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Zaļumbaļļu tradīcija Latvijā ir labi zināma vismaz kopš 19. gadsimta otrās puses,
kad, dibinoties biedrībām un dažādām sabiedriskām organizācijām, arvien vairāk
notika izrīkojumi brīvā dabā. Tie, kā lasāms tā laika presē, bieži noslēdzās ar deju.
Vasaras mēnešos ļaudis sanāca kopā un ballējās dikti jaukās vietās – parkos, birzīs,
upju līčos, pļavās, gravās, pilskalnos un pilsdrupās.
Ja sākotnēji zaļumballes, kas tika sauktas arī par zaļumu svētkiem un zaļumu priekiem, tika pozitīvi vērtētas kā labāka alternatīva iepretim brīvā laika pavadīšanai
muižas krogos, tad vēlāk tās nereti izpelnījās nosodījumu kā lēkšana pie vājas mūzikas, dzērāju bļaustīšanās, ko nereti pavada izkaušanās. Tā “Izglītības Ministrijas
Mēnešraksts” 1923. gadā rakstīja: Iestājoties pavasarim, visa sabiedriska dzīve, tā
sakot, pāriet krūmos. Seklās zaļumballes kulturellai dzīvei neko nedod.
Neskatoties uz to, zaļumballes bija iecienīts tautas izpriecas veids. Tās visā Latvijā
līdz Otrajam pasaules karam notika teju katru nedēļas nogali, laikā no vēla
pavasara līdz vasaras beigām, parasti sestdienās pēc darba, bieži arī svētdienās,
arī dažādu svētku ietvaros – Vasarsvētkos, Jāņos, kapusvētkos, vietējos Dziesmu
svētkos. Pēckara gados arī notika zaļumballes, tās galvenokārt rīkoja kolhozi,
atzīmējot tādus padomju laikiem svarīgus kolektīvās dzīves notikumus kā
Apsējības, Apkūlības, Pilngadības svētkus, Jāņus (gados, kad to svinēšana nebija
aizliegta).
Zaļumbaļļu norisei bija pat speciāli izveidotas vietas – tā sauktie balles plači,
zaļumplači, deju laukumi, deju pleķi. Zaļumballes vieta nereti tika aprīkota ar
soliņiem apkārt deju laukumam un ar estrādīti – paaugstinājumu muzikantiem.
Dažviet tika izbūvēta deju grīda dejotājiem, kas tika saukti arī par zaļumniekiem
un šīberniekiem. Balles ieejas un biļešu iegādes vietu iezīmēja goda vārti vai meijas.
Bez mēnessgaismas balles plači tika apgaismoti ar ilumināciju – gaismas avots
parasti bija vai nu ugunskuri, vai kokos sakārtas spuldzītes, prožektori. Vēl tagad
Latvijas ainavā vērojamas šīs savulaik labiekārtotās vietas ar koku stādījumiem,
muzikantu spēles izbūvēm, piemēram, Kuiķules līcis Svētupes krastā, zaļumbaļļu
vieta pie Meiru mājām Dundagas novadā, Siliņu mežs un Vīķu saliņa Staicelē.
Visai bieži zaļumballes notika pilskalnos un viduslaiku pilsdrupās – 20. gadsimta
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20.–30. gados rīkojot pasākumu arheoloģijas piemineklī, tas bija jāsaskaņo ar
Pieminekļu valdi, rakstot iesniegumu un ar zīmogmarkām samaksājot valstij
nodokli par senvietas izmantošanu. Populāras brīvdabas pasākumu vietas bija
Veckuldīgas pilskalns, Mežotnes pilskalns, Cērtenes pilskalns Smiltenē, Tanīskalns
Raunā, Tempļa kalns Alūksnē, Siguldas pilsdrupas, Lielvārdes pilsdrupas, Asotes
pilskalns, Ludzas pilsdrupas, Mākoņkalns u. c.
Šādus lielus izrīkojumus brīvā dabā ar apmeklētāju skaitu, mērāmu vairākos
simtos, līdz Otrajam pasaules karam galvenokārt rīkoja dažādas organizācijas –
brīvprātīgo ugunsdzēsēju, aizsargu, skolotāju, lauksaimnieku un citas biedrības,
partiju nodaļas, arodbiedrības, skolas. Taču zaļumballes notika arī māju pagalmos,
šķūņos, rijās, kur uz šīberēšanu parasti vasaras sākumā vai lietainā laikā kopā sanāca
apkārtnes jaunieši, pēc dievkalpojuma pie baznīcas vai balles beigās norunājot,
kur un kad notiks nākamā šķūņa balle, rijas balle, kaktu balle vai večerinka – tā
zaļumballes sauktas daudzviet Latgalē.
Uz ballēm dejotāji parasti uzpucējās, ievērojot aktualitātes modē un pieejamībā –
ir bijis laiks, ka stilīgi uz balli bija ierasties baltās auduma čībiņās, vēlāk puiši
zīmējās ar porgām un šaurām, šaurām biksēm, tad kļošenēm un raibiem krekliem,
kam sekoja džinsi, bītlenes u. c. Meitenes uz balli agrāk vienmēr nākušas kleitās
vai svārkos.
Zaļumballēs spēlēja galvenokārt pūtēju orķestri, kurus sauca arī par misiņgrauzējiem, taurniekiem, ballīšu brigādēm. Zaļumballēs visbiežāk skanēja ragu mūzika,
šlāgera ritmi. Vietējie vai ceļojošie tautas muzikanti jeb prāģeri spēlēja arī garmoškas, ermoņikas, cītaras, bandžo un citus mūzikas instrumentus. Zaļumbaļļu tradīcija ir cieši saistīta ar tautas muzikantiem, tā nereti bijusi vieta, kas, no vienas
puses, iedvesmojusi apgūt mūzikas spēli, no otras puses, praksē nostiprināt muzicēšanas iemaņas un ļauties spēles priekam, kas tik raksturīgs tautas muzikantiem.
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. Ballēs iecienītas bija arī dāmu dejas un
aplausu dejas. Saistībā ar dāmu deju agrāk pastāvēja nerakstīts noteikums – pēc
dejas atlūgt dāmu uz vismaz vienu vai, vēlams, divām dejām. Bija arī aplausu
dejas, plaudēšana balles placī notikusi arī tad, ja muzikanti tika lūgti atkārtot vēl
un vēlreiz kādu iemīļotu dziesmu vai deju.
Par zaļumballēm lielākoties bija jāmaksā, vismaz tik daudz, lai pa visiem kopā
sanāktu honorārs uzaicinātajiem muzikantiem. Biļešu cenas bija dažādas, nereti
kungiem lielāka summa, dāmām – mazāka. Biļetes, kā vēsta zaļumbaļļu afišas,
vajadzēja nest redzamā vietā, piestiprinot pie apģērba. Biļešu iegādei ballēs nereti
bija opozīcija – allaž bija kādi, kuri gribēja tikt pasākumā bez biļetes, izdomājot
un pielietojot dažādus veiklus paņēmienus. Asprātība un enerģija tika izmantota

arī nākamās dienas rītā, kad balles vietā sanāca bērni un vecāka gada gājuma vīri
un sievas, lai savāktu ballē pazaudētās mantas, izkritušo naudu bufetes tuvumā
un atstātos atkritumus – ir zināmi stāsti, ka par nodotajām tukšajām pudelēm
iegādātas vērā ņemamas mantas, tāpat atrastie pudeļu korķi lieti noderējuši
makšķeru pludiņiem.
Lielākās zaļumballēs tika nodrošināta arī zirgu un riteņu uzraudzība, kas senāk
bija galvenie transporta līdzekļi tikšanai uz balli. Dažviet Latvijā uz zaļumballēm
devās laivās, piemēram, bērzciemieši pa jūru uz izrīkojumiem Engurē vai Mērsragā,
savukārt Daugavas labā krasta ļaudis uz ballēm devas pāri upei Zvejnieklīcī Sēlpils
krastā.
Bez obligātajām dejām un mūzikas ar zaļumbaļļu tradīciju saistītas arī tādas
pirmsballes izpausmes kā kora koncerts, teātra izrāde, kino, sporta priekšnesumi,
grāmatu galds, loterija, ziedojumu vākšana labdarībai, priekšlasījumi, rotaļas.
Gandrīz vienmēr balles laikā darbojās bufete, kurā bija nopērkami dažādas uzkodas un atspirdzinājumi – desiņas, sviestmaizes, saldumi, limonāde, zelteris,
protams, arī alkohols, ar ko uztaisīt dūšu un dabūt štīmi kavalieru drosmei un
raitākam dejas solim.
Zaļumballes pildīja noteiktas sociālās funkcijas. Nereti zaļumballes bija ciema
ziņu un jaunumu noskaidrošanas vietas. Uz ballēm nāca arī nedejotājas –
ciema sievas, kuras, sasēdušas uz soliņiem, vēroja notiekošo deju laukumā. Tika
mēģināts saprast un prognozēt jauniešu simpātijas un potenciālos pārus, un ne
velti – kādreiz zaļumballes bija viena no galvenajām satikšanās un saskatīšanās
vietām. Romantiskas bija ne tikai pastaigas muzikantu paužu laikā, notika arī
kopīga saullēkta sagaidīšana un pavadīšana mājās. Nereti pēc balles tika rakstītas
un sūtītas mīlestības vēstules, un – galu galā – rīkotas kāzas.
Saprotams, neiztika bez greizsirdības scēnām kā dāmu, tā puišu starpā, kuri
savas pozīcijas mēģināja nostiprināt un apliecināt ar dūru vicināšanu. Kautiņi
arīdzan uzskatāmi par zaļumballēm raksturīgu izpausmi. Gandrīz katrā ballē
tika skaidrotas attiecības ciemu, pagastu, pilsētas rajonu starpā, reizēm notika arī
kautiņi starp latviešiem un krieviem, pierobežā starp latviešiem un lietuviešiem,
latviešiem un igauņiem. Savukārt pēckara gados, lielam skaitam latviešu atrodoties
ārpus savas dzimtenes, zaļumballes, kas trimdas sākuma gados tika rīkotas, kopā
svinot Jāņus vai satiekoties Dziesmu svētkos, vasaras nometnēs, bija viens no
veidiem, kā latviešiem būt kopā – uzturēt un saglabāt savu etnisko piederību.
Iepriekš aprakstītais galvenokārt atklāj zaļumbaļļu norisi līdz 20. gadsimta
70. gadiem. Zaļumbaļļu tradīciju būtiski ietekmējusi mūzikas nozares attīstība.
Sākoties elektrisko ģitāru ērai un apskaņošanai ar pastiprinātājiem un skaļruņiem,
zaļumballēs arvien retāk spēlēja orķestri, kapelas. Dzīvās mūzikas skanējumu jeb
dejas pie labas ragu mūzikas 20. gadsimta 80. gadu sākumā nomainīja ieraksti
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magnetofonu lentēs, disko ritmi. Deju repertuārā palēnām izzuda agrāk tik
populārais tango, lambetvoks, valša soļi gan vēl gadu gaitā nav aizmirsti un šur
tur tiek dejoti.
Mūsdienās ietekmi uz tradīciju atstājusi arī demogrāfiskā situācija Latvijā, jo īpaši
laukos – dejotāju ik katru gadu kļūst mazāk, deju plači ir brīvāki un plašāki.
Tomēr nevar apgalvot, ka tradīcija ir iznīkusi – joprojām daudzviet Latvijā tiek
rīkotas zaļumballes, gan atklājot vasaras pasākumu sezonu, gan Jāņu naktī, gan
pēc kapusvētkiem, gan novada svētku ietvaros. Tiesa, arvien biežāk par zaļumballi
tiek uzskatīti un dēvēti vasaras sezonas pasākumi brīvdabas estrādē ar dīdžeju
piedalīšanos.
Izdevumā apkopoti interviju fragmenti – atmiņas par zaļumballēm, kuras stāstījuši dejotāji, muzikanti, rīkotāji tēmas izpētes laikā (galvenokārt 2017. un
2018. gadā). Izmantoti arī citos lauka pētījumos dokumentētie stāsti par zaļumballēm. Tradīciju burtnīcas otrajā daļā apkopots novadpētnieku un Latvijas valsts
simtgades programmas reģionālo koordinatoru veikums, publicējot pierakstītos
un iesūtītos atmiņu stāstus. Tradīcijas izpausmes vizualizē vairākas zaļumbaļļu
fotogrāfijas un afišas.
Paldies par sadarbību izdevuma sagatavošanā Ivetai Dukaļskai, Jānim Elmeram,
Elīnai Gailītei, Ilzei Gaujēnai, Jolantai Grandānei, Egilam Jemeļjanovam, Līgai
Kalniņai, Pēterim Korsakam, Jolantai Krauklei, Renātei Lenšai, Ārijai Loginai,
Zanei Melānei, Rasmai Noriņai, Inesei Plesņai, Ritvaram Ritumam, Elvitai
Rukai, Jolantai Sausiņai, Aijai Ščuckai, Astrai Šēnbergai, Jurim Urtānam, Dignei
Ūdrei, Brigitai Tamužai, Augustam Vītolam, Elvīrai Žvartei, Jēkabpils pilsētas
bibliotēkai, Limbažu Galvenajai bibliotēkai, Siguldas novada bibliotēkai, Balvu
novada muzejam, Cēsu vēstures un mākslas muzejam, Jūrmalas pilsētas muzejam,
Limbažu muzejam, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam, Pāles
novadpētniecības muzejam, Piltenes muzejam, Latvijas valsts simtgades birojam
un simtgades programmas reģionālajiem koordinatoriem! Sirsnīga pateicība
visiem atmiņu autoriem, kuri dalījās savā zaļumbaļļu pieredzē un kuru stāstus
lasīsiet tālāk!

Zaļumbaļļu muzikanti 20. gadsimta sākumā. Foto no Egila Jemeļjanova kolekcijas

◆
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Zaļumbaļļu muzikanti 20. gadsimta 30. gados. Foto no Egila Jemeļjanova kolekcijas
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Bufete pie deju laukuma Siguldā 20. gadsimta 30. gados. Foto no Egila Jemeļjanova kolekcijas

Dejas laukums – zaļumbaļļu vieta Siguldā netālu no Gaujas, ceļa Sigulda–Turaida malā
20. gadsimta 30. gados. Foto no Egila Jemeļjanova kolekcijas

Zaļumballes bufete Siguldas pilsdrupās 20. gadsimta 30. gados. Foto no Egila Jemeļjanova kolekcijas
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VERA TREIJA (1923) Krimuldas novada Eikažos 2010. gada augustā un
2018. gada martā, intervējusi Ieva Vītola

Bufete
Eikažmuižā, tajā Ozolkalniņā bija zaļumballes. Es zinu, ka man tēs (tēvs) turēja
bufeti vienreiz. Tad tur bija traka kaušanās, brālīt! Neviena balle neizgāja, ka
nekāvās.
Ko nozīmē – turēja bufeti? Ko viņš piedāvāja?
Bufete bija. Nu, veikalam jau palīdzēja – paņemt tur tādas šokolādītes… Tad pats
no sevi taisīja visādas maizītes. Tad jau bija atļauts tajā laikā.
Kādas, piemēram?
Bija pastētmaizītes, tajā laikā bija cūka kauta vai kaut kas. Sviestmaizītes, tomātmaizītes, ar vien vārd sakot – visāda veida tās maizītes bija. Un pīrādziņi bija.
Un tad bija visādas limonādes un zelters, tādās pudelēs. Man vēl tagad viena
pudele ir, zelterpudele.
Kas tas zelteris ir? Sodūdens?
Viņš ir tāds švaukstīgs ūdens. Limonāde, bet ar gāzi.
Bija labs noiets tai bufetei?
Jā. Izpirka, vai dieniņās! Un šņabis bij ar. Tirgošanās bija, tāpēc jau bija dzeršana
un kaušanās.

Zaļumballes svētdienās

Latviešu fotogrāfiskās biedrības izbraukums zaļumos ar balli 1919. gada 19. maijā.
Foto no Pētera Korsaka kolekcijas

Sestdienās strādāja, un zaļumballes tikai svētdienās bija. Astoņos deviņos vakarā
sākās un trīsos beidzās. Un ja gribēja dancot ilgāk, tad bija jāmaksā liekus. Tad
maksāja tie bagātākie puiši, kas gribēja vēl padancot, tad tie gāja, maksāja. Tad tie
muzikanti spēlēja vēl vienu stundu ilgāk. Ja bija kāda izrāde, tad sākās astoņos, ja
tikai dancošana vien – tad deviņos.
Kādas tad izrādes rādīja?
Turaidā tāpatās tur spēlēja “Salna pavasarī” un “Trīnes grēkus” spēlēja. Zaļumballēs
katrreiz nebija izrādes, bet, kad iekšā bija balles, tad gan.

Tas numurs man izdevās!
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Vēl izstāstīti par balli, kā apmānīji Lielo (vīru Kārli)!
Jā! Tas bija gājiens! Es biju tāda attapīga sieva, es varēju nojaust, kas kur notiek.
Mēs svētījām Čiekuros (kaimiņmājās) iesvētības, toreiz bija iesvētības Irmai, tai
jaunākajai meitai.

11

Tagad te tāds Grīnbergziedonis, tas arī bij tajās iesvētībās. Tam Ziedonim bija
brūte Bīriņu klubā, un viņš zināja, ka viņa tur būs ballē. Viņam gribas aizbraukt,
apskatīties, kā šī tur uzvedas viena pati. Bet viņš bija te piesaistīts ar smago mašīnu,
kas veda uz baznīcu viesus. Tad jau ar smago mašīnu braukāja, viesi kad bija.
Es dzirdu, ka viņš skubina to manu vīru līdzi: “Aizbrauksim! Nesaki neko Verai!
Aizbrauksim!” Bet man trāpās to dzirdēt, un es domā – ahā!
Es iziet pa otrām durvīm ārā, un tā mašīna tur ārā stāv, es iekāp tai kuzavā. Šie
nāk pa šitām durvīm, iekāp mašīnā iekšā un brauc uz tiem Bīriņiem, bet nemaz
nezina, ka augšā ir pasažieris. (Smejas.)
Aizbrauc pie Bīriņu pagastmāju un nobrauc taisni pie durpriekšu – augšā spuldze
ir, un es nevaru kāpt ārā. Bet man tagad jāskatās, kur viņi paliek. Viņi aiziet iekšā
un aiziet uz garderobes pusi. Es pa otru pusi zemē. Kamēr šie tur garderobē, es –
žvikt! – augšā zālē! Es ieiet zālē, un nāk pretī Skrastiņrūdis, tas tāds liels valšu
dancotājs bij. Es saku: “Rūdi! Laižam!”
Mēs tagad dancojam, es viņam izstāstu, kas pa lietu. Kamēr mēs ir zālē apdancojuši
riņķi, mans vīrs parādās ar savu Ziedoni. (Smejas.) Kur viņš bija izbrīnīts! Ka es
jau ir priekšā un es danco! Bet es tač ir palicis tur! Tas numurs man izdevās!

