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  Pagājušā gada otrajā pusē Rīgā atvēra 
Matiasa Boša (Matthias Boosch) grāmatu 
Black Friday un citi stāsti par Latviju. Tajā 
iekļauti stāsti par viņa pieredzēto Latvijā, 
nepilnu gadu pavadot Limbažos un vieso-
joties Salacgrīvā. Matiass Latvijā un Igau-
nijā pats prezentēja savu darbu - interesen-
tiem sniedza ieskatu grāmatā ar lasījumiem 
un diskutēja par tajā atainoto. Sarunai ar 
Matiasu tikāmies tieši pirms viņa mājup-
ceļa uz Vāciju, kad rakstnieks tikko bija 
atbraucis no tikšanās ar lasītājiem Igauni-
jā. Braucienā uz Baltijas valstīm Matiass 
devās kopā ar savu grāmatas izdevēju un 
draudzeni Hjenu (Hoang Thu Hien). 
  Grāmatā iekļauti 16 pieredzes stāsti par 
Matiasa dzīvi pirms vairākiem gadiem un 
vēlāku ciemošanos mūsu valsts dažādās 
pilsētās. Stāsts par viņa nonākšanu līdz 
šim darbam ir neparasts. Matiass studēja 
ģermānistiku, grāmatzinības, publicistiku 
un savu nākotni saistīja ar rakstniecību. 
Viņa ģimene un draugi par šādu izvēli ne-
bija sajūsmā. Sak’, rakstniecība nav droša, 
lielu peļņu nesoša un stabila profesija, tā-
dēļ puisim jāmācās kaut kas cits un jāatrod 
darbs, rakstīšanu atstājot kā brīvā laika no-
darbi. - Lai pierādītu savējiem, ka domāju 
nopietni, viņiem solīju 8 mēnešus rakstīt 
un tad skatīties, kā viss attīstīsies. Lai ras-
tu iedvesmu, Matiass nolēma aizceļot no 
dzimtenes. Latvija par galamērķi izvēlēta 
nejauši. - Gribēju dzīvot kopā ar tās vietas 
cilvēkiem un klausīties viņu stāstos. Un 
tā 2005. gada vēlā rudenī Matiass ieradās 
Latvijā un par dzīvesvietu turpmākajiem 
8 mēnešiem izraudzījās Limbažus, lai arī 
neko daudz par mūsu pilsētu nezināja. Ma-
tiasam bija paziņa žurnālists, kura ģimenei 
piederēja dzīvoklis Limbažos. Rakstnieks 
to sāka īrēt. Draugu šeit viņam ierašanās 
brīdī vēl nebija. Braucot autobusā, Ma-
tiass sadraudzējās ar toreizējo limbažnie-
ku Ingaru, kurš vācieti varēja iepazīstināt 
ar citiem vietējiem. Vācietis ar Ingaru un 
viņa ģimeni joprojām uztur kontaktus. Ar 
daudziem Matiass iepazinās, vienkārši 
staigājot pa ielām. - Cilvēki bija atsaucīgi 
un atvērti. Varēju ar viņiem viegli komu-
nicēt. Mana draudzene, kura studēja Tal-
linā, atzina, ka viņai ar vietējiem bijis ļoti 
grūti iepazīties. Igauņi nav tik atvērti. Vē-
lākā pieredze, pašam apmeklējot arī Lietu-

