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28. jūnijā piepildīsies tavs 
mērķis izveidot Latvijā Trim-
das mākslas muzeju. Cik liels ir 
šis gandarījums?

Man ir tāds kluss prieks, ka  
pēc desmit ga  diem mērķis ir tik-
pat kā sa  sniegts. Esam daudz ko 
iemā cī jušies, un ir izveidoti sa-
kari ar tik daudziem jaukiem    
un intere santiem  cilvēkiem  gan 
Latvijā, gan ārzemēs.

Vai atceries to brīdi un vietu, 
kad radās ideja izveidot Pa -
saules latviešu mākslas centru?

Par šo ideju latvieši ir runājuši 
trimdas vairāk nekā pusgad sim-
tu. Niklāvs Strunke par to rakstīja 
jau 1951. gadā, mudinot uzņem-
ties monumentālo trimdas māk-
s las darbu saglabāšanu. 1984. 
gadā Latviešu Mantojumu fonds 
noorganizēja Bostonā izstādi 
„Latviešu bēgļu māksla DP ga -
dos”. Dr. Helmi Roženkovska ie -
rosināja trimdas sabiedrībai bez 
kavēšanās gādāt par mākslas 
nozīmīgāko darbu dokumen tā-
ciju, pirms tie pazūd. Par to ir 
rakstījusi Maija Šlesere un dau-
dzi citi.  Tā ir loģiska ideja, ņemot 
vērā latviešu 20. gadsimta vēsturi.

Es par šo problēmu biju ilgi 
domājusi, jo mans tēvs bija trim-
das mākslinieks, un es labi iz -
pratu trimdas mākslas trauslo 
situāciju ārpus Latvijas.

Kad dibinājām „Pasaules lat-
viešu mākslas savienību” kā Ili-
nojas štata bezpeļņas organizā-
ciju, pēc likuma vajadzēja vismaz 
trīs dibinātājus. Uzaicināju Juri 
Ubānu un Viju Bērziņu, kurus 

Cēsīs durvis vērs Pasaules latviešu mākslas centra galerija
Jauno Laiks intervija ar Pasaules latviešu mākslas centra (PLMC) iniciatori Leldi Kalmīti  

pazinu no darbošanās ALMA 
(Amerikas latviešu mākslas ap -
vienībā). Tad ar laiku nāca klāt 
vairāki citi cilvēki. Šodien mums 
ir desmit padomes locekļi. Daži 
amatā darbojas tikai trīs gadus, 
bet grupa, kas īstenoja PLMC iz -
veidi Cēsis, ir bijusi padomē vis-
ilgāk. Es vēlos pateikties Jurim 
Ubānam par viņa ilggadīgo dar-
bu un atbalstu.

Pasaules latviešu mākslas 
centra izveide Cēsīs ir pēdējo 
gadu laikā vērienīgākais trim-
das latviešu projekts Latvijā. 

Kamēr pasaules mākslas centrs 
bija tikai idejas līmenī, viss gāja 
uz priekšu ļoti lēnām. Ripas 
ģimenes lielais ziedojums bija at -
slēga, kas atvēra centra durvis, jo 
cilvēki varēja redzēt, ka darbs rit 
uz priekšu, un tad jau arī citiem 
radās ticība, ka mūsu projektu 
varētu atbalstīt.

Sākotnējā ideja bija veidot 
PLMC sadarbībā ar Valmieras 
pašvaldību, taču mājvietu esat 
atraduši Cēsīs?

Jā, mēs cerējām projektu īste-
not Valmierā, taču vairāku ie -
meslu dēļ tas nenotika. Tomēr 
kopā ar Valmieras muzeju izv ei-
dojam lielu ceļojošo izstādi, kas 
bija mūsu darbībai ļoti svarīgi. 
Rezultātā latviešu mākslinieki  
no trīs kontinentiem ziedoja mū -
su kolekcijai vairāk nekā 100 
mākslas darbus, kas kļuva par 
PLMC kolekcijas kodolu.

Laimīgā kārtā, pirms trīs ga -
diem iepazināmies ar Cēsu paš-
valdības pārstāvjiem, kā arī mu -

zeju ļaudīm, kas no paša sākuma 
mūs laipni uzņēma un aicināja 
izveidot centru tieši Cēsīs. Šī pil-
sēta ir ideāla vieta šādam pro-
jektam – tā ir plaši pazīstama kā 
kultūras pilsēta. Cēsīs notiek 
gadskārtēji vasaras mākslas fes -
ti vāli, tikko kā atvērta jauna kon-
certzāle. Cēsu novada pašvaldī-
bas priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs ir mums ļoti palīdzējis un 
atbalstījis. Mums ir izveidoju -  
sies sadarbība ar Cēsu izstāžu 
nama vadītāju Natu Livonsku, 
kas palīdz pārzināt mākslas dar-
bu kolekciju.

Lai uzturētu telpas, kuras 
piešķīrusi Cēsu novada dome, 
un nepieciešamo personālu, 
vajadzīgi papildu līdzekļi. Kā -
du atbalstu tu sagaidītu no lie-
lākajām Trimdas organizāci jām 
un Latvijas valsts institū cijām?

Saprotam Latvijas muzeju grū-
to finansiālo situāciju. Tāpēc 
esam vienmēr centušies atrast 
finansējumu ārpus Latvijas, uz -
runājot trimdas latviešus un 
organizācijas. Ar laiku, cerams, 
arī PLMC būs Latvijas kultūras 
dzīves un mākslas vēstures integ-
rēta sastāvdaļa. Jāsaprot, ka cent-
ra izveide ir diasporas latviešu 
mākslinieku dāvana Latvijai. 
Ma  nā redzējumā PLMC projekts 
ir unikāls arī ar to, ka to iespē-
jams veidot partnerattiecībās 
starp Latvijas valsti un diasporu. 
Mēs ļoti ceram, ka nākotnē va -
rēsim teikt, ka Pasaules latviešu 
mākslas centrs pastāv, sadarbo-
joties trimdas sabiedriskajai or -

ganizācijai ar Cēsu novada paš-
valdību un Latvijas Kultūras mi -
nistriju.

