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Decembra sākumā, ie-
skandinot Ziemassvētku 
laiku, Aizputes sporta cen-
tra hallē satikās vairāk 
nekā 400 dejotāju no 23 
Dienvidkurzemes novada 
un Liepājas pilsētas tautas 
deju kolektīviem. Koncertā 
“No sirds uz sirdi” jauni un 
pieredzējuši tautas deju ko-
lektīvu dalībnieki izdejoja 
mazos deju svētkus jeb daļu 
no nākamā gada dziesmu un 
deju svētku repertuāra. 

Tradīcija vēl  
no Liepājas rajona 
laikiem

Liepājas apriņķa tautas deju 
kolektīvi – jauniešu, vidējās paau-
dzes un seniori – koncertā šogad 
satikās pēc divu gadu pārtrau-
kuma, bet pēc koncerta devās 
uz lielo balli Kazdangas kultūras 
centrā. Gan dejotāji, gan organi-
zatori lielkoncertā svinēja kopā 
būšanu. Šī viņiem bija pirmā lielā 
izdejošanās un kopā sanākšana 
pēc divu gadu pauzes – iepriek-
šējos gados pasākums nenotika 
Covid-19 ierobežojumu dēļ, laik-
rakstam pastāsta aizputniece un 
Dienvidkurzemes novada sabied-
risko attiecību speciāliste kultū-
ras jomā Ilze Elbere. 

Aizputē lielā sadejošanās no-
tiek no 2012. gada – kopš maz-
pilsētā pabeidza sporta halles 
būvniecību. Aizputes kultūras 
darbinieki apņēmās dejošanas 
svētkus rīkot pie sevis – telpu 
plašums un deju laukums atļāva 
vienlaikus kopā pulcēt vairākus 
kolektīvus uz vienas skatuves. 

Sadejošanās koncerti katru 
gadu decembrī bija tradīcija no 
Liepājas rajona Kultūras noda-
ļas laikiem. Iepriekš tautas deju 
dejotāji decembrī, Ziemassvētku 
laikā, satikās katru reizi savā ra-
jona vietā un dejotāju uzņemšanu 
apņēmās pagastu kultūras nami. 

“Nākamgad koncerts atzīmēs 
jubileju – tas notiks 10. reizi,” pie-
bilst I. Elbere, uzsverot, ka šogad 
koncerts bijis interesentu vēl kup-
lāk apmeklēts. Parasti koncerta 
apmeklētāji esot ar deju kolek-
tīvu vadītājiem un dalībniekiem 
saistīti cilvēki – ģimenes locekļi, 
draugi un paziņas. “Šoreiz arī 
tribīnes bija pilnas,” sajūsmināti 
saka aizputniece. 

Noķert svētku sajūtu
“Pēc divu gadu pārtrauku-

ma atkal baudījām sirds siltus 
svētkus Aizputē!” pēc pasākuma 
pauž trīs deju kolektīvu – senio-
ru “Sidrabvilnis” un “Trumpe” un 
vidējās paaudzes dejotāju “Kvēle” 
– vadītāja Ingrīda Lūka. 

Bija paredzēts, ka būs 24 ko-
lektīvi, taču ieradās un piedalījās 
23. Tie bija dejotāji no Lieģiem, 
Grobiņas, Aizputes, Vērgales, Nī-
cas, Priekules, Pāvilostas, Durbes, 
Vaiņodes, Gaviezes un Liepājas, un 
tika izdejotas 20 dejas no gaidāmā 
dziesmu un deju svētku reper-
tuāra. Lielais koncertuzvedums 
“Mūžīgais dzinējs” nākamvasar 
paredzēts vairākas stundas ilgs, 
kurā izdejo kādu latviešiem un 
tradīcijām svarīgu stāstu, vien-
laikus veidojot ornamentus un 
zīmju rakstus. 

Pēc pozitīvām emocijām 
pārpildītā lielkoncerta Aizputes 
sporta centra hallē pasākuma or-

Dejotāju simti satiekas svētkos

ganizatori pateicās un ar skaļiem 
aplausiem un ziediem sveica deju 
kolektīvu vadītājus, bet vislielāko 
paldies un ovācijas saņēma liel-
koncerta virsvadītāja, Aizputes 
pilsētas kultūras darba organiza-
tore, senioru deju kolektīva “Mi-
siņš” un vidējās paaudzes deju 
kolektīva “Kurzemnieks” vadītāja 
Inta Rudzīte, kura pateicās dejotā-
jiem par milzīgo darbu, degsmi un 
nerimstošo vēlmi dejot no sirds.