Svētdienas – baznīcas un baļļu dienas
Vai ballēs par ieeju bija jāmaksā?
Maksāja, maksāja.
Toreiz bija tā – sestdienās sakopj māju, ieiet pirtī, svētdienas bija baznīcas un
baļļu dienas. Agrāk balles bija tikai svētdienas vakaros.
Tad, kad ienāca kolhozs, tad jau pārgāja uz to, ka svētdien nav jāstrādā, tad jau
sestdienās rīkoja. Pirms tam bija tikai svētdienās, līdz trīsiem naktī, ne ilgāk.
Trīsos vajadzēja likvidēties un būt mierā, jo nākamajā rītā jau bija jābūt darbā. Bet
tad, kad bija sestdienas vakarā tās balles, tad jau rāva vaļā, brālīt!
Mēs Liepu dārzā (Turaidā) līdz astoņiem rītā bija. Kārlis (vīrs) iesāka ar saviem
draugiem iedzert. Viņš neiet mājā, man ar nav jāiet mājās! Mēs jau ar riteņiem bijām atbraukuši, toreiz vēl mašīnas nebija. Viņš saka: “Nu tu tak vari braukt mājās,
gove jāslauc laikus!” Mēs bijām tad jaunie darba zemnieki, tas bija 1948. gadā.
Es teicu: “Tev tā gove ir tikpat vērta, cik man. Lai viņa stāv!” (Smejas.) Es nepalaidās jau no sākuma. Viena te palaidās, aizgāja mājās, viņas vīrs sadabūja kaut kādu
šļuru, dabūja pie dakteriem braukt.
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Deju kursi
Es no 16 gadi jau sāka mācīties dancot, kad sāka ballēs iet. Mums Donatedgars
(klasesbiedrs) uzlika patafonu spēlēt, un mācījās. Tad galvenais, ko mācīja, bija
valsis un fokstrots. Tango viņš mums nemācīja.
Tad, kad mēs ar Lielo sāka sadraudzēties, tad mēs gājām deju kursos. Man bija
16 gadi pilli, tad abi gājām. Viņš maksāja man tos kursus. Ar riteņiem braucām,
rudens laikā. Auksts laiks bija. Bija divreiz jābrauc nedēļā – svētdienā brauca, un
es neatminu to otru dienu. Div nedēļ tie kursi bija. Vīrietim maksāja pieci lati par
visiem kursiem kopā, sievietei – trīs lati.
Inčukalnieši arī tajos kursos bija. Inčukalnieši ar krimuldiešiem gāja kopā, bet
kāvās kā traki, vai tu zin! Nevienā ballē neiztika bez kaušanos. Sameklē dzērumā
naidu.
Kursos mums mācīja valsi, fokstrotu, tango. Polku nemācīja, to teica, ka paši mēs
varam iemācīties. Mācīja, kā roku likt, kā dāmai, kā kungam, kādai stājai jābūt, kā
jāiet lūgt. Tāda maza auguma sieviete mums mācīja, no Rīgas brauca. Viņa dikti
stingri ņēma tos kursus. Traki lādzīga sieviete bija. Bijām daudz, kādi 15 pāri.
Kursi notika augšā zālē (Krimuldas pagasta namā).

Šīberis un fokstrots
Vienu brīdi bija tā maiņa, ka šīberi bija jāsauc par fokstrotu. Tas bija krievu laikos,
pašā kara sākumā, 1940. gads. Negribēja, lai sauc par šīberi, valdībai nepatikās,
un uzlika sodu. Agrāk jau teica – šīberis. Tad, kad mamma gāja uz ballēm, tad
viņa teica: “Nu šoreiz gan šīberi daudz spēlēja.”
Ja nesauca par fokstrotu, bija sods jāmaksā – 10 lati. Kā tu neklausīsi? Arī, ja tu
aizskāri Latvijas karogu, tad atkal bija jāmaksā 10 lati. Tā vienreiz Jegorreinis
gāja garām karogam, teica: “Ielikuši te sūdu kaktā.” Un desmit lati bija jāmaksā!
Reizēm jau izlaida pa pieci lati ar cauri, ja biji pļāpa liels.

Vengerka
Vengerka – līdzīgi kā polkā, bet lēca trīs soļus uz vienu pusi, trīs soļus uz otru
pusi. Tad ar pāri paņēma un apgriezās riņķi – vai nu vienreiz, vai divreiz, kā
gribēja. Ātra deja. Man vēl tagad mūzika stāv prātā. Ja spēlētu, es uzreiz varētu
pateikt – tā ir vengerka.
Kolhoza laikos vairs reti vengerku spēlēja, tie muzikanti jau nāca jauni, tie
nezināja. Bet vecie, kas bija ar garmoškām, tie mācēja spēlēt kā traki.
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Vengerku tāda Kramiņemma labi dejoja – ah, ku! Kājas gāja kā šujmašīna! Mugura
bija visa slapja, ja bija kāda plāna blūzīte vai kleitiņa, viss bija pie muguras pielipis
klāt. Viņa bija traka dancotāja. Viņa nevienā ballē malā nesēdēja.

Krakovjaks
Poļi mums te bija. Sevišķi darba laikos, kad bija mēsli jāved laukā un jātaisa govēm
barība priekš ziemu. Tad jau vairāk ar rokām pļāva. Poļiem patika krakovjaks. To
poļi vairāk ievazāja. Viņi taisīja tos dievvārdus, bet viņi mīlēja arī ieņemt šņabīti,
uzdancot.
Man tēs ermoņikas spēlēja, laida vaļā krakovjaku. Es atminos, ka viņš dziedāja
vienmēr arī to dziesmu “Esi priecīgs, baudi dzīvi”.
Padomju laikos arī krakovjaku spēlēja.

Lambetvoks
Lambetvoku spēlēja pie kārtējo dancošanu. Populārs bija vācu laikā, krievu laikā
arī bija populārs.
Es vienreiz tā nodancojos lambetvoku, ka div dienas nevarēju govi izslaukt! Tur
tak vienmēr jāpietupas – uz vienu, uz otru pusi. Vai, kā man sāpēja, ka es nevarēju
pie govi ne par ko bez beņķīti iet. Nu nekā nevarēju aiziet ganos izslaukt!
Cik tad bieži lambetvoks skanēja ballēs?
Ja pavēlēja, tad piecas reizes ar izskanēja. Kādreiz pa maksu, kas bija turīgāks,
kādreiz kāds ar lūgšanu gāja un prasīja.

Lēdurgas orķestris un zaļumballes
Mums ballēs gan nebija tādas gitāres. Bija pūtēju orķestri visvairāk, gan iekšā, gan
ārā. Ārā – obligāti. Iekšā, kad dāmu deju spēlēja, aizgāja pasūtīt mūziku.
Mans brālis Elmārs pūta basi. Viņš bija Lēdurgas orķestrī. Tas bija vienīgais
orķestris te. Bija mēģinājumi, vadītājs bija Ozols. Tēvs pārdeva govi un nopirka
brālim ragu. Tik dārgi maksāja, ka par vienu govi varēja nopirkt. Misiņa truba bija.
Base saucās. Kad viņi spēlēja tur, tad mēs lēnā vakarā varēja visu dzirdēt. Spēlēja
Inciemā zaļumballē, Straupē zaļumballē, Annas kalnā augšā bija zaļumballe, uz
Inčukalnu, Lēdurgu brauca. Lēdurgā zaļumballe notika, kur kādreiz bija vienā
pusē ārstu māja, un otrā pusē notika. Tur bija klubs, kas nodega. Straupē bija
tajā mežiņā, kad uzbrauc stāvus augšā un brauc lejā uz Plāci, tad pa kreisi iekšā
mežiņā. Tur bija zaļumballe.
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Viņam maksāja par to, ka spēlēja?
Jā, jā. Norunāja, cik. Kā kurā vietā un cik ilgi. Līdz 50 lati pa vakaru. Viņi bija
kādi seši septiņi muzikanti. Viens bija, kas bļaun (dzied), pārējie spēlē. Tie, kas
dejoja, dziedāja līdzi. Uz visiem tie 50 lati bija.
Ballēs ieeja bija par maksu?
Jā, vienmēr. Viens lats. Annas kalnā vienmēr bija sabraukti zirgi pie krūmiem – ar
lucīšiem, zušiem. Tad zušus ēda pilnu vēderu, viņi nebija tik dārgi nemaz. Annas
kalnā katru Līgo vakaru bija balle. Vienreiz gadā. Tad, ja kāds gribēja atsevišķi
iztaisīt kādu atzīmējumu, tad izsauca to mūziku, tad taisīja. Tad bija uzrakstīts,
ka bērni varēja iet pa brīvu. Tad mēs ar Martu (māsu) ar gājām.
Kā jūs uzzinājāt, ka notiks balle?
Afišas mums nāca. Mums bija brālim nagla pie sienas, tā bija visa pilla piesprausta.
Lielas afišas bija.
Vai ballēs bez biļetes varēja iešmaukt?
Varēja. Tur vajadzēja div trīs cilvēkus. Vajadzēja skatīties, lai tev iedod biļeti ar
nenorauto galiņu. Kad tu to vienreiz jau esi dabūjis, tad iedod tam, kas nāks iekšā
bez biļetes. Tā jau tur stāvēja divi gabali, katrs savā pusē, pārdeva biļetes. Tām
biļetēm bija tādi mazi galiņi, ko noraut. Kad laida iekšā, tad to galiņu norāva
nost. Tad, kad laida ārā, tad to galiņu iedeva. Tad uzrādi to un tad tu atkal tiec
iekšā. Ja tu dabūji iziet ārā un aiznest citam, tad tika bez maksas iekšā.
Kad notika zaļumballes?
Lielāko daļu parasti 4. jūnijā bija atklāšanas diena. Gandrīz vienmēr tā iekrita, ka
4. jūnijs bija un brauca uz zaļumballi Inciemā, lejā aiz to estrādi, parkā. Lielāko
daļu pēdējā balle bija Lēdurgā. Bija jau diezgan auksts, kad ar riteni brauca no rīta
puses mājās, tad cimdus vajadzēja.

Balles kurpes
Tēvs vienmēr tā iztaisīja, ka mēs dabū nopirkt tās “Varonīša” kurpītes (gumijas).
Brūnas labāk patika. Virspusīte no auduma, zole brūna. Tad iesāka ballēs iet ar
baltām.
Vienreiz mēs aizgāja ar baltām uz Turaidas skolas āra balli. Ārpusē bija balle, tad te
viena, tāda Velta, pa Zutiņu spārdījās: “Tik nabadzīgi, ka atnākuši ar “Varonīša”
kurpēm!”
Tās “Varonīša” kurpes bija vislētākais apavs. Maksāja kaut kur latu astoņdesmit,
div lati divdesmit. Veikalā pārdeva. Bet bija viegla kāja, un veikli varēja dancot!
Feina dancošana bija. Vairākiem jau bija tādas, nebij jau mēs vieni paši.
Glaunās kurpes bija laka kurpes. Man jau tādas arī vēlāk bija. Paskaties!
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Gadījums ar somiņu zaļumballē
Krimuldā bij, kad Andersonietei rokassomiņu piedirsa. To tu nezini? Vai dieniņās!
Tā Andersoniete bija tāda briesmīgi šplīnīga. Viņa iedomājās, ka viņa briesmīgi
vajadzīga bija, ka svaiga un smuka. Lūdz viens zaļumballē, lai iet dancot, lūdz
otrs. Tas bija tajā laikā, kad man mamma bija jauna un gāja uz ballēm. Mamma
stāstīja. Un viņa atteikusi tam, neaiziet, nāk nākamais – atkal atsaka, nāk trešais –
pie to aiziet dancot, ta nu ir tas riktīgais.
Nāk atpakaļ, paņem savu somiņu. Tad jau varēja atstāt lietussargu vai cepuri, vai
somiņu – atstāj savā vietā, kur tu sēdēji, un ej danco, neviens neko neņēma. Un
pa to laiku tie puiši, ka ir piecūkāti, nezin, kurš, bet tas ir paņēmis to somiņu,
aiznesis uz krūmiem. Piedirsis, uzlicis kabatas lakatiņu virsū. Atlicis to somu
atpakaļ.
Šī tagad atnāk atpakaļ, tā nodancojusies, ka galva slapja, attaisa vaļā somiņu,
ņemt lakatiņu, noslauka ģīmi! Un uziet, ka sūdi! Šī augšā un krūmos iekšā, un
projām, un nerādās nevienam. Tā viņa vairāk vienu laiku uz ballēm nebija gājusi.
Un tad, kad gājusi, tad gājusi dancot ar visiem.

Cik tad bieži vācu laikā notika balles?
Kādreiz iztaisīja div trīs svētdienas pēc kārtas, kad te tās armijas bija. Cits citam
tik pateica.

Etiķis un sirdssāpes
Vienreiz uz balli šķūnī bija atnākusi viena no Krimuldas sanatorijas. Viņa vienmēr ar māsu Vilmu nāca uz balli. Abas smukas māsas bija. Viņa bija atnākusi uz
dancošanu, un tas brūtgāns ar. Viņi ar riteņiem atbrauca un atstāja tepat augšā,
mūsmājās, pie stūra.
Aiziet lejā un no rīta iet projām, šis (brūtgāns) paņem savu riteni un aiziet ar citu
dāmu no Lēdurgas. Un abi divi aiziet uz to pusi.
Tā māsa teica, ka viņiem jau bijis norunāts par precībām. Viņa aiz sirdssāpēm
iedzēra etiķi. Vēl tik runāja, ka viņai ielika zelta vai dimanta to rīklīti. Viņa palika
dzīva. Balles jau bija satikšanās vietas. Tur tikai dancoja. No rīta pavadīja uz
mājām, vasarā jau tie agrie rīti. Redz, ka šis aiziet uz otru pusi, sāp sirds, ka bail.
Nevar izturēt.

◆

Zaļumballes šķūnī
Kara laikā balles bija pa šķūņiem. Šķūnī notika tad, kad pavasara pusē bija izvests
tukšs. Kad uznāca kara būšana, nedrīkstēja logos spīdēt gaisma. Tas jau ilgi gāja,
40. gadā tas iesākas, visu laiku bija jāuzmanās.
Tad mazākas bija tās balles, līdz kādiem 20 cilvēkiem. Kad pagastā taisīja, tad
daudz cilvēki bija, simtos. Nu, līdz divi simti, sevišķi Raganā, Inciemā. Krūmi
pilli bija. Visam tam dejas placim visrinķī bija soli, tādi dēļu soli. Tie, kad sēdās,
sasēdās visi pilli.
Vācu laikā bija tā. Vācieši nāca un lūdza mammu, lai laiž lejā uz šķūni dancot.
Muzikanti ir jau sagājuši, lai nāk dancot. Sievieši par maz ir! Pierunāja manu
mammu, lai glabā Kārlīti (dēlu) un mani laiž lejā. Par to atnesa mello cukuru,
šokolādi. Tad tādi traki smuki cepumiņi bija. Domā, ka tikai no sviesta. Es, kad
ieņēmu vienu divus, tad nevarēju atlaist. Domā tik, puikam vajag, bet nevar
atlaist! (Smejas.)
Tev nebija bail ar vāciešiem dejot?
Nu, Kārlis (vīrs) arī bija lejā. Viņš bija muzikants. Kārlis spēlēja bandžu, cītaru,
garmošku un tad pa biškam ermoņiku. Viņi bija vairāki muzikanti – Īliška puikas,
tad bija viens no Krimuldas sanatorijas, tam labi pa bungām piestāvēja. Un tad
visi ņēmās, dancodami cits aiz cita.
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LILIJA LEJA (1926) Aizputē 2017. gada novembrī,
intervējusi Signe Pucena

Sarīkojumi Aizvīķos un Dāmas parkā
Mana mamma strādāja tur, kur Aizvīķos tagad pansionāts, – Aizvīķu muižā,
Aizvīķu aizsargu mītnē kā apkopēja. Vienā galā tur bij mežniecība, pārējā daļa
piederēja aizsargiem. Manai mammai algu nemaksāja, protams. Tas skaitījās
sabiedriskais darbs, bet mums bij brīvi dzīvokļi un brīvas citas ērtības. Tad tur
visu piedzīvoja – tur nāca mācīties teātri spēlēt, tur nāca tautiskās dejas dejot,
un tad tur nāca dažādas nodarbības, un tad tie sarīkojumi – tie nu bij skaisti! Jā!
Par cik Aizvīķi bij pašā robežmalā, tad tur tās zaļumballes reti gadījās, bet pieci
kilometri uz Gramzdas pusi, Dāmas parkā, tur bij ļoti skaistas zaļumballes, jā.
Dāmas parkā brauca arī gramzdenieki. Nu, tur bij pilns. Programmas jau visur
izziņoja. Velosipēdiem – visi jau brauca ar velosipēdiem tanī laikā – bij iekārtots,
kur nodot par dažiem santīmiem. Tur bij tāds aizgalds sataisīts, un toreiz ar
zagšanu nenodarbojās.
Zaļumballe sākās vakarā?
Nē, tā jau pa dienu gāja, kaut kādas nodarbības bija.
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Pēdējā zaļumballe
1940. gada 17. jūnijā Aizvīķu mazpulks rīkoja Dāmas parkā balli. Tad tur brauca
gramzdenieki, kalētnieki. Dažādas nodarbības tur bij. Sākās tās dejas vakarā.
Man viena meitene, kura mācījās Liepājas komercskolā, pasauca – mēs izgājām
tā maliņā pastaigāt. Viņa vasarā praksi strādāja pagasta valdē un teica: “Ar mums
nebūs tā, kā ar mums ir. Mēs nebūsim tas, kas mēs esam.” Es apjuku: “Ko tas
nozīmē?” Es teicu: “Leiši?” – “Leiši arī nebūs.” Man bij garastāvoklis sabojāts, un
es braucu prom...
Tad pēc dažām dienām saimnieks atveda avīzi no pasta, sapulcināja visus virtuvē
un lasīja priekšā avīzi “Komunists”, kas ir noticis. Tādas ir Latvijas beigas.
Tā bija pēdējā zaļumballe Latvijas laikos?
Jā, tā bij pēdējā.

◆

MILDA ROZENBERGA (1931) Siguldā 2009. gadā,
intervējusi Ieva Vītola

Balles Baškīrijā

Zaļumballes Leišmalē
Latvijas laikā Aizvīķos bij muitas punkts. Mans paps tur strādāja. Leiši ar latviešiem sagājās – katrs runāja savā valodā, arī svētkus kopā svinēja. Pretējā valodā
nelauzās, bet cits citu saprata.
Aizvīķiem otrā pusē bij Višķile, un tad, kad leišiem bij zaļumballes, tad jau varēja
dzirdēt, kā tur spēlē.
Mēs vienreiz arī bijām tai Višķilu priedienā. Tur ar bij visādas nodarbības. Tad bij
teātra izrāde par seniem virsaišiem. Mēs tur bērni sēdējām priekšā, un bij bail, ka
neuzjāj virsū. Tad pēc teātra izrādes bij tā zaļumballe.
Zaļumballi spēlēja lietuvieši?
Jā, tikai lietuvieši. Tas ir pāris kilometri no robežas. Svētkus kādreiz kopā svinēja –
leiši nāca pie mums, mēs pie viņiem.

◆

RASMA PLĀCIŅA (1931) Rokaižos 2018. gada maijā,
intervējusi Signe Pucena

Kurpes un balles Gramzdā
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baltās čībiņas, un baltas zeķītes bij. Viņas uzģērb, bet tās tā neslīd kā koka zolīte.
Mums jau tie vietējie bij spēlētāji. Un atceros, viens bija neredzīgs, tas pa trīs
pagastiem gāja spēlēt. Un viš visas dziesmas zināja! Un tad arvien viņam uztaisīja
kaut ko, ko pacienāt, – tēja bij, un uzcepa kaut ko garšīgāku. Senāk jau tādas
iedzeršanas nebij, kā tagad ir. Uz balli negāja tādi, piemēram, ja kāds ienāca
sadzēries, mēs nemaz negājām ar viņu dejot. Tagad jau citādāk ir. Gandrīz simts
gads ir pagājis – citādāki mēs esam! Jāpierod ir.

