
ZAĻUMBALLE* 

Zaļumballe IR vietējo ļaužu kopā sanākšana uz deju vakaru brīvā dabā. 
 
Zaļumballes agrāk tika SAUKTAS arī par zaļumu ballēm, zaļumu svētkiem, zaļumu priekiem, izrīkojumiem, saviesīgā dzīvo 
ar deju, arī kaktu ballēm, āras ballēm, večerinkām. 
 
Zaļumballes parasti NOTIKA “dikti jaukās” un skaistās vietās - parkos, birzīs, upes līčos, pļavās, pilskalnos un pilsdrupās 
u.c. Daudzviet Latvijā bija īpaši labiekārtotas vietas zaļumbaļļu norisei, tā sauktie, balles plači, zaļumplači, deju laukumi. 
Laukos zaļumballes mēdza rīkot arī šķūņos.  

 
Zaļumballes vieta nereti tika APRĪKOTA ar: 

• soliņiem apkārt deju laukumam,  

• estrādīti vai paaugstinājumu muzikantiem,  

• deju grīdu dejotājiem, sauktiem arī par “zaļumniekiem” un “šīberniekiem”,  

• goda vārtiem, kas iezīmēja balles ieejas un biļešu iegādes vietu; 

• “ilumināciju” jeb apgaismojumu ar dzīvo uguni vai elektrību. 
 

Zaļumballes tika RĪKOTAS laikā no vēla pavasara līdz vasaras beigām, parasti sestdienās, bieži arī svētdienās, arī dažādu 
svētku ietvaros - Vasarsvētkos, Jāņos, kapusvētkos, vietējos dziesmu svētkos u.c.  
 
Zaļumballēs SPĒLĒJA galvenokārt pūtēju orķestri, kurus sauca arī par misiņgrauzējiem, ballīšu brigādēm.  
Zaļumballēs bieži SKANĒJA ragu mūzika, šlāgera ritmi. Vietējie vai ceļojošie tautas muzikanti jeb prāģeri spēlēja arī 
garmoškas, ermoņikas, cītaras, bandžo un citus mūzikas instrumentus.  
 
Sanākušie ļaudis DEJOJA valsi, fokstrotu jeb “šīberi”, tango, polku, arī sava laika modes dejas - krakovjaku, lambetvoku, 
vengerku, lendlederi (reinlenderi), padespaņu, kadriļu, tvistu, šeiku, svingu, letkisu u.c. 
 
Zaļumballes līdz Otrajam Pasaules karam lielākoties RĪKOJA dažādas organizācijas - brīvprātīgo ugunsdzēsēju, aizsargu, 
skolotāju, lauksaimnieku u.c. biedrības, partiju nodaļas, arodbiedrības, skolas. Padomju laikos - kolhozu administrācijas, 
pilsētu un ciemu izpildkomitejas, savukārt, mūsdienās - pašvaldības, uzņēmumi un arī privātpersonas. 

 
Bez dejām un mūzikas ar zaļumbaļļu tradīciju saistītas arī tādas IZPAUSMES kā:  

• kora koncerts, teātra izrāde, kino, sporta priekšnesumi, grāmatu galds, loterija, ziedojumu 
vākšana labdarībai, priekšlasījumi, rotaļas (pirms balles),  

• bufete ar atspirdzinājumiem - desiņām, sviestmaizēm, saldumiem, limonādi, zelteri, alu un 
šņabi, ar ko “uztaisīt dūšu” (pirms balles un balles laikā),  

• uz soliņiem sēdošu ciema sievu vērojumi deju laukumā, mēģinājumi tikt uz balli bez biļetes, 
kautiņi un citi “razbainieku” darbi, dāmu dejas un “spēles ar vispārēju bučošanos” (balles laikā), 

• balles atkritumu vākšana, saullēkta sagaidīšana un meiteņu pavadīšana mājās, mīlestības 
vēstules un kāzas (pēc balles)! 
 

*Apkopojums par zaļumbaļļu tradīciju sagatavots, izmantojot publikācijas periodikā, latviešu literatūras daiļdarbus, folkloras 

pierakstus un atmiņu stāstus. 
 

Attēls no žurnāla “Svari” (1921) 



 
  

 

 

******* 

 
TOP TRADĪCIJU BURTNĪCA “ZAĻUMBALLE” 

 
Lai saglabātu brīnišķīgo zaļumbaļļu tradīciju un līksmi atzīmētu Latvijas valsts simtgades 
gadu, 2018.gada 11.augustā visā Latvijā un pasaulē notiks Simtgades zaļumballe.  
 
Sagaidot šo notikumu, Starpnozaru mākslas grupa SERDE šobrīd sagatavo izdevumu 
“Zaļumballe”, kas nāks klajā sērijā “Tradīciju burtnīca”.  
 
Lai tradīciju burtnīca “Zaļumballe" taptu iespējami bagātīga un daudzveidīga, aicinām 
ikvienu ATSAUKTIES un SADARBOTIES izdevuma satura veidošanā!  
 
Uz zemāk norādītajām e-pasta adresēm līdz 2018. gada 7. aprīlim gaidīsim Jūsu novada 
iedzīvotāju zaļumbaļļu stāstus, fotogrāfijas, afišas, arīdzan zaļumbaļļu muzikantu, 
dancotāju, rīkotāju kontaktus un citu ar zaļumballēm saistītu informāciju!    
 

Ieva Vītola (vitola.ieva@gmail.com; 29144800)  
Signe Pucena (pucena@ gmail.com; 29817180) 
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