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Latvijas Leļļu teātra jaunais kurss 

 

2014. gadā Latvijas Leļļu teātris svinēja savu 70.–to 

dzimšanas dienu. Dibināts pēckara noskaņās, radoši un 

mākslinieciski bagāti aizvadījis savus “spēka” gadus 60., 70. un 

80. gados, Leļļu teātris tāpat kā pārējie teātri Latvijā pēc 

neatkarības atgūšanas bija spiests meklēt jaunu vietu un 

nozīmi vietējā kultūrtelpā. Pēc valstisko un cenzūras robežu 

atvēršanās teātra funkcija Latvijā būtiski mainījās – 50 gadu 

garumā tas bija pildījis īpašu misiju – ar mākslas radīto iespēju 

starpniecību zemtekstos runāt par tām aktualitātēm, ko tiešos 

vārdos pieminēt nedrīkstēja. Ne velti cilvēku mīlestība pret 

teātri un tā māksliniekiem šajā laikā bija neizmērojama. Tomēr 

90.-to gadu sākums iezīmēja krīzi visu teātru darbībā – ne tikai 

finansiālās problēmas un nepieciešamība pārorientēties uz 

izdzīvošanu kapitālisma apstākļos, bet arī līdz tam nepazītā 

vārda brīvība lika meklēt pilnīgi jaunus izteiksmes veidus.  

 Ņemot vērā, ka lielāku uzmanību vēlos veltīt Latvijas Leļļu 

teātra pēdējās desmitgades darbībai un nākotnes iecerēm, 

ieskicēšu tikai dažus būtiskākos notikumus, kas ietekmējuši 

Leļļu teātra darbību pēc Latvijas neatkarības atgūšanas: 

2009. gadā tiek noslēgts gandrīz 10 gadus ilgs tiesas 

process par teātra ēku, atļaujot to arī turpmāk izmantot Leļļu 

teātra vajadzībām. Visā tiesvedības laikā teātrī valdīja 

saspringtības un nedrošības atmosfēra, jo jebkurā brīdī varēja 

sagaidīt lēmumu par nepieciešamību atstāt vēsturiskās telpas 

Rīgas centrā. 90.-tajos gados teātrī nomainījās vairāki galvenie 

režisori – sākotnēji šo posteni ieņēma Tīna Hercberga, kura 
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atgriezās teātrī pēc ilgstošas prombūtnes 90.-to gadu sākumā, 

1994. gadā teātra māksliniecisko vadību pārņēma Māris 

Koristins, savukārt 2000.-šā gada mijā Vija Blūzma. Īpaši zīmīgs 

brīdis ne tikai Latvijas Leļļu teātrim, bet visai leļļu teātra jomai 

Latvijā bija 2005. gads, kad studijas beidza 4. leļļu teātra kurss, 

kura apmācība notika pēc jauniem un līdz šim neizmēģinātiem 

principiem. Tikai 4.-to reizi 60 gadu laikā Latvijas Kultūras 

akadēmijā tika sagatavoti speciāli leļļu teātra jomā specializēti 

aktieri – iepriekš tas bija noticis 1973., 1984. un 1996. gadā. 

Pašlaik mācību procesa  vidū, noslēdzot 2.-ro kursu, ir 5.-tais 

leļļinieku kurss, kura sagatavošanā ņemtas vērā ne tikai 

iepriekšējo kursu veiksmes, bet arī nepilnības. Ja pirmie 3 

leļļinieku kursi diezgan organiski iekļāvās Latvijas Leļļu teātra 

darbībā, sniedzot savu pienesumu, 4. kurss, audzis 

dumpinieciskākā garā, teātrī iekļāvās ar lielākām grūtībām. 