Pastāstiet par pirmo zaļumballi, par tām kurpēm!
Tās kurpes bij tā saucamās klikatas. Nu, klikatas – tādas ar siksniņām pāri, koka
zolīte bija, un ar tām gāja. Kur tu pēc kara dabūsi kurpītes? Nebija kurpītes, pēc
tam uz nākošo sestdienu jāsataisa atkal citas bij. Tad vēlāk varēja dabūt tādas

Mēs gājām uz ballēm, man kādi 14 gad, 15 gad. Anastasija ta jau bij trīs gad
vecāka, tā man visur ņēm līdz. Nu, kas tur par ball – ārā uz iel, akordeon bij,
garmoška. Tā mēs tur dauzījāmies, visādas rotaļas gāj, nekas jau par ball nebij.
Skolā kādreiz sarīkoj kādu to vakariņ, bet tā nekā.
Muzikanti bija latvieši?
Bašķīri. Vienam bašķīram bij akardeons, citam garmoška, tad tas tur spēlēj, tad
paši salasījāmies, un ta paši dziedajām visi kopā, meitenes.
A ko dziedājāt? Latviešu dziesmas?
Viss latviešu dziesms.
Nu, piemēram, kādas?
“Zem ozola kuplajiem zariem”, “Krauklīts sēž ozolā”, nu, viss vecs dziesms, kas
tagad ir, to viss dziedāj.
A krievu dziesmas arī dziedāj?
Arī dziedāj. Šito te, mums vislabāk patik, vēl tagad dzied “Baltie lāči”.
Nu, kura tad tā ir?
Kā tur bij? “V stepi, za Baikalom...” (dziesma krievu valodā “Pār Baikāla drūmajām
stepēm”). Mēs tur bļāvām. I častuškas, i paši lēcām, i darījāmies, paši – meitens.
Baškīru dziesmas arī dziedājāt?
Ne, ne.
Baškīri nāca uz tām ballēm?
Jā, jā, nāca, nāca. Latviešu puikas pavisam maz mums tur bij. Ar bij jauni pavisam,
tie maz nāca. Vairāk jau tie baškīr nāca.

◆
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AUSTRA (1935) un RŪDOLFS (1934) JUKEVIČI Krimuldas novada
Raganā 2018. gada martā, intervējusi Ieva Vītola

Zaļumballes Ēvelē un Rencēnos
Rūdolfs: Es spēlēju akordeonu, tas sākās jau Ēveles pagastā. Instruments pašam
nebija, no drauga aizņēmos bajānu, sāku to spēlēt. Spēlēju, kā mācēju, mūzikas
izglītība jau nekāda nebija. Viss pašmācības ceļā. Tā iesāku. Kapellīte bija Dakstos –
tur, kur dzīvoju. Vecie muzikanti spēlēja vijoli, bungas, cītaru, trompeti un
akordeonu. Ļoti skaisti spēlēja. Tā es pie viņiem pielavījos, kā saka. Piespēlēju no
sākuma. Kāzas spēlējām, zaļumballes.
Kur notika Ēveles pusē zaļumballes?
Katru kapusvētku nobeigums bija ar zaļumballi. Tur bija tāda tradīcija. Tā tradīcija vilkās ļoti ilgi, tagad tikai vairs nav. Otra vieta, kur spēlēja zaļumballes, bija
Rencēnu muižas parks. Mēs netālu dzīvojām, kādus 3–4 km, un tādos klusos vakaros, kad zaļumballe bija, mēs sadzirdējām skaņas. Agrāk jau zaļumballes spēlēja
pārsvarā ar pūšamiem instrumentiem, pastiprinātāju jau agrāk nebija.
Austra: Es tik zinu, ka tur viena meitene ļoti skaisti spēlēja akordeonu un dziedāja,
es vēl dziesmas samācījos ballējot! (Smejas.)
Rūdolfs: Agrāk kas bija: priekšnesumu pirms balles sniedza paši. Viesi bija maz.
Austra: Agrāk jau nekas nenotika, ja nebija kāds priekšnesums. Man vēl saglabājušās pašdarbības grāmatiņas, iestudējām visādus viencēlienus un skečus.
Rūdolfs: Mums bija pašiem sava režisore. Bija teātrītis, un tad balle.
Austra: Citreiz bija tautas dejas, deklamācijas, ansamblis dziedāja. Četras meitenes
dziedājām sieviešu ansamblī.
Kurās dienās balles parasti notika?
Rūdolfs: Darbadienās jau nebija. Darbadienās cilvēki parasti strādāja. Nebija tad
laika.
Austra: Parasti, kad svētki nāca – Maija svētki, Oktobra svētki. Kas jau visi padomju svētki bija, tiem par godu bija jāstrādā un tiem par godu bija arī balle. Nostrādājām līdz septiņiem vakarā un tad gājām ar visiem saviem priekšnesumiem
uz balli. Ar kājām gājām!
Cik ilgi balles gāja?
Rūdolfs: Līdz rītam! Kamēr gaisma nāca. (Smejas.) Apbrīnojami cilvēki agrāk
bija.
Tie bija 50–60. gadi.

20

Rijas balles
Rūdolfs: Jāņos noteikti notika zaļumballes. Skaistas balles bija.
Austra: Kolhoza balles bija. Pašos pirmsākumos, kad kolhozi nodibinājās, balles
notika rijās – lielajos šķūņos. Kamēr tukši bija, jo tādas vietas jau nebija, kur
ballēt. Piemēram, Ēvelē kara laikā nodega lielais klubs. Tad vasarā balles notika
pa rijām. Nu, tik foršas balles bija! Meijas saliktas visapkārt, muzikanti spēlē,
dancotāji danco!
Uz rijas ballēm nāca jaunieši, uz kolhoza ballēm gan nāca arī visas tantes un
sēdēja, kamēr lampa nodziest. Skatījās, kurš ar kuru dancoja. Viss bija nolūrēts
un izrunāts! (Smejas.)

Havajas ģitāra
Austra: Tad vēl mēs gājām uz Jaunjērcēniem, tur tas Strenču mežniecības orķestris
spēlēja ar Havajas ģitāru. Mēs tāpēc vien gājām, ka mums patika tā Havajas ģitāra.
Kas tā tāda?
Rūdolfs: Havajas ģitāra nebija kā parastā akustiskā ģitāra. Viņai tā skaņa bija tāda
gaudulīga. Viņai bija tāds maigs un patīkams tas stiepiens. Tāds – jūūūūūū! Ģitāru
spēlēja kopā ar orķestri, reizēm paņēma solo pa starpai. Ļoti brīnišķīgi skanēja!
Ko muzikanti spēlēja?
Rūdolfs: Spēlēja laicīgās dziesmas. Daudzas, ko arī šodien ir pārņēmuši, tikai
modernizējuši ritmu. Mēs spēlējām fokstrotu, lēno valsi. Atšķirīgas dziesmas
spēlējam, un atšķirīgi arī dejoja, ne tā, kā tagad – viss vienā ritmā! Vienā ritmā
laiž! Protams, tad vieglāk dejot. Vai šodien kāds dejo lēno, saucamo angļu valsi?
Nav tač!
Austra: Tango arī neviens nedejo.
Rūdolfs: Daudz kas jau mainījies. Es piedzīvoju visādus laikus, kad dejoja pilnas
zāles, mēs spēlējām, atsaucīgi dejoja. Pēc tam nāca laiki, palika arvien plānāka
un plānāka tā darīšana. Un pēdīgi dejoja katrs par sevi atsevišķi, jau nemaz vairs
nevajadzēja pārinieku – katrs par sevi lēkāja, grozījās un šķobījās.

Dejas
Kā jūs iemācījāties tādas dejas?
Rūdolfs: Mācījās ballēs.
Austra: Vai! Mācījās paši. Viens ar otru.
Rūdolfs: Man bija tāds piedzīvojums. Es spēlēju ballē uz skatuves, kopā ar pārējiem muzikantiem. Un tagad uz skatuves uznāk viena meitene un uzlūdz uz
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deju. Nekad savā mūžā vēl nebiju dejojis. Bija dāmu deja, un mani uzlūdz. Es
sarkstu un bālēju. Nezinu, ko darīt! Kaut kas traks! (Smejas.) Mums bija tādi
vecāki muzikanti, ar ko kopā spēlējām. Viens ar cītaru man saka: “Puika! Ja tevi
meitene lūdz, ej dejot!” Nu – aizgāju. Kur likties? Nekur likties! (Smejas.) Tā jau
nebija, kas es akurāt nepratu, kaut ko jau pa kluso biju mēģinājis, lai gan es negribēju – nepatika man tā dejošana ka traks. Bet, nu, iesāku, un ar to pašu – viss
bija kārtībā.
Tad man bija pienākums, ka meitene mani uzlūdza, nākošo deju viņu atlūgt. Tas
bija tāds likums: pēc dāmu dejas man jāatlūdz tā pati meitene, kas mani lūdza.
Tas nebija nekur rakstīts, bet tās normas gāja no cilvēka uz cilvēku. Tas bija tāds
labais tonis.
Bija tā, ka meitene atsaka?
Rūdolfs: Nu, bija jau visādi. Kad meitene atsaka, tad nekad vairs negāja viņas
lūgt. Vismaz tas cilvēks, kam iedeva kurvīti.
Kas bija aplausu deja?
Austra: Dejo un plaukšķina, tad mainās ar pāriem. Aplausu deja.
Lēnais valsis ir angļu valsis?
Rūdolfs: Jā, angļu valsis. Ātrais valsis ir parasts valsis. Angļu valsis ir atšķirīgs.
Viņš ir ļoti precīzi jānospēlē un precīzi jānodejo. Tur nevar kaut kādu pušieri laist.
Ja pušieri palaiž spēlēšanā, sajūk. Neiznāk vairs ritmā.
Polku spēlējāt?
Austra: Nu, to jau mācēja visi!
Rūdolfs: Polku – jā, to jau spēlēja. Tā bija tāda jautra deja, varēja izlēkāties.

Vīna pudele uz visiem
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Cik reizes muzikantiem bija ballē jāspēlē?
Rūdolfs: Cik reizes? Nu, pīppauzīte maziņa, iedzer šņabīti, lai lustīgāks prāts.
(Smejas.) Un spēlē atkal! Spēlēja, kamēr vairs nebija, kas spēlē. Arī tā bija. (Smejas.)
Vai bija kāda bufetīte, vai šņabīti ņēmāt līdzi?
Rūdolfs: Nu, visādi bija, arī līdzi ņēmām.
Austra: Tāda liela dzeršana jau tad nenotika. Agrāk ar vienu pudeli varējām
dzimšanas dienu nosvētīt! Viena vīna pudele, cepumi un konfektes – un balle
gatava! Līdzekļu jau nebija tad, maz jau pelnīja. Nevarēja tādu lielu dzeršanu
atļauties. Ja pa visiem sameta vīna pudeli, tie jau bija lieli svētki.
Vai muzikantiem par spēlēšanu maksāja?
Austra: Sākumā jau nemaksāja.
Rūdolfs: Jā, gandrīz par to pašu – ja kādu šņabi uzlika, ar to pašu pietika. Vairāk
tas bija prieka pēc.

Par balli bija jāmaksā, biļetes jāpērk?
Austra: Uz svētkiem jau bija par brīvu. Ja citās dienās, tad bija kādas kapeikas
jāmaksā.
Rūdolfs: Tur, kur muzikantiem nemaksāja, tur bija par brīvu. Tā maksa jau arī
priekš muzikantiem bija. Sākumā maksāja pa pieci, pa desmit rubļi katram,
augstākais, kas bija, – 25 rubļi.
Bija kādreiz, kad uznāca uz skatuves un palūdz konkrētu dziesmu uzspēlēt. Bija,
kad par to samaksāja arī, it sevišķi tas bija kāzās. Kā jau cilvēki tad bišķi brīvāk,
sadomājis savai dāmai par godu uzspēlēt – vai dejo, vai nedejo, vai sēž un klausās.
Jā, bija tāda lieta! Bišķi uzmet, lai uzspēlē!

Akordeons – mans sapnis
Rūdolfs: Garmošku es nopirku pats – par pirmo algu, kad es sāku strādāt par
traktoristu. Tad es nopirku to garmošku, tad man bija pašam savs instruments.
Pēc tam sākāt spēlēt akordeonu?
Rūdolfs: Jā, akordeonu iemācīties spēlēt bija mans sapnis. Mums bija grāmatvedis
Briežkalns, un viņam bija tāds mazs akordeoniņš. Viņš bija mūziķim Briežkalnam
Mārim brālis. Es padzirdēju, ka viņš it kā būtu ar mieru pamācīt kādu spēlēt. Es
tagad vienreiz sadūšojos, domāju – iešu! Viņš dzīvoja kantorī augšā, otrā stāvā. Es
tagad pa tām trepēm uzkāpu, pieeju pie tām durvīm, bet tā kā bail sākt klapēt. Tā
kā neērti bišķi. Piestājos pie tām durvīm, domāju – klapēšu, nē! (Smejas.) Beigās
sadūšojās. Paklapēju! Jā, šis atsaucās. Ienācu iekšā, saku: “Nu, es, kā saka, gribētu
akordeonu paspēlēt!” – “Ā! Tur ir – ņem!” Es paņemu to akordeoniņu, viņš pats
ieliekas kušetē, paņem avīzi, lasa to avīzi. Es to akordeonu uzlieku sev uz pleciem,
piestājos pie spoguļa, skatos: oi, cik brašs! (Smejas.) Kaut kas traks! Man no laika
gala bija baigā interese uz to mūziku, briesmīgi gribēju iemācīties spēlēt. Tikai
pēc dzirdes iemācījos un spēlēju. Vēl šodien tikai pēc dzirdes spēlēju. Notis jau arī
pazīstu. Agrāk bija tā – ja es divreiz dzirdēju dziesmu, varēju jau nospēlēt. Tagad
tā grūtāk atlobīt.

Mājās nākšana
Austra: Agrāk jaunieši staigāja bariņā un dziedāja. Sarunāja, šosvētdien aiziesim
pie tā! Bij, kas spēlē, bij, kas dzied. Tāpat uz ballēm mēs gājām visi barā, neviens
tā pa pāriem vai viens negāja. Kad uz māju nāca, tad tā – viens otru pavadīja, kas
bija draugi, tad tie palika pēdējie. Tiem pašiem bija savi ceļi. Tā iešana bija tāda
draudzīga, nebija tāda atsevišķa.
Rūdolfs: Parasti jau ballītēs jaunieši satikās, sapazinās.
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Viss ar kāzām kādreiz beidzās?
Austra, Rūdolfs: Jā!
Kā ar greizsirdību un kautiņiem ballēs bija?
Rūdolfs: Kā tad ne! Un kā vēl!
Austra: Kautiņi bija, kad sabrauca no citiem pagastiem.
Rūdolfs: Kā jau gaiļi vistu barā! Tāpat plūcās – jā, jā! Kaut ko aizvaino viens otru,
pagrūdis viens otru. Visādi bija gadījumi. Pagasts pret pagastu vai ciems pret
ciemu. Tad iet palīgā: “Mūsējos sit! Jāiet palīgā!” (Smejas.)

Austras pirmā balle
Austra: Es varu izstāstīt par savu pirmo balli. Traki interesanti! Beidzu 7. klasi,
vēl bija eksāmeni priekšā. Vienā rijā bija paredzēta balle. Visa klase sarunājām, ka
iesim uz to balli. Un aizgājām ar! Kādi divi vai trīs tikai nebija aizgājuši. Nu, ko
tad mēs, tādi zaļi skolnieciņi! Sēdējām un klausījāmies, un skatījāmies. Nekāda
dejošana jau nebija. Nekas!
Aizgājām uz eksāmenu pirmdienā. Bija tāds Tolstoja gabals “Pēc balles”. Tas bija
arī eksāmena biļetē ietverts. Tagad viens puika izvelk to biļeti un stāsta, atbild
uz visiem tiem jautājumiem. Ienāk skolas direktors, klausās, klausās, tad pieiet
pie tā puikas un saka: “Kad tu pēdējo reizi biji uz balli?” – “Sestdien Vīšas rijā!”
Mēs jau visi nobijušies, drebam. “Nu, un kā tad tur bija tai ballē? Muzikanti
spēlēja uz ārdiem, un jūs rijā dancojāt!” direktors to iztulko tā. Puisītis klusē,
viņš domā, domā. “Kas tad vēl bija uz to balli? Vai tad viens pats biji?” Mēs visi
pieceļamies, tikai tie trīs paliek sēžot. (Smejas.) Mēs paši sevi nodevām! Direktors
tik pasmēja, nekāda soda nebija. Eksāmenu nolikām, bet paši sevi nodevām. Mēs
jau cilvēki ar tīru sirdsapziņu. Ballē bija divas skolotājas, un mēs domājām, ka
viņas ir izstāstījušas. Pēc tam viņas stāstīja, ka nav neko direktoram teikušas, ka
mēs paši esam sevi nodevuši.

◆

OLGA KRAUKLE (1936), ANNA STERIŅA (1929), LILITA KREKAUSE (1942)
Engures novada Bērzciemā 2018. gada martā, intervējušas Ieva Vītola
un Jolanta Borīte

Balles Bērzciemā
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Anna: Zaļumballes notika, kur pagadījās. Ziemā arī balles bij – kurā mājā
sadomāja, kur lielāka istaba, tur taisīja. Vastlāvja balles. Zaļumballes atkal bij

Lielkristu sētā zem bērza. Arī citur kādreiz bij. Visur bij! Vastlāvja balles taisīja, tas
jau iznāk februārī. Tad meitām bij jātaisa, un salūdz puišus – kurš nenāca dancot,
tad pa santīmiem bij jāsamet – ej mājā!
Olga: Bija tādi puiši, kas nemācēja dancot.
Anna: Tos tā kā gāja iet ņemt dancot, un nenāk. Ko tad? Samet santīmus, un – ej
ārā! Meitas sameta santīmus un raidīja viņus ārā.
Olga: To balli taisīja tikai meitas un gāja vakarā puišus ņemt dancot! Es jau biju
bērns, mani māsa ņēma līdzi, tad es noskatījos. Taisīja balles tur, kur bija kāds
jauns mājās. Tad es tāds knopele biju, kādi pieci seši gadi, tad ņēma mani līdzi.
Redz, mums bija vācu laiks. 1943., 1944. gads.

Taurnieki Gasta ballē
Anna: Kad Gasts bija, lielā mājā pie kapiem, tur bij uztaisīts dēļlaukums, tad
salūdza mūs, visus tos meiteņus. Man bij 15 gadi. No Ķūļiem bij taurnieki, viņi
spēlēja! Lielie taurnieki. Pūtēji. Atceros, tur balle notika 4. jūnijā. Gasta balle.
Kas ir Gasts?
Anna: Gasts skaitījās. Tur bij kādi 16 puiši tā kā armijā iesaukti, un tur viņi
dzīvoja, un to sauca par Gastu. Tā balle tur bij tikai vienu reizi, tad jau beidzās,
tas bij 44. gadā, pēc tam jau bij krievi iekšā. Tā bija pēdējā balle. Armijas puiši
rīkoja, salūdza mūs, visus meiteņus.
Līdz četriem no rīta dancojām! Es nācu mājās, man audžutēvs bij aizvedis vecmāti
uz Tukumu, jo mana jaunākā māsa bij piedzimusi. Tad man tā atmiņa, kad māsai
ir dzimšanas diena, tad mēs bijām pēdējā ballē.
Kādu mūziku ballē spēlēja?
Anna: Taurnieku. Valšus. Visas veclaiku dziesmas. Pirmā deja bij “Pie Dzintara
jūras”. Tad jau modē bij šitik garas jakas – baltas jakas no lina audekla ar lielām
kabatām. Baltas čībiņas kājās, no drēbi, un kabatā krītiš, kad noput, tad nokrīto
pa jaunu. Jā, jā – baltas drēbju čībiņas bij.
Tad krītiņš vienmēr bija kabatā?
Olga: Vai dieniņ, kādi laiki bijuši!
Anna: Tā mums bij!
Kur jūs iemācījāties dejot?
Olga: Mēs, meitenes, pie tā bērza puikas dancot mācīja. Meitenes mācīja puikas
dancot.
Anna: Tā jau bij! Kaut kā ieņēmās!
Olga: Piemēram, es mācījās Mērsragā skolā, un tad mēs jau tur dancojām. Skolā,
zālē.
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Pirmā balle trīs gadu vecumā
Lilita: Visādīgi bērni jau bij arī! Es, piemēram, trīs gadu vecumā aizgāju uz balli,
un mani meklēja visi! (Smejas.) A es sēd ballē! (Smejas.)
Olga: Kur tad bij tā balle toreiz?
Lilita: Pie Eglīšiem. Tur bij zaļumballe.
Olga: Ā, tur bij tāda dēļu grīda.
Lilita: Jā. Un arī taurnieki bij, to es zinu. Mani meklēja. Es tur kaimiņos netālu
dzīvoju. Vai kādam ienāca prātā, ka es uz balli aizeju?! (Smejas.)
Olga: Es jums pateikšu – ciema dzīve no bērnības, tā ir vienreiz skaista! Visi
pazīstami, visi savējie!
Tad, kad trīs gadu vecumā aizgājāt uz balli, mamma beigās jūs sameklēja?
Lilita: Sameklēja! Beigās atnāca, visur jau bija apstaigājusi, nekur nav! Man bija
nopirkta tāda skaisti rozā kleitiņa, un tā bija mugurā.
Vēl uzpucējāties!
Lilita: Jā! Tā smukā kleitiņa mugurā un sēd!