Līdz šim mēs esam saņēmuši 
atbalstu no ALA un PBLA Kul-
tūras fondiem izstāžu veidoša-
nai, katalogu izdošanai un ko -
lekcijas darbu sūtīšanas izde - 
vu m iem, bet šīs summas nav 
būvprojekta līmenī. Tāda ir si -
tuācija ASV, jo bezpeļņas māks-
las organizācijas var pieprasīt      
no fondiem atbalstu visādām 
programmam, bet parasti ne lie-
liem būvprojektiem.  Domāju,  
ka lielās trimdas organizācijas 
varētu padomāt, kā tās varētu 

palīdzēt lielākiem projektiem, 
kas atstāj ilgstošu un nozīmīgu 
iespaidu diasporas kultūras de -
vuma saglabāšanā.

Latvijas valdībai savukārt ir 
vērts padomāt par pozitīvo eko-
nomisko stimulu, ko dod kultū-
ras tūrisms. Pat mūsu samēra 
ne   lielais projekts ir ekonomisks 
pienesums Cēsu uzņēmējiem      
un nākotnē arī personālam, kas 
strādās Centrā, nerunājot nemaz 
par to, ka trimdas latvieši un citi 
tūristi labprāt mūsu centru ap -
meklēs un uzkavēsies Cēsīs. 

Pa gadskārtu Jānītis nāca savus bērnu apraudzīt;
Vai tie ēda, vai tie dzēra, vai Jānīti daudzināja.

Latv. t.dz.
// ILLUSTRĀCIJAS AUTORS: Zane Neimane
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V I E D OK L I S

LATVIJĀ
Rucavā no 13. līdz 20. jūlijam saietu vadīs Inese 
Krūmiņa ar ģimeni, Inese.Krumina@3x3.LV

Smiltenē no 20. līdz 27.jūlijam saietu vadīs Inese un 
Ainārs Grīnvaldi, Smiltene@3x3.LV

ANGLIJĀ
no 27. jūlija līdz 3. augustam nometni vadīs Ināra 
Harrison, Monika Hall, Maija Lenik Ingrīda Dzeriņa, Jo 
Grīnberga, Dace Fisher un Rita Harrison, ritharrison@
hotmail.com

ĪRIJĀ
no 10. līdz 17. augustam saietu vadīs Ingūna un Imants 
Mieži, inguna.mieze@gmail.com vai info@3x3.ie 

ASV
Garezerā no 10. līdz 17. augustam nometni vadīs Maija 
Zaeska, Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa, zaeska@frontier-
net.net

Katskiļos no 17. līdz 24. augustam nometni vadīs 
Helēna Vīksniņa, heleeene@gmail.com

GATAVOSIMIES 
3x3 NOMETNĒM

Saskaņā ar spēkā esošo Jaunat-
nes likumu, Latvijā jaunietis ir 
persona vecumā no 13 līdz 25 
gadiem. Lielākajā daļā pasaules, 
ieskaitot citas Eiropas valstis, jau-
nietis visbiežāk tiek definēts kā 
persona vecumā no 15 līdz 30 
gadiem.

Ņemot vērā lielākajā daļā Ei  -
ropas Savienības valstīs noteikto 
jauniešu vecuma robežu un pie -
ejamos statistikas datus par situā-
ciju Latvijā, ir skaidrs, ka pašlaik 
tiek diskriminēta ne tikai nozī -
mīga jauniešu grupa, bet arī lie - 
la šobrīd sociāli, ekonomiski un 
politiski aktīvās sabiedrības daļa. 
Jāsaprot, ka ar jaunatni saistītie 
jautājumi un problēmas neskar 
tikai noteiktās personas, bet gan 
visas Latvijas un Eiropas Savie-
nības sociālo vidi, ekonomikas 
konkurētspēju un potenciālu.

Ne tikai Latvijā, bet Eiropā ko -
pumā ekonomiskā krīze jaunie -
š us ir skārusi īpaši smagi. Saska -
ņā ar Eurostat datiem 2013. gadā 
jauniešu bezdarba līmenis Eiro-
pas Savienībā sasniedzis 23%,   
kas ir vairāk nekā divas reizes 
augstāks par pieaugušo bezdarba 
līmeni. Arī Latvijā bezdarbs jau-
natnes vidū joprojām ir ievēro-
jami augtāks nekā citās vecuma 
grupās – 2013. gada nogalē jau -

Vai Latvijai ir vīzija, 
kā risināt jaunatnes problēmas?RIHARDS KOLS, 

Biedrības „Jaunatnes kompetences centrs”  valdes loceklis

n ieši vecumā līdz 25 gadu vecu-
mam veidoja 22% no visiem 
darba meklētājiem. 

Latvija tuvāko gadu laikā sa -
ņems 80 miljonus eiro, lai cīnī -
tos ar tādu sāpīgu problēmu kā 
jaunatnes nodarbinātība. Jāat ce -
ras, ka Latvijā šī programma būs 
vēr s ta galvenokārt uz likumīga-
jiem jauniešiem vecumā līdz 25 
gadiem – personām, kas neietilpst 
šajā vecuma kategorijā, principā 
nav paredzētas nozīmīgākas at -
balsta programmas.

