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Kas ir zaļumballe? 
Deju vakars / pēcpusdiena brīvā dabā 

 

KUR? Parkos, birzīs, upes līčos, pļavās, 
pilskalnos, pilsdrupās u.c. 

 

KAD? Sestdienās, arī svētdienās, 
dažādu svētku ietvaros - Vasarsvētkos, 
Jāņos, kapusvētkos u.c. 

 

  DZĪVĀ MŪZIKA (pūtēju orķestris, 
garmoška, cītara u.c.) un 
«netautiskas» DEJAS (valsis, šīberis, 
tango, lambetvoks u.c.) 

 

 

Attēls no žurnāla «Svari» (1921) 



Zaļumballes tradīcijas izpausmes 

PIRMS BALLES - koncerts, izrāde, kino, 
sporta priekšnesumi, grāmatu galds, 
loterija, ziedojumu vākšana, 
priekšlasījumi, rotaļas; 
 

BALLES LAIKĀ – bufete, kur “uztaisīt 
dūšu” un pacienāt dāmas, kautiņi, 
bezbiļetnieki, ciema sievu vērojumi, 
dāmu dejas; 
 

PĒC BALLES - atkritumu vākšana, 
saullēkta sagaidīšana un dāmu 
pavadīšana mājās, mīlestības vēstules 
un kāzas! 

  

 



2018.gada 11.augusts – Simtgades zaļumballe 



Izdevumu sērija «Tradīciju burtnīca» 



Tradīciju burtnīcas (19) 

Mūsdienu lauka 
pētījumu materiāli 

Saglabātas teicēju un 
intervētāju valodas 
īpatnības 

Vizuālais materiāls - 
fotogrāfijas, kartes, 
zīmējumi u.c. 

Tēmas: tradīcijas 
mūsdienās, stāsti, 
novadpētnieku krājumi 

 



Aicinām ATSAUKTIES un SADARBOTIES  
tradīciju burtnīcas satura veidošanā! 

Balle Kurzemes Leišmalē, Sikšņos, 20.gs. 50. - 60.gadi. Foto no Signes Pucenas arhīva 



Stāsti   

Upē iekšā!  
Agrāk bij zaļumballs. Tur bij kādreiz pagastmāj, sarkan māj. Aiz 
pagastmāj bij birze. Ir tagad vēl tā birz. Bij estrād. Nu, tad tur dev 
vaļā! Tur nu gāj ne pa jokam. 
 
Atbrauc svešie. Tu zin, kas tur bij? Tur taisn Svētup iet garām. Upē 
iekšā! No Viļķen vai vienalg no kurien - drnn, un iekšā! Nē, pa 
purn jau nedev. Bet kā kantējās mūs meitenēm klāt, div, trīs un 
aiz kājām, rokām un - pliukš, iekšā! Tie otrā krastā un prom. A ko 
ta cit, atpakaļ peldēs? Es jau gan negribēt.  

 

Jānis Dārziņš Pālē  2013.gada 28.jūnijā. LFK 2182, 784 
 



Afišas 

Afišas no Turaidas muzejrezervāta krājuma un Ievas Vītolas arhīva 



Dejas un melodijas 

Attēls no Kārļa Treija dziesmu klades, foto no Osvalda Klešnieka arhīva 



GAIDĪSIM! 
 

zaļumbaļļu stāstus;  

 

fotogrāfijas, afišas;  

 

deju aprakstus un 
melodiju pierakstus; 

 

vietējo muzikantu, 
dancotāju, rīkotāju 
kontaktus saziņai! 

Misiņgrauzēji Kuiķules līcī, 20.gs. 60.gadi.  
Foto no Pāles novadpētniecības muzeja krājuma 



Termiņš - 2018. gada 7.aprīlis 
 

• Ieva Vītola (vitola.ieva@gmail.com; 29144800)  
 

• Signe Pucena (pucena@gmail.com; 29817180) 
 
 
 

 

www.serde.lv 

www.facebook.com/SERDE 

http://www.serde.lv/
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