Rezultātā Latvijas Leļļu teātrī strādāt palika tikai daži šī kursa 

aktieri, kamēr citi izveidoja paši savu radošo apvienību 

UMKA.LV, kurā sāka iestudēt humoristiskus skečus un 

miniizrādes pieaugušo auditorijai. Viens no šīs apvienības 

dibinātājiem – Ģirts Šolis – 2016. gada rudenī kļuva par Latvijas 

Leļļu teātra galveno režisoru. Cits UMKA dalībnieks – Andris 

Kalnozols – pašlaik Leļļu teātrī iestudē marionešu izrādi 

pieaugušajiem “KAZANOVA”, kuras pirmizrāde gaidāma maija 

beigās. Lielākā daļa no UMKAS puišiem ieguvuši arī režijas 

izglītību un jau vairākus gadus iestudē izrādes ar leļļu teātra 

elementiem dažādos Latvijas valsts un neatkarīgajos teātros. 

Tāpēc droši var apgalvot, ka leļļu teātra nozare Latvijā pēc 

2005. gada ir ieguvusi jaunu dimensiju, kas lielā mērā ir 
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kalpojusi par bāzi tālākai leļļu mākslas attīstībai līdz pat 

šodienai.  

Ap 2010. gadu Latvijas Leļļu teātris piedzīvoja jaunas 

pārmaiņas – jau pēc vairāku jaunu aktieru ienākšanas teātrī no 

darba tajā aizgāja 3 vadošie aktieri – Laila un Jānis Kirmuškas 

un Edgars Lipors. Nosacītā krīze, ko teātris šajā brīdī pārdzīvoja, 

kopā ar jauno aktieru vēlmi pēc lielākas mākslinieciskās 

dažādības, bija viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai 

tiktu meklēti jauni mērķi un uzdevumi, kā veidot teātra 

nākotni. Par galveno stratēģisko mērķi šajā laikā tika izvirzīta 

nepieciešamība pašiem audzināt leļļu teātra jomā darboties 

spējīgus režisorus, māksliniekus un aktierus, jo liela daļa Leļļu 

teātra latviešu un arī krievu trupas aktieru šajā laikā bija bez 

specifiskas leļļinieku izglītības. Ņemot vērā, ka šie notikumi 

risinājās pēckrīzes laikā, kad teātra finansējums valsts dotācijas 

formā bija sarucis un izdzīvošanai ļoti būtiski bija pašu 

ieņēmumi, šāds mērķis nebūt nebija vienkāršs. Lai nodrošinātu 

māksliniecisko augšupeju, bija nepieciešami eksperimentāli 

projekti, kas savukārt ne vienmēr spēja dot finansiālu 

pienesumu. Taču tika pieņemts lēmums katru sezonu vairākus 

jauniestudējumus uzticēt viesrežisoriem, kā arī mudināt jaunos 

Latvijas režisorus izmēģināt spēkus leļļu teātrī.  

Speciāli šim mērķim izveidoto repertuāra sadaļu “Leļļu 

laboratorija” 2010. gadā atklāja Mārtiņa Eihes izrāde “Kāzas. 

Stāsts par negaidītu mīlestību”, kuru režisors veidoja jauniešu 

un pieaugušo auditorijai sadarbībā ar teātra jaunajiem 

aktieriem un mākslinieci Krīstīni Vītolu. Tai sekoja teātra 

aktiera Edgara Kaufelda debija leļļu teātra režijā ar izrādi “Kas 
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dzīvo rotaļkastē?”, režisoram saņemot arī Spēlmaņu nakts 

