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Ceru uz veselo saprātu 
lneseMāls 

Kultūras joma ir viena no 
tam, kuru ne viens vien paš

laik, iespējams, uzskata par 

otršķirTgu, šobrTd prioritara ir 
ekonomika. Taču viss šajā pa

saulē ir saistrts, un gara maize 

cilvēkam nav mazak svarTga. 
Par to, kāda situācija šobrTd ir 
kultūras nozarē valsti un Vents
pili, sarunājāmies ar Ventspils 

rajona virsdiriģentu IVARU 

CINKUSU. 

Ka tu verU! Ventspils koncert

zales projekta iesaldešanu? 

-Tas, ka to neuzbūvēs uzreiz. bija 
jūtams jau sen. Es tikai joti ceru, ka 
process neapstāsies, ka tā labvēlīgā 
apetīte, kas pilsētas vadībai ir bijusi 
pret šo projektu, neapsīks. Tas, ka 
atliek uz gadu diviem, ir realitāte, 
kas saistīta ar politiskajiem proce
siem valstī. Ja to atcels vispar, Ui 
būtu jau ieguldīto intelektuillo un 
finansiālo resursu izniekošana. 

Ventspils jau ir reģionāls un tai 
jābūt arī valstiskam kultūras cen
tram. Es joti ceru, ka to cilvēku, kas 
domā provinciā!ā līmenī-ka Vents
pils ir mazpilsēta un te neko neva
jag, kas tad te brauks,- paliks arvien 
mazak. Visa Latvija faktiski ir viens 
reģions, un, ja šeit notiks labas lie
tas, cilvēki brauks no visurienes-to 
pierāda citu pilsētu pieredze. Jau 
tagad redzam, ka uz pasakumiem, 
kas notiek tikai Ventspili, brauc arī 
no Rīgas. Reģiona robežas mūsdie
nas ir daudz plaša kas - Baltijas jū
ras, Skandinavijas valstis; uz Stok
hOlmu ir vieglak aizbraukt nekā uz 
Daugavpili. No šl viedokla būtu 
milzīga klūda atlikt koncertzāles 
būvniecību uz nenoteiktu laiku vai 
pavisam. Mes tadejadi apdalītu paši 
sevi. Mums ir jarada šeit lielas lie
tas, un tam ir priek§noteikumi. Drīz 
būs valā )liras vārti, un mēs jau 
varam atsperties un veidot labus 
kultūras projektus, sākt pelnīt. Es 
uzskatu, ka tā ir laba sacens ība: kurš 
pinnais uzbūvēs jauno koncertzali 
- Rīga, Liepāja, Ventspils, Rēzekne 
-, tas arī uzsUidTs latiņu un radis 
tradīciju braukt uz turieni no visas 
Latvijas. Pārējiem jau būs daudz 
grūtāk konkurēt, arī emocionālā ziņā 
-pinnais ir pinnais. 

Kas notiek ar kameroperas 

projektu? 

-Ja ideālā variantā pieņem lēmu
mu dibināt šo institūciju kā pilna 
laika darbavietu ar iesaistītiem 
māksliniekiem, koncepcija ir izstrā
data- mes ar Mari Kupču (orķestra 
Collegium Musicwn Riga diriģents 
- red.) esam to uzbūvējuši uz papi
ra, un tā gaida izskatīšanu domē un 
tās komisijas. Pilnīgi skaidrs, ka šajā 
finansu situācijā mums jābūt uzma
nTgiem. Programma minimums, ko 
iesniedzām domei, ir desmit pasa
kumi šim gadam: divas orķestra, 
divas kora un sešas kop�jas prog
rammas, ieskaitot operas iestudēju
mu Pilsētas svētkos. Esmu piesar
dzTgi apmierināts, jo dala no tiem 
notiks, finansējums jau iekJauts 
kamerkora Ventspils budžetā. Vai šie 
atbalstītie projekti notiks ar ka-

meroperas zīmolu, šobrTd ir atkliHs 
jautājums. 

