
Notikumi, dalībnieki un vēl daudz kas cits Gaŗezera svinību laikā.  

 

 

Notikumu daudzums, ar kuriem mūs, Gaŗezera 50 gadu darbības svinību laikā apbēra pārpārēm, bija 

neiedomājami dažāds. Viena no formām bija mākslas pasākumu dažādība, ar iespēju baudīt to viss 

dažādākās niansēs. Ar daiļamata meistaru pulcēšanos "Sietiņu" plašajā ēkā, kopā bija sabraukuši sava 

amata pratēji, pat no valsts visattālākajiem nostūriem, lai rādītu svētku dalībniekiem sava amata spējas 

un ieinteresētu iegādāties daļu no tiem. Ikvienā "Sietiņu" ēkas nostūrī zaigoja izstrādājumi metālā, stiklā 

un apbrīnojami veidotos juvelieru darinājumos. Laika gaitā mūsu daiļamata meistaru paaudzēs ir 

izveidojušās daudz jaunas un ļoti radošas personības, kuras savus darbus izpilda dažādās latviskās 

daiļamata vai radniecīgās tehnikās. Mākslinieku galdi bija piepildījuši visu plašo ēku un arī izvietojušies 

apkārt tai. Plašais ēkas interjers un arī apkārtējo koku lapotne pasargāja no tiešajiem saules stariem 

ikvienu plašās ekspozīcijas dalībnieku. Arī nebija pamata tiem iebildumiem, kuri bija, kā iegansts tam, 

ka daiļamata izstrādājumu tirdziņš atrodas patālu no pārējām G - 50 aktivitātēm Gaŗezerā. Atrisinājumu 

bija radusi Gaŗezera rīcības komiteja noorganizējot, vai ik desmit minūtes, ērtu nokļūšanu amatnieku 

tirdziņā ar motorizētu transportu no biroja ēkas rajonā. Ar speciāla autobusa pakalpojumu varēja arī 

dažu minūšu laikā nokļūt ansambļu koncertēšanas vietā "Atbalsīs", kas Gaŗezera viesiem, par šo doto 

iespēju, radīja pat komfortu. 

 

Kā vienā no plašas saziņas portāliem ir izteikusies bijusī Gaŗezera Vasaras vidusskolas biroja darbiniece 

Inga Lucāne: "Viss bija lieliski ! Brīnišķīgs laiks, patīkama ļaužu atmosfēra un paši ļaudis, laba mūzika, 

garšīgs ēdiens ! Tu nevari paiet piecus soļus, kad Tu nesatiec kādu paziņu no 30, 20 vai 10 gadus 

atpakaļ."  (Atliek piebilst, ka Zilgma ir strādājusi par GVV biroja sekretāri un tādēļ viņai ir pazīstama 

gandrīz katra otrā sastaptā seja, kura ir saistīta ar Gaŗezeru.)  

 

Dodoties pa ceļu uz Gaŗezera Vasaras vidusskolas pusi, mēs varējām sasniegt visus trīs Latviešu centra 

muzejus, no kuriem viens ir Skautu muzejs, kas, vienlīdz ir arī bijušā skautu vadītāja Richarda Roļļa 

mūža ideju piepildījums. Samērā īsā laikā tika savākta nauda šīs, patstāvīgās muzeja ēkas celtniecībai, 

kurā, eksponātos un citās svarīgās liecībās tiek parādīta visa Latvijas skautu un Gaidu vēsture. Patreiz 

Skautu un Gaidu muzejā var apskatīt jubilejai veidoto izstādi par skautu darbībām un tradīcijām 

Gaŗezera teritorijā pēdējos 50 gadus. Pie Skautu muzeja, pēc Gaŗezera 50 darba gadu jubilejas svinīgā 

akta Graša v/n paviljonā, tika atklāta R. Rollim veltīta piemiņas plāksne, godinot viņa darbu skautu un 

Gaidu idejas popularizēšanā un muzeja izveidošanā.  

