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“Patīk, ka šī vieta tiek apdzī
vota. Latviešu tik daudz.” “To jau
kāko gaidām, gribam Jūras spēku 
orķestri dzirdēt,” atzīmēja Jānis. 

Uz lielās skatuves svētku 
apmeklētāji tikās ar mūsdienu 
deju studiju “Rotaļa”, “Workout 
Generation” ielu vingrotājiem, 
Liepājas pilsētas 2. mūzikas sko
las audzēkņiem, Liepājas ceļojošo 
leļļu teātri “Maska”, līnijdeju gru
pu “DejotPrieks” un Liepājas Ne
atkarīgā teātra aktieriem. Parka 
teritorijā atradās Zemessardzes 
44. kājnieku bataljona ekspozīcija 
un Bērnu mākslas skolas plenēra 
darbu izstāde par Sv. Trīsvienības 
katedrāles tēmu. Ar trikiem prie
cēja ceļojošais cirks “Beztemata”. 
Uz atsevišķas skatuves gaisu tri
cināja jaunie rokmūziķi. 

Karostas vēstures pētnieks 
Juris Raķis “Karostas spēka cilvē
ka” titula pasniegšanas ceremo
nijā atzīmēja, ka šo svētku norise 
nebūtu iespējama bez spēka: “Tā
pat kā pirms 102 gadiem apzinā
jāmies savu spēku un izcīnījām 
savai zemei un tautai brīvību. Tā
pēc šis parks nes Lāčplēša vārdu, 
jo tas mums ir simbols spēkam.” 

Titulam bija pieteikti septiņi 
cilvēki. Par pirmajiem tā ieguvē
jiem kļuva baptistu sludinātājs 
Mārcis Dejus ar sievu Agnesi, 
kuri ved ļaudis dzīves ceļā ar 
Dievu un atbalsta ģimenes. Ti
tuls piešķirts “cilvēkam ar vēju 
galvā” – sērfkluba un kafejnīcas 
“Rietumkrasts”  īpašniekam Vil
māram Bogdanovam, kurš veici
nājis sabiedrisko un sporta dzīvi.

“Karostas spēka cilvēks” ir arī 
aģentūras “Nodarbinātības pro

Karostas spēku svin pa īstam

jekti” direktors Vairis Šalms par 
ieguldījumu rajona sakopšanā. 
Viņa vadībā parki no necaureja
miem džungļiem pārvērsti skais
tās pastaigu vietās. Viņš kopā ar 
ģimeni aktīvi iesaistījās svētkos, 
priecājoties, ka Karostā atgrie
žas cilvēki un ir tik daudz bērnu. 
“Parciņš ir smuks, tikai vajadzētu 
vairāk labiekārtot,” viņš atzina. 

Organizatoru balvu un goda 
rakstu par atbalstu svētkiem 
un vēstures pētīšanu pasniedza 
J. Raķim. 

Biedrības “Baringtons K2” va
dītāja Kristīna Lieģeniece teica, 
ka šogad laiks lutinājis un cilvēku 
bija daudz vairāk nekā pērn lietus 
laikā. Parku apgūstot pamazām, 
šogad veiksmīgi izlikta izstāde, 
un rīkotāji jau redzot, kurus 
stūrīšus apdzīvot nākamvasar. 
“Doma ir svētkus rīkot katru 
gadu augusta otrajā sestdienā,” 
norādīja biedrības pārstāve Baiba 

Daudzi bērni pa parku skraidīja ar pašu darinātiem zobeniem rokās. Meistardarbnīcās 
varēja tikt arī pie pašu rokām gatavotām lellītēm.

“Gaidām pašu labāko,” svētku apmeklētāji teica par Jūras spēku orķestri. Tas diriģenta Andra Rasmaņa vadībā nelika 
vilties, tāpat arī orķestra rokgrupa “Vairogs”.

Pirmo reizi svētkos bija Literārā telts. Rakstnieki no 
Piejūras pilsētu literārās akadēmijas Gundega Rezev-
ska, Gunita Lagzdiņa un Rodžers de Kūrs lasīja savus 
darbus un mudināja būt radošiem arī citiem. Gunita 
Lagzdiņa (no kreisās) apbalvo ar našķīti cilvēkus, kas uzraks-
tījuši savus spēka avotus, aprakstījuši vai uzzīmējuši latviešu 
sakāmvārdu, kā arī noskaidrojuši savu spēka kodu. “Šis pie-
dāvājums bija tik populārs, ka izbeidzās visas simt kopijas, 
cilvēki gribēja to uzzināt pat saviem mājdzīvniekiem,” stāsta 
Gunita. Vainagos ar spēku ausīs viņa izmantojusi Imanta 
Ziedoņa dzeju no krājuma “Es ieeju sevī”. 

Uzkabes vesti un ķiveri 
zemessargi piedāvāja 
uzlaikot. Vestes kaba-
tās saiet pārtika, ūdens, 
granātas, maskēšanās 
krēms un daudz kas cits. 
Nieka 20 kilogrami kopā 
ar ieroci. “Daudzi nezina, 
kas ir zemessargs, domā, 
ka tā ir profesionāla armija, 
kur astoņos jānāk uz darbu. 
Stāstām, ka šī ir brīvprātīga 
organizācija,” saka seržants 
Normunds Tapiņš. Jaunā 
taktiskā mašīna “Polaris” tik 
ļoti patika bērniem, ka viņi 
skrēja pa parku tai pakaļ. 
“Piegādā munīciju, patruļās 
var braukt, uz tās var novie-
tot ložmetēju. Ļoti piemē-
rots bezceļnieks mūsu mežu 
apvidiem,” atklāj kaprālis 
Kristaps Brēdiķis.

Vigule. “Latvietis spēku rod un 
izpauž dažādos veidos. Karosta 
ir pilna ar kontrastiem, un svētki 
tādi ir. Tos rīkojam primāri Kar
ostas kopienai, un viņi paši arī 
iesaistās to tapšanā. Nevis atnāc 
paskatīties, bet svini pa īstam!” 
Protams, ļoti gaidīti ir viesi, kat

ru gadu šeit esot liepājnieki, kas 
Karostā iegriezušies pirmoreiz.

Titulu “Karostas spēka cil
vēks” arī nostiprinās par tradī
ciju. “Gribam, lai tā palīdz cil
vēkus pacelt un pateikt paldies 
no daudziem,” atzina B. Vigule. 
Vārdi pieteikumos atkārtojušies, 

tas arī palīdzējis noteikt pirmos 
titula ieguvējus. “Šeit ir redza
mie darītāji, par kuriem zina, kā 
Kar ostas cietums un Juris Ra
ķis, bet šajā gadījumā izcēlās 
tie, kurus nemanām ikdienā, bet 
viņu darbi te ir redzami,” teica 
K. Lieģeniece.w
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