Kopuma esmu tiešām priecīgs, ka 
dome, skatot budžetu, neapcirpa tās 
pozīcijas, ko teorētiski viegl ak izda
rīt - uz mūzikas projektu izmaksu 
daudzuma. Šajā krTzes situācijā 
visvienkārša.kais un tuvredzīgākais, 
ko varētu izdarīt, - pārtraukt kaut 
ka.dus kultūras procesus. Pēc tam 
atdzīvina.t ir grūti, praktiski neiespē
jami, tad drīzāk viss jāsāk no jauna 

- tas attiecas gan uz ma.kslinieku 
kopējo muzikālo domāšanu, gan uz 
publikas ritmu, kādā tā pieradusi 
saņemt kultūras piedāvājumu. 
Ventspils kultūras dzTvi tas varetu 
atsviest atpaka! par gadiem sešiem 
septiņ iem. Tāpēc esmu priecīgs, ka 
Ventspils domnieki rīkojas tā\redzī
gi. Saprotams, ka valstiskie finansu 
avoti šogad liela. mērā nebūs pieeja
mi; te es domāju Valsts Kultūrkapi
tāla fondu, no kā arī mēs bieži 
smēlāmies papildu līdzek!us. Ja arī 
tam bus kads naudas piešķ īrums, tas, 
visticamāk, aizies valstiskicm cik
liskiem pasākumiem. 

A <1Ko darīt?Turēties. Ko citu- vai nolaist rokas un ieslēgt gāzi? Aizbraukt? Kur mūs gaida atplestām 
rokām? $odien visur ir problēmas,)) par pašreizējo situāciju filozofē diriģents Ivars Cinkuss. 

Ka tu verU! situaciju valsts kul

to ras dzrve? 

- Tā ir loti smaga. Ja finansu 
dzīslas netiks pi!rrautas vispār un 
nenotiks nepārdomātas optimi:āci

jas un organizāciju savienošanas 
neskaidru mērķu vārdā, tad mēs ar 
krīzi Latvijas kultūras dzīvē tiksim 
galā. LTdzSinējo apvienošanu iecere 
ir absolūti nesaprotama. Vistrakā
kais, ko var iedomāties, ir lzglītibas 
un zinātnes un Kultūras ministriju 
apvienošana. Tas ir virsārprāts! Tās 
ir tik atšķirTgas sferas. Muzeji nav 
tas pats, kas skolas, u.t.jpr. lzglītības 
ministrijai ir jādomā par to, kā ci\
vēks, kuru tā audzina, spēs patērēt 
un izdzivot to, ko Kultūras ministri

sistēma ir absolūti sašķobījusies un 
tai nav skaidra mērķa, kādu ci\vēku 
mēs gribam audzināt. Tāpēc šis 
sferas nevajag apvienot! lzglītības 
sistēma ir jāārstē atsevišķī, ar tai 
pieejamiem līdzekliem un konkrē
tiem mčrķiem. 

Kas �obrTd notiek kultOras ap

rite- iestajusies panika, apju

kums, vienaldzTba, neizpratne? 

-Pa druskai no visa nosauktā. Vēl 
jau nekas nav apstājies, bet trakākā 
ir neziņa- kas bas? Ta jau nav tikai 
kultūras dzīvē, bet visas slerās, kaut 
vai reģionālajā reformā. Gada bei
gas man iznāca pabraukāt pa Latvi
ju, un es nesatiku nevienu pašvaldī-

tekmē cilvēku dzīvi. 
Runājot par Rīgu, viss būs skai<:trs 

pēc budžeta apstiprinašanas. Šobrīd 
nav izsludināti nekādi kultūras pro
jektu konkursi, iepriekš Uldi lielie 
konkursi bija divreiz gadā. Daudzi 
kultūras procesi karājas gaisā. Es 
loti ceru, ka nepārti-ūks finansējums 
kolektīvu uzturēšanai. Tas principā 
iürdītu visu kultūrvēsturisko sistē
mu, kāda mums ir ierakstīta pašval
dību funkcijas. Ta būtu lielāki! RTgas 
domes vesturiska kJOda. TādeJ esmu 
priecīgs, ka Ventspili ir daudz liela
ka skaidrība, es precīzi zinu savu 
budžetu visam gadam, un varu plā
not darbu. 