Labklājības ministrijas izpētes 
dokumenti un visas plānotās ak -
tivitātes „Jaunatnes garantiju” 
programmas ietvaros ir vērstas 
uz jauniešiem, kas ir vecuma pos-
mā no 13 līdz 25 gadiem. Jā, mi  -
nistrijas izstrādātajos dokumen-
tos ir pieminēts, ka „Jauniešu ga -
rantijas programmas” pasāku  -
mos varēs iesaistīties arī jaunieši 
vecumā no 25 līdz 29 gadiem, 
taču ir skaidrs, ka šiem jaunie-
šiem ir sekundāra nozīme šai 
programmā.

Šobrīd spēkā esošā Jaunatnes 
likumā noteiktā vecuma robeža, 
kura definē jaunieti, ir attālināta 
no realitātes un neatbilstoša fak-
tiskajai situācijai. Ir liels skaits 
jauniešu, kuri, jebkādu iemeslu 
dēļ, uzsākot studijas vēlāk vai stu-

dējot programmās, kurās nepie  -
ciešama ilgstošāka izglītošanās 
(piemēram, medicīna), tās beidz 
pēc 25 gadu vecuma sasniegša-
nas. Ar problēmām, kas saistītas 
ar iekļaušanos darba tirgū, vis  bie-
žāk saskaras tieši šie jaunieši – 
vecuma grupā no 25 līdz 30 gadiem.

Jāapsver valsts atbalstītas jau-
natnes institūcijas izveide

Latvijā nav vienotas vīzijas un 
stratēģijas par to, kā risināt ar 
jaunatni saistītās problēmas. Lab-
klājības ministrijas informatīvajā 
ziņojumā par „Jauniešu garanti-
jas īstenošanu 2014. – 2018. ga  -
dam” jauniešu nodarbinātības 
veicināšanai paredzēti tādi at -
balsta mehānismi kā īstermiņa 
apmācību programmu īsteno-
šana, papildus profesionālo iz  glī-
tības programmu ieviešana un 
darba vietu subsidēšana. Doku-
mentā arī kā darba tirgū iesaistī-
ties nespējas skaidrojošs faktors 
norādīts pašreizējais Latvijas 
jaun iešu zemais izglītības līme -
nis – šo problēmu paredzēts risi-
nāt ar profesionālo izglītības pro-
grammu piedāvāšanu.

Lasot dokumentu, neviļus 
rodas jautājums, vai Labklājības 
ministrijas ierēdņi, izstrādājot 
programmu, ir veikuši kaut vienu 

pētījumu, kas ļautu izprast tieši 
šo jauniešu problēmas, vēlmes un 
iespējas? Pirmkārt, problēmas ir 
jārisina kompleksi, nevis jācīnās 
ar to sekām. Zemais jauniešu iz -
glī tības līmenis ir sekas – iemesls 
izglītības problēmai ir jāmeklē 
ģimenēs un izglītības sistēmā ko -
pumā. Ja izglītības sistēma pieļauj, 
ka „problemātiskie” bērni kā   dā 
brīdī skolās tiek “pārmesti pāri 
bortam”, tad nav jābrīnās, ka bez 
izglītības pieredzes tie nevarēs ie -
saistīties arī darba tirgū.

Otrkārt, ja par jauniešu pro -
blē mu risināšanu šobrīd atbildī-
gas ir vairākas ministrijas un to 
struktūras, kā arī savu daļu darba 
veic arī pašvaldības un nevalstis-
kās organizācijas, bet valstī fak-
tiski nav vienotas politiskās iz  -
pratnes par šiem jautājumiem, ja 
nav veikta nopietna un vērā ņe -
mama izpēte par jauniešu pro -
blē mu patiesajiem cēloņiem 
jauniešu redzējumā, ja likum do-
šanā nav definētas nevienas par 
jaunatnes jautājumiem un to 
„sāpi” atbildīgās institūcijas, tad 
mēs nevaram cerēt, ka jaunatnes 
problēmas Latvijā jebkad tiks at -
risinātas. Cīnoties ar sekām, mēs 
tikai „apārstēsim” joprojām pa -
stāvošo problēmu simptomus.”

Laikā, kad konkrētai un valstij 
ļoti nozīmīgai iedzīvotāju grupai 
ir nepieciešams atbalsts samil-
zušo problēmu – sākot ar bezdar-
bu un beidzot ar pēdējā laikā 
izplatīto bīstamu apreibinošo vie-
lu neapdomīgu un neinformētu 
lietošanu – risināšanā; saprotot, 
ka valsts nākotne nav iedomāja-
ma bez izglītotiem un veseliem 
sabiedrības pārstāvjiem, ir jā  strā-
dā pie reālas un ilgtspējīgas jau -
n atnes politikas veidošanas. Prog-
rammu un to īstenošanu  jāuztic 
konkrētai institūcijai, nevis atbil-
dība jāsadala starp neskaitāmām 
institūcijām un organizācijām, 
rezultātā nodrošinot nevis rezul-
tātu, bet to, ka atbildīgi ir visi, bet 
atbildību neuzņemas neviens.

Jaunatnes lietu institūcijas iz  -
veide sniegtu iespēju valsts līme-
nī centralizēti, efektīvi, realitātei 
piesaistīti un adekvāti plānot un 
realizēt jaunatnes atbalsta pro-
grammas, risinot aktuālākos un 
ilgtermiņa problēmjautājumus – 
diemžēl šobrīd skaidri redzams, 
ka līdz šim īstenotā politika nav 
spējusi milzīgai sabiedrības daļai 
nodrošināt tai nepieciešamo at  -
balstu, lai tā varētu kļūt par piln-
vērtīgu pārējās sabiedrības daļu.

