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zatori, tad gan viņu vairs nebūs.
Un var pieriebties?
Pirmkārt, dalībniekiem un viņu 

ģimenes locekļiem, bez kuru līdzdalības 
viņi nevarētu dziedāt korī un dejot, nav 
iespējas nopirkt biļetes uz Dziesmu 
svētkiem. Otrkārt, Saeima nolemj, ka 
nākamā diena pēc noslēgumkoncerta ir 
brīvdiena visā Latvijā. Kāpēc publikai?! 
Un visi – ekonomisti, finansisti – skaita, 
cik tautsaimniecība pazaudē, par cik 
samazinās nacionālais kopprodukts. 
Iedodiet brīvdienu tikai svētku dalībnie-
kiem – un tikai dejotājiem un dziedātā-
jiem, jo viņiem ir vislielākā fiziskā slodze 
un viņi ir pamats. 

Treškārt, organizētājiem jāmaina 
attieksme. Bija elektroniski jāreģistrējas 
uz katru mēģinājumu, un izpilddirekcijai 
ir tiesības kavētājus izslēgt no saraksta. 
Nu piedodiet, pat čekas laikā tādas 
kontroles nebija. Man vidējā paaudzē ir 
trīspadsmit pāru, bet deju izpilda astoņi, 
un pārējiem nav jānāk, ja viņu deju 
pašlaik nemēģina!  Mūs – vairāk nekā 
500 Latvijas kolektīvu vadītāju – pirms 
svētkiem sasauca uz apspriedi. Vispirms 
drošības instrukcija stadionā. Iekšlietu 
ministrijas pārstāvis, tāds apjucis, 
pavēstīja: jums jāatgādina saviem dalīb-
niekiem, ka Mežaparkā čurāt uz kokiem 
nedrīkst. Viņš – man, lai es – kolektīva 
dalībniekiem? Kas viņi vakar no koka 
nokāpuši? Nākamais no Veselības minis-
trijas: atgādiniet dejotājiem, sevišķi 
senioriem, ka jāpaņem līdzi pastāvīgi 
lietojamās zāles. Mana māsa ir daiļama-
ta meistare, auž tautastērpus. Viņai bija 
jātirgo svētku noslēgumkoncerta laikā 
Vērmanes dārzā. Nācies, jo bijis jāparak-
sta līgums: ja tajā vakarā netirgos, būs 
baigais sods. Nu kur var būt vēl lielāks 
idiotisms? Tajā vakarā visi bija Mežapar-
ka estrādē vai mājās pie televizora. 
Vadītāju bezjēdzīgā nīkšana visu dienu 

rindās Olimpiskajā centrā bija vispār 
ārpus saprašanas. Lūk, izpilddirekcijas 
domāšanas līmenis! Svētku norisē viss 
kaut kas ir pirmajā vietā, izņemot dalīb-
niekus un kolektīvu vadītājus. Kad šitās 
lietiņas dalībniekiem pieriebsies, būs 
cauri. Ja pārkaitinās, novedīs līdz kliņ-
ķim, nebūs emocionālās un morālās 
motivācijas, viņi nepiedalīsies.

Viskarstākie strīdi bija par Deju 
svētku lieluzvedumu Māras zeme.

Māras zemē bija salikts iekšā tas, ko 
vajadzēja rādīt Arēnā Rīga, jo tur ir 
jāredz sejas un ir jābūt tuvāk. Tāpat kā ir 
teātra izrādes lielajā un mazajā zālē, 
simfoniskais orķestris un kamerorķes-
tris, ir jāsaprot, kas der stadionam un 
kas – iekštelpām, un nevajag projektu 
dēļ, kam pamatā ir zināma materiāla 
ieinteresētība, domāt: kas nav mans, tas 
ir sūdīgs.

Galveno koncertu stadionā vajag 
taisīt nevis vakarā, ar mākslīgās gaismas 
efektiem, bet pa dienu, lai tautastērpi 
saulē viz. Bāž tagad dejās vēsturi, politi-
ku un filozofiju, bet to visu var pārcelt uz 
Arēnu. Lai stadionā ir svētki, bet Arēnā 
– koncerti, uzvedumi! Daugavas stadio-
nā ir 15 000 skatītāju vietu, Arēnā Rīga 
– 8000 vietu. Arēnā dienā var uztaisīt trīs 
koncertus, divās dienās – sešus. Skatītāju 
skaits ir tas pats, visi būtu redzējuši! 