Ko tu doma par ja apsaimnieko 
un uztur. Es ne
varu iedom āties, 
kā šādu mons
trozu organizā
ciju varētu vadīt 
un kurš būtu tas 

Vistrakākais, ko v a r  iedomāties, ir 

Izglītības un zinātnes un Kultūras minis

triju apvienošana. Tas ir virsārprāts! 

valsts bibliotekas 

bOvniecTbu - ta ja

aptur, jnturpina? 

- Man ir ārk"tirtīgi 
žēl, ka bibliotēkas 

universālais cilvēks, kas varētu uz
ņemties tadu atbildību. Jo vairāk 
situacija, kad krTze Latvijas izglītī
bas sistēmā ir ilgstoša un katastro
fāla. Ja kultūra mēs krīzi bijām 
pārvar�juši, tad izglītībā- neesam. 

Knda ir tava pa�reizi*l pieredze 

ka pedagogam? 

- Mana pieredze Ventspilī nav 
liela-Mūzikas vidusskola es mācu 
tikai trešo gadu, un šajā īsajā laikā 
nekas principiā!ī nav mainījies, iz
ņemot to, ka vokālistu un diriģentu 
specialitātēs paliek mazāk audzēk
�lu. Tomēr, pateicoties direktora 
Andra Grigala aktiviti!tēm, labus 
apgriezienus ir uzņēmusi džeza 
nodala, kas rada Joti pozitīvu šz1mē
šanos skolai kopuma. Tomēr, pārru
nājot situāciju izglītības sterā ar 
kolēģiem no Mūzikas un Kultūras 
akadēmijas, arī ar RTU pasniedzē
jiem, bilde nav t� skaistākā. Jaunie
šu kontingents, kas nak uz augstsko
la:m, ir ar katru gadu dramatiska:ks, 
izglītibas līmenis krītas nenormāli! 
Mūzikas akadēmijā, piemēram, 
prasību līmenis esot apmēram 20% 

no tā, kas bija pirms 20 gadiem. 
Jauniešu galvas lietu kārtībā valda 
liels haoss. Tas nozīmē, ka izglītības 

bu darbinieku, kurš būtu par to lai
mīgs - ne par to, k:idā veidā šī re
fonna tika sagatavota, ne, ko no tās 
iegūs. Cilvēki uzskaitīja loti daudz 
praktisku nepilnību. Reģionaln re
forma anieksies arī uz kultūru, tādē! 
arT man šis tas nav skaidrs. Es esmu 
Ventspils rajona virsdiriģents. Kas 
notiks pčc reģionālās refonnas? Kas 
būs tā institūcija, kas organizēs koru 
skates, kurš būs par to atbildīgs? 
Tautas makslas centram, kura arT 
notikusi reorganizācija ar neizpro
tam iem rezultātiem, nav nekadas 
skaidrības valsts IT menT. Arī nozares 
institūciju vadītajiem nav citas at
bildes, ka Es nezinu. Tas nokauj 
cilvēkos iniciatīvu. 

Mulķlgakais, ka finansu apcirpša
na valstī notikusi tīri matemātiski 
- visiem vienadi. Es atjaušos to 
nosaukt par absolūtu idiotismu. lr 
sferas, kas dzīvojušas joti labi, lin ir 
tādas, kas visu laiku pastāvējušas 
izdzīvošanas režima. Ja visiem no
griež vienādi, vieni var turpinat 
dzīvot vēl diezgan nonnāli, bet otri 
pārstāj eksistēt. Ta ir Jieli!ka kJUda. 
Reizēm atliek pabrTnTties par to, 
kādā veidā mūsu valstī pieņem !ē
mumus, kas vistiešākajā veida ie-

