tiek pabeigta pozitīvā noskaņā – tiek
dziedātas priecīgas dziesmas,
publika ir iesilusi, aplaudē, priecājas un dzied līdzi.

sāpīgs un delikāts temats.
Katru gadu 16. martā, Leģionāru piemiņas dienā, pulcējas
gan gājiena atbalstītāji, gan pretinieki, taču jāteic, ka gājiena
pretinieku skaits pakāpeniski
sarūk. Es nolieku ziedus tiem
kritušajiem karavīriem, kuru
kapavietas mums ir nezināmas.
Leģionā cilvēki iestājās dažādu
iemeslu dēļ, taču lielākā daļa
Baigā gada dēļ (1940.-1941.g.),
kad Padomju pirmās okupācijas rezultātā neskaitāmi latvieši
tika noslepkavoti un izsūtīti. Leģionāru galvenais mērķis bija dot
prettriecienu Padomju spēkiem,
lai nepieļautu iepriekšējā terora
atkārtošanos.
Vai šajā gadījumā būtu vietā sakāmvārds: „Mana ienaidnieka ienaidnieks ir mans
draugs”?
Vīri izvēlējas dienēt leģionā
nevis tāpēc, ka bija Hitlera režīma piekritēji, bet gan tāpēc, ka
tā bija viena no iespējām padzīt
esošos okupantus. Leģionāru
plānos nebija pieslieties nevienam okupantu režīmam.
Jāatceras, ka arī ziedus mēs
noliekam nevis režīmam vai varai, bet kritušajiem karavīriem,
viņu radu un draugu piemiņai,
kas darīja visu, lai cīnītos par

neatkarīgu Latvijas valsti.
Mēs nevaram aizmirst savu
vēsturi un saknes. Daudzi leģionāru rindās bija Lāčplēša ordeņa
kavalieri. Leģionāru “izdzēšana”
no mūsu vēstures būtu necieņa
pret šiem vīriem un Latvijas
valsts izveidošanas vēsturi.

Kopai „Vilki” nesen nosvinēta 20 gadu pastāvēšanas jubileja. Kā svinat savas gadadienas, vai ir kas īpašs, kas jūs
vieno?
Esam kopā jau 20 gadus, un
tika nolemts sarīkot koncerttūri
pa Latviju, bet mūsu jubilejas
Kāda jūsuprāt ir pareizā pie- gads aizsākās Tīreļpurvā.
eja, stāstot par leģionāriem?
(Turpinājums 6. lpp.)
Mūsu šķeltajā sabiedrībā šis ir