Kā jūs veidotu stadiona lielkoncerta 
programmu? 

Divus gadus pirms lielajiem svētkiem 
uztaisītu novadu – Vidzemes, Kurzemes, 
Zemgales, Latgales, Rīgas – svētkus. 
Stadiona koncertu – piecās daļās, katram 
novadam atsevišķu programmu ar 
kopīgu sākumu un noslēgumu. Katrs 
novads pats izvēlas repertuāru, tēmu, 
virsvadītājus, māksliniekus. Ir jādod 
cilvēkiem iespēja izvēlēties, un problē-
ma, ka visu rīko tikai Purviņš ar Ērgli, 
atkrīt pati no sevis. 

Apritē jābūt visādām dejām 
visādās programmās, un neko nevajag 
pabāzt zem koncepcijām. Laiks 
parādīs, kas būs derīgs un kas ne. Bet 
tagad visa Latvija trīs gadus līdz 
svētkiem koncertos drillē vienu un to 
pašu. Brauc, kur gribi, viens un tas 
pats. Skatītāji taču neies! Mēs sirg-
stam ar labas dzīvās deju mūzikas trū-
kumu. Horeogrāfiem nav naudas, lai 
to pasūtītu. Trūkst arī tautas mūzikas 
kapelu. Bet Latgalē ir. Piedāvājiet 
Latgalei, un būs dzīvā mūzika! 

Kā atrisināt mūžīgo Dziesmu un 
deju svētku biļešu problēmu? 

Zinot, cik dejotāju un skatītāju var 
ietilpt Daugavas stadionā, iesaku pusi 
biļešu rezervēt koncerta dalībniekiem. 
Protams, par naudu. Kolektīviem – 
turklāt arī koriem un pūtēju orķes-
triem – dot biļetes proporcionāli 
dalībnieku skaitam. Galvenais ir, lai 
dalībnieki un viņu tuvinieki nepaliek 
bešā un lai arī koristiem ir iespēja 
redzēt dejotājus. 

Kādi ir jūsu pamatprincipi?
Profesionalitāte, godīgums, atbil-

dība. Demokrātijas ir pārpārēm, bet 
jebkurā radošā kolektīvā ir jābūt 
kādam ar pēdējo vārdu. Tev ir pēdē-
jais vārds, bet pirmā un galvenā 
atbildība par visu, kas kolektīvā 
notiek. Tagad nav ne pēdējā vārda (jo 
valstī lemj visi), ne atbildības. Valsts 
līmenī neko nevar nolemt, un atbildī-
ba nav nevienam, bet man ir jāraksta 
idiotiskas atskaites, ko es katru stun-
du mēģinājumā daru. 

Neviens nerūpējas par tehnisko 
inteliģenci. Viņiem nemaksā, maksā 
politiķiem un visādiem viņu konsul-
tantiem. Lielākā daļa uzņemas darbu, 
ko neprot. Viens cilvēks ir piecās 
padomēs: ko viņš tur dara? Man 
divdesmit gados kinostudijas vadībā 
nekad tāda nav bijis. Ja vajadzēja, 
piezvanīju un pajautāju.

Gribētos, lai Vektors vienmēr 
būtu vislabākais kolektīvs Latvijā?

Vienmēr esam visaugstākajā līgā, 
bet tikai vienu reizi skatē dabūjām 
pirmo vietu, un arī toreiz (1970. gadā) 
to dalījām ar Danci. Bet kāda nozīme, 
kurš ir vislabākais? Varbūt tad, ja 
iestādei, kuras kolektīvs dabū pirmo 
vietu, piešķirtu naudu, lai var nopirkt 
lielo autobusu. Ja RTU piederētu 
autobuss, to varētu darbadienās izīrēt 
un par šo naudu taisīt Vektoram 
kostīmus. Sestdienās un svētdienās 
Vektors varētu ar šo autobusu aiz-
braukt uz koncertiem. Vektorā dejoju-
ši ap 600 cilvēkiem, daudzi tagad paši 
vada kolektīvus un ir lielie svētku 
virsvadītāji. Katrā kolektīvā ir sava 
atmosfēra, un to lielā mērā nosaka 
vadītājs. Vadītājam, kuram ar darbu 
deju kolektīvā ir jāpelna nauda un 
vienmēr jābūt pirmajā vietā, ir grūtāk 
nekā man, kam dejošana ir vaļas-
prieks. 5
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