balvu kā gada debitantam. Veidojot šo izrādi, Leļļu teātrī pirmo 

reizi kā scenogrāfs tika uzaicināts Uģis Bērziņš. 2011. gads 

aizsākās ar pirmo Krievijas viesrežisores Nadeždas Aleksejevas 

darbu unikālā papīra leļļu tehnikā “Mazais samurajs” jeb 

“Snaudošā pūķa pasaka”, kam drīz vien sekoja Valtera Sīļa 

pirmais režijas mēģinājums šajā teātrī ar multimediālu izrādi 

“Palle viens pats pasaulē”. Viesrežisors no Bulgārijas Plamens 

Dipčikovs veidoja iestudējumu “Pasaka par Rumpelrūķi”, bet 

gads noslēdzās ar jau otro Edgara Kaufelda iestudējumu – 

“Meitene ar sērkociņiem”. Turpmākajos gados līdzās teātra 

štata režisoru Vijas Blūzmas un Māra Koristina darbiem tapa 

gan Ivara Lūša iestudējumi pusaudžu auditorijai “Neaiztiec 

mani!” un “Pavasara atmoda”, gan Valtera Sīļa 

“Sarkangalvīte”, Edgara Kaufelda “Makss un Morics”, “Alise 

Brīnumzemē” un “Jūlijonkuliņa Ziemassvētki”, Edgara 

Niklasona “Herbe ar lielo cepuri” un “Gulivera ceļojumi”, 

Dmitrija Petrenko “Neglītais pīlēns” un “Kaštanka” un citas 

izrādes. 2013. gadā, pirmo reizi veidojot izrādi bērnu auditorijai 

un atjaunojot saikni ar Latvijas Leļļu teātrī, savu pirmo izrādi – 

“Divas Lotiņas” – šeit iestudē arī Ģirts Šolis, uzreiz aizsākot nu 

jau ilgstošo sadarbību ar mākslinieku Reini Pētersonu. Turpinot 

iestudēt izrādes gan latviešu, gan krievu auditorijai, Ģirts Šolis 

ar iestudējumiem “ Emīls un Berlīnes zēni”, “Pēdu dzinējs 

Caps”, šosezon – “Izmeklēšanu vada Rauši” pārliecinoši turpina 

nostiprināt savu stilistiku Latvijas Leļļu teātra repertuārā. 2016. 

gada vasarā viņš tika uzaicināts kļūt par teātra galveno 

režisoru, lai ar savu redzējumu turpinātu iesākto kursu un 

meklētu jaunus radošos uzdevumus.  
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Atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, var secināt, ka 

nospraustais mērķis bijis pareizs un veiksmīgs – līdzās jau 

nosauktajiem režisoriem, kuri turpina arvien attīstīt savu 

radošo potenciālu un realizēt idejas leļļu teātra formātā, teātrī 

regulāri sākusi strādāt virkne jaunu mākslinieku – Liene 

Pavlovska, Rūta Briede, Sintija Jēkabsone, Liene Mackus, Uģis 

Bērziņš, Reinis Pētersons un citi. Ievērojami paplašinājusies arī 

izrāžu mūzikas autoru plejāde, kurai pēdējo gadu laikā 

pievienojies Jēkabs Nīmanis, Kārlis Kazāks, Mikus Frišfelds, 

Edgars Mākens, Ilga Reizniece, Raimonds Tiguls, Goran Gora, 

Juris Kaukulis un citi. Leļļu teātris vēsturiski vienmēr bijis daļēji 

izolēts no pārējās teātra vides Latvijā, tādēļ dzīva mākslinieku 

aprite ir īpaši nozīmīga gan radošajam procesam, gan jaunu 

ideju apmaiņai un ienākšanai teātrī.  

Pašlaik Latvijas Leļļu teātra repertuārs ir mākslinieciski 

daudzveidīgākais visā teātra pastāvēšanas vēsturē. Nekad vēl 

tajā nav bijis tik daudz stilistiski, tehniski un filozofiski atšķirīgu 

darbu kā šobrīd. Repertuārā ir nostabilizējušās marionešu 

izrādes, kādas agrāk bija retums; jaunā kvalitātē tiek iestudētas 

sarežģītās trostu leļļu izrādes; tāpat sastopamas jaunas, katra 

režisora paša izdomāta veida lelles, kas daļēji balstās jau 

zināmās partera leļļu tehnikās, daļēji ir oriģināli veidotas, 

pielāgojot katras izrādes vajadzībām. Arī vecuma amplitūda, ko 

aptver pašreiz pieejamais repertuārs, ir būtiski augusi. Sākot 

no izrādēm mazuļiem, līdz vairāk nekā 10 izrāžu piedāvājumam 

skolas vecuma bērniem, kādu agrāk nebija gandrīz nemaz. Daļu 

no šiem iestudējumiem bērniem jaunākiem par 7 gadiem pat 

nav ieteicams skatīties. Pavisam drīz – maija beigās – ar izrādi 

“Kazanova” teātrī atgriezīsies pieaugušo izrādes, kurām jau 
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rudenī gaidāms papildinājums. Holandiešu režisors Duda 