Sietlas latviešu namā vairākas 
reizes nedēļā varat sastapt Sietlas 
Latviešu jauniešu apvienības 
(SLJA) locekļus, kuri cītīgi strā-
dā, lai sekmīgi sagatavotu 62. 
Ame rikas Latviešu jaunatnes ap -
vienības (ALJA) kongresu, kas 
no  tiks no šī gada 26. līdz 30. no -
vembrim. SLJA ir iesaistījusi vie-
tējo jaunatni un Vašingtonas lat-
viešu biedrību vairākos sarīko-
jumos, lai informētu un ieinte-
resētu latviešu sabiedrību par 
ALJAs kongresa rīkošanu.

SLJA atbalstīja slaveno māksli-
nieku Sandi Kondrātu viņa grā-
matas „Anatomy for Sculptors” 
atklāšānas dienā, rīkojot garšī - 
gas pankūku brokastis. Šomēnes 
svinējām skaisto Sietlas vasaras 
sākumu ar „Baltiešu pikniku,” 
kur ieradās latviešu, lietuviešu 
un igauņu pārstāvji. Ir jau noti-
kuši vairāki zolīšu vakari, kuros 
mācījāmies šo kāršu spēli. Sietlas 
vietējā sabiedrība ir mīļi atbal-
stījusi SLJA darbību un ļoti vēlas 
satikt vēl vairāk Amerikas lat-
viešu jauniešu ALJAs kongresā! 

SLJA plāno aizraujošu kong-
resa programmu. Mācīsimies,    
kā uzsākt biznesu Latvijā (vai 
citur), klausīsimies lekciju par 
uzņēmēju darbību, par to runās 
mākslinieks un  uzņēmējs Sandis 
Kondrāts. Sandis ir saņēmis vai-
rāk nekā 25 balvas mākslā, bū  -
vējis smilšu skulptūras visās pa -
saules malās un uzsācis pats savu 
start-up uzņēmumu! Viņa pie-
redze noderēs ALJA biedriem. 

ALJA kongress Sietlā. Brauciet arī jūs! 

Atsevišķā lekcijā iepazīsimies       
ar Sietlas plašo alus darināšanas 
kultūru. Līdz ar šīm interaktī va-
jām lekcijām dalībniekiem būs 
piedāvāti priekšlasījumi par 
Amerikas Rietumkrasta kultūru 
un aktuālo attīstību  Latvijā un 
Eiropā. Pārrunāsim situāciju Uk -
 rainā un jautājumus, kas skar 
Latvijas kultūras mantojumu.  

Kongress notiks pilsētas centrā 
„Westin” viesnīcā, no kurienes 
var viegli aizstaigāt uz Sietlas 
„Pike Place” tirgu vai ar vienslie-
žu dzelzsceļa vilcienu aizbraukt 
uz „Space Needle”,  kā arī baudīt 
Sietlas kafijas kultūru un ie -

pirkties. No viesnīcas torņiem 
varēsiet saredzēt Sietlas skaisto 
apkārtni - pilsētu, kalnus un Pu   -
ģeta jūras šaurumu. Reģistrācija 
un istabas jau ir pieejamas kong-
resa mājas lapā, www.seattlekon-
gress2014.org. Tur arī varat aiz-
pildīt aptauju: Ko Jūs vēlaties 
da rīt un redzēt kongresa laikā? 
Vēlamies uzzināt jūsu viedokli!

Sekojiet SLJA Facebook lapai, 
un piebiedrojieties sarīkojumam 
„ALJAs kongress Sietlā” — ļoti 
gaidām ciemos!

 Indra Ekmane
 Aiva Ieviņa, SLJA 
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ALJAs L A PA

Jauno Laiks 
dmjartans@inbox.lv

Adrese: Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010
Fakss: (+ 371) 67326784

Maija beigās Rīgas „Folkklubā 
Ala” notika garezeriešu saiets. 
Kupls skaits Garezera vasaras vi -
dusskolas (GVV) absolventu un 
bijušo Garezera darbinieku sa  -
nāca, lai satiktu vecus draugus 
un baudītu mūziku. Starp dalīb-
nie kiem bija garezerieši, kuri 
dzī vo Latvijā, bet arī vairāki, kuri 
Rīgā bija ieradušies atvaļinā jumā.

Par mūziku gādāja ansamblis 
„RePats”, kurā dzied un spēlē 
GVV absolventi Kārlis Briedis un 
Imanta Nīgale. Īpaši izmeklētā pro-
 grammā skanēja pazīstamas dzies -
mas – tādas, kuras dziedātas ap Gar -
ezera ugunskuriem un tādas, pie 
kurām dejots Garezera ballītēs.

Dalībnieku starpā bija dažādi 

No kreisās: Arnis Kākulis, Diāna Briede, Dīna Šillere Tiltiņa, otrajā rindā Aija Abena, Vanda Dauksta

Garezeriešu saiets RīgāDAINA BOLŠTEINA

gada gājumi - gan jaunieši, kas 
GVV absolvējušas pirms dažiem 
gadiem, gan garezerieši, kuri to 
pazīst jau no sešdesmitajiem  ga -
diem. Vismaz trīs absolventes 
bi  ja skapjos atradušas un uzvil-
kušas savus GVV klases absol-
ven tu kreklus - ieskaitot vienu no 
1989. gada!

Nakts noritēja ļoti jautrā gai -
sotnē, pateicoties mūzikai un 
Folkkluba latviskajai gaisotnei. 
Garezera un GVV dibinātāji var 
būt gandarīti, ka tik daudz gar-
ezeriešu savas dzīves saistījuši ar 
Latviju. Iemesls salidojumam ne -
 bija vienīgi, lai satiktu draugus, 
bet arī lai atgādinātu Eiropā dzī-
vojošiem latviešiem, ka Garezers 

drīz atzīmēs divas nozīmīgas 
jubilejas. Šovasar GVV svinēs 
savu 50. mācības vasaru ar da -
žādiem sarīkojumiem no 25. jū -
lijā lidz 27. jūlijam. Toties nā -
kamgad notiks visa Garezera 50 

gadu jubilejas svinības. Itin visi 
Garezera draugi lūgti tajās pie-
dalīties 2015. gadā no 2. līdz 5. 
jūlijam, kad būs raiba pasākumu 
virkne visām paaudzēm: sporta 
spēles, filmas pirmizrāde, māks-

las izstāde, koncerts, pikniks, 
ballītes, dievkalpojums, pat ugu-
ņošana.

