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Gandarījums par kolektīviem

Deju kolektīvi, kuri ir ceļā  
uz XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu  

un XVII Deju svētkiem
◆ Aizkrauklē  
   
* Aizkraukles pagasta deju kopa “Aizkrauklis” (vadītāja Inita Vilciņa) 
* Aizkraukles pagasta deju kolektīvs “Pēda” (Una Stakle, Tatjana 

Žaka)
*  Aizkraukles pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Pēda” (Una 

Stakle, Tatjana Žaka) 
* Aizkraukles kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs 

“Radi” (Una Stakle, Raimonds Porietis)
* Aizkraukles kultūras centra deju kolektīva “Radi” senioru grupa 

(Una Stakle)  
* Aizkraukles kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Zeļļi” (Una 
Stakle, Arina Kuročkina)

◆ Jaunjelgavas apvienībā
* Jaunjelgavas kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs 

“Atvars” (Inese Ermansone) 
* Jaunjelgavas kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Kodoliņš” 

(Gunita Krievāne) 
* Jaunjelgavas kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs 

“Kodols” (Gunita Krievāne) 

◆ Kokneses apvienībā
* Kokneses kultūras centra jauniešu deju kolektīvs (Agra Bērziņa) 
* Kokneses kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Liep

avots” (Inta Balode) 
*  Iršu vidējās paaudzes deju kolektīvs “Irši” (Ilona Ūdre)
*  Bebru vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rats” (Laura Freimane) 

◆ Neretas apvienībā
* Neretas kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi” 

(Inita Kalniņa)

◆ Pļaviņu apvienībā
* Pļaviņu kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Daugaviņa” (Inita 

Reitere) 
*  Pļaviņu kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vidupe” 

(Jānis Reiters)

◆ Skrīveros
* Skrīveru kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzēse” 

(Gita Skudra)
* Skrīveru kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Dižsusuri” (Gita 

Skudra) 

viedokļi

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta  
līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild laikraksts “Staburags”.

10. un 11. lappusi sagatavoja 
 Ināra Sudare

INTA BALODE,  
Kokneses kultūras 
centra vidējās paaudzes 
deju kolektīva  
“Liepavots” vadītāja

— Var teikt, ka lielā-
kās problēmas mums 
radījis tieši kovids. Daži 
to pat izslimojuši vai-
rākkārt, un tā sekas ir 
redzamas mēģinājumos. 
Ir apgrūtināta grieša-
nās, traucēta koordi-

nācija. Tāpēc mums galvenokārt ir jāpiestrādā pēcko-
vida problēmu risināšanā un jāpiedomā par veselību. 
Ja būs spēks kaulos, būs arī dejasprieks.  Kamēr vēl 
visiem nav sākušies atvaļinājumi, mēģinām, bet pēc 
tam dosimies nelielā atelpā. Protams, varētu vēlēties 
arī sastāva papildinājumu, bet pagaidām iztiekam ar 
to, kas ir.  

ILONA ŪDRE, 
Iršu vidējās paaudzes 
deju kolektīva “Irši” 
vadītāja

— Kā jau lauku rajo-
nos, mums lielākā 
problēma ir ar dejotā-
jiem. Reāli uz papīra jau 
tie ir, bet praksē — ne 
vienmēr. Labākas dzī-
ves meklējumos dažs 
aizbrauc pastrādāt uz 
ārzemēm, dažs strādā 

par tālsatiksmes autovadītāju un līdz ar to nav uz vie-
tas. Vasarā jau tāda īsta atpūta neiznāks — gatavoja-
mies tepat pagastā Jāņu koncertam, ir mums ielūgums 
uz Ķeipeni, dejosim arī vienās vietējās kāzās. 

INITA VILCIŅA,  
Aizkraukles pagasta deju kopas “Aizkrauklis” vadītāja

— Mūsu lielākā vēlēšanās, lai mums būtu jauni tēr-
pi, jo divos kovida gados mainījušās  dejotāju auguma 
aprises, neviens jau jaunāks nepaliek. Diemžēl mums 

jau nav desmit kārtas  
kā bagāto pašvaldību 
kolektīviem, tāpēc daž-
brīd vajadzīgs radošs 
piegājiens, lai tērpus 
veiksmīgi pielabotu. 
Kolektīvā dejo seniori, 
un kopā sanākšana 
vienmēr sagādā prie-
ku, tā ir izraušanās no 
ierastās vides un, kā pa-
ši sakām, iespēja emo-
cionāli izkustēties. Labprāt savā pulkā uzņemtu arī 
jaunus dalībniekus, vecums  nav šķērslis — mums ir 
trīs, kā paši smejamies, 18 gadnieki (īsto skaitli lasīt no 
otra gala — I. S.), tāpat arī pieredzei nav lielas nozī-
mes — ir tādi, kas pirmo reizi dejojuši  60 gados. Vien-
kārši pulkā ir jautrāk. Jūlija beigās mums būs tradicio-
nālais noslēgums — radošā nometne, un tad jau 
augusta otrajā pusē atsāksim mēģinājumus.

