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Inese LūsIņa,  
foto – krIstaps kaLns

H
oreogrāfs, ilggadējais Rīgas 
Tehniskās universitātes 
tautasdeju ansambļa 
Vektors vadītājs un Latvijas 
Deju svētku virsvadītājs 
Uldis Šteins ir vienīgais, 

kurš nu jau 58 gadus strādājis ar vienu 
tautasdeju ansambli, kas krāšņā koncertā 
martā nosvinēja 60. jubileju. Viņa vadībā 
tas arvien bijis viens no vislabākajiem 
Latvijā. 2016. gada nogalē uzticējis kolek-
tīva vadības grožus Dagmārai Bārbalei, 
Šteins tagad dod padomus asistenta 
statusā un turpina vadīt Vektora vidējās 
paaudzes kolektīvu, kuru izveidojis 2000. 
gadā. 55 gadi pie Vektora stūres – tie ir 
2500 koncertu vairāk nekā 140 vietās 
Latvijā un ārpus tās, 52 ārzemju turnejas 
uz 29 valstīm, dalība 22 starptautiskos 
festivālos, godalgas četros konkursos. 
Ansamblī dejojuši teju 600 dalībnieku, 
iestudētas ap 450 dejām un 20 tematiskās 
koncertprogrammas. 2008. gadā Vektors 
ierosināja un īstenoja Ginesa rekordu 
kategorijā visgarākā deja, iesaistot vairāk 
nekā 2000 Latvijas dejotāju.

Pats Šteins sevi par horeogrāfu gan 
neuzskata, jo pēc profesijas ir inženieris 
un visu mūžu nostrādājis Rīgas kinostu-
dijā – no iekārtu inženiera līdz direkto-
ram. Visu, kas saistīts ar dejošanu, viņš 
darījis no darba brīvajā laikā. Tāpēc Dejas 
balva, ko viņam par mūža ieguldījumu 
dejas mākslā 29. aprīlī pasniegs Mihaila 
Čehova Rīgas Krievu teātrī, viņaprāt, ir 
apbalvojums mākslinieciskajai pašdarbī-
bai, amatiermākslai, kas veido personības 
un apliecina tautas talantīgumu. Izrādās, 
arī tur nepieciešama matemātiķa domā-
šana. Par to simtprocentīgi pārliecinātais 
Uldis Šteins dejotājiem mēdz atgādināt, 
ka «Ņūtona likumu neviens nav atcēlis», 
un pats tiek dēvēts par dejas inženieri.

Kāpēc tā slavējat inženierus un 
matemātiku?

Inženieri un matemātika māca atrisi-
nāt uzdevumu un nonākt pie rezultāta. 
Lai sasniegtu rezultātu (jebkurā darbā!), ir 
jābūt, pirmkārt, skaidram mērķim: ko tu 
gribi panākt? Kaut kādam gala rezultātam 
ir jābūt, pat ja tu darbojies ar bezgalībām 
un mainīgiem lielumiem. Otrkārt, mate-
mātika iemāca izvēlēties pareizo paņē-
mienu, tas ir – pareizo formulu. Nav jau 
skunste pēc formulas izrēķināt, bet ir 
skunste atrast pareizo formulu. Tas ir – 
atrast pareizo paņēmienu kopumu un 
vajadzīgos līdzekļus, lai sasniegtu mērķi. 
Tā mums šodien pietrūkst visās jomās. It 
sevišķi politikā.

Esmu beidzis Rīgas Politehnisko 
institūtu. Man ir diploms, kurā rakstīts, 
ka mana profesija ir inženieris elektrome-
hāniķis, un mana specializācija ir rūpnie-
cības un transporta elektriskās iekārtas. 
Visu laiku varēju strādāt jebkurā no šīm 
jomām, bet tagad visiem ir vajadzīgs 
sertifikāts.

Dejas inženiera 
pareizā formula

Dejas balvas par mūža ieguldījumu 
saņēmējs Uldis Šteins par to, kā būtu 
organizējami Dziesmu un deju svētki 
un kāpēc viņam nepatīk «projekti» un 
«koncepcijas»