Uz redzēšanos Garezerā! Ja ne 
šovasar, tad uz Garezera 50. ju -
bilejas svinībām 2015. gada jū  lijā!

Jānis Grants un Liene Dindone //Foto: V. Dauksta

Mans tēvs bieži atkārtoja sen se-
nu teicienu, ka  „ne visiem labais 
ir labs pietiekami”. Ļeņina – Sta-
ļina uzspiestais komunisma „la  -
bums” bija viens no  gadu tūksto-
ša lielākiem ļaunumiem. Šodien 
tas viss ir aiz muguras, taču pie 
mums saglabājušās daudzas si  -
mu lēšanas īpatnības. Ētisko un 
mo  rālo audzināšanu aizstājuši 
simulakri  – mākslīgi procesi, kas 
atdarina, tēlo, padara realitāti 
sekundāru. Rezultātā visas sociā-
lās novirzes mūsu sabiedrībā ir 
tuvu vispārinātai diagnozei, ko 
tik bieži šodien atražo mūsdienu 
māksla, literatūra, mūzika.

  Ja mūzikas māksla zaudē savu 
jēgu, tad atliek vienīgi jēgas ku  s-
tība jeb atrašanās kustībā. Drī  -
zāk tā ir grūstīšanās, stumdīšanās 
ar sev līdzīgiem. Īpaši grūti šādā 
simulakru pasaulē jūtas jaunie,   
jo protesta, revolucionārās cīņas 
spars bieži izplēn dvēseļu tuk-
šumā. Nacionāli patriotisko tra  -
dīciju pārrāvums, kas aizsākās 
pēckara gados tagad piedāvā 
krāšņu bezdibeni.

 Kāda studente, motīvējot sava 
kursa darba tematu, rakstīja: 
„Pret mūsdienu mūziku, t.i., pop-
 mūziku, man ir izveidojies ne  -
labs priekšstats. Es tajā nesaklau-
su mūziku, bet gan kaut ko, kas 
varētu būt līdzīgs mūzikai, tā ir 
kļuvusi vienveidīga, un cilvēki to 
klausās, jo tā ir viegli uztverama 
un nav jādomā, kādi akordi tiek 
izmantoti vai cik precīzi tiek no -
dziedātas augstās notis, jo ir zi  -

Par „labo” un „slikto” jauno mūziku un arī par  Einšteinu
nāms, ka daudzi popmūzikas 
mākslinieki uz dzīvās skatuves      
to neprot tik labi, kā to ir pārvei-
dojis dators...” Citāts liecina par 
tī    mekļa lietotāja morfoloģiska jām 
un jēdzieniskajām „īpatnī bām”. 

Pēc autores domām, ir labā 
„jau nā mūzika” ar datoriem un 
visu pārējo bagāžu un sliktā,      
kur lieliski viss ir sajucis – popmū-
zikas lētums un vienveidība un 
mūzika, ko klausoties jādomā  
par akordiem un „augstām no  -
tīm”. To nav iespējams komentēt, 
bet parādība ir simptomatiska  
un ne tikai vienas augstskolas 
studentu vidē. 

 Jauniešu interese par jauno 
mūzikā Latvijā vairāk tiecas da -
žādu dīdžeju (DJ) klubiņu, bāru 
un nakts kafejnīcu piedāvāju -
mos: breikbītā, video spēļu mū   zi-
 kā (bleep techno?), (skwee?) disko 
veidos, downtempo (New Age? 
music – kura nebūt nav tā, ko do -
mājam), dub-fusion un dažādos 
roka apakšžanra paveidos, par 
trance music un garage – crime 
nerunājot. Neesmu lietpratējs 
visos šajos jauno mūzikas piedā-
vājumos, taču tas teicami ilustrē 
mežonīgo, nežēlīgo konkurenci, 
kas valda komercmūzikā.

 Dzīves kvalitāšu sekundaritāte, 
konkurentu ķeršana un vēlme 
kaut kādi tomēr pašapliecināties 
radījušas daudzas mazas pietur-
vietas, kurās dīdžejs ar savu vis-
jaunāko skrečeru, miksāžas pulti 
un ritma mašīnām (sekotu virk-
ne mīklainu burtu kombināciju) 

uz mirkli apstājies, nofiksējis to 
savā apziņā kā jaunu elektronās 
mūzikas sasnieguma pakāpi. Bet, 
skaties, kāds cits jau aizsteidzies 
tev garām, aizvelkot sev līdzi daļu  
tavu pielūdzēju. Atliek skriet tā -
lāk.

Pirmajā brīdī liekas – nekas 
jauns. Dzīves dialektika. Tikai ne 
katram izdodas notvert šī laika 
garu (anima temporum). Apstāša-
 nās un pārdomāšana uzlādē ar 
jaunu domu spēku un garīgiem 
vitamīniem. Visos laikos trako 
laika skrējienu piebremzējuši do  -
mājoši cilvēki. Viņiem ir saglabā-
jusies kultūrtradīciju pārman to-
tības izjūta. Iepriekšējo paaudžu 
atstātais garīgais mantojums sa -
glabā ne vien mūsu realitātes iz -
jūtu veselu, bet piedāvā daudzas 
izvēles iespējas. Tās ļauj izjust lai-
ka plūsmu un vadīt to savā ap -
ziņā. 