Vācu rakstnieks sirdī un grāmatā glabā 
labas atmiņas par dzīvi mūspusē

vu un Igauniju, liecina, ka Baltijas valstīm 
ir gan pietiekami daudz līdzību, gan atšķi-
rību. - Jums ir kopēja vēsture, kas vieno. 
Man šķita, ka mūsdienās Igaunija vairāk 
grib biedroties ar Skandināvijas valstīm, 
bet Lietuva - ar Poliju, nevis būt Baltijas 
valstu kopā. Tas arī rada savstarpējās at-
šķirības, - spriež M. Bošs. 
  Viens no lielākajiem pārsteigumiem 
un piedzīvojumiem pirms desmit gadiem 
mūspusē atbraucējam bija aukstums un 
sniegs. - Arī Vācijā mums ir sniegs, bet ne 
visos apgabalos. Dzīvoju Reinas-Maincas 
apgabalā, kur ir silts klimats, tādēļ sniegs 
ir reti. Ja arī uzsnieg, tad paliek īsu brīdi. 
Kamēr dzīvoju Limbažos, te vienu nedēļu 
bija pat -30 grādu. Iespējams, tādēļ manā 
darbā dominē ziemas apstākļi. Piedzīvoju-
mu stāstu vidū iekļauts arī viens autobio-
grāfisks. - Lielākoties grāmatā lasāmais 
ir fikcija, ko iedvesmoja piedzīvotais, bet 
daži stāsti ir biogrāfiski un atklāj to, kas 
ar mani šeit notika. Piemēram, par to, kā 
mani un dzīvokli apzaga. Šis bija viens no 
ne tik labiem notikumiem, bet lielākoties 
manas atmiņas ir pozitīvas, - atzīst rakst-
nieks. 
  Jautāts, vai mazie un klusie Limbaži  
M. Bošam nebija par mierīgiem, viņš at-
bild noliedzoši. - Dzīvoju netālu no Main-
cas, kurā ir apmēram 200 000 iedzīvotā-
ju. Līdzās ir Frankfurte ar vairāk nekā 

600 000 iedzīvotāju. Visu dzīvi esmu pava-
dījis pilsētā, tādēļ būšana ārpus tās man 
ir interesanta. Dzīves periodā, ko pavadīju 
Limbažos, man tieši vajadzēja dzīvot klu-
sākā vietā. Dzirdēju, ka ir latviešu autori, 
kuri, lai koncentrētos darbam, devušies uz 
Sibīriju. Es devos uz Latviju, - pajoko sa-
runbiedrs. 
  Pēc Limbažos pavadītā nepilnā gada 
Matiass Latvijā ciemojies vēl divas reizes. 
Vienā no tām šejienes draugi viņu aizveda 
uz Jāņu svinībām Salacgrīvā. - Man tie ļoti 
patika. Tie bija īpaši saulgrieži, tajos bija 
daudz saistošu svētku rituālu. Viens stāsts 
manā grāmatā veltīts tieši šiem Jāņiem. 
  Dzīvojot Limbažos, Matiass daudz lai-
ka veltīja rakstīšanai - noveles tapa viena 
pēc otras. Tās gan pagaidām nav publi-
cētas. Iespējams, kādreiz tas tiks izdarīts. 
Domas rakstīt par piedzīvojumiem Latvijā 
tolaik viņam vēl nebija. - Atgriezies Vāci-
jā, savējiem un citiem cilvēkiem stāstīju, 
kā man šeit klājās. Viņi mudināja to pie-
rakstīt. Vairākus gadus atteicos to darīt, jo 
tas nebūtu tas, ko es saprotu ar literatūru. 
Man šķita, ka grāmata iznāks pārāk auto-
biogrāfiska. Klausītājiem tomēr stāsti pa-
tika un viņi mani pierunāja rakstīt. Tādēļ 
šis darbs tapa vēlu pēc dzīvošanas Lim-
bažos. Bija jāpaiet laikam, lai pats būtu 
drošs, vai tiešām vēlos to rakstīt, - skaidro 
sarunbiedrs. 