I. Rudzīte uzsvēra, tā kā deju 
svētki nebija norisinājušies divus 
gadus, šoreiz bijis jūtams milzīgs 
emocionālais kāpinājums gan de-
jotājos, gan arī skatītājos. “Redzē-
jām to, cik pašiem dejotājiem un 
skatītājiem ir svarīga tautas deja 
un ko viņiem tā nozīmē,” pastāsta 
svētku rīkotāja. “Jau vēl pirms 

pandēmijas skatītāji nāca ska-
tīties koncertu, zāle piepildījās, 
ka likās – varētu pietrūkt vietu. 
Koncerti vienmēr sanākuši jau-
dīgi un enerģiski, un prieks, ka 
to novērtē un ar katru gadu nāk 
arvien vairāk un vairāk dejas 
mīļotāju,” pauž I. Rudzīte. Vien-
laikus sadejošanās un kopā bū-
šanas pasākums, kur kolektīvi 
izdejo obligāto repertuāru un to, 
kas jāiemācās deju svētku ska-
tēm, kuras gaidāmas pavasarī, ir 
iespēja dejotājiem paskatīties uz 
citiem no malas, kā arī vadītājiem 
ieraudzīt, kādas kļūdas jālabo. 
“Lai var saprast, kas vēl jāuzla-
bo, kam jāpievērš uzmanība! Bet 
vissvarīgākais, lai jau noķertu 
sajūtu, kāda valda deju svētku 
lielkoncertā!” tā I. Rudzīte. w

AS vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības mi-
nistra amatam izraudzījis 
MĀRI SPRINDŽUKU. Viņš 
pārstāv Latvijas Reģionu ap-
vienību, zināms kā Ādažu no-
vada domes priekšsēdētājs no 
Zaļo un zemnieku savienības, 
bet 7. Saeimā bijis ievēlēts no 
Tautas partijas.

Likumos jau ir ierakstīts viss, 
atliktu tikai tos ievērot, atzīmē 
vides gids Andris Maisiņš. 
Viņš min piemēru: dižkokiem 
ir noteikta 10 metru aizsargjosla 
no vainaga, taču lauksaimnieki 
apar zemi līdz ar saknēm. “Par 
īpaši aizsargājumu augu iznīci-
nāšanu sods ir piecas minimālās 
mēnešalgas. Vai kaut viena lieta 
par to ir ierosināta? Ir jāpanāk, 
lai likumdošana strādātu,” viņš 
pauž. Viņaprāt, administratīvi 
teritoriālā reforma būtu jāatceļ, 
jo pēc pagastu komunālo die-
nestu reorganizācijas nav, kas 
ceļus iztīra. Būtu arī jāmaina 
pašvaldību vēlēšanu sistēma, jo 
mazi pagasti nevar iegūt savu 
politisko pārstāvniecību lielā 
novadā. 

Kultūras ministrs NAU-
RIS PUNTULIS (NA) šai ama-
tā ir jau kopš 2019. gada, ta-
gad tam izvēlēts atkārtoti.

Liepājas teātra direktors 
Herberts Laukšteins uzskata, 
ka kultūras nozarei nepiecie-
šams pastiprināts finansiālais 
atbalsts, jo pašlaik tas ir “palicis 
atlikumā”. “Kultūra bez atbalsta 
nevar. Tā nav komercija, tai ir 
citi uzdevumi, nevis pašai pelnīt 
naudu. Talantus nevar nekā ci-
tādi palielināt, kā tikai atbalstot 
tos finansiāli, jo tagad notiek 
tā, kultūras darbinieki ir spiesti 
meklēt kaut kādus papildu ie-
nākumus.” Tāpat H. Laukšteins 
uzsver, ka visas kultūras noza-
res būtu jāatbalsta līdzvērtīgi, jo 
“kultūra nesākas un nebeidzas 
ar dziesmu svētkiem”. Pēc teātra 
direktora vārdiem, liela nozīme 
jaunās paaudzes kulturālajā iz-
glītošanā ir programmai “Latvi-
jas skolas soma”, kurai šā gada 
otrajā pusē diemžēl tika samazi-
nāts finansējums no 6 līdz 4 eiro 
uz cilvēku. “Tas ir ļoti labs veids, 
kā piesaistīt jauniešus kaut vai 
teātrim. Kad atbalsts tika sama-
zināts, uzreiz sākās problēmas. 
Atvēlot uz vienu personu čet-
rus eiro, paliek bēdīgi,” akcentē  
H. Laukšteins.w

Uzticības 
mandāts 
jaunajai 
valdībai
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Lai uz skatuves koncertā viss būtu, kā nākas, deju 
kolektīvi sanāca kopā jau sestdien pa dienu, lai aizvadī-
tu kopīgu mēģinājumu. 

Pasākuma noslēgumā visi dejotāji vienojās grandiozā fināldejā, kas tikai apstiprina jau zināmo faktu – latvieši ir 
varenākā dejotāju tauta, uzsver mazo deju svētku Aizputē organizatori. PUBLICITĀTES FOTO