GUNITA KRIEVĀNE, 
Jaunjelgavas kultūras 
centra jauniešu deju 
kolektīva “Kodoliņš” 
un vidējās paaudzes 
deju kolektīva  
“Kodols” vadītāja

— Tādu īpašu prob-
lēmu nav, bet to gan 
nevar noliegt, ka ko-
vida laiks ietekmējis 
jauniešus,  viņi kļuvu-

ši citādāki, izveidojušies citi paradumi. Atelpa pa vasa-
ras vidu nekāda nesanāks, jo 5. un 6. augustā piedalī-
simies vērienīgā  lieluzvedumā ar Uģa Prauliņa mūzi-
ku, kurā ap 10 000 dalībnieku — deju kolektīvi un 
kori no Latvijas — tiksies dejotāju un dziedātāju svēt-
kos, savukārt 23. jūlijā dosimies uz pasākumu “Sēlija 
rotā”. Seminārā uzsvēra, ka jākrāj koncertu pieredze, 
tāpēc labprāt dotos arī kādos koncertos, bet viss jau 
atkarīgs no finansēm. Jaunjelgavas novadā kultūrai bi-
ja ļoti liels atbalsts, cerēsim, ka tāds būs arī Aiz kraukles 
novadā.  

Aizkraukles novada skatuviskās dejas 
kolektīvu virsvadītāja ir  Una Stakle. 
Tēlaini runājot, viņa pārskata visu 
spēles laukumu. Par viņu var teikt: zina 
drēbi, jo pati vada piecus deju kolektī-
vus. Viņa ar “Staburagu” dalījās pirms-
svētku pārdomās.

— Mans uzskats, ka bez izglītības un 
kultūras valsts nevar pastāvēt, tai nav savas 
identitātes un nākotnes. Diemžēl mums 
kultūra bieži vien kā tāda sērdienīte  tiek 
aizbīdīta vistālākajā kaktā. Netiek pienācīgi 
atbalstīts un  novērtēts kolektīvu vadītāju 
darbs. Kaut vai paldies pateikts. No malas 
skatoties, jau liekas, ka viss pats no sevis 
notiek, taču deju kolektīvu vadītāju mel-
nais darbs jau ir kā neredzamā fronte — to 
grūtumu, dažkārt pat izmisumu, ko esam 
piedzīvojuši šajos divos gados, grūti izstās-
tīt. Apbrīnojama ir deju kolektīvu vadītāju 

uzņēmība, kuri piedevām  strādā otrā dar-
bavietā, un vēl spēja noturēt kolektīvu. Ko-
vida  laiks jau ir darījis savu — cilvēki mai-
nījuši paradumus, nodarbošanos, un nā-
kas krietni vien nopūlēties, lai vienu vai 
otru dejotāju atvestu uz mēģinājumu. 
Laiks rit, un noveco arī vadītāji — jādomā 
par jaunajiem, bet vai viņi gribēs nākt?  
Starp citu, mēs esam vienīgais novads, ku-
rā nav sava koncertmeistara. Savulaik tā 
tika uzskatīta par ekskluzīvu lietu, un tagad 
šo situāciju uzskata pašu par sevi saprota-
mu.  Neskatoties uz šīm skumjajām pārdo-
mām, es patiešām biju gandarīta, ka līdz 
šim semināram  bija tikuši visi 18 kolektīvi. 
Varēja jau  redzēt, kurš vairāk strādājis, 
kurš mazāk, bet, salīdzinot ar Madonas ko-
lektīviem, var teikt, ka esam līdzvērtīgi. 
Seminārā blakus man sēdēja māksliniecis-
kais vadītājs Jānis Purviņš. Viņš,  tāpat kā 
es, visu koncerta laiku smaidīja, jo nebija 

jau svarīgākais tas, ka vienam vai otram 
sajūk deju solis vai kaut kas aizmirstas, bet 
gan sajūta, ka mēs dejojam, ka mēs varam!

Seminārā bija daudz mākslinieciski augst-
vērtīgu priekšnesumu. Trīs Aizkraukles no-
vada kolektīviem bija daļēji apgūts reper-
tuārs, bet tas absolūti neko neietekmē, un 
kolektīvi turpinās gatavoties svētkiem. Žū-
rija atzīmēja, ka visas dejas izdejojām, arī 
vairākas tās, kas šogad nebija jāapgūst. Man 
ļoti  svarīgi bija tas, ka seminārā līdzās bija 
un atbalstu sniedza Aizkraukles novada 
Kultūras pārvaldes darbinieku komanda, 
viena nebūtu tikusi galā.

è  10. lpp.

GANDARĪTA.  Aizkraukles novada 
skatuviskās dejas kolektīvu virsva
dītāja  Una Stakle ir priecīga, ka 
līdz deju semināram nokļuva visi 18 
kolektīvi.  

Kārļa Ieviņa foto

— Kāda jūsu kolektīvā ir lielākā problēma ceļā uz  Dziesmu un 
Deju svētkiem?  