  Matiass uzsver, ka viņa grāmata nav jā-
uztver kā informatīvs materiāls par Latvi-
ju. Tā vairāk ir kā rosinājums nezinātājiem 
apmeklēt mūsu valsti, nesekojot tradici-
onālajiem maršrutiem. - Uz diskusijām at-
nākušie sprieda, ka Latvija parādīta sliktā 
gaismā, jo pārāk liela loma daudzos stās-
tos atvēlēta alkoholam un cittautieši tādē-
jādi varētu padomāt, ka Latvija ir vienas 
vienīgas alkohola dzīres. Manuprāt, neva-
jadzētu rakstīto uztvert pārāk nopietni. Ja 
es to pieredzēju, kādēļ gan nevarētu par 
to rakstīt? Tikšanās laikā Liepājā man bi-
ja interesanta situācija. Universitātē tieši 
spriedām par alkohola pārāk lielu attēlo-
šanu, bet vēlāk devāmies uz svinībām Vā-
cu namā, kurās dzēra ļoti daudz grādīgā… 
Pagaidām grāmata interesentiem pieejama 
oriģinālvalodā (vācu), bet, iespējams, to 
kādreiz varētu iztulkot latviski un anglis-
ki. Šo izdevumu interesenti var iegādāties 
grāmatu un kultūrpreču mājā NicePlace 
Mansards Rīgā vai pasūtīt izdevniecībā 
Baltart.
  Black Friday un citi stāsti par Latviju 
ir Matiasa otrā grāmata. Pirmo viņš sarak-
stīja par 11. septembri. Iedvesmu tai viņš 
smēlās ceļojumā uz ASV. Sarunbiedrs 
stāsta, ka darbs ir satīriska un politiska no-
vele par 11. septembra notikumiem. Grā-
matas galvenie varoņi ir liela skudru ko-
lonija, kurai uzbrūk un tā vēlāk uzbrucē-
jam dod prettriecienu. Jautāts, vai viņam 
padomā nākamā grāmata, M. Bošs atbild 
apstiprinoši. Patlaban viņš strādā pie trešā 
darba, kurā solās dalīties savos iespaidos 
un pārdomās par savulaik Maincā noti-
kušo plašu alternatīvās kultūras nometni. 
Matiass iesaistījās tās organizācijā. - Tajā 
laikā par šo pasākumu ļoti daudz domā-
ju. Tas bija interesants laiks un man radās 
daudz saistošu atziņu, - teic rakstnieks.
  Pagaidām Matiasam grūti spriest, vai 
viņš vēl kādu reizi apmeklēs Latviju, taču 
to noteikti vēlētos. - Šajā braucienā mums 
bija saspringts grafiks, dodoties no vienas 
pilsētas uz otru. Draudzene Latvijā ir pir-
mo reizi un mums nebija laika apmeklēt 
kādas vietas vai objektus. Varbūt atgriezī-
simies šeit vasarā, - prāto vācu rakstnieks. 
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  Limbažu novadā īstenots pirmais no 
LEADER atbalstītajiem projektiem šajā 
plānošanas periodā. Pagājušā gada noga-
lē pie sabiedriskā centra Lādes Vītoli tika 
izveidots rotaļlaukums. Patlaban LEADER 
finansējuma apgūšana sāk uzņemt apgrie-
zienus. Limbažu novadā jau notikuši divi 
iepirkumi. Ir skaidrs, ka SIA Salacgrīvas 
montāžnieks par 16 138,36 eiro (bez PVN) 
Ķirbižu vides izglītības centram Meža 
muzejs izstrādās tehnisko shēmu apku-
res sistēmas ierīkošanai ar elektriskajiem 
infrasarkano staru sildītājiem, kā arī īste-
nos šo projektu. Galīgais lēmums vēl nav 
pieņemts par to, kurš šūs tautastērpu kom-
plektus Limbažu pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvam Lādezers. Šajās dienās 
tiek gaidīti arī priekšlikumi iepirkumā par 
hokeja un florbola laukuma izbūvi Pocie-
mā.
  Vietējo rīcības grupu mājaslapās var 
uzzināt informāciju par mūspuses projek-
tiem, kam jaunajā plānošanas periodā gūts 
LEADER atbalsts. Braslas teritorijā tie  
ir 36. Šī vietējās rīcības grupa aptver ne 
vien daļu Limbažu novada, bet arī nova-
dus no bijušā Valmieras un Cēsu rajona. 
Jāsecina, ka labāk idejas ģenerējušas un 