Nesen noklausījos 2011. gadā 
Anglijā izdotā slavenā angļu ak -
tieŗa („Doktors Hauss”) Hjū Lo -
rija kompaktdisku ar  viņa paša 
sacerētajiem un atskaņotajiem 
blūziem. Tas bija kaut kas pār stei-
dzošs! Aktieris, pianists, kom-
ponists, dziedātājs - un tik profe-
sionāli meistarīga mūzika! Te ne -
 bija mūsdienās populāro dīdžeju 
remiksu, datortechnoloģijas brī-
numu. Tas bija parasts mūzikas 
studijas ieskaņojums, bet šī mū  -
zika ļāva saklausīt senu britu – 
skotu etnosu,  pag. gs. 20.- 30. ga  -
du Čikāgas blūza rūgteni skumjo 
harmoniju pasauli, spiričuelu 

klusās atbalsis. Tās visas ir tradī-
cijas, kuras savā laikā bija jaunas. 
Šīs tradicijas arī veidoja Liverpū-
les zēnu – Beatles un Londonas 
Rolling Stones fenomenu, kaut 
gandrīz nevienam no viņiem ne -
esot bijis muzikālās izglītības. 
Tradīciju nepārtrauktība ir augs-
ne kultūras un citu parādību tā -
lākajam ceļam.  

Mūzikai vienmēr vērtību ir  
pie   šķīrusi un piešķir autora nar-
ratīvā struktūra, autora vēstījums. 
Var jau pļāpāt, ka mākslas darbi 
neko neizsaka. Tie neizsaka, ja 
nav ko izteikt. Manā uztverē vēs  -
tī  jums ir autora sūtījums no Aiz -
spogulijas, no Mūžības, no Dieva, 
pat ja darba autors to noraida.

Studente tālāk savā darbā rak-
stīja: „Smagā mūzika ir dievu 
mū    zika. Tikai cilvēki ar vāju prā -
tu to nesaprot!” Tā teicis Alberts 
Einšteins. Nezinu, vai Einštei  -
nam bija nojauta, ka pēc 100 ga  -
diem kāds atklās ko tādu? Lai 
paliek neizšķirts jautājums par 
„smago” mūziku. Ar to autore 
do mājusi roka paveidus heavy 
metal nozarē. Arī es neesmu me -

talurgs un neņemos spriest par 
šādas mūzikas vietu vēsturē. Ma -
ni satrauc cits – acīm redzamā 
aiz  raušanās ar sātanisma rituā-
liem. Bet tas jau ir bīstami. Nevis 
„tumšajam, smagajam meta l am”, 
ko visā skaļumā dārdina trīs 
ģitāras un sitaminstrumenti, bet 
pašai jaunietei šādu rituālu re -
zultāti nav prognozējami.

Nav jau mums tradīciju arī   
šajā roka jomā. Latvijā nekad nav 
bijis tādas kvalitātes un muzikālā 
talanta pilns ansamblis kā Velvet 
Underground, Tangerine Dream 
vai Braiens Īno, kuri ar savu in -
teliģenci būtu iedibinājuši šādas 
tradīcijas jaunajā mūzikā.

Ceru, ka šis gadījums nebūs 
bezcerīgs. Pēc norvēģu Darkthro-
ve droši vien nāks kas cits, pie-
mēram, Nitzhonot vai Uplifting 
Trance. Varbūt tā atkal būs jauna 
„dievu mūzika”? 

Dzīvei ir sava gaita. Kā teicis 
viedais Raimonds Pauls: „Viss 
nāk un aiziet tālumā, un sākas 
viss no gala.” Arī Alberts Einšteins 
ar savu novecojušo relatīvitāti.

PAULS DAMBIS
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Kā ziņu, ka 1991. gada 4. 
maijā Latvija atguvusi neatka-
rību, sagaidīja, latvieši, kas 
nedzīvoja Latvijā, bet kuriem 
Latvija sirdī bija dziļi ieau dzi-
nāta? Iztaujājam divus ārzemēs 
dzimušus un augušus Latvijas 
pilsoņus, kas vēlāk kļuva par 
di  plomātiem un daudzus ga -
dus strādājuši valsts labā.

Kur katrs no jums bijāt, sa -
gaidot 4. maija vēsti, ka Latvija 
ir atjaunojusi neatkarību?

Pēteris Elferts. Man tajā dienā 
bija tas gods būt Sanfrancisko, 
Amerikas latviešu apvienības 
kongresā. Sēde bija jau sākusies, 
tauta sapulcējusies, un tad kā -
dam pienāca ziņa. Cik atceros, 
no  dziedājām „Dievs, svētī Lat vi-
ju!” un zināmā mērā bija apmul-
suma brīdis, jo domājām, ko ta -
gad – vai svinēt uzreiz, vai kā ci   -
tādi. Latvieši ir tādi lietišķi cil-
vēki, darbs vēl ir jāpadara, tāpēc 
turpinājām, bet daži kolēģi, tajā 
skaitā Oļģerts Pavlovskis (PBLA 
vadītājs) devās iemalkot glāzi 
šampanieša, un es domāju, ja viņš 
var atstāt telpu, tad jau es arī 
varu. Bet īstā svinēšana notika 
vakarā.

Rolands Lappuķe. Es biju sko-
lotājs Minsteres latviešu ģimnā-
zijā. Man šķiet, ka mēs tajā laikā 
klausījāmies Latvijas Radio, šāda 
iespēja bija speciāli radīta, lai se -
kotu līdzi balsu skaitīšanai. Pro-
tams, bija lielas emocijas, un mēs 
izgājām latviešu centra pagal -
mā. Karogs jau plīvoja, nodzie-
dājām „Dievs, svētī Latviju!”. 
Bijām kāds pusducis, Atceros,     
ka starp mums bija Ādolfs Šilde. 
Man šķiet, ka tas bija piektdienā, 
un viņš aizgāja mūžībā nākama -
jā pirmdienā, dažas dienas vēlāk. 
Bet, kas tad ir svarīgāks – 4.maijs 
vai 18. novembris? Manuprāt, 
bez 18.novembra nebūtu 4. mai-
ja, tas ir tāds turpinājums.