Balles kara laikā
Anna: Vācu laikā – tad mums bij bēgļi. Un tad vienam bēglim bij patafons. Nebija
tai kastē, bij tikai tās iekšas. Mēs viņ sauca par veco gov! Jo tikai iekšas bija. Un
tad balles taisīja ikkatru sestdienu kādās mājās. Uzliek mūziku, spēlēj un dancoj!
Kara laikā tie zaldāti nebija bīstami?
Anna: Nē, nebij bīstami! Šite kaimiņos bij vācu zaldāti, un zirgu stallis te bij, viņi
taisīja balles te un arī mūs, tos meiteņus, uzlūdza! Es jau tad vēl tikai tāda meitiņa
biju. Šite kaimiņos bij vācietis atkal, un tur arī bija divas meitenes. Vācieši jau
dikti smuk danco!
Tango dancoja un angļu valsi, fokstrots bija. Tad vēl bija viena deja – ko mēs
ar Pauli tik mācēja izdancot. Viens pāris tik mācēja izdancot. Langerts! Vecais
Kodols bij tas muzikants, viņš teic: “Paul! Tagad būs tav deja!” Mēs ar Pauli tik
mācēja to izdancot. Svings atkal bij cits, kad lēca gaisā. Es to langertu nemaz vairs
neatmin tagad.
Muzikantiem varēja aiziet pasūtīt, kādu deju tu grib.

Ir visādāk bijis!
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Cikos parasti sākās balles?
Lilita: Vakarā, pēc darba. Ap astoņiem deviņiem, kā kuru reizi.
Anna: Un tad līdz rītam.

Lilita: Gāja no balli, acis krīt ciet! Jāiet strādāt!
Vai tai laikā dāmu dejas bija?
Anna: Jā, jā, dāmas dejas bij! Un aplausdejas bij, viss kas bij.
Lilita: Aiziet, uzlūdz to, kam ir sieva, un tad dod pa ģīmi! (Smejas.)
Kautiņi arī bija ballēs?
Visas: Bij, bij.
Anna: Brauca visi no Lapmežciema, Engures, Mērsraga, un tad tie tur kāvās.
Kādēļ viņi kāvās?
Anna: Dēļ vien meit! Manam onkulam bija meita Marta. Un uz to vienu meit bij
divi puiši – Kārlēns un Žanis. Un abi divi kaujas. Un mans onkuls, lai savu meitu
aizstāvēt, gāja palīdzēt tam Žanim. Un Kārlēns, kad ķēra ķebliņu, tad pārsita
galvu – tad visu mūžu, līdz kapa malai viņam te bij rēta. Ir visādāk bijis! No
zaļumballi tāda atmiņa.
Vai pēc dāmu dejas uzlūgtais puisis nodejoja vēl vienu deju?
Anna: Jā, jā, tā bij – atlūdza atpakaļ.
Kurvīti arī kādreiz sanāca iedot?
Olga: Nedrīkstēj! Vai jums prāts?!
Lilita: Tad izraida ārā! Samet naudu, un lasies! (Smejas.)
Anna: Tā nebij smuki. Vienalga, vai man patīk, vai nepatīk, ir jāiet.
Vai par balli bija jāmaksā?
Anna: Nē, nē, mums nebij nekas jāmaksā, tik jādanco! Tie gastnieki saaicināja un
maksāja taurniekiem.
Kādas kleitas bija?
Anna: Man pašuva viena šuvēja balta audekla apakšu un augšā tādu raibu blūzīt,
bet viss sašūts kopā. Ar īsām rociņām, un pa to apakšu bija tā kā matlent!

Saskatīšanās un kautiņi
Olga: Ballēs jau saskatījās! Ciemā bija klubs.
Vai bija arī kādas greizsirdības scēnas?
Olga: Kā tad jūs domājat? Tad jau bij mīlestība tāda pati kā šodien.
Anna: Bij visādāk. Pajem cits dancot, nav pa prātam – uz mājām prom!
Olga. Kāvās arī! Toreiz, kad Edvīns ar Kārlēnu kāvās, Edvīns sadzēries, es aizved
viņu mājās, ieliek gultā, nepaiet ne stunda, atnāk uz klubu atpakaļ! Visādi jau ir
bijis!
Lilita: Jāizkaujas jau ir.
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Sirdslieta – akordeons
Olga, vai atminaties savu pirmo balli?
Olga: Tad jau nevarēja tā uz ballēm iet! Es gāju tantei līdz. Ja es gāju uz klubu uz
balli, tad tantei bij jānāk līdz. Man tēvs bija stroga (stingrs)! Redz, kas ir, es esmu
muzikants, es spēlēju akordeonu. Iemācījos pašmācības ceļā. Spēlēju arī ballēs,
braukājām apkārt. Akordeons uz mociņa (motocikla), aizbrauc uz Upesgrīvu un
nospēlē balli!
Mums bija ciema pūtējorķestris, vecāki cilvēki, ne mūsu gados. Es iemācījos
Mērsragā skolā. Tur bija klavieres, vakaros internātā dzīvoju, tā mēs pa vakariem
iemācījāmies klavieres spēlēt. Tagad 51. gadā brālis iet armijā, tas bija pirms
armiju. Viņš brauca uz Tukumu – pirkšot bisi. Mājās saka. Mamma saka: “Tu
bisi nepērc! Nekādu bisi mājā neved!” Viņa bija redzējusi, kā viens Bigauņciemā
nošauj sievu, gulošus bērnus un pats sevi. Brālis aizbrauc uz Tukumu un nopērk
akordeonu! Es tagad atbraucu no skolas mājās, es jau klavieres māku spēlēt, un
vakaros sāku spēlēt uz to akordeonu. Spēlē un spēlē, un tiktāl iemācījos!
Kad ballēs spēlējāt, kas vēl par mūzikas instrumentiem bija?
Olga: Akordeons bija, trompete, bungas un akordeons. Mēs bijām divi ar akordeonu.

Ar motorlaivu uz balli
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Kolhozs arī rīkoja balles?
Olga: Kā tad!
Kas tur notika?
Lilita: Ēda un dzēra, un dancoja.
Olga: Parasti Engures estrādē rīkoja.
Vai tur braucāt?
Lilita: Kā tad! Kolhozs sūtīja mašīnu.
Olga: Pirmos gados, kad nebija mašīnas, mēs ar motorlaivu braucam uz Enguri
uz Sporta svētkiem, uz Zvejnieksvētkiem.
Anna: Un ar kājām ir gājuši, ar riteņiem ir braukuši!
Uz balli arī ar laivu braucāt?
Olga: Nuja!
Anna: Uz Upesgrīvu. Uz Mērsragu arī.
Olga: Te bija divas zvejnieku brigādes.
Kā zinājāt, cikos laiva mājās brauks?
Olga: Visi jau sazinājās, sarunāja.
Anna: Ādžiš (Ādolfs) jau mūs gaidīja, kad aizveda. Gaidīja, kamēr balles beidzās,
tikmēr viš pagulējās.

Olga: Es vienreiz atceros no Zvejnieksvētkiem – iziet Mērsraga ostai cauri un
iziet ārā selgā, un šausmīgi šūpo. Mēs bļauj! Viļņi. Mums bail, meitenēm. Mēs ar
Mariju lūdzās, lai laiž mūs atpakaļ. Nākam ar kājām mājās. (Smejas.)

Ar riteņiem uz balli
Anna: Uz Ķipatiem brauc, aiz Mērsraga vēl prom, otrpus ezera. Ar riteņiem brauc
uz balli. Trīs meiteņi. Diviem ir riteņi, vienam nav. Pabrauc viens vienu gabalu,
noliek riteni, iet ar kājām. Tad atkal brauc otrs, noliek riteni, iet ar kājām, tad tas
atkal paņem un brauc. Tā mēs brauc mājās. Un tad vienai citai nebija ritens, un
tas salicis sprunguļus mums uz taku, kur brauc!

◆

JĀNIS FREIMANIS (1941) Piltenē 2018. gada maijā,
intervējusi Signe Pucena

“Piltenes prāģeri”
Kas ir “Piltenes prāģeri”?
“Piltenes prāģeri”? Ja tā vēsturiski skatās, prāģeri – ceļojošie muzikanti, kas it
kā nāk no Prāgas, bet cik tā ir patiesība, grūti teikt. Sakarā ar to, kad sāka būvēt
bīskapa pili (Piltenē), tur pulcējās milzīgs ļaužu pulks. Protams, ka tur bij gan
jauni, gan veci, un pie tā smagā darba, kas tur tika veikts, tomēr atlika laika
vakarā paballēties – tomēr iztikt bez muzikantiem nevarēja. Tā ir tāla vēsture.
Sanāk, ka bīskaps ir no Prāgas tos muzikantus aicinājis?
Varētu tā būt. Tas 1295. gadā, kad pili cēla. Par tiem laikiem jau tādas informācijas nav, kas viņi ir bijuši. Par tiem seniem laikiem jau nezin. Tik zin, ka tādi ir
bijuši un spēlējuši. Kas viņi bij, vai čigāni vai čehi, vai latviešu bāleliņi, tur jau
tādas informācijas nav.
Par “Piltenes prāģeriem” jaunāku laiku vēsture ir. Prāģeri Piltenē vienmēr ir bijuši –
tā ir dzīvā mūzika, tie ir pūtēji. Vienu brīdi pie kultūras nama bij pat trīs orķestri,
un visi viņus vairāk vai mazāk sauca par “Piltenes prāģeriem”. Viņi paši tā sevi
dēvēja, un katrai paaudzei bija savi muzikanti.

Lai dzīvo “Piltenes prāģeri”!
Tie “Piltenes prāģeri”, kas kļuva slaveni 30. gados, tie arī bij tādi lauku muzikanti.
Popularitāti ieguva ar to, ka bijušais prezidents Kārlis Ulmanis ir braucis uz
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Pilteni, un, protams, tie muzikanti viņu ir sagaidījuši pie Piltenes robežas. Tur
tad tā precizitāte bij pavisam cita, un viņi diezgan ilgi Ulmani gaidījuši, un alus
muciņa ir bijusi līdzi, un tad viņi ir jau bijuši tādā kunga prātā. Bet, neskatoties
uz to, Kārlim Ulmanim ir patikusi viņu spēlēšana un tās izdarības, jo viņi vienmēr
ir centušies kaut kā pārģērbties komiskās formās, un prezidents ir uzaicinājis
viņus uz prezidenta pili spēlēt. Dzīvojuši lepnā viesnīcā un spēlējuši visādas
pieņemšanas. Dzīvojuši tur kādas pāra nedēļas. Līdz ar to viņi arī kļuva populāri,
un tā Piltene izskanējusi. Kad ejam Dziesmu svētkos, vienmēr kāds kliedz: “Lai
dzīvo “Piltenes prāģeri!””

Zaļumballes Piltenē
Kādas bija pie jums Piltenē zaļumballes? Kur notika?
Zaļumballes notika pils parkā. Tagad tur ir jauna estrāde. Toreiz estrāde nebij, bet
parks bija. Parkā bij dēļu grīda, un dancoj līdz rītam, vai lija lietus vai nelij. Mums
kolhoza laikā atvēlēj 12 gāzes balonus un tos saveda kopā – tie degļi tur vēl tagad
stāv. Dedzināja tos, ka varēja redzēt pāri Ventai.
Tad, kad atnācu uz Pilteni, kaimiņu dzīvoklī dzīvoj orķestra vadītājs. Viņš saka:
“Tev jānāk spēlēt orķestrī!” Tad es sāku mācīties saksofonu un nospēlēju orķestrī
ilgus gadus.

Repertuārs un Piltenes alus
Kāds bij repertuārs zaļumballēm? Ar ko atklāja zaļumballi?
Balli faktiski atklāja ar kādu maršu. Kaut kādus maršiņus, kamēr cilvēki sanāk.
Ne jau koncertu, bet divus trīs maršus nospēlē, kamēr tur drusku sagrozās, sapazīstas, kura būs tā, ko lūgs. Un tad sāk vienmēr ar valsi. Bija repertuārs sastādīts,
divus valšus vienu aiz otra nespēlēja. Tad bija valsis, fokstrots, kādu polku, vairāk
tomēr bij valši. Repertuārs bij kādi 20–30 gabali, ko spēlēja. Spēlēja “Pie Dzintara
jūras”, “Zilo lakatiņu”, tad nāca Paula gabali, tauta dziedāja līdzi. Līgo vakarā līgo
dziesmas dziedāja. Ja Rīgā varbūt neatļāva, tad Piltenē vienmēr svinēja Jāņus, un
zaļumballe bij, un līgošana bij. Un alus bij!
Mums bij alus brūzis savs. Alus netrūka nekad! Alus brūzis tepat aiz parka ir.
Kura muca bij tukša, atved nākošo un lej atkal. Alus bij par velti – tur nebij
nekāda bufete. Bija valdes lēmums, un kopsapulce apstiprināja, ka tāds pasākums
ir. Nešķiroja nevienu – vai tas ir kolhoznieks vai nav, vai pilsētnieks vai kas. Visi to
zināja. Brauca ļoti daudz cilvēki no Ventspils un no apkārtējiem ciemiem. Zināja,
ka Piltenē uz Jāņiem alus par brīvu. To cilvēki izmantoja drusku.
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Utes publikā un muzikantu samaksa
Jūsu pusē varēja pasūtīt mūziku arī par samaksu?
Nu, tā samaksa tur tāda simboliska. Ja pūtēju orķestrī spēlē 12–15 cilvēki, kādu
naudu tur vajag! Simtnieku vilkt ārā? Tādu naudu toreiz neviens. Vienreiz bij
konkrēti 25 rubļi – tā bij liela nauda. Nuja, bet viņš nāk un prasa atpakaļ – sieva
no mājas izdzīšot, kur palikuši 25 rubļi. Bet sākumā ar šiku – uzspēlē man to,
uzspēlē man šo!
Un jūs spēlējāt?
Nu, protams! Tad viņš nāk, kad balle iet uz beigām, vai nevar atdot to naudu
atpakaļ! (Smejas.) Vienmēr publikā gadās tādi – mēs viņus par utēm saucām.
Cilvēks, kas plijas virsū, viņam vajag visu laik vien un to pašu gabal. Es: “Tikko
mēs to nospēlējām, kur tad tu biji?” Nu, bet vēl vienreiz lai nospēlē! Viņš būtu ar
mieru, ka visu vakaru vien un to pašu gabal spēlē, bet tad tā pārējā publika nebūs
uz mieru.
Cik vispār kādreiz par balles spēlēšanu muzikantam maksāja?
Trīs rubļi! Kad spēlēja kāzas divas dienas, tad katram desmitnieku ja samaksāja,
tad tā bij liela nauda!

Skaistas balles jaunībā
Varbūt jūs atceraties savu pirmo zaļumballi?
Es esmu dzimis Talsos. Tas saistās ar Talsiem. Talsos bij ļoti skaists parks. Tur, kur
tagad Koklētāja piemineklis, tur bij danču grīda un bufete, ko sauca par “Zaļo
līdaciņu”. Protams, ka tur bij zaļumballes – visi tie dancotāji pa to kalnu.
Tas ir diezgan stāvs tas kalns?
Jā, jā, tagad tur visādi celiņi izbūvēti, bet toreiz tur tādi celiņi nebij, un, kad danči
beidzās, tad visi samuka kokos. Katrā gadījumā, tās bija skaistas balles! Jaunība
ir jaunība, tas ir ne tikai dancošana vien. Jaunas meitenes, partneres bij, ar ko
dancot. Tas jau vien kaut ko nozīmēja – uzlūgt!

Citi laiki un manieres
Mums bij ļoti jauka skolotāja vidusskolā. Es vienu brīdi dzīvoju internātā, un
internāta audzinātāja bij skolotāja Gruzīte. Tad bija jāiet arī pēcpusdienas mācīties uz skolu, viņa uzlika kādu patafonu, un bija jāiet dejot tais starpbrīžos – lai
nebūtu tās mācības vien, lai viss tur notiktu interesantāk. Tad tur mācīja, kā ir
jāuzlūdz meitene, kā jāpavada, kā elkonis jātur, ka jātur zem elkoņa, nevis tā
jāiekrampējas.
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Kā tas ir?
Nu, pirmkārt jau jāapģērbas. Neviens toreiz ar džinsiem negāj, lai kāda nabadzība
bij 50. gados, 60. gadu sākumā. Bikses bij jāizgludina vai jāizbuktē. Krekls, kāds
viņš bij, raibs vai kāds, tam bij jābūt tīram.
Mums bij tāds klases audzinātājs Mediņš, viņš nostādīj puikas vienā līnijā un
visus pārbaudīj. Jā! Kurpes bij notīrītas, bikses izbuktētas, un piekodināja, ka
pirmo deju ir jaizlūdz klases meitenes. Viņš sak: “Es jau saprot, ku jums katram
tu kaut kāda sirdspuķīte ir!” Bet pirmās bij jāizlūdz klases meitenes, un tikai tad
varēja iet lūgt citas.
Varēja dejot vienu deju vai vairākas pēc kārtas, vai pēc katras vajadzēja meiteni
atvest atpakaļ?
Protams! Un tad atkal bij jānostājas, jāpaklanās, jāpasaka “Paldies!” vai “Pateicos!”.
Es domāju, tie bija pavisam citi laiki un manieres. Tagad mēs tiecamies uz Eiropu,
bet toreiz tie skolotāji bij ar Eiropas pieredzi, viņiem nevajadzēja nekur tiekties,
mēs jau bijām Eiropā.

Balle – ar škandalkasti vai orķestri

Zaļumballes Kazdangā un Aizputē

Kādu mūziku Talsos spēlēja?
Muzikanti parasti bij pūtēji, bet skolā bija arī savi orķestri, un deju sarīkojumi
bija katru sestdienu.
Šodien nopērk vien škandalkasti, ielaiž kaut kādus ritmus, ja kāds padzied kaut
ko klāt, tad jau pavisam jauki ir. Bet nu, kad pūtēju orķestris spēlēja zaļumballi,
bija pavisam cits skanējums, protams, arī cita balle.
Zaļumbaļļu bufetes bija?
Bufetes bija vienmēr un visur. Veči jau ierāva pa 100 gramiem, tā jau nebij. Bufete
jau nebij tas galvenais, sevišķi jaunībā. Kāda tur bufete! Tur veči gāja vairāk.

