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Koristu pulciņš gaida lielkon-

certu, dziedātājai rokā albums 
“Bailes par ziņģēm”, kas nesen 
atkal izdots vinila skaņuplatē. 
“Mēs esam tālākie dalībnieki, jo 
Rīga ir tuvāk,” saka Garkalnes 
korists Jānis. Kora vadītāja Evita 
Taranda atzīmē, ka tieši tāpēc 
notikums esot tik īpašs, ka šāds 
repertuārs nav ikdiena: “Korim 
tā ir jauna pasaule, bet mums 
šobrīd tas ir vajadzīgs kā cilvē-
kiem. To, ka mēs koncerta laikā 
šeit asaras birdināsim, nebijām 
ieplānojuši. Koncerta vadītāja 
Maija Kalniņa brīnišķīgi pateica 
ievadvārdus dziesmai “Dzimtā 
valoda”, ielika pamatiņu. Ierau-
dzījām publikā, ko dara kundzes 
cienījamos gados, kurām spieķītis 
nolikts maliņā, viņas ir kājās, ar 
gaismiņām telefonā.” 

Dziesmas  
zina no galvas

Uz lielās skatuves jau balsis 
ievibrē pirmais lielkoncerta da-
lībnieks – pērn dibinātā grupa 
“Inde” no Rīgas. Tās dibinātājs 
ir kādreizējais “Līvu” mūziķis 
Modris Šterns. Taču uz mazās 
skatuves vēl dārd tikpat smaga 
roka ritmi. “Par šo grupu nākotnē 
vēl dzirdēs,” saka aizrautīgs klau-
sītājs, liepājnieks Ģirts Jākobsons. 
Grupas “Quickstrike” puiši ir no 
Valmieras, tikai solists, Ģirta dēls 
Reinis – no Liepājas. “Nav īsti ma-
nējā mūzika, bišku par smagu, 
bet galvenais, ka viņiem pašiem 
patīk,” saka tēvs un fans vienā 
personā. Ģirts arī noklausījies 
koru koncertu. “Visas dziesmas 
jau zinu no galvas, es ar viņiem 
esmu uzaudzis, uz visiem koncer-
tiem gājis,” viņš saka par “Līviem”.  

Nevis mūzika, bet revolūcija

“”Līvi” latvietim kā tādam ir 
pamatos. Vienmēr esmu cienījis 
to mūziku, jo tā nebija vienkārši 
mūzika, bet revolūcija,” atzinīgi 
izsakās Reinis. Jaunajai grupai 
“Quickstrike” vienmēr esot prieks 
uzspēlēt. “Mēs varam sēdēt ga-
rāžā, rakstīt materiālu, laiks ir 
izmantots produktīvi, taču viss 
notikums rodas, kad spēlē dzī-
vajā,” uzsver solists.

Pēc “Indes” publika tiek pie 
dejojamas mūzikas – lielkoncertu 
turpina grupas “Otra puse” un 
“Credo”. “Šeit saimnieko sers Luī 
Fonteins, un paldies viņam, ka 

šogad “Līvu” festam ir tik foršas 
mājas!” atzīmē M. Kalniņa. “Kā 
jau koru koncertā konstatējām 
– “Līvi”  nav tikai grupa, tas ir 
dzīvesveids, stāsts, kas iekusis 
katrā no mums. Mūsu tauta būtu 
maķenīt cita, ja mums nebūtu 
“Līvu”.”

Mēs to varam!
“”Līvi” dzīvi!” – šie vārdi skan 

gan koncertā, publikai iekarstot, 
gan tos kā iemeslu atbraukt uz 
dziesmu svētkiem piesauc klau-
sītāji. “Atbraucu līdzi īpašam cil-
vēkam – Guntim Veitam,” kautrīgi 

DAIŅA ĢELŽA FOTOAr “Līvu” krekliņiem lepojās daudzi dziesmu svētku apmeklētāji.

saka Olga. “Ir patīkami, ka kāds 
uzdrošinās kaut ko tādu rīkot. 
Liekas, dzīvība sāk atgriezties.” 
Viņas draudzene Santa jau ie-
priekš bijusi “Fontaine City”. “Ap-
brīnoju, kā cilvēks var uzņemties 
un veidot šo vietu, ļoti skaisti,” 
viņa atzīst.

Jauni ļaudis mīlestību pret 
“Līvu” mūziku pārmantojuši no 
vecākiem, saka vairākas aizput-
nieces. “Kādreiz braucu kopā ar 
viņiem uz “Saldus sauli”,” pa-
stāsta Daiga. Kristīne piebilst, 
ka katram kārtīgam latvietim ir 
jāpatīk “Līviem”. Viņu pašu bērni 
populārās dziesmas pat mašīnā 
dziedot. 

Bet kā tad paši “Līvi”? Grupas 
sastāvā pašlaik muzicē Ainars 
Virga, Guntars Mucenieks, Jānis 
Buķelis, Henrijs Mucenieks, Ed-
gars Silacērps, Ilvars Manfelds 
un Aleksejs Balinskis (Alex). “Jū-
tos super,” vaicāts par atmosfē-

ru “Fontaine City”, saka Ainars 
Virga. “Man doma par šo vietu 
ienāca prātā pirms trim nedēļām, 
kad mēs bijām šeit spēlējuši.” Mū-
ziķis uzreiz bijis pārliecināts, ka 
“Līvu” fests jāsarīko šeit.

Pāvilostu kā fantastisku vis-
pār un Fonteina atpūtas vietu 
augstu vērtē solists Jānis Bu-
ķelis. Daudzu cilvēku sacīto par 
kovidlaika radošu izmantošanu 
viņš sauc par mānīšanos: “Māks-
liniekam vajag skatuvi, vajadzīgi 
koncerti un publika. Mājās vari 
sēdēt un priecāties, cik tur gribi, 
bet tas nav tas.”

“Līvu” svētkiem izdodas arī 
pārvarēt briestošu krīzi. Lai pasā-
kums turpinātos, policija pieprasa 
publikai ievērot zonas – nevakci-
nētie atsevišķi. To kliedzoša pūļa 
priekšā godam nokārto M. Kalni-
ņa: “Ja ne, mums ballīte ir jābeidz. 
Mēs taču to varam? Mūs vieno 
tas, ka esam “Līvu” fani.”w

Grupa “Quickstrike” ar solista Reiņa labāko omi Ināru Ignāti. “Man patīk, es tā plaudēju, 
ka rokas ir sarkanas!” viņa priecājas. 

Starp smagā roka milžiem liriskās un nostalģiskās noska-
ņās uzstājās grupa “Otra puse”. 