Latvijas to laiku pase jums 
bija kabatā, kad ieradāties un 
sākāt strādāt Latvijas labā. Tā 
bija drosmīga izšķiršanās, te    
vēl bija Krievijas armija, bija 
daudz nesakārtotu lietu.

P.E. Neatkarības atjaunošana 
de facto bija 21. augustā 1991. ga -
dā, man līdz tam laikam  bija 
aiz liegums braukt uz Latviju. Es 
palīdzēju noorganizēt starptau-
tis ku konferenci 1989. gada 21. – 
22.augustā par nāciju pašnoteik-
šanās tiesībām un cilvēktiesī bām. 
Neilgi pēc tam, kad protestēju 
pret Zvārdes aviācijas poligonu, 
mani tur arestēja, un pēc tam 
bija aizliegums iebraukt.

Kas bija tā motivācija, kā dēļ 
jūs tik sirsnīgi ticējāt, ka ir vērts 
riskēt arī ar savu brīvību?

P.E. Tie bija tie laiki, kad mēs 
dzīvojām kā ideālisti un cerē - 
jām atjaunot 1918. gada 18. no -
vembra Latviju. Mūsu vecāki to 
ideju loloja, bet konkrēti ma -
niem vecākiem Latvijas neatka-
rība atnāca drusku par vēlu vai 
daudz par vēlu, lai viņi varētu 
atgriezties. Mēs arī centāmies un 
aizrādījām citiem, ja kāds teica: 
„Ja Latvija būs brīva,” mēs teicām: 

Pārstāvēt savu valsti – tā ir privilēģija
Uz Latvijas Radio jautājumiem atbild Latvijas diplomāti Pēteris Elferts un Rolands Lappuķe
„Nē, nē, jāsaka: tad, kad Latvija 
būs brīva.” Es uzzināju,  ka Saldū 
būs demonstrācija par Zvārdes 
poligona likvidēšanu, un tā          
kā manu vecāku īpašums bija 
Zvārdes pagastā – kā es va  rēju 
nepiedalīties?

R. L. Es gribētu palabot, ko Pē -
 teris teica par to pašnoteikšanās 
konferenci. Tā bija viņa ideja, 
viņa iniciatīva, un tas vispār – 
Pēteris ir diezgan drosmīgs un 
orientēts uz konkrētām politis-
kajām darbībām. Viņš bija lasījis 
par mierīgo pretošanos. Es atce-
ros, mēs toreiz braucām uz Prā-

gu, tikāmies ar Harta 77 cilvē-
kiem. Viņš tomēr ir avantū ris-
tiskāk noskaņots, es vairāk esmu  
ideālists, piesardzīgāks. Iepa zi-
nāmies 1983. gadā, kad rīkojām 
Vispasaules latviešu jauniešu 
kongresu Austrālijā. Tur bija tāds 
Pēteris Elferts, kas piecos no rīta 
gribēja nofotografēt saullēktu, 
viņš bija uzkāpis uz siltumnīcas 
un izkritis tai cauri – tā es viņu 
iepazinu. 

Kāpēc vajadzēja riskēt, jūs 
varēja ielikt cietumā, faktiski 
tajos laikos jūs nodarbojāties  
ar pretdarbību padomju varai.

P.E. Biju jau beidzis augstsko-
lu, man nebija parādu, nebiju 
nodibinājis ģimeni, nebija lat vie-
šu draudzenes, un es varēju tādā 
veidā „dedzināt tiltus”. Mums 
tika ieaudzināta pienākuma ap -
ziņa palīdzēt savai tautai, savai 
valstij, un kas var būt augstāks 
par to? Ir pasīvās pretestības      
ku  s tības, piemēram, grāmatu ve -
 ša na uz Latviju. Vedu grāmatu, 
ko biju  iegādājies Berlīnē, tajā  
bija ļoti daudzi uzskatāmi pie-
mēri par pasīvo pretestību ar fo -
togrāfijām un īsi apraksti dau-
dzās valodās, līdz ar to arī Latvi-
jas cilvēki tos varēja izlasīt. Man 
bija pienākums palīdzēt Latvijai 
un bija iespēja to darīt, tas vēstu-
rē nenotiek tik bieži, ka tu vari 
palīdzēt būvēt savu valsti. Var -
būt mazliet bija vainas apziņa, ka 
esmu uzaudzis ārzemēs. Do  -
māju, ko es varu dot savai valstij. 

Pārstāvēt savu valsti – tā ir pri-
vilēģija.

R.L.: Pirmā grāmata, ko es la  -
sīju latviešu valodā, bija Jāņa 
Seska grāmata „Latvijas valsts 
izcelšanās”. Lasīju kā romānu, un 
vienīgais jaunības sapnis man 
bija kļūt par Latvijas diplomātu. 
1993. gadā es patiešām kļuvu par 
diplomātu. Pēteris teica, mums  
ir bijusi milzīga laime. Es gan 
esmu mazliet vecāks par viņu, 
man bija 35 gadi, kad es varēju 
realizēt savu vienīgo jaunības 
sapni. Tas, ko es īsti gribēju, bija 
nodarboties ar sabiedrisko dar -

bu un vienīgā tauta, kas man 
rūpēja, bija latviešu tauta. Es ne -
redzēju jēgu Francijā darīt kaut 
ko francūžiem, viņi jau ir paš -
pie tiekami. Luterāņu mācītāja 
dēls katoļu valstī var nostāties 
tikai mazākuma pusē. Es esmu 
ļoti pateicīgs liktenim vai Die-
vam, ka ir bijusi iespēja realizēt 
to, ko es biju izjutis 18 gadu ve -
cumā. Es esmu Latvijā, jo man te 
sāp, nekur citur tā nav, tā ir stipra 
identitāte.

Kas bija tās grūtības pirmajā 
brīdī, kad jūs saskārāties ar cil-
vēkiem, kas apguvuši citu vēs-
turi, kuriem bija cita uztvere?

P. E. Tad, kad es varēju at  -       
grie z  ties Latvijā pēc izraidīšanas 
1991. gada rudenī, es sāku strādāt 
PBLA pārstāvniecībā, tur man 
bija kolēģis Juris Lorencs, un 
mēs visu laiku diskutējām par to, 
kāpēc tu saki tā, kāpēc tu domā 
savādāk.

R.L. Kad es biju Austrālijā, 
kādu laiku darbojos Austrālijas 
latviešu jaunatnes apvienības 
žurnālā. Es biju tulkojis rakstu 
par jaunajiem alžīriešiem, kas 
bija dzimuši Francijā un atgrie-
zušies Alžīrijā, kur viņi nebija 
dzīvojuši, un tur pēdējais tei-
kums bija: „Kā var atgriezties 
dzim tenē, kurā tu neesi dzimis?” 
Man šis jautājums bija aktuāls 
jau tad. 

Jūsu darbs nozīmēja, ka ik     
pa dažiem gadiem bija jāmaina 
mītnes zeme.

P.E. Grūtākais lēmums bija 
kļūt par vēstnieku. Es nebraucu 
uz Latviju, lai brauktu prom       
no tās. Tas bija mazliet īpatnēji 
pirms deviņiem gadiem, kad es 
pārstāvēju Latviju Eiropas Pa -
domē, vēlāk Īrijā. 

Jūs, Roland, Latvijā pēdējos 
gadus kā īpašo uzdevumu vēst-
nieks Ārlietu ministrijā esat 
nodarbojies tieši ar diasporas 
jautājumiem. Vai nav mazliet 
īpatnēji, raugoties  uz jūsu dzī-

ves pieredzi, pārstāvēt to inte-
reses, kuri dodas prom, tiklīdz 
paveras iespēja? 

R.L. Mēs esam cīnījušies par 
brīvu Latviju, tas nozīmē arī at -
jau not dabisko stāvokli, kad 
cilvēki var ceļot ne tikai pa 
Padomju Sa  vienības teritoriju, 
bet arī pa visu  Eiropu, tāpēc ne -
vie nam nepārmetīšu, ka viņš ir 
izvēlējies pieņemt lēmumu kalt 
savu likteni un braukt uz ārze  -

Saeimas priekšsēdētājas ārlietu padomnieks Pēteris Elferts

m ēm. Es to uzskatu ne tikai par 
pamatbrīvību Eiropā, bet arī cil-
vēka brīvību, es to nevaru kri-
tizēt. Mūsu darbība šobrīd ir 
panākt to, lai visi te gribētu pa -
likt un dzīvot un lai cilvēki vēlē-
tos atgriezties.

P.E. Es neesmu tiesnesis, un 
katram ir savs liktenis, katram       
ir sava izvēle, un es tikpat labi 
varētu pārmest savām māsām 
vai brāļiem, kāpēc viņi neatgrie-

žas Latvijā. Man bija tā unikālā 
iespēja novērot to, ko redzēja 
mani vecāki, izceļojot piecdes-
mitajos gados uz Ameriku. Es 
teicu viņiem, - lūdzu, izmanto -
jiet manu pieredzi, jo es zināmā 
mērā varu redzēt jūsu nākotni, 
esmu izgājis tam cauri. Tāpēc, 
strādājot ar diasporu Īrijā, es 
uzsvēru, ka ir būtiski ar saviem 
bērniem konsekventi runāt lat-
viski, nepietiek ar to, ka vienreiz 
nedēļaā tiek apmeklēta latviešu 
skoliņa. Obligāti jābūt vasaras 
bērnu nometnēm. Ja bērnībā ir 
latviešu draugi, viņi visu dzīvi 
pa  liks latvieši. Ja bērniem nebūs 
latviešu draugu, viņi asimilēsies. 
Jābūt latviešu jauniešu apvienī-
bai Īrijā, latviešu jauniešu stu-
dentu apvienībai. Jāveicina tas, 
ka jauniešiem ir savi latviešu 
draugi. Jāpalīdz, lai bērniem būtu 
iespēja uzturēt latviešu valodu  
ārpus ģimenes, jo bērni nav vai-
nīgi, ka viņu vecāki ir izbraukuši. 
Mums jāskatās uz latviešu tautu 
tā, ka ir latvieši šeit, ir latvieši 
ārzemēs. Tā arī ir daļa no Latvijas 
tautas. Viņiem vienmēr ir durvis 
vaļā, lai atgrieztos, jo viņi ir lat-
vieši ārzemēs, vienalga, Īrijā vai 
Amerikā.  

Publicēšanai sagatavoja
Agate Vucina

Pēteris Elferts: Mums tika ieaudzināta 
pienākuma apziņa palīdzēt savai tautai, 

savai valstij, un kas var būt augstāks par to? 

Rolands Lappuķe: Es biju tulkojis rakstu 
par jaunajiem alžīriešiem, kas bija dzimuši 
Francijā un atgriezušies Alžīrijā, kur viņi 
nebija dzīvojuši, un tur pēdējais teikums 

bija:  „Kā var atgriezties dzimtenē, 
kurā tu neesi dzimis?” Man šis jautājums 

bija aktuāls jau tad. 

Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Rolands 
Lappuķe