pamatojušas bijušā Limbažu rajona terito-
rijas biedrības un pašvaldības, jo 25 pro-
jekti no apstiprinātajiem iesniegti no mūs-
puses. Teju puse ir no Alojas novada. Alo-
jā gatavojas ražot paletes, pāris uzņēmumu 
uzlabos materiāli tehnisko bāzi. Joprojām 
aktīvi darbosies biedrība Ungurpils ezera 
saimnieks, kas divos projektos iecerējusi 
radīt infrastruktūru nodarbēm dabā. Alojā 
turpinās attīstīt rotaļlaukumu un iespējas 
nodarboties ar galda tenisu. Atbalstīta arī 
pašvaldības iecere iegādāties pārvietojamo 
skatuvi. Staiceles brīvprātīgo ugunsdzēsē-
ju biedrība plāno iegādāties komplekso 
ugunsdzēsības aparātu un vienu ekipēju-
ma komplektu, lai nelaimes brīdī palīdzība 
būtu tuvāk. Savukārt Rozēnu - Staiceles 
ev. lut. draudze piesaistījusi finansējumu 
sava dievnama fasāžu vienkāršotai atjau-
nošanai. Ozolmuižā veidos infrastruktūru 
sporta un atpūtas aktivitātēm.
  Limbažu novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas vadītājs Ģirts Ieleja stāsta, ka vi-
si pašvaldības Braslā iesniegtie projekti 
ir guvuši atbalstu, Jūrkantē to ieguvuši 
seši (diviem atteikts). Bez jau iepriekš no-
sauktajiem projektiem pašvaldība Vidrižu 
pagastā veidos sociālā atbalsta centru. At-

balstītas arī biedrību ieceres: Pociemā uz-
stādīs āra trenažierus, Limbažos būs telpas 
fotobiedrībai, attīstīsies nodarbes roboti-
kas un automodeļu darbnīcās, Lādezerā 
veidos āra sporta zāli, Augstrozes med-
nieki mainīs jumtu savam saieta namam. 
Limbažu jātnieku klubs Ērmu staļļos tiks 
pie jāšanas laukuma mobila nožogojuma. 
Divus projektus īstenos arī lēdurdzieši -  
tiks iegādāts netradicionāla sporta inven-
tārs un biedrība Kamolītis veidos zaļo 
veselības upi. Lielāko publisko finansēju- 
mu - 34 443,82 eiro - no brasliešiem guvu-
si iecere Nabes muižas kompleksā veidot 
jaunu uzņēmumu - metālapstrādes darbnī-
cu.
  Informācija Jūrkantes mājaslapā lieci-
na, ka t.s. lauku līdera finanses piešķirtas 
19 projektiem. Atkal salīdzinoši maz pro-
jektu ir saistīti ar uzņēmējdarbību. 3 uzņē-
mēji veidos vai attīstīs jau esošos tūrisma 
pakalpojumus. Pārstrādes nozari plānots 
attīstīt Viļķenes Kronīšos. Septiņas iece-
res saistās ar dzīvesvides sakārtošanu un 
brīvā laika pavadīšanu, bet astoņi projekti 
tendēti uz vēsturiskā kultūras mantojuma 
saglabāšanu. Tiks šūti tautastērpi (viļķe-
niešiem un skultiešiem), strādāts pie baz-

nīcu (Liepupes un Lielsalacas ev. lut.) ēku 
sakārtošanas, labiekārtos parkus (Ārciemā 
un Skultē). Viļķenes skolas senajā klētī 
veidos muzeju-saieta namu, savukārt Sa-
lacgrīvā labiekārtos sporta un atpūtas lau-
kumu. Korģenē iecerēts veidot saieta zāli, 
bet Svētciemā konferenču telpu. Viļķenes 
kultūras namam gādās kvalitatīvu gaismas 
tehniku, savukārt Liepupē radošās apvie-
nības Vāgūzis telpām - akustisko sistēmu. 
T.s. zivju līdera nauda piešķirta četriem 
projektiem. Piesaistot šīs finanses, labie-
kārtos Mekes viesnīcu, izbūvēs skatu torni 
un stāvlaukumu pie Kuivižu identitātes 
zīmes. Antropogēnās slodzes mazināšanai 
Salacgrīvas novadā veidos noejas un lai-
pas kāpu zonā. Šis no jūrkantiešiem būs 
finansiāli dārgākais projekts - tam iegūts 
63 000 eiro publiskais finansējums. Vēl 
gūti līdzekļi Lielsalacas luterāņu dievna-
ma sakārtošanai, iecerēts atjaunot vēstu-
risko dakstiņu jumtu. Un tie vēl nebūs visi 
projekti, ko īstenos vietējās rīcības grupas 
Jūrkantes darbības zonā. LEADER finan-
šu maisam gals jaunajā plānošanas periodā 
beidzot ir vaļā!
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