Paiva, kurš ir viens no vadošajiem mūsdienu leļļu mākslas 

pārstāvjiem pasaulē, Latvijas Leļļu teātrī iestudēs Raiņa “Zelta 

zirgu”, savukārt 2018. gada pavasarī taps delartiskās komēdijas 

eksperta Dāvida Džovanzanas versija par Šekspīra “Romeo un 

Džuljetu”.  

Visi šie režisori pārstāv tā saucamo mūsdienu leļļu teātri, 

ko vairāk raksturo dažādu mākslas veidu sintēze un kurā leļļu 

teātra elementi ir tikai viena no sastāvdaļām. Viena no 

pasaules slavenākā leļļu teātra mākslinieka – Filipa Žantī 

daiļradē ir izteikti redzams šis attīstības ceļš, ko savā ziņā 

piedzīvo leļļu teātri visā pasaulē – no klasiska, tīra leļļu teātra 

uz ļoti plaša spektra vizuālo vai formas teātri. Tajā līdzās leļļu 

teātrim tiek izmantoti dejas, jaunā cirka, mūzikas, akrobātikas, 

vizuālo mākslu un citi elementi, kurus izrādes radītājs atlasa 

pēc sava specifiskā redzējuma un nepieciešamības. Leļļu teātrī 

vairāk kā jebkurā citā teātra veidā ir redzams individuālais 

mākslinieciskais rokraksts – tie ļoti reti kad līdzinās viens 

otram, stilistiski ir ārkārtīgi daudzveidīgi, kas arī piešķir šim 

mākslas veidam unikalitāti un to īpašo valdzinājumu, ko tikai 

šis teātra izteiksmes veids spēj sniegt. Runājot par pasaules 

vadošajiem leļļiniekiem vārds “leļļu” būtu jāliek pēdiņās, jo tas 

ietver daudz plašāku māksliniecisko izpausmju lauku. Tādēļ 

definēt, kas ir un kādam būtu jābūt jaunajam leļļu teātrim ar 

katru gadu kļūst arvien grūtāk. Taču ir svarīgi, lai Latvijā 

veidotos stabila, daudzveidīga un radoša šī teātra bāze, jo pēc 

2 gadiem to papildinās 15 jauni aktieri, kuri jau tagad tiek 

iepazīstināti ar šīs mākslas plašajām iespējām. Pasaules 

mērogā vizuālā teātra ietekme ar visām tā tekstu un zemtekstu 
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iespējām jau sen ir iespiedusies daudz dziļāk arī dramatiskā 