◆

ZINTA PENCELE (1947) Rīgā 2017. gada decembrī,
intervējusi Ieva Vītola

Zaļumballe Grabju bierzītē
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bērnības, ka mājas sauca Grabji. Vecāmāte teica: “Grabju bierzītē”. Tur bijis tāds
liels laukums, tāds liels pleķis, kā viņa teica, apkārt bijuši soli. Un tad sestdienas
vakaros, kad visi darbi apdarīti un vietējā baznīciņā svētvakars iezvanīts, tad tur
esot visi jaunieši pulcējušies. Spēlējuši vai nu vietējie prāģeri, vai kāds ar ermoņiku.
Vasaras vakari bijuši klusi, un saulīte rietējusi, un tās skaņas plūdušas pāri mūsu
laukiem, un varēts dzirdēt, ka nu jau atkal Grabju birzē notiek zaļumballe.
Mana mamma, kurai esot ļoti paticis dejot, un mammas māsa, kura bija jaunāka,
un vēl citas draudzenes esot gājušas uz balli. Viss esot bijis tā ļoti nopietni, puiši
esot nākuši ancukos, meitenes savās skaistajās, raibajās kleitās. Tur nešķirojot
bijuši gan kalpu puiši un meitas, gan saimniekmeitas un saimniekdēli. Tā bija
galvenā iepazīšanās vieta.
Kas ir prāģeri?
Prāģeri ir pūtēji, laikam no tiem “Piltenes prāģeriem” atvasināja nosaukumu pūtējiem. “Piltenes prāģeri” bija, manuprāt, ugunsdzēsēju pūtēju orķestris Latvijas
laikā. Viņi bija ļoti populāri.

Man bērnība pagāja Valtaiķos, tas ir pusceļā starp Skrundu un Aizputi. Par zaļumballēm pirmās Latvijas Republikas laikā man ir atmiņu atmiņas. Visvairāk
man vecāmāte stāstīja, lai gan pati jau vairs nebija zaļumbaļļu gājēja.
Zaļumballes (tolaik) esot rīkotas vienu saimnieku birztaliņā. Es atceros vēl no

Kazdangā īpatnējā vietā notika zaļumballes – Manteifeļu dzimtas kapenēs. Tā
diezgan nežēlīgi padomju laikā šīs Manteifeļu dzimtas kapenes tika pārvērstas par
estrādi un vienlaikus basketbola laukumu. Tur vēl tagad var saskatīt tās iezīmētās
līnijas. Bet tā aura, es no bērnības atceros, man kaut kā nepatika.
Atceros, ka uz vienu zaļumballi vidusskolas laikā es tur paliku. Tad no Rīgas bija
operete ar “Dullo baronu Bunduli”, pēc tam bija zaļumballe. Parasti arī Jāņus
tur svinēja, tais baronu kapenēs, lai gan daudz populārāka vieta Kazdangā bija
Valātas pilskalns Jāņu svinēšanai, tur arī notika Jāņu zaļumballes. Bet, kamēr
bija lauksaimniecības tehnikums, tad viņu organizētās balles notika tur (baronu
kapenēs).
Savukārt Aizputē tas bija Misiņkalns, kur, vismaz padomju laikos, tās balles bija
pēc kādas izrādes, koncerta, vietējiem Dziesmu un deju svētkiem. Kaut kam
vajadzēja būt pirms tam, un tad pēc tam bija zaļumballe.

Mammas soma ar pudeli un zacenīti
Laukos bija uzlūgšana. Sēdēja tā kā izlase riņķī, un tad bija visādi kuriozi. Bija viena
tāda mamma, kas nāca līdzi savām ne sevišķi daiļajām meitām. Tad viņai bija soma
ar pudeli un zacenīti, un, ja meitām nebija piekrišana, tad viņa attiecīgi reaģēja –
tos puišus paaicināja, uzcienāja. Tad viņas meitām parasti bija vislielākā piekrišana!
Pārējiem tas likās tā ļoti jautri! Mēs tur sēdējām, un viņas dejoja, jā! (Smejas.)
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Puiši parasti stāvēja savā bariņā, un meitenes atkal tādā kā izlasē sēdēja. Tas nebija
sevišķi jauks pasākums – tā kā izsolē, kurai nu tiks! Tad, kad nāk un paiet garām…

Visu gadu gājumi un balles smarža
Nāca gan jauni, gan brieduma gados. Es atceros, ka nāca vietējā kluba vadītāja,
kura, pēc mūsu toreizējiem ieskatiem, bija veca, nu, tā ap 40, bet viņa ļoti skaisti
dejoja. Acīmredzot tie partneri arī bija tāda vecuma. Skaistā kleitā, un mēs ar
apbrīnu skatījāmies, kā viņa prot visus tos tango soļus un visu.
Ja vasarās telpās bija balles, tad vienmēr bija bērziņi sasprausti – pie ieejas, zāles
stūros. Tad tā bērzu smarža, sajaukusies ar vīriešu smēķu smaržu, kopā veidoja to
balles smaržu. Meijas jau bija vienmēr.

◆

MĀRIS ANSIS MITREVICS (1940) Siguldā 2017. gada decembrī,
intervējusi Ieva Vītola

Pirmoreiz zaļumballē
Kad tu pirmo reizi biji zaļumballē?
Es domāju, Plostnieku svētkos paugurā Alderu parkā. Tur bija maza estrādīte.
Mīcīšanās, protams, bija pa zālīti, tur nekāda deju grīda nekad nav bijusi, atšķirībā
no daudziem citiem pagastiem un ciemiem, kur deju grīda jau no ulmaņlaikiem
bija. Bet es neatceros, kas tur notika! Katrā ziņā, meitenes es vēl nebučoju. Atceros
to sajūtu, kā ragu mūzika skan caur bērziem.

Zaļumballes Jelgavas Pilssaliņā
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Tā riktīgāk, kad tiku uz Jelgavu mācīties mežsaimniekos, tad jau iestājeksāmenu
laikā zaļumballe bija Pilssaliņā. Nu jedritvai kociņ! Jelgavas studentes, meitenes…
Godīgi sakot, speciāli lenca... Mani nē, es jau atturīgs vispār. (Smejas.)
Viņas lenca jauniņos?
Nu, visādus. Vecākos arī. Taisni tos, jo tos uzreiz var apprecēt – ir ģimene. Jelgava
studentu pilsēta jau bija toreiz – 1958. gadā.
Vai toreiz spēlēja orķestris?
Toreiz ballēs tikai orķestris spēlēja – umpā-umpā-umpā! Ģitāras vispār nebija
modē. Toreiz visur pamats bija trompete. Bez tubas, lielās, resnās, arī nevarēja
iztikt. Un bungas bija tādas pamatīgas.

Kad parasti zaļumballes notika?
Riktīgās, ar kaifu notika sestdienā. Par balli bija jāmaksā. Kaut gan uz Pilssaliņu
bija ārkārt vienkārši noturēt, tur jau bija tikai viens tiltiņš. Neviens jau nepeldēja
uz balli, tik traki tur nebija. Var būt, ka prom kādreiz kāds peldēja, kurš nepareizo
limonādi bija bišķi stingrāk paņēmis. Virsū ejot, visi gāja pār tiltiņu, tad jau
skaidrs, ka bija jāmaksā, nu, ne jau daudz.
Kā tur bija 1958. gadā – puiši meitenes uzlūdza? Bija dāmu dejas?
Nu, ņemot vērā, ka krievu meitenes tur nebija, tad dāmas ar dāmām tur nedejoja.
Tikai un vienīgi puiši uzlūdza meitenes. Pa retam bija arī pa kādai dāmu dejai –
cerīgas tādas.

Dejas
Kādas dejas jūs dejojāt?
Nu mēs nonākam līdz tāda veida jautājumam, ko man vienreiz prasīja viens no
maniem dēliem – kā tur bija Senajā Romā? Es saku: “Vecīt, es neatceros vispār!”
Nu, pavisam godīgi, gabali jau tie paši – ulmaņlaiku gabali. Tādi klasiskie – “Rozes
sen jau novītušas”, nu, valši, kaut kādi fokši, protams, bija tādas arī iepludinātās –
ārzemju dziesmu latviskotās versijas. Piemēram, “Zālē nodziest uguns – čušš! /
Iekšā ienāk Šūgerbušs.” (Dzied.) Kad es gāju vidusskolā, tad pirmo reizi dzirdēju
“Kad es vēl biju maziņš zēns”, tas klasiskais variants. Skaisti, skaisti! Lielākoties
jau bija tādi letiņu gabali zaļumballēs, un – jo dziļāk uz laukiem un tālāk no
Rīgas, jo senatnīgāki.

Ei, ko tu uzkasies?
Kas vēl bija tāds raksturīgs zaļumballei?
Es zinu, uz ko tu tēmē! (Smejas.) Tas ir tas, ko rakstnieks Bruno Saulītis ir ierakstījis vienā no savām grāmatām:
Pēkšņi pārtrūkst ballīte,
Visapkārt stāv kā mežs,
Un smaidot skatās Vallīte,
Kā viņas mīļo teš.
Bez plūkšanās jau nu neviena balle nenotika. Vistāds rupjākais paņēmiens bija
tāds – viens cilvēks stāv malā un nevienam neko nav ļaunu darījis, tikai skatās
apkārt, kur kādas meitenes. Pienāk kāds klāt un uzkliedz: “Ei, ko tu uzkasies?”
Un gāž uzreiz! (Smejas.)
Tu jautāji, vai esmu kādreiz norāvies pa koko? Es uz kājām paļaujos. Ātri skrienu.
Un pa visiem gadiem ne inspektora gaitās, ne zaļumballēs mani nav situši. Jo es,
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kad jūtu, ka tūlīt būs, es skrienu!
Pamatā jau tā plūkšanās bija uz meiteņu sadali, bet kādreiz – nepatīk tavs purns.
Pieiet klāt: “Ei, ko tu uzkasies?” Un gāž uzreiz!

Dabūt pa koko
Jebkurā vietā, kur tu esi svešais, iespēja dabūt pa koko ir nesalīdzināmi lielāka.
Izņēmums ir visapkārt Rīgai – Mārupē, Garkalnē, Ropažos, Ādažos. Tur brauca
bandas ārā. Tad vairāk norāvās mājinieki.
Bija divas tipiskās komandas, kas vienmēr brauca uz Ādažiem un vinnēja tos
vietējos. Vietējie tomēr lauķi. Bija no Teikas riktīgs čaļu bars un no Čiekurkalna.
Tik briesmīgi nebija, kā tagad rāda šausmu filmās. Viņi brauca uz balli, un
kaušanās bija neizbēgama. Ja nesanāca konflikts, tad bija: “Ei, ko tu uzkasies?!”
Viens bija tāds paņēmiens, aizgūts no jūrniekiem – paņem jostu ar sprādzi un
gāž. Daudziem čaļiem, kas no jūras bija tikpat tālu kā no tuksneša, bija jūrnieka
josta ar sprādzi. Tad vēl čaļi nēsāja kabatās španneri, ko sauc arī par kasteti, – no
svina bija tāds sitamais, kur iebāž roku iekšā. Ja ar tādu trāpa pa deniņiem, tad ir
gatavs. Es neatceros, ka būtu kādā ballē kādu nosituši, bet gan jau žokli gan kādu
palauza.

Meitenes
Bija, kas nāca un nostāvēja malā, bija, kas nāca izkauties, bija, kas nāca piedzerties,
bija, kas nāca kompleksi uz visu. Principā uz balli gāja jau meitenes meklēt.
Katram jau individuāli, bet es domāju, ka galvenais bija meitenes. Bija jau tādi,
kuri, kamēr nebija iemaukuši, nevarēja sadūšoties aiziet uzlūgt meiteni.
Ir dažādi – ir bezkaunīgie čaļi, ir tādi puskautrīgie. Lai cik tas neticami izklausās,
es noteikti biju pie kautrīgajiem. Protams, es kādreiz uzdejoju ar kādu, es arī kādu
gāju mājās vadīt, kādreiz mēģināju bučot – kādreiz pat izdevās vispār. (Smejas.)
Ballēs bieži bija vietas, kur sēdēt. Meitenes parasti sēdēja tādā izretotā rindā –
eksponējās, tā teikt. Čaļi parasti tuvāk ieejai un bariņā. Tādā čupiņā vairāk. Tie,
kas gāja uz zaļumballēm pa pārīšiem, tie neskaitās. Galvenais jau tas – meitenes
un čaļi.
Un tad bija svarīga tā saucamā sadale – pēdējo deju trāpīt. Ar ko tu dejo pēdējo
deju – ja es visu balli dejoju ar divām trijām dāmām, tad pēdējo deju es cenšos
dejot ar to, kuru es gribu pavadīt. Nu, nepārprotami! Kā tad citādāk? Ja kāds cits,
piedošanu, jefiņš dejo ar to, kuru es esmu noskatījis, tad jau es vairs netieku viņu
pavadīt.
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Kā tad ir stratēģiski labāk – varbūt visu balli nodejot ar vienu dāmu?
Noteikti nē, tad jau nākošnedēļ viņa jāprec ir. (Smejas.) Tā varbūt mēdza būt, bet
realitātē – nē. Varbūt ar vienu vairāk dejoja, tas jā. Galvenais signāls ir – ja viņa
tevi uzlūdz uz dāmu deju. Tad jau, tad jau – var būt, ka varētu būt… Ja kādreiz
kāda uzlūdza uz dāmu deju, tad es no svētlaimes vai izkusu. Bija tādas, kuras ne
visai patika, bet kurvīšus es gan nevienai neesmu devis. Pats gan es esmu dabūjis,
protams.
Kā tu varēji zināt, kuru meiteni uzlūgt? Vai ķermeņa valoda kaut ko nodeva?
Tagad tu uzdod ļoti smalku jautājumu! Katra ziņā, pa tiem gadiem, kuriem es
runāju, toreiz nedejoja tā, kā tagad – gabaliņu viens no otra, tur kratīties, šūpoties
un tirināties. Toreiz vienmēr dejoja vai nu tā bišķiņ attālināti valsi, vai bišķiņ sažņaudzoties. Fokstrotu vai ko. Respektīvi, ja viegli dejojoša meitene pēkšņi kļūst
kaut kā tāda smaga, tad var viņu dabūt – pavadīt un nobučot tikai – varbūt.
Toreiz bija citādāk nekā tagad.

Porgas un bobrenes
Ko vilka uz zaļumballi?
Viss pēc modes! 50. gados visstilīgāk bija, ja kājās bija porgas. Parasta tupele ar
augstu priekšu, un apakšā biezpienzole tā saucamā – jo biezāka, jo stilīgāk. Tāda
gaiša gumijas, kaučuka zole. Čaļiem. Tās saucās porgas, gumijporgas. Bikses –
šauriņas, šauriņas. Ir arī pirmskara laika dziesma par šito te:
Hūtīte, maziņa,
Desmit vietās buktēta,
Žaketei kuplums dots,
Biksēm tas ir nožēlots.
Štedi-redi, nāc šurp, ledi!
Iesim klejot,
Meklēt, kur var dejot!
Tad, kad es gāju videnē, 1954.–1958. gadā, vismodernākais pasākums bija staigāt
bobrenēs. Tā bija bobreņu ēra. Man liekas, tas nosaukums radies no krievu
futbola vārtsarga, visslavenākā – Vsevoloda Bobrova. Visiem puikām tolaik tās
bobrenes bija. Bobrenēm bija divu tipu diegi – tumši brūni un bēšīgi, šķidrs
tāds audums. Čaļi bija sākuši vilkt ārā tos gaišos diegus, un tad izveidojās vai nu
viena svītra pa vidu, vai trīs svītras, platākas vai šaurākas. Hulīši jau zināja pēc tā,
kurš ir atamans, kurš ģenerālis, kurš ir pusbrigadieris un kurš ierindnieks. Jā, jā!
Mums, 1. videnē ejot iekšā, bobrene bija jānoņem un tad jāiet iekšā. Kā iet ārā, tā
bobrene galvā, vou! Bobrenes pārdeva visos veikalos. Bet es nezinu, kurš pirmais
izvilka tos diegus.
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Pēdējo reizi zaļumballē

Misiņgrauzēji 15. maija parkā

Kad tu biji pēdējo reizi uz zaļumballi?
Tavs jautājums ir no šīs sērijas, izstāstīšu. Viens puika ar otru sarunājas. Viens
saka: “Mans vectētiņš māk gaudot kā vilks!” Otrs: “Ko tu muldi?” Viņš saka:
“Paklausies! Vectētiņ, kad tu pēdējo reizi vecmāmiņu samīļoji?” – “Aūūūūūū…”
Kad es pēdējo reizi biju zaļumballē, ir no šīs sērijas! Tagad es varu gaudot kā vilks.
(Smejas.)

◆

JĀNIS DĀRZIŅŠ (1959) Limbažu novada Pālē 2013. gadā, intervējušas
Maija Dāvidsone, Ingrīda Bērziņa un Velta Gūtmane. LFK 2182, 7841

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 aiz kājām, rokām un – pliukš, iekšā! Tie otrā
krastā un prom. A ko ta cit, atpakaļ peldēs? Es jau gan negribēt.

◆

KĀRLIS (1952) un AUSMA (1946) OZOLIŅI Limbažu novada Pālē
2013. gada jūnijā, intervējusi Maija Dāvidsone. LFK 2182, 557 un 562

Kaktu balles Ozolkalniņā
Kārlis: Nu, vienīgais es zin, ka kādreiz tur tāds uzkalniņš mums piederēj, vēl tagad
būtībā pieder. Tur ir aizaudzs. Tur kādreiz ir sastādīts lieps un tie paš ozol. Cik
es no nostāstiem atcerās, ka kādreiz tur notikušas kaktu balles. Nu, tā ka mums
tagad zaļumballs, agrāk saukuš pa kaktballēm. Katrā kaktā kaut kād ballīt notiek,
un viens muzikants vai nu kaut ko tur. Un tur tāds ballīts notikušas kādreiz. Tur
tāds smuks, smuks uzkalniņš bijs. Gar apakš, gar vien pus Svētup tek garām.
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1 2013. gada Svētupes ekspedīcijas materiāli glabājas LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta
Latviešu folkloras krātuvē (LFK). Šeit un turpmāk norādīts LFK manuskripta un vienības numurs.

Ausma: Pagastmājā augšā kokos bij zaļumballs. Turpat neliela estrādīt bij, un ta
tie pūt, nu, tas orķestrs. Vai, ku forš ball tur bij!
Kārlis: Kādreiz viņ sauc par 15. Maij park. Bij, tajā laikā bij.
Ausma: Ta jau nu tajā laikā nepalaid neko garām.
Kārlis: Tur bērz bij iestādīt speciāl, nosaukts bij par to 15. Maij parku, nu, ulmaņlaik.
Spēlēj vietējie. Vietejie bij pamaz. Bij takš pūtēj orķestrs kādreiz, tie brauc no
Salacgrīv, nu, tas pūtējorķestrs. Nu, viņs savādāk kādreiz tautā sauc – par misiņgrauzējiem. Tād iesauk bij. Bet tak smuk!

◆

GAIDA ZINGERE (1929–2013) Salacgrīvas novada Kuiķulē 2013. gada
jūnijā, intervējusi Iveta Tāle. LFK 2182, 150.

Par ballēm
Balles notika Kuiķules līcī. Kā lai jums izstāsta, kur ir līcis? Pretī kapiem. Uz
priekšu, un tad iet ceļš lejā. Tur mums bij balles. Un tad, kad bija kapusvētki,
tad bija obligāti balle pēc tam. Un mums bij daudz muzikanti. Pūtēji. Tie spēlēja
tās balles. Nu, visu laiku bija balles, pēc kara nebija, bet vēlāk jau bija. Tagad,
brīvvalsts laikā, gan vairs nav.
Bija stīgu mūzika arī. Tas bija vienreiz nedēļā. Kad uzveda kāda lug, tad viņi
spēlēja iekšā. Viņi spēlēja dejas mūziku – valsi, fokstrotu, tango.
Un tad tač pēc kara tie puiši nebij. Vai tad skatīj – vai kāds tevi puisis nāks lūgt?!
Meiteņi paši saķērās un dancoj. Dancotkāre bij liela. Sāk spēlēt, un mēs ejam
dejot, un vairs nenāk neviens uz laukuma, un mēs tik dejojam. Mēs abas divas
tik laižam!

◆
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Latviešu fotogrāfiskās biedrības
izbraukums ar zaļumballi Fotogrāfu
kalnā Siguldā 1910. gadā.
Foto: Ludviks Beikerts,
no Pētera Korsaka kolekcijas
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Jaunjelgavas stīgu un pūšamo instrumentu ansamblis Jāņa Ruherta vadībā 20. gadsimta sākumā.
Foto no Pētera Korsaka kolekcijas

Izbraukums zaļumos 20. gadsimta sākumā. Foto no Pētera Korsaka kolekcijas
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Zaļumballe Ziemeļvidzemē ar igauņu muzikantiem 20. gadsimta 30. gados.
Foto no Pētera Korsaka kolekcijas
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Mūrmaņu kapela Lubānā 20. gadsimta 20. gados, uz zirgiem vijolnieki Eduards un Roberts Mūrmaņi.
Foto: Alfrēds Grāvers, no Pētera Korsaka kolekcijas

Zaļumbaļļu muzikanti – “Piltenes prāģeri” – 20. gadsimta 30. gados.
Foto no Pētera Korsaka kolekcijas
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Ķemeru brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības orķestris zaļumballē biedrības dārzā Ķemeros
20. gadsimta 20. gados. Foto no Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma
Ballētāji pie Gatartas alus darītavas 20. gadsimta 30. gados.
Foto no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma
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Zaļumballē Oļķu līcī Salacas krastā 1933. gada 23. jūlijā. Foto no Feldmaņu ģimenes arhīva

Grīnbergu ģimenes kapela “Jautrie vidzemnieki” Drabešos 1938. gadā.
Foto: R. Kalniņš, no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma
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Muzikanti un pasākuma apmeklētāji Sēlpilī 20. gadsimta 20.–30. gados. Foto no Baložu ģimenes arhīva

Afiša Limbažu pagasta Aizsargu nodaļas
rīkotajiem Zaļumu svētkiem Kaukuļu
krastā 1933. gada 13. augustā.
No Limbažu muzeja krājuma

Afiša Lubānas Ražotāju un patērētāju biedrības
rīkotai ballei Zaķu Vecainē 1921. gada 4. septembrī.
No Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja
krājuma
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Drustu muzikanti 20. gadsimta 30. gados. Foto no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma

“Drabušu Džess Banjo Kompani” muzikanti un pasākuma dalībnieki 20. gadsimta 30. gados.
Foto no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma

Zaļumbaļļu muzikanti 20. gadsimta 30. gados. Foto no Egila Jemeļjanova kolekcijas
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Zaļumplacī pie Dignājas stacijas 1931. gadā. Foto no Meža muzeja “Liepas” krājuma
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Muzikālā apvienība “Krimuldas nēģeris Omu” 20. gadsimta 30. gados.
Foto no Egila Jemeļjanova kolekcijas

Cēsu pūtēju orķestris 20. gadsimta sākumā. Foto: K. Peičs, no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma
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Usmas pūtēju orķestris 1929. gadā.
Foto no Ventspils novada Usmas bibliotēkas novadpētniecības fonda
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Brāļi Bērziņi, brāļi Silgali, brāļi Upīši un brāļi Prinči Kārļu pagasta kapelā “Balss”
20. gadsimta 20. gados. Foto no Bērziņu ģimenes arhīva

Zaļumballe Mārcienā 1928. gada 1. jūlijā. Foto no Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma
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Afiša Skultes Labdarības biedrības
rīkotajiem Zaļumu svētkiem Muižnieku
mājas dārzā 1902. gada 28. jūlijā.
No Limbažu muzeja krājuma
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Balles apmeklētāji Kuiķules līcī 20. gadsimta 30. gados. Foto no Feldmaņu ģimenes arhīva

Zaļumballe Kuiķules līcī Svētupes krastā 20. gadsimta sākumā. Foto no Feldmaņu ģimenes arhīva

Zaļumballes bufete Kuiķules līcī 20. gadsimta 30. gados. Foto no Feldmaņu ģimenes arhīva
56
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Zaļumballe Kuiķules līcī Svētupes krastā 20. gadsimta 20.–30. gados.
Foto no Pāles novadpētniecības muzeja krājuma
Ballētāji Kuiķules līcī 20. gadsimta 30. gados.
Foto no Feldmaņu ģimenes arhīva

Zaļumballes kompānija Kuiķules līcī 1936. gada vasarā. Foto no Limbažu muzeja krājuma
58

Afiša Svētciema Lauksaimniecības
biedrības Kulturālās sekcijas rīkotajiem Zaļumu svētkiem Kuiķules
līcī 1939. gada 13. augustā.
No Limbažu muzeja krājuma
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EDMUNDS BIRKENBERGS (1949) Salacgrīvas novadā 2013. gada
jūnijā, intervējušas Ieva Vītola, Justīne Jaudzema, Digne Ūdre, Elvīra
Žvarte un Ilze Egliņa. LFK 2182, 451

Par Kuiķullīci un zaļumballēm
Es ar mocīti brauc uz Kuiķullīc. Ballē gāj, dzēr kortelīš. Nezin, kas ir kortelīts?
Šņabīts tas ir. Tur bij bufete. Tur bij, vai, baigi forši!
Kuiķullīcī vienmēr balles darbojas pēc kapsvētkiem. Kad bij kapusvētki, es atcerās
krievu laikus, nu, tos saucamos padomju laiks, tad kapusvētki nebij dievticīgie
kapusvētki. Tad noskaitīj tos, kas i nomirs un kas aizgājis. Kā tur bij? Es jau arī
daudz ko neko neklausījos. Man uzdevums bij tur pabūt, man tur radinieki guļ.
Tad tajā pašā dienā bij balle. Tūliņ notiek. Kapsvētki ir dienā, un vakarā, kou kur
ap pieciem ir balle. Notiek zaļumballe! Nu, tad tur ir smuk tas līcis!
Kad bij tā saucamā Atmoda, tajos laikos es vēl tur vadīju to kopšanu. Mēs kopām.
Jā, mēs kopām, jaunus soliņus likām. Bet tur tas viss arī palika. Mēs jau tur gribēj
uztaisīt tā riktīgi, tā kā bij agrāk.
Tur bij tād forš estrādīt iekšā, kur teātrus maziņ rādīj, nu, tās lugas. Un tad lejā
bij soli salikt. Bij ari piestiprināti zemē, nu, kārtīg soli. Un tad vēl ir balles laukums, ar liepām apstādīts. Tās liepas tagad vēl arī noteikti ir, tāda aleja tā apkārt,
tā dubultā.
Tur varēja pastaigāties, un celiņi bij nogrābstīti, visi nograntēti.
Kuiķullīc ir pretī Ķilzumiem tieši. Šeit iet iekšā ceļš, pa tād krouj lejā. Tād ceļleja
tur ir. Ceļš ir. Tur bij tā, ka nobrauc lejā, un, ja bij uzlijs lietus, tad tu augšā vairs
netiec. Cauri, tur paliek! Nu, īstenībā mašīnas augšā atstāj. Un tad, kad es gāj ballēs, tad es atstāj motociklu vai velosipēd Kuiķulē, tur radinieki dzīvoja kādreiz.

◆

MIERVALDIS NUMMURS (1948) Salacgrīvas novada Kuiķulē
2013. gada jūnijā, intervējusi Ieva Vītola. LFK 2182, 467

Kaušanās Kuiķules līcī
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Kādreiz latvieši ar krieviem sitās. Aizbraucām uz balli. Kā sita tos krievus! Tanī
ūdenī peldināja. Šite lielākoties latvieši ir, un kaut kādi krievi atbrauc, tad viņi
sitas. Uz nebēdu! Vai! Es pats redzēju, kad gāju tur uz ballēm.
Es jau gāju, manā laikā vēl bija tur balles. Tur speciāli bij, kur riteņus nolikt.
Bufete bija. Visu ko tai bufetē varēja nopirkt, galvenais jau dzeramie tādā vakarā

ir. Tad jau nebij kā tagad, nevar tur pēc desmitiem vai ko. Tad jau varēja tirgot
visu nakti un varēja braukt, ātruma ierobežojums uz ceļa ar nebija. Tur vēl tāda
skatuv uztaisīts bij muzikantiem. Misiņgrauzēji, kā sauca kādreiz. Pūtēji – tie bija
misiņgrauzēji. Un laukums bija, kur dejoja. Soli bija apkārt.
Un veči salasās uz balli un sitās ar tiem krieviem pa upi, un visādi te sakāvās.
Katrā ballē! Neviena balle nebij, ka nesitās ar krieviem. Ar svētciemiešiem iznāca
kauties, jo Svētciemā visvairāk krievi bija. Latvieši ar latviešiem ne, bet ar krieviem
sitās tanī laikā baigi.

◆

OSVALDS KLEŠNIEKS (1941) un ANDRIS MUIŽNIEKS (1945) Siguldā
2018. gada janvārī, intervējusi Ieva Vītola

Rubulis pa vakaru
Osvalds: Es esmu no visiem trijiem Siguldas orķestriem – Kultūras nama, Ugunsdzēsēju un zinātniekiem (zinātniskā padomju saimniecība “Sigulda”). Un vēl
bigbendā, tad četri sanāk. Es tagad spēlēju trompeti, bet visi jau iesāk ar altiņu.
(Smejas.)
Andris: Es esmu diriģents, bet arī, pateicoties Siguldas mūzikas skolai, 1959. gadā
es sāku akordeonu spēlēt, man tēvs bajānu spēlēja. Tad parādījās Raslavs (Jānis
Raslavs, Siguldas orķestra “Satezele” diriģents), un viņš tad mani savaņģoja, tad
es tikai sāku. Ballītes jau es nespēlēju no sākuma. Ballītes spēlēja Osītis, Albertiņš,
Poļa (Hipolīts), viņi bija visi jauni, spēcīgi. Kas vēl vienoja? Vienoja tas, ka
bišķiņ maksāja. Tas laiks, sākot ar 50., 60. gadiem. Tad jau arī bigbends spēlēja
balles. Maksāja, liekas, kādus pāris rubuļus pa vakaru. Atceros, viens rublis bija
komandējuma nauda, kad braucām ar bigbendu pa ballēm. Toreiz alus maksāja
30 vai 40 kapeikas, maizes kukulītis trīs, sešas kapeikas.
Man baigi patika pūtēju mūzika. Un kad parasti spēlēja pūtēji? Bērēs! Viņi jau
agrāk gāja cauri pilsētai, no “Raibā suņa” līdz kapiem, spēlēdami! Zārciņš bija uz
ratiem, veda ar zirdziņu, un muzikanti spēlēja.

Bez klopes neiztika
Andris: Toreiz tas asums starp krieviem un latviešiem bija lielāks nekā tagad.
Brauca no Inčukalna uz Siguldu siguldiešus sist, mēs braucām uz Inčukalnu
inčukalniešus sist. Tādā veidā mēs tur gājām pa ballītēm. Neviena balle bez klopes
neiztika! Krievi pret latviešiem. Jā! Dieva dēļ, ja brauci uz Inčukalnu viens pats,
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labāk nerādies! Vajadzēja būt vismaz trijiem četriem.
Osvalds: Vangažus cietumnieki būvēja, tur baigi krievus grūda iekšā.
Andris: Tad viņi brauca uz Siguldu izkauties, mēs braucām atkal tur. Es, protams,
nē, jo tolaik tāds puika biju. Tad, kad es pats sāku balles spēlēt, tad kaušanās arī
bija. Zaļumballēs tik: “Nāc ārā!” Balles brīvā dabā Siguldā notika, pilsdrupās.

Nedrīkst mazbērnus ņemt līdzi!
Andris: Kad bija silts, tad notikās balles brīvā dabā. Katru sestdienu gāja jaunieši,
uzklāja savu galdiņu. Ne tikai jaunieši, mana mamma ar tēti arī gāja. Tad lasīja
pudeles tur. Pudele tolaik maksāja 12 kapeikas.
Kurš tad lasīja tās pudeles – puikas?
Osvalds: Nee, bija tādi pieaugušie, kas lasīja pudeles.
Andris: Pieaugušie. Ar ģimenēm nāca!
Osvalds: Svētdienas rītā, turpat pēc balles.
Andris: Un stādieties priekšā, kas tur lasa, tiem noteikums bija tāds – tikai
mazbērnus nedrīkst ņemt līdzi. Tie baigi šustriji! Kamēr tie pieaugušie atrod,
tikmēr tie sīkie jau paņēmuši! Un tad jau bija! Mēs piecos no rīta beidzām, tad jau
līdz pieciem spēlēja, tad iet mājās un dzird: “Es jums teicu, ka nevar mazbērnus
ņemt līdzi!” (Smejas.)
Osvalds: Tās kafejnīcas bija dārgas, vienmēr ņēma paiku līdzi. Bija bufetes, bet
lētāk bija mājās uztaisīt.
Andris: Kā tad! Katram jau gotiņa mājās bija. Līdz 1959. gadam, pēc tam jau
govis Siguldā likvidēja. Tad tie, kas bija sanatorijā, tie atpūtnieki, teica, ka smird!
Tad mums bija kazas! Ak Dievs! Viena ēda cigaretes!

Ballīšu brigādes
Andris: Pa tām ballēm Osvalds jau vairāk ņēmās. Bija divas ballīšu brigādes –
pažarnieki (ugunsdzēsēji), bet kultūras namā bija Paulītis – Cers Paulis. Kā
sarunāja, tā spēlēja. Kultūras nams organizēja, mums maksāja. Sākās astoņos
vakarā.
Osvalds: Uz beigām jau pieturējāmies uz četrām tūrēm. Vairs nevarēja turēt!
Andris: Citreiz balli spēlēja divas brigādes. Bija bigbends un pūtēji.
Osvalds: Divi orķestri spēlēja uz maiņām.
Andris: Tad iznāca tas vakars garāks.
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Par eļļaino koku
Vai par balli bija jāmaksā?
Andris: Jā, jā, bet es nemaksāju. Es vienmēr līdu pār sētu pāri. Kā tagad atceros!
Mēs tur visādi. Un tad, kad mēs paši sākām spēlēt un braukt apkārt ar bigbendu,
tad mēs atkal vaktējām, lai citi nelien iekšā bez maksas. Mums bija tāds šoferītis,
tur viens koks iet pāri sētai, viņš ar eļļu nosmērēja! (Smejas.) Apķeras ap to koku,
visa balle izpostīta! Dabūjām laisties, gandrīz pa purnu dabūjām! Visādi mums ir
gājis. (Smejas.)

Repertuārs
Kāds jums bija repertuārs?
Andris: Repertuārs? Vecie valši – polši. Toreiz paši vadītāji rakstīja skaņdarbus
noteiktam sastāvam, teiksim, “Donavas viļņi”, “Dažu skaistu ziedu”. Repertuārs
bija jāapstiprina. Nevarēja visu laiku latviešus spēlēt, vajadzēja ielikt krievu
programmu.
Osvalds: No sākuma tik traki nebija, bet bija viens tāds periods, kad gāja pilnīgi
uz izpildkomiteju – ar sarakstu, tādas un tādas dziesmas, gabali.
Andris: Mums bija Volodjka solists, paldies Dievam, tam bija divas krievu
dziesmas!
Kāds to pārbaudīja?
Andris: Kā tad! Bet viņi bija tik stulbi, ka neko nesaprata!
Bija tādi meldiņi, ko ballētāji prasīja, lai vairākkārt atskaņo?
Andris: Jā, jā, jā!
Par to sameta naudiņu?
Osvalds: Nē, vienkārši, uznāca uz skatuves un prasīja, lai atkārto.
Andris: Sauca: “Osi! Osi!”
Osvalds: Kad jau pazīstamie, tad sauca. (Smejas.)
Andris: Tad vēl tas kara iespaids bija, cilvēki bija sirsnīgāki.

Tad jau būs muzikants!
Jūs visi bijāt ar mūzikas skolas izglītību?
Osvalds: Toreiz mūzikas skola sapnis bija!
Andris: Kur tad! Mūzikas skola Siguldā ir tikai no 1959. gada.
Tad visi bijāt pašmācības ceļā iemācījušies spēlēt?
Andris: Jā! Kā notika tā pašmācība? Kalniņtēvs mācēja spēlēt pūšamo kaut kādu,
Zariņpēteris tubu mācēja spēlēt. Mammas redz, ka viņam bišku maksā, atved: “Vai
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nu nevarētu pamācīt?” Kalniņtēvs ērģelnieks bija, un, kā jau muzikantiem, mutes
īstā vietā! Nu, un atnāk tā mamma: “Kā tad manam dēliņam?” – “Nu, nekas, kad
atnāca, viņš jau pīpēja! Tagad laikam dzert sācis, tad jau būs muzikants!” Mamma
mēma. (Smejas.)
Vai pirms ballēm bija mēģinājumi?
Osvalds: Liekas, divas reizes nedēļā mums bija mēģinājumi.
Instrumentus paši rūpējāt?
Osvalds: Visādi bija. Ar grūtībām toreiz dabūja instrumentus. Ja bija pazīstami
ministrijās, tad izkārtoja.
Andris: Sākās blati, pielīšana, zemletes. Tagad šitie visi jau ir darba augļi (politikā,
ekonomikā)! Viss jau turpinās, tikai lielākiem maštābiem (mērogiem), latviski
runājot. Toreiz bija kapeikas, polšiņi. To jau veicināja, lai esi sasaistīts.

Siekalas tek
Klausieties, kā jums pašiem bija ar dejošanu?
Andris: Kas mums – nevajadzēja!
Osvalds: Mēs tik skatījāmies! Siekalas tek.
Andris: Kā vienreiz Zigmārs Liepiņš teica: “Mums meitenes bija, mums nevajadzēja dejot!” (Smejas.)
Osvalds: Patiesībā daudzi muzikanti nemāk dejot.
Andris: Es māku dejot, bet nav jau, kad!
Osvalds: Visu laiku jāspēlē!
Andris: Tik skaties notis un spēlē!

Valši un polši, un fokši
Andris: Nebija toreiz jau tādas izvēles, tad bija tikai radioaparāts. Cilvēki nāca uz
ballēm ar prieku. Orķestru vadītāji taisīja savus aranžējumus skaņdarbiem.
Ko jūs spēlējāt?
Andris: Valsis, foksis, krateklis. (Smejas.)
Kas ir krateklis?
Andris: Paulītim bija tāds krateklis, ko ātri spēlēja. Fokstroti, polkas, valši – polši.
(Smejas.) Valši un polši, un fokši. (Smejas.) Tam jau nepievērsa uzmanību – kad
tev kādas divas glāzītes iekšā, tad jau vienalga, galvenais, lai ritms ir.
Osvalds: 85. gadā mums vēl bija sastāvs (orķestrim).
Andris: Tagad ir stingri mazāk pūtēju. Balles ar pūtējiem – tas ir retums mūsdienās.
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Zaļumballes agrāk un misiņgrauzēji
Kur agrāk zaļumballes Siguldā notika?
Andris: Zinu, ka 30. gados tur, kur tagad ir kamaniņu trase, tur bija ozols, Gaujas
krastā. Tur bija vieta, kur notika zaļumballes. Siguldas kājnieku pulks no Alūksnes
brauca spēlēt.
Vai te, Siguldā, pūtējus arī par misiņgrauzējiem sauc?
Osvalds: Jā, tā visur sauc!
Andris: Tāpēc ka instrumenti no misiņa.
Osvalds: No misiņa. Mēs viņu pūšam pie lūpām visu laiku, tā izskatās, ka visu
laiku viņu laizām, laizām. (Smejas.)
Osvalds: Kad ar ugunsdzēsējiem braukājām pa ballēm, bija teātris pirms tam. Pēc
izrādes mēs, pūtēji, spēlējām zaļumballi. Tas bija tāds standarts.