projekts ir padarīts 
par politiķu nemTiētības simbolu. 
Gaismas pils kā visas tautas ku\Hlras 
un izglītības centrs .ir kl.uvis par 
nepatiku raisošu objeķtu daJas poli
tiķu neizprotamas rlclbas djJ. Es 
domāju, dzi!i'ikajā būtībā nev1enam 
Latvijas iedzīvotājam nevar būt 
nekas pret bibliotēkas celtniecību, 
vismaz kulturalā sabiedrībā tā neva
jadzētu būt. Diemžēl neskaidrie 
naudas darTjumi, kas noris visapkārt, 
ne tikai saistība ar bibliotēku, cilvč
kos rada nepatiku pret lielform�ita 
objektiem. Kad uzcels, cilvēki tur 
ies, izmantos. lr mu!ķTgi domi\t, ka 
mūsdienās visu var dabūt interneta. 
lr v�sturiskas vērtības, kas atrodas 
tikai bibliot!.�kās un nekad nebūs 
internetā. 

Ka tu verte tautas protestus un 

par ko tie izverļas? 

-Tas ir absurds, ka da ja apdzēru
šos cilvēku sarīko grautiņus. Es 
nodalu miennīlīgas cilvēku akcijas, 
uz kādām viņiem ir tiesibas, no tā, 
kas notika pēc tam. Skaidrs, ka tas 
bija speciāli inspirēts. Tie ir kontro
lēti un vadTti procesi - gan Tallinā 
pinns pāris gadiem, gan Vilņā nedē
lu pēc Rīgas grautiņiem. 

Tas, ka vispār rodas emocionala 

vide kaut ko graut, ir diezgan bīs
tami un signa\s da!ai politiķu, ka 
šis problēmas ir smagakas, nekā 
ārēji šķiet. Skaidrs, ka ci\vēku 
niknums ir pamatots. Kāpēc viņiem 
būtu jašķiras no savām mājām, 
mūsu bērniem n-tos gadus jāmaksā 
kredītaizņēmumi tikai tāpēc, ka 
dala politiķu piclaiduši acīmredza
mas ekonomiski noziedzīgas kjū� 
das? Tikko kā cilvēks tiek izlikts 
no mājam, vi�1ā rodas niknums, un 
to var izmantot un veiksmīgi mani
pulēt. 

Klasiskais jautnjums - ko da
rft? 

' 

-Jādara viss, lai emocionālo un 
ekonomisko klimatu normalizētu. 
Lasu un klausos, kā ekonomisko 
krīzi risina pasaulē, un man ir sajū
ta, ka mūsu valdība rīkojas tieši 
pretēji tam, kā ITdzīgās situacijas 
rTkojas citās valstis. ManTkā pilsonī 
tas rada neizpratni. Vienā no J. 
Oombura raidījumiem [uzņ�mējs) 
V. Gavrilovs sniedza loti konkrētas 
idejas, un tas saskan ar to, ko šādās 
situācijās dara citās valstis. Kāpēc 
pie mums notiek tieši pretēji proce
si, nezinu. Tas rada loti lielu neat
bildetu jautajumu ķedi, kas var 
vainagoties neparedzamās akcijās. 
Es gan paJaujos uz to, ka Latvijas 
sabiedrība ir miennīlīga. 

Bet 1905. gads? 

- Jā, bet tajos notikumos bija ie
saistīts diezgan daudz sveštautiešu 
spēku. Jā, emocionāli piektajam 
gadam včsturiski janak atpakaJ, bet 
jānotiek citām metodēm. Tas, ka 
!audīm jasaka savs vārds civilizētā 
veidā, ir skaidrs. Nevar dzīvot, ne
rēķinoties ar sabiedribas viedokli. 

lzskatas, ka tu tom�r esi opti

mistiski noskaņots. 

-Es esmu optimists pēc būtības, 
jo pesimisms ārda - tas sagrauž 
veselību, pratu. Ja doma globali, 
mums ka valstij neiet slikti - mēs 
dzīvojam miera. Bada vai slimību, 
ka Afrikā, nav. Ar! dabas stihiju nav 
- šajā ziņā mēs dzīvojam kā Dieva 
ausī. Es loti ceru, ka kopēja izpratne, 
ka mums ir vairāk labi nekā slikti, 
ņems virsroku.A 