teātra lauciņā, padarot to robežas nenosakāmākas. Latvijā šī 

ietekme tikai pamazām aug, dramatiskais teātris arvien primāri 

ir balstīts runātajā tekstā, kamēr vizuālajā jeb formas teātrī, 

kam pieder arī leļļu teātris, tekstam var būt, bet tikpat labi arī 

nebūt primāra loma. To lieliski apliecina, piemēram, nesen 

pirmizrādi piedzīvojušais Dmitrija Petrenko iestudējums 

“Kaštanka” Latvijas Leļļu teātrī, kurā runātais teksts vispār 

netiek izmantots, tā vietā viss stāsts tiek izstāstīts un izspēlēts 

ar kustību, aktiermeistarības, mūzikas, scenogrāfijas un video 

projekciju palīdzību. Dramatiskajā teātrī to izdarīt ir daudz 

sarežģītāk, jo tajā vēsturiski priekšmetisko vidi veido 

galvenokārt scenogrāfija, kamēr leļļu teātrī ir brīvas izvēles 

iespējas izmantot jebkāda veida papildu objektus, lelles, 

instalācijas vai izgudrojumus, kas palīdz atklāt stāsta saturisko 

un emocionālo vēstījumu. Ja aktiera veidotā tēla raksturu var 

noteikt pēc kustību, balss un izteiksmes specifikas, tad lelles vai 

objekta raksturu veido gan izgatavošanas materiāli, gan īpašais 

vizuālais izskats, gan asociācijas, ko konkrētais objekts izraisa 

skatītājam. Tam pievienojot aktierdarbu, kurš uz skatuves 

redzamajam priekšmetam piešķir konkrētas kustības, balsi vai 

varbūt pat attiecības starp objektu un tā vadītāju, nozīmju un 

informācijas lauks būtiski paplašinās. 

Tās ir jaunā leļļu teātra iespējas un priekšrocības, ko 

labprāt izmanto arī dramatiskā teātra pārstāvji. Režisori visā 

pasaulē jau gadu desmitiem ir meklējuši veidus, kā uz skatuves 

ar simbolu starpniecību papildināt lugas tekstus un darbību, 

izmantojuši objektus, lai efektīvāk atklātu iestudējuma ideju, 

savukārt leļļu teātrī šī priekšmetiskā realitāte vienmēr ir bijusi 
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klātesoša. Pašlaik katram no Latvijas Leļļu teātra štata vai 

ārštata režisoriem ir izveidojies vai veidojas savs 

mākslinieciskais rokraksts, kas ir raksturīgs tikai viņa izrādēm. 

Ģirts Šolis, Edgars Kaufelds, Dmitrijs Petrenko, arī jau vecākas 

paaudzes režisori – Vija Blūzma un Māris Koristins -, katrs no 

viņiem ir atradis savu uzstādījumu, kā runāt ar skatītāju, un to 

arvien attīsta un pilnveido. Tas ir ceļš uz radošu un aizraujošu 

Latvijas Leļļu teātra nākotni, kurā jau sagatavotā vidē varēs 

ienākt jauni leļļinieki, lai dotu savu, pašlaik pilnīgi 

neparedzamu pienesumu. Jauno aktieru apmācībā ir 

iesaistījušies visu paaudžu talantīgākie Latvijas leļļinieki, kursa 

vadību pirms dažiem mēnešiem pārņēmis Ģirts Šolis, savukārt 

teātrī katra nākamā sezona nāk ar arvien drosmīgākiem un 

savdabīgākiem izaicinājumiem. Tas, ko 2010. gadā Latvijas 

Leļļu teātris aizsāka kā “Leļļu laboratoriju”, šodien jau ir kļuvis 

par ikdienu. Teātra jaunais mērķis ir atgriezt repertuārā 

pieaugušo izrādes un kļūt par visiem vecumiem saistošu 

mūsdienu leļļu teātra iepazīšanas un izbaudīšanas vietu. Mēs 

vēlamies ar radošo daudzveidību bagātināt skatītājus, palīdzēt 

attīstīt pašu aktieriem, režisoriem un māksliniekiem savu 

īpašo, unikālo rokrakstu, kā arī iedvesmot visu teātra vidi 

Latvijā paplašināt izteiksmes līdzekļu arsenālu. Jau tagad 

lielākā daļa izrāžu, kaut arī tām ir norādīts minimālais vecums, 

ir paredzētas visai ģimenei. Bieži dzirdam sajūsminātas 

atsauksmes ne tikai no bērniem, bet tieši no viņu vecākiem, 

kuri līdz šim nekur teātrī neko tādu nav redzējuši. Tas mūs 

iedvesmo turpināt iesākto un arvien vairāk skatītājiem parādīt 

to, par ko paši esam pārliecināti – leļļu teātris ir visplašāko 
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iespēju teātris, kāds vien ir iespējams. Vajag tikai gana daudz 

fantāzijas, lai šīs iespējas izmantotu. 

 

Paldies par uzmanību un uz tikšanos teātrī! 