◆

LIGITA ZĪVERTE (1957) Siguldā 2018. gada februārī,
intervējusi Ieva Vītola

Volga par nodotajām pudelēm
Es atceros, man Oskars (vīrs) stāstīja, ka viens onkulis Siguldā bija dēlam volgu
nopircis! Tā tautā runāja.
Kā sestdiena – pilsdrupās baļļuks, tad jau pudeles bija visās vietās! Pēc balles viņš
pie ūdenstorņa zem krūmiem bija salicis savāktās pudeles tādā kā grēdā. Vienreiz
puikas, kas centrā dzīvojuši, – Osis, Ausis, Vaļerka un Koļa – novaktējuši un
nospēruši tās pudeles. Nodomājuši – nu būs baigais ķēriens! Tai laikā pudelei
diezgan liela vērtība bija – par vienu pudeli maksāja 12 kapeikas. Tas onkulis
pēkšņi izlīdis no krūmiem – tāds līkām kājām un ar štoku, ieraudzījis un saucis:
“Ei, puikas! Tās ir manas! Tās ir manas!” (Smejas.) Viņi neko, stiepa tik to maisu
prom uz nodošanu – končas nopirkuši!
Tad jau visu iztīrīja, nekas pēc balles nemētājās. Bija tāda onkuļi – katram sava
teritorija, ne tikai pilsdrupās, vispār visā pilsētā. Tad jau pudeles vaktēja, kā
ieraudzīja – cap-caraps, ciet!
Tad varbūt arī varēja nopirkt dēlam volgu, nu, ne jau vienā gadā.

◆
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AUSMA SKRIPA (1934) Siguldā 2018. gada februārī,
intervējusi Ieva Vītola

Balles bija regulāri
Siguldā pilsdrupās balles bija regulāras. Bija Pavasara svētki kā balle vai Ievziedu
balle – tā bija pirmā, pati par sevi. Tad nāca Pilngadības svētki. Tad mums bija
Estrādes svētki ar estrādes ansambļiem no daudzām vietām. Tad bija “Gaujas
atbalss”, lūdzām komponistiem rakstīt dziesmas par Gauju. Tad bija ļoti daudz
vasaras izrāžu, muzikālās – “Jautrā atraitne”, “Meldermeitiņa”. Un bieži pēc tām
izrādēm vakaros bija balles!
Kas tad spēlēja?
Kā kuru reizi. Pamatā jau vietējie spēlēja. Dzīvā mūzika. Tādas mašaftītes (no
vācu val. die Manschaft – komanda, sastāvs) jau sataisījās – Daņiļēvičs, dziedāja
vienmēr Edijs Everss, Klešnieks Osītis, Muižnieks, vēl kādi zēni.
Ieeja zaļumballēs bija pa maksu?
Nē. Kultūras nams rīkoja, caur izpildkomiteju. Mūsu bilancē bija bērnudārzs un
kultūras nams.
Tie bija citi laiki, cits gadsimts. Tagad ir tādas estrādes grupas, un tāda tā estrāde
ir – jaunie lec un priecājas. Ja tev patīk vecā mūzika, tad tu uzslēdz radio, tur
pirmdienas vakarā ir zelta fonds, iet visi vecie gabali! Rīga 2 (Latvijas Radio 2)
dod nepārtraukti visas latviskās dziesmas. Ir, ko klausīties!

Kremplīns bija modē!
Tikai taisi jaunu kleitu! Darbā tik spriež, ka jāiet pie Mārītes, viņa bija pašpalīdzības kases priekšniece. Jāiet pie Mārītes – vai Mārītei vēl ir kāda kapeika naudas,
lai Mārīte līdz algai aizdod. Iet pie Dzidras uz universālveikalu, lai kaut kādu
audumu dabū. Nu, kremplīns taču bija modē!
Uz katru balli bija jauna kleita?
Nu, piemēram, es centos, ka man viena jauna kleita katru gadu gan bija.
Jūs bieži ar vīru uz ballēm gājāt?
Mēs dejojām no pirmās dejas līdz pēdējai. Es vīram teicu: “Ja tu gribi ar kādu
citu dāmu padejot, tad dancini tikai!” Viņam bija tādas labas dejotājas. Viena bija
moderno deju dejotāja, viņa rādīja priekšā citiem klasi.
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Vienreizēja balle
Balles bija līdz kādiem sešiem rītā. Kad vienreiz Jāņos bija balle, tad pirmo reizi
atkal varēja svinēt, tad drošībnieku bija pilna Sigulda. Kad Jāņi bija aizliegti,
čekisti braukāja pa Gaujmalu un dzēsa ugunskurus nost, tas bija drausmīgs laiks.
Kad varēja svinēt, tie bija ārkārtīgi lustīgi Jāņi. Es atceros, tur, kur pilsdrupās
bija soliņi, tur visi forši sēdēja – uz viena sola sēž, uz pretējā sola saliek galdu!
Tur zacene visa virsū. Tad tāda sajūta bija, ka visi tādā kā vienreizējā ballē. Tad
dancošana bija kapitāla, toreiz bija pūtēji. Tad mūsu kompānija ar darbiniekiem
(izpildkomitejas) bija pēdējā. Kā – jābūt kārtībai, lai zina, ka visi aizgājuši! Tas
bija piecos no rīta.
Vienai mūsu darbiniecei Skaidrītei vīrs bija humora pilns – viņš lasīja pudeles!
Viņam bija vesels maiss, viņš deva tagad citiem, sprieda, ka nesīs nodot un pirks
citiem kūkas un vīnu. Tad visiem pār mugurām bija tie maisi, un mēs līdz dīķim
(pie Siguldas baznīcas) atvilkāmies! (Smejas.) Visi sēdēja un dziedāja, un tad bija
balle beigusies! Pulkstenis jau bija septiņi.

◆

MARIJA STEIMANE (1932) Alsungā 2018. gada jūnijā, intervējušas
Signe Pucena un Inga Šēna-Laizāne

Pa dien talka, vakarā dancošan
Tēs spēlēj ermoņik un bij kāz muzikants. Es akordeon spēlēj un garmošk arī. Es
ermoņik iemācījās uz divām rindām spēlēt, tad man nopirk bajān. Un ta mēs, ka
mašīntalks bij, mēsl talks, un ta mēs pa kaimiņiem gājam spēlēdami. Pa dien i
talka, vakarā dancošan. Mums tās mājs diezgan tuv tai ciemā, tāds Būcmaņciems.
Vēl tagad nāk kādi paziņojumi – Alsungas pagasts, Būcmaņciems. Un tad, redz,
kaimiņ gāja katram palīdzēt, un vakaros, tad ir balle, un vis iet kopā – dancošans,
vakariņs un alus. Tad jau tā nedzēr, nebij pārdzērušies – alus paliek alus.

Šīberis, polka un slavfoks
Signe: Kādas dziesmas spēlēj?
Ā! Valšus! Šīberus!
Signe: Valsis saucās šīberis?
Nē! Šīberis bij fokstrots. (Rāda, kā danco šīberi.)
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Inga: Tu arī māki fokstrotu? Kur tu iemācījies?
Nu, tač, tepat uz viets! Tēs mācīj! Jā, man tas dīdītājs bij tēvs.
Inga: Mēs tagad tik māk griezties un kaut kā tirināties. Agrāk mācēj fokstrotu dejot?
Nu kurš katrs tač! Visi te dejoj. Tāds neviens nebij, kas nemācēj.
Inga: Tā noskatījās un...
Jā, vecāk iemācīj. Visi mācēja valsi, fokstrot, tād slavfoks zināj.
Signe: Es biju domājusi, ka polku pie mums dejo!
Polku arī! Kurš polku nedejo?!
Signe: Kas bija tās dziesmas, ko spēlēja uz akordeona? Dziedāja līdzi arī?
Dziedāj līdzi, jā! Bij tāds “Vēsmas” grāmats, dziesmu grāmats “Vēsma”, tur tāda
veida –“Šalc zaļais mežs”, “Pie Dzintara jūras”. Tie visi i valši, šīber melodij i tād.
(Uzdungo un uzdanco.) Kā partneris vada, tā dejo. Tad slavfoks.
Signe: Kas tas tāds?
Tas i tāds – paej, un ta kā valsī pielaiž klāt. (Rāda.) Slavfoks – lēno, un tad paskrien.

pusdenlaikā mājās. Tie puiši, kas paliek, nosmērē tos kāts dakšām ar mēsliem. Tās
tik dusmīgas paliek! Tas viss notik, es to es redzējus. Kaimiņš kaimiņam palīdzēj.
Radi arī brauca.
Vien balli es atceros – tā bij par traku! Tik ārkārtīg dancošan, un man sāk nākt
asins pa degun no tās dancošans vakarā. Otrā dienā bij jābūt nākamā mājā, bet es
vis nakt nogulēj, tik otrā dienā apstājās.
Signe: Cik jums bija gadu tai laikā?
Ka jau es to atcerās, tad man kād padsmit gad bij.
Signe: Un kad jūs sākāt spēlēt ballēs?
Tad jau es bij diezgan liela. Kad es ar tēv ermoņik sāk spēlēt. Tur ir jāspēlē uz
divām rindām. Tad es nospēlēj pirmo “Zilo lakatiņ”, un tad man nopirk bajān.
Tas bij ulmaņlaikā. Tālākos laikos vairs mašīntalks nebij. Kad iestājās kolhozā,
mums jau katrus Jāņus svinēj. Katrs sanes savu kukuli, alu brūvēj. Cepa raušus,
saldskābmaizi, viss notikās.

Reizēm iznāc kautiņi
Lielās balls Ziedulejā spēlēj pūtēj. Mašīntalkās – tur pūtēj nebij, tur spēlēj mans
tēs vijoli, es mācījos mandolīn, to es varēj spēlēt.
Bija tāda liet – mums Alsungā brauc uz ballēm arī no pagastiem, nu, tad reizēm
iznāc kautiņi. Tas bij senos laikos, kad es bij liela, tad tas tā nebij. Vecos laikos
nav apmierināt, ka ņem dancot ēdolniek – tu esi lukturs (luterānis)! Katoļ sevi tā
turēj. Ka jau brauc katolis, tam bij savs tērps, un ceļ negrieza, ka luterāns, dabuj
braukt grāvī.
Tagad tie kautiņ ar it kā ir, bet es jau uz ballēm vairs neej, es nezin. Tas bij sen,
sen atpakaļ, ka mums pašiem nebij sav suit saliņ.

Zaļumballes placis
Pirmais zaļumballes placis bij netāl no manām mājām, kādi 300 metri. Ļoti tuvu.
To vēl man tante stāstīj. Bet, kamēr tur notik zaļumballes, es vēl negāj, es pa
maz bij. Bet tas placis, tas nekad nav zudis. Tas, ka es bij padsmit gados, tas tik
atjaunots. Bet tur nebij zaļumballs, bet sporta laukums mums, jauniešiem, kas tur
tai ciemā bij. Mans sporta veids bij kārtslekšan.

Mēslu talkas un dancošan
68

Mums bij kādreiz mēslu talkas – ar palīdzēj kaimiņiem. Un pa kalnu augšā suitisk
sadziedājās, tas ar notik tais reizēs. Man patik tas! Tās bij lielās meitas, tās aiziet

Dejas
Mums vīriets iet un uzlūdz. Un ir dāmu deja – dāma aiziet un uzlūdz. Viņa var iet
lūgt, kas viņu ir lūdzis, vai arī, ko viņ pati grib. Tur noteikts nebij.
Un arī, kad aplausu deja. Tad, kas vēl sēd, vēl nav uzlūgts, tad tādas tiesībs – iet,
aplaudē un dejo.
Lēnais valsis ir, un apaļais valsis ir – valši ar ir divi. Apaļais valsis – īstais valsis.
Nu, atnāc, es paprovēs!

◆

VALIJA FŪRMANE (1932) Aizputē 2018. gada jūlijā, intervējušas
Digne Ūdre, Elvīra Žvarte un Elīna Gailīte

Boju muzikanti un Stradivāri vijole
Man tēvs bija muzikants. Viņš spēlēja vijoli, klarneti un bajānu. Viņi gāja pa
kāzām, pa ballēm. Spēlēja, un es dancoju! Viņš brauca uz Kalveni spēlēt balli,
prasīja: “Tu arī gribi man nākt līdzi?” Es teicu: “Man nav, par ko biļeti nopirkt!”
Nebija tās naudiņas, ko biļeti nopirkt. “Nāc, man līdzi!” tēvs teica. Es domāju –
kā tad es tikšu iekšā, ka man nav nauda! (Smejas.) Viņam es neprasīšu naudu,
vai ne?! Tagad ejam iekšā. “Nāc, ar mani!” Viņš man iedod vijoli, lai es tā kā
muzikants! Es iegāju, nodancoju! (Smejas.)
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Jūs bijāt tad vēl bērns?
Nē, nē, tad man jau astoņpadsmit gadi tuvojās.
Tēvs spēlēja kādā kapelā?
Jā! Viņš bija muzikants, mans brālis bija muzikants, viņš spēlēja akordeonu. Tad
viņam bija tāds draugs, tas sita bungas. Un vēl vienam draugam bija trompete.
Viņi bija četri gabali. Viņus tik sauca par Boju muzikantiem. Bojas – tā saucās
vieta, kur mēs dzīvojām.
Viņi paši mācījās spēlēt?
Paši. Tikai paši.
Kur viņi instrumentus dabūja?
Tos viņi (nopirka) – mežu nocirta un pārdeva. Es cenu nezinu. Mans tik tēvs
teica, ka viņam it kā esot Stradivāri vijole. Viņš stāstīja, ka to vijoli it kā aizvedis
uz Rīgu pie profesora, lai pārbauda, – tas arī esot tā teicis, atzinis.
Un kur palika tā vijole?
Kad viņš nomira, daudzi gribēja to vijoli. Visu paņēma brālis. Kad brālis nomira,
tad paņēma dēls, tas izdāvāja visiem – viņš baznīcas cilvēks, iedeva baznīcai kaut
ko no instrumentiem. Tagad jau baznīcā arī spēlē, agrāk tā nebija.

◆

MIRDZA BIRZNIECE (1926) Aizputē 2018. gada februārī,
intervējusi Signe Pucena

Balles Misiņkalnā
Nu, kādas bij kādreiz Misiņkalnā balles?
Nu, feini bij. Sākumā bij kāda teātra izrāde, kaut kas ar lauksaimniecības tematiku – tur ar zirgiem brauca un vecām mašīnām. Sivēni kvieca, maisos salmi bij.
Dāmas bij, kaut kas par baroniem, par muižniekiem, ebrejiņš pa vidu – tāds
rozīnīte. Tāda kaut kāda izrādīte bij pirms zaļumballes. Kādreiz bij priekšnesumi,
kur koris dziedāj. Ne jau kād sarežģīt programm, un tad arī tautisko deju dejotāji.
Un tad sākās zaļumballe, un sākumā: “Pūtēji cilā ragus, un dejotāji košļā nagus!”
Nekā nav, un nevar iešvunkāties, un tad, kad iešvunkājās, tad iet līdz rītam!
Ko spēlēja parasti?
“Šalc zaļais mežs”, “Pie Dzintara jūras”, kaut ko no tautasdziesmām bišķiņ tādā
ritmā. Feinas polciņas, ka var palēkāt. Tad Aizputē parādījās deju skolotājs, kas
mācīja valsi dejot. Es nemācēj, es arī gāju.
Bufete arī bija?
Obligāti! Bij maizītes, siers, desas noteikti. Vārīti cīsiņi bij, sardeles kūpēj – ņēm
uz dakšu un dūra, deva saujā iekšā. Tādi laucinieciski gājieni.
Ko stiprāku ar varēja dabūt?
Jā, jā, pēc vēlēšanās, bet toreiz jau vēl tik traki nedzēra kā tagad. Mēs, meitenes,
slapinājām kād vīniņ, tā drusciņ. Puikas atkal kaut ko vairāk. Tas viss tā dabīg,
bet nebij tādi, kas bij pilnā. Muzikanti – tie gan bij pilnā līdz rītam. (Smejas.)

◆

Dejas laukums Misiņkalnā
Jūs zināt, kur ir vecais deju laukums Misiņkalnā? Tas augšā, kur tagad akmens
(piemiņas akmens represētajiem), tur bij ķinķīzers – skatu tornis, pāri visiem
koku galiem kādreiz varēja redzēt. Tur bija dejas laukums. Nu, kas par dejas
laukumu! Kokiem, bērziem apvilka apkārt vienu striķi. Vienā vietā bija vaļā, tur
stāvēja viens ar biļetēm. Tur iekšā bij pūtēji, kas spēlēja. Bet, redz, tu jau varēji
staigāt pa visu to teritoriju un, kad paliek tumšāks, izlīst tai saitei pa apakšu cauri,
un dancot, kā patīk.
Jauno dejas laukumu lejā (Misiņkalna estrādi) uzcēla 30. gados. Misiņkalns bija
tik ļoti apdzīvots savā laikā. Te tač no visa (Liepājas) rajona brauca pasākumus
rīkot! Cik teātra izrādes tur nav bijušas, cik dažādu koncertu tur nav bijuši! Ja
rajonam bij kāds lielāks pasākums, tas viss tač notika Aizputē, tur! Gandrīz pēc
katra pasākuma bij zaļumballe vakarā, Jāņos bij.

◆
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DZINTRA SMILTIŅA (1940) Aizputē 2018. gada februārī,
intervējusi Signe Pucena

GENĀDIJS VAIDAKOVS (1946) Aizputē 2018. gada aprīlī,
intervējusi Signe Pucena

Romantika ar pūtējiem
60., 70. gados jau nebija tādas plašas kultūras iespējas kā tagad. Tad vienīgā
izklaide bij kas? Zaļumballes! Zaļumballes jau bijušas no laika gala – no neatkarības
laikiem, no saimnieku laikiem, apkūlības un apsējības, un kādas tik talkas ne, tās
visas beidzās ar ballēm. Vai nu ar pūtējiem, vai bez, bet ar muzikantiem noteikti.
Un šajā sakarā Aizputē tradicionāli bija zaļumballes pēc jebkura lielāka pasākuma
Misiņkalnā – brīvdabas izrādes, kaut kādi koncertiņi. Neatsverama sastāvdaļa bij
zaļumballe. Un kas tad spēlēja? Tad vēl estrādes ansambļi kā tādi nebija, bija
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tikai skaņu plates, kurām nebij atkal pastiprinošās aparatūras nekādas, un tad
vienīgā iespēja ar pūtēju orķestriem. Un tad jau tāda romantika bij! Kad skanēja
pūtēju orķestris Misiņkalnā, tad visa Aizpute skanēja. Atkarībā no vēja un laika
apstākļiem Aizputē varēja dzirdēt vai nu visu orķestri, vai tikai zemos – basu un
bungas.
Mums jau bij divas kapelas pūtēju orķestrim, mēs spēlējām zaļumballes praktiski
uz maiņām – vienu nedēļu viens, otru nedēļu otrs. Tad, kad esi brīvs un uz balli
neiet, tad var klausīties, kā ir. Daudzi vietējie iedzīvotāji saka, ka tas bij forši, ka
laukā skan pūtēji.

Puiku darbi rīta agrumā
Man jau tās zaļumballes asociējās ar to, ka man kādi 12,13, 14 gadi. Ne jau tā
balle man interesēja, es jau tad vēl nespēlēju. Tad mēs, puikas, lasījāmies un agri
no rīta, kad saulīte vēl nav uzlēkusi, ar gaismiņu gājām uz Misiņkalnu un starp
solu rindām, gar bufeti lasījām augšā to, ko citi tur bij atstājuši – kapeikas, nazīšus
un tukšas pudeles. Tā bij tā romantika toreiz.
Kad pats sākāt uz ballēm iet?
Uz ballēm es tā mazāk gāju kā dejotājs, vairāk gāju kā muzikants. Un spēlēt es
sāku ar 1963. gada vasaru. Tad es jau sāku spēlēt lielajā pūtēju orķestrī.
Cik gadu jums bija?
Cik ta man bij? 17, 16, tā kaut kur.