 

Pēc jaunās Skautu muzeja ēkas nodošanas ekspluatācijā, otrpus ceļam, Krovalda celtnē atbrīvojās telpas 

Gaŗezera otrā, ārpus Latvijas lielākā Tautas Lietišķās Mākslas muzeja paplašināšanai. Tas nes tautas 

daiļamata meistara Osvalda Grīna vārdu. Tāpat, kā Gaŗezera 50 gadu pastāvēšanas darbība ir 

attiecināma uz ilggadīgi liktiem sabiedriskiem pamatiem, arī O. Grīna Tautas Lietišķās Mākslas muzejs, 

ar savu bagātīgo etnogrāfisko mantu kolekciju, ir veidots uz sabiedriskiem pamatiem. 

 

Tautas Mākslas muzejs ir mākslinieka un rotkaļa Osvalda Grīna realizētais sapnis par novietojumu 

vienkopus lielam latviešu tautas ziedotam un arī viņa personīgi savāktam latvisko daiļamata 

izstrādājumu mantu krājumam. Muzejs veidojās līdz ar Gaŗezeru. 1989. gadā muzejs iekārtojās 

Kronvalda ēkas otrajā stāvā un 2009. gadā, līdz ar Skautu muzeja aiziešanu uz jauni būvēto ēku, izstāžu 

telpas Lietišķās mākslas muzejam dubultojās. Līdz ar to bija iespējams parādīt jauni iekārtotu un plašāku 

ekspozīciju. Patreiz muzeju vada Astra un Jānis Reveliņi. O. Grīna v/n Tautas Lietišķās mākslas Muzeja 



telpas robežojas ar Klinklāva v/n nosaukto galeriju Latvju Mākslas muzejā, kas ir trešais Gaŗezera 

muzejs. 

 

Latvju Mākslas muzejā Klinklāva v/n galeriju vada Līga Ejupe. Kā viņa pati atzinās Mākslas tirgus 

atklāšanas reizē, tad pēdējās nedēļas galvenais darba mērķis ir bijis, lai atlikušajās dienās, pirms 

Gaŗezera jubilejas svinībām, 5 dienās sagatavotu galerijā Mākslas darbu tirgu. To ir veikuši 5 cilvēki, 

kuri katru dienu ir strādājuši no 12 līdz 15 stundām dienā, līdz 400 darbu ir izlikti apskatei un 

pārdošanai. Kā Līga pati teica, tad tas ir darbs, kuru var darīt tikai reizi 50 gados. Liels palīgs 

ekspozīcijas iekārtošanā ir bijis viņas vīrs Imants un, sakarā ar saulaino laiku, mākslinieku darbi ir izlikti 

arī uz balkona ārpus galerijas. Lielu daļu no darbiem aizpilda mākslinieka Ēvalda Dajevska gleznojumi 

lugām, kuras ir tikušas uzvestas viņa dzīves laikā, kā arī skices lugu skatuviskajam ietērpam, pie kurām 

viņš ir strādājis. Šie ir pēdējie no viņa darbu apjomīgā klāsta. Mākslas darbu tirgū bija izstādīti arī citu 

latviešu mākslinieku darbi, kā Leldes Kalmītes, Margaritas Kovaļevskas un arī jaunākās paaudzes 

mākslinieku gleznojumi. Cenas Mākslas tirgus darbiem tikušas vērtētas no dažiem simtiem līdz 

vairākiem tūkstošiem dolāru. Mums pazīstamāko autoru darbi ir, protams, novērtēti augstāk. 

 

No visa redzētā un izjustā Gaŗezera 50 gadu darbības jubilejā gribas novēlēt arvien rūpēties par jaunās 

paaudzes nacionālās gara kultūras un ētikas principu audzināšanas iespējām un darba tikuma 

pilnveidošanu. Arī Gaŗezera muzeji vienmēr būs atvērti tiem, kas tajos dosies savas nacionālās apziņas 

papildināšanai. 

 

Vilnis Trops, Gaŗezerā. 

 

 

 

 