Gar Tebru prom uz Misiņkalnu
Tad jau bij tā, ka parasti ir kāda teātra izrāde, kaut kas, un pēc tās – obligāti
zaļumballe. Un tad nolīgst, Aizputē mums te bij kā tāds vadītājs, menedžeris
Strazdiņš Krišs. Tad viņš tā vienai daļai un otrai daļai, un uz maiņām. Tur salasījāmies pie viņa, kur ir tagad Aizputē ir būvmateriālu veikals, tur bij tāda liela
gara noliktava Patērētāju biedrībai, un noliktavas galā viņam bij galdniekdarbnīca. Viņš bij pats tur galdnieks, un tad tur bija instrumenti. Visi tur salasījāmies un
ar instrumentiem pa taisno gar Tebru prom uz Misiņkalnu. Ieņēmām vietas un
spēlējām. Sākumā jau tur bija koka grīda asfalta vietā. Kad tā koka grīda bij tiktāl
sapuvusi, ka tur kājas lauza ārā, tad noārdīja un uzlēja asfaltu.
Zaļumballes organizēja kultūras nams, mēs esam līdzi braukuši Aizputes tautas
teātrim, kad pēc brīvdabas izrādes sekoja zaļumballe ar pūtējiem.
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Četras spuldzītes un četras bufetes
Vai zaļumballes notika pa dienu vai vakarā, un cik ilgi gāja?
Nu, gāja tā, teātra izrāde sākās kaut kur sestdienā vai svētdienā sešos vakarā,
astoņos beidzās, tad mēs no astoņiem līdz divpadsmitiem, vieniem – kā kuro
reizi. Ilgāk jau nevarēja, milicija nāca augšā – vsjo, jābeidz un viss! Ka jābeidz,
jābeidz! Jo, nekāda apgaismojuma ar tur nebija, četras spuldzītes dega un viena
virs estrādes – tā visa tā gaisma bij.
Bet, vot, kas bij – bufetes gan bij! Visos lielajos pasākumos bij pat četras bufetes!
Bet galvenais kas, neraugoties uz to, ka tur bij visa kā gana, cilvēki jau bij zolīdi –
nekādas tādas kaušanās masveidā nebij. Ja tur kāds kādos krūmos izplūcās, tas tā
piederas pie lietas, bet tāds huligānisms nebij. Beigās gan, 70., 80. gados, sākās
naids starp pagastiem, teiksim, Kazdangas čaļi brauca uz Misiņkalnu aizputniekus izsist un atkal otrādi, bet muzikantus neaiztika.
Te jau visapkārt bij – Rokaszbirzē bij estrāde, tur notika (zaļumballes), kūdras
fabrīkā bija deju pleķis, tur notika, Kazdangā bij, Kalvenē bij. Šitās četras viets.
Un ko bufetēs tirgoja?
Visu ko – sākot ar limonādi, beidzot ar šņabi. Un uzkodas. Bija pat tā, ka bija
lauku virtuve līdzi – vārīja desiņas, kāpostus. Tas tā, ja tas pasākums ilga visu
dienu. Ja vakaros, tad vienkārši kāds uzkožamais un dzeramais.

Balles maksa
Un kā maksāja kādreiz pa zaļumballi?
Nu, baigā maksa bij – 3 rubuļi par balli!
Bet, ja kāds kādreiz gribēja pasūtīt kādu speciālu gabalu, to arī varēja?
Nē, tas vairāk restorānos bij pieņemts, zaļumballēs jau nē. Ja nu kādam kādreiz par
godu, tad nu tā. Bet tautas bij daudz! Nāca piecdesmitgadīgi tantuki – intereses
pēc, varbūt ne tik daudz ballēties kā skatīties, kas un kā tur notiek. Nāca arī ļaužu
kompānijas – uz soliņiem iekārtojās. Vidējais sols bija galds, un tad pārējie apkārt
sasēdās un svinēja, un viss bija forši!
Bija jāmaksā par ballēšanos?
Jā, jā, ieejas maksa bij. Bija divas galvenās ieejas un divas rezerves ieejas, tur stāvēja
kontrolieris ar biļetēm. Tur laikam bija kādas 50 kapeikas jāmaksā. Tas ir nieks!
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Fokstrots – kapitālisma paraugs
Un ko spēlēja zaļumballēs?
60. gados nedrīkstēja fokstrotu spēlēt – esot kapitālisma paraugs. Es to nepiedzīvoju, tad es vēl nespēlēju, bet vīri teica. Krakovjaks, piemēram, tādus visādus
spēlēja, kas vairāk uz slāvisko vilka. Valsis – jā, tas bija. Nu, kādu tango.
Tad jau nekādas notis nebij, kādas varēj dabūt no tiem kapelmeistariem, tādas
bija. Tie, cik prata, instrumentēja kaut kādu skaņdarbu vai melodiju, ko dzirdēja,
kas paliek populāra. To varēj, jā. Notis ar, piemēram, aizbraucam uz Cīravu, tur
muzikanti klāt – mums šitāds patīk, samaināmies ar notīm! Tad pārrakstām notis
nošu burtnīcās un spēlējam. (..)
Nošu grāmata, no kā mēs spēlējām – šī ir 1972. gadā rakstīta, vienkārša instrumentācija. Instrumentēja paši muzikanti. Melodiju kaut kur sadzirdēja vai sadabūja, un tad sāk rakstīt. Daudzus no šiem gabaliem spēlējam vēl šodien.
Šie ir rakstīti pēc dzirdes?
Laikam gan! Kaut gan Paulam 70. gados jau bija tādas grāmatiņas, ko estrādes
orķestrim rakstīja. Vienkārša melodija ar harmoniju apakšā. Nu, ar to pietika
zinošam cilvēkam, lai varētu noinstrumentēt. Un visas burtnīcas ar roku pārrakstītas. Visiem viens skaņdarbs, bet katram sava partija, katram savas notis.

Mode
Kā bija pieņemts ģērbties tai laikā?
“Rīgas apģērbs” ko uzšuva, tādās biksēs staigāja visa Aizpute! Nu, kāds arī ko
pašuva pie skrodera. Aizputē bija kādi četri skroderi, nemaz nerunājot par sieviešu
apģērbu šuvējām. Skroderis bij vīriešu šuvējs.
Džinsi vēl nebij tanī laikā. Tad, kad parādījās džinsi, tad bij visi džinsos. Kad
parādījās bītlenes, tie futbola krekliņi, visi kā viens bij bītlenēs.

Muzikanti ar labu slavu
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Pašiem muzikantiem bija dažādi atgadījumi?
Nu, protams, cits ir izturīgāks, cits ir švakāks. Mums te bij tādi labi muzikanti,
kā saka: laba galva. Maz vajag, un ilgi tur! Nospēlē to pirmo daļu, līdz pirmai
pauzei, samet pa kapeikām, pa kādam rubulim, aiziet uz bufeti un kaut ko
nopērk, lai būtu štimmungs. Pūšot viss jau tas dzērums iziet šausmīgi ātri ārā!
Liekas, ka nekā nav vairāk, bet citam aizķeras. Tad, piemēram, man kā jaunākam
bij jāvelk tie veči mājās. Viens pie vienas rokas, otrs pie otras, pašam taure zobos!
(Smejas.)

Uz desmit dalās labi!
Spēlēt nebija viegli, jo spēlēja tikai desmit vīri. Katru balsi pa vienam. Tev jātur
sava balss no skaņdarba pirmās nots līdz pēdējai. Viena tūre ir 45 minūtes, un līdz
pauzei ir jāiztur vienā spēlēšanā. 15 minūtes pīppauze, un tas sākas atkal. Kad tā
pīppauze ieilgst, tad jau publika sāk svilpt un bļaut, un saukt, nevar ilgi kavēties.
Cik mūzikas instrumentu bija orķestrī?
Parasti sastāvs bij tāds: dejas spēlēja desmit vīri – pirmā kornete, viena otrā
kornete, tad bija tenors, baritons, pirmais alts, otrais alts, otrais tenors, tā saucamā
sekunde – pavadošās balsis, viens bass un lielā bunga. Desmit vīri, vairāk nē, jo
maksāja tikai 30 rubļu par to ballīti, un nedalās, godīgi sakot. Uz desmit dalās
labi! Varēja jau arī vairāk ņemt, bet nav nekāda vajadzība. Tad, kad bija lielāki
pasākumi, piemēram, pēdējos gados, tad bija vairāki orķestri. Kāda deju kapela
klāt. Ja bija kāds lielāks koncerts, tad sadalījās grupās un viens spēlēja vienu pauzi,
otrs otru. Bet tādi pasākumi bija reti, piemēram, Aizputē bija Dziesmu svētki,
Pāvilostā – Zvejnieksvētki.

Balli atklāja ar maršu
Ar maršu atklāja, sāka balli. Nospēlēja maršu, balle sākās. Tad iet fokstrots, vēl
kāds fokstrots, tad tango, tad atkal fokstrots, tad kāds ātrāks gabals, tad ir valsis –
un šitādā te garā. Vienā tūrē iznāk nospēlēt kādus 8–9 gabalus. Nospēlējam
vienreiz uz riņķi, otrreiz, trešoreiz. Protams, prom neviens neiet – aplaudē! Nu
sākam no gala to pašu gabalu, tad gan vairs nē. Tā četras piecas reizes pēc kārtas
sanāk. Ja ir līdz rīta gaiļiem, tad ir ilgāk.
Vai drīkstēja spēlēt vecās dziesmas, skatījos, ka “Zilais lakatiņš” ir?
Drīkstēja, drīkstēja! Tur jau tā īpatnība, ka mums Aizputē, nu, Liepājas rajonā,
mūsu rajona valdība baigi lojāla bij šinī te jomā. Mēs tač Oktobra svētkos gājām
ar maršiem “Nevis slinkojot un pūstot” un visas šitās te ulmaņlaika dziesmas.
Neviens nekad nav piesējies.
70. gados Džonu Lenonu spēlējām. Polkas kādreiz lēkāja, spēlējām. Tango.
Kad jūs spēlējāt, vai publika dziedāja līdzi?
Jā, dziedāja. Dancojot dziedāja, malā sēdot, dziedāja. Atkarībā no sasilšanas pakāpes. Paula dziesmas jau visi zināja, ārzemju gabalus – angļu valodu jau tad neviens
nemācījās, bet to pašu Lenona “Obladī, obladā”, to visi zināja.
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Aizputes orķestri
Kādreiz Aizputē bij četri orķestri – “Ceļiniekā” (uzņēmums “Aizputes ceļinieks”),
rūpnīcā (atslēgu rūpnīca “Kurzeme”), patērētāju biedrībā un kūdras fabrīkā. Visi
orķestri pēc gājieniem Maija svētkos, Oktobra svētkos salasījās kopā Strazdiņa
darbnīcā, tad tur bij tā kopīgā svinēšana. Tad tur no Patērētāju biedrības ēdnīcas
bij uzkodas pagādātas. Tad nu tā – cik ilgi, cik ilgi? Nu, ejam kopā un taisām
vienu lielu, kārtīgu orķestri! Tas bija 61., 62. gadā. Tad ilgus gadus vienā orķestrī
darbojās ap 50 vīriem.

◆

LINARDS TIĻUGS (1961) Aizputē 2018. gada aprīlī,
intervējusi Signe Pucena

Pūtējus visi dzird
Izpratne par zaļumballi saistās ar ragu mūziku – tas ir klasiski. Un tas jau ir
saprotams, jo tajos laikos, kad nebij skaņu pastiprinošas aparatūras, stīdziniekiem
jau tur nav, ko darīt, viņus jau nedzird, bet pūtēji var izpūst tauri taisnu, un to
visi dzird! Pats par sevi, vēl lielo bungu uzbliež! Bet, laikam mainoties, attīstās
mūzikas žanri, stili, attīstās tehniskās iespējas.

Ballītes pagaidu estrādītēs
Zaļumballes, kas notiek esošās stacionārās lauku estrādēs, ir viena lieta, bet ir
ballītes, kas tiek rīkotas uz uztaisītām pagaidu estrādītēm kaut kur. Tas vairāk
tagad. Kādus 15–20 gadus atpakaļ tāda lieta kā pagastu svētki nebij tik plaši izplatīta, kā tas ir tagad. Katra pilsēta, katrs miestiņš, katrs pagastiņš tagad uzskata par
savu pienākumu uztaisīt pagasta svētkus. Kalendārs ir noklāts un pārklāts. Citi
taisa agrā pavasarī vai vēlā rudenī, tad atkal tie muzikanti labprāt negrib aukstumā uzstāties. Tās ir pagaidu estrādītes, pagaidu skatuves, kas tiek uztaisītas – tur
ar visādi ir. Ir bijuši gadījumi, kad ir smagās, lielās mašīnas garā piekabe ar visu
tentu pāri – praktiski normāla skatuve, nekāda vaina. Bet ir bijuši gadījumi, kad
virs galvas nav nekā, un redz, pa Jāņiem ir jālīst, un tu zini, ka tūlīt būs gāziens,
bet tev paslēpties nav kur. Un tad vēl parasti tā grīda ir tāda, ka nevar saprast, tu
nokritīsi vai nenokritīsi no skatuves. Pieredze ļoti dažāda.
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Dabūt ar mikrofonu pa muti
Tas varēja būt 1998. gadā, bija Aizputei kaut kāda apaļa jubileja, un lielais svētku
pasākums bija uz centrālā laukuma. Ļeņins (piemieneklis) vairs savā vietā nebija,
tur bija uzbūvēta Damberga malkas pils. Tur, kur kādreiz uzstājās partijas bosi un
teica runas, tā vieta bija atvēlēta vieta muzikantiem. Skaņu režisors bija lejā pie
afišu staba.
Viss okei, griežam vaļā zaļumballi. Cilvēki dejo pa laukumu, ielu – viss baigi
forši. Un tad uznāca tāds šturms, tāds lietus! Mēs jau bijām paspējuši labu strēķi
paspēlēt, bet ballei beigām vēl nav jābūt. Mēģinājām kaut ko segt, bet to nevar
izdarīt tā vienkārši. Tad, kad dabūjām no mikrofona pa muti ar elektrību, tad mēs
sapratām, ka balle beigusies. Vienkārši fiziski vairs nebija iespējams tālāk spēlēt.
Neviens neprotestēja, un cilvēki to saprata.
Bet ir bijusi tieši pretēja situācija. Ja nemaldos, tie bija Otaņķi. Tā bija Līgo balle.
Tāds sagurums jau uz rīta pusi, un gaismiņa jau sāk aust, un jūtam, tūliņ ies vaļā
(lietus). Mēs nopriecājamies, ka varēsim laicīgi beigt, cilvēki tūlīt ies prom. Ja
līdz tam lietum cilvēki dejoja tā, nu, tā – ka pieklājības pēc jāuzdejo, tad, sākoties
lietum, placis bij pilns, un visi dejoja kā ārprātīgi, un mēs netikām nost! Paldies
Dievam, mums jumts bij virsū! Bet par spēlēt beigšanu vispār nebija ne runas.

Vai nu spēlēsiet vēl, vai peldēsiet dīķī!
Atmodas laikā bija tāds pseidokultūras darbonis Ilmārs no Embūtes puses, viņš
bija iecerējis tādu grandiozu pasākumu “Tobāgo kursu nemaina” vai kaut kā tā.
Kaut kāda saistība bija ar Kurzemes hercogiem un šīm visām lietām, bet apakšā
bij salikts baigais raibais jūklis ar mūziķiem un izpildītājiem. Bija gan balets,
Zita Erss bija iekļauta programmā, gan dažāda žanra mākslinieki. Mums bija
tajos koncertos jāpavada, pavadījumu spēlējām Margaritai Vilcānei un Ojāram
Grīnbergam. Tā bija tā koncerta daļa, un, kad mākslinieki bija koncertu
nodevuši, viņi visi sapakojās un prom. Sākās otrā maiņa – mēs sākām spēlēt
zaļumballes. Gan Embūtes Joda dambī, gan Kuldīgā, gan Dundagā, tas ir tas,
ko es atminos. Pēdējais bij Mežaparka lielajā estrādē. Tas bija pasākumu cikls,
kas gāja ar to nosaukumu pa visu Latviju. Un katrreiz pēc koncerta mēs palikām
spēlēt zaļumballi.
Jautrākais pasākums bij Dundagā. Man ventiņi patīk. Toreiz bij viens studiju
biedrs atnācis paciemoties. Mākslinieki jau ir novākušies un aizbraukuši uz Rīgu,
jo tieši nākamajā dienā mums bija Mežaparka lielajā estrādē pasākums. Mums
atvēlēts – līdz pulksten trijiem vajadzētu zaļumballi spēlēt. Nāk pulksten trīs,
dundadznieki netaisās beigt. Tiem ir kuilis skrējienā, un viss notiek! Mēs jūtam,
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ka tā uzreiz nenobeigs, ka būs neapmierināti. Nu, štrunts, rausim vēl vienu stundiņu pa virsu.
Tagad noraujam to stundiņu un sākam jau šņorēt vadus kopā, kad rodas tādi
normāli tēvaiņi, tāds bariņš uz skatuves un saka: “Jūs redzat, kas jums aiz muguras
ir?” – “Jā, dīķis.” – “Tagad tā – vai jūs spēlēsiet vēl, vai jūs peldēsiet tai dīķi!” Tā
vienkārši džeki pasaka. Mēs mēģinājām verbāli pārliecināt, ka tas tā nezolīdi būtu,
ka mēs tomēr savu esam nospēlējuši ar uzviju, ka mums ir jādodas tālāk, ka rīt
smaga diena un koncerts un balle. Tad, paldies Dievam, uzradās tas mans studiju
biedrs – tas tad mūs izpestīja. Atlaida mūs tomēr. Pāris gabalus vēl uzspēlējām, un
ļāva mums braukt prom.

Lai var Sikšņos riktīgi nobeigt!
Man ir vēl tā saucamā restorānu skola. Es esmu spēlējis pa krogiem Liepājā. Tur
jau tā bija elementāra lieta, tā saucamais fantoms uzrodas pēkšņi. Aldziņa bija
smieklīga mūziķim Liepājas estrādes ansambļa birojā, nožēlojami! Pamatā viss
balstījās uz to fantomu. Ja ienāca pareizais kuģis ostā, bija kaut kāda Armijas
diena vai kas, kad oficieriem bija svētki, tad gāja augstos līmeņos pasākumi,
neviens naudiņu netaupīja. Tā es atceros, 80., 81. gads tas varēja būt, tas bija
Sikšņos – vienīgo reizi manā karjerā. Arī taisījāmies beigt no rīta, bet bij, kas vēl
gribēja uzdejot. Es atceros, viens vīrelis bij aizskrējis, dabūjis īsto riktīgo pižiku
(kažokādas cepuri) un staigāja apkārt – ko nu kurš tur iemeta, to atnesa mums.
“Veči, vajag vēl vienu, lai var Sikšņos riktīgi nobeigt!”

Repertuāra lapas
Kāds bija repertuārs, ko spēlēja?
Ļoti dažāds. Vienmēr, visos laikos aktuāls ir bijis Raimonds Pauls. Tas bija arī tas,
ko varēja ierakstīt, ko prasīja repertuāra lapās. Tas bija legāls komponists – viss
kārtībā! Mēs dabīgi uzrāvām arī kādu pūstošo Rietumu rokenrolu nevalodā, bet
to mēs repertuārā nevarējām rakstīt. Labi, kaut ko no “Bītliem” varējām ierakstīt.
Spēlējām arī “Bītlus”, bet latviešu publikai deju vakaros nebija aktuāli ārzemju
gabali. Visiecienītākie bija Alberts Legzdiņš un “Čikāgas piecīši”, Ilmārs Dzenis,
brāļi Vinteri. Tos spēlēja jau no 78. gada, kad es sāku spēlēt. Tā bija tautas mūzika,
visiem jau ierakstos mājās bij, visi jau klausījās. Tu varēji spēlēt Raimondu Paulu
un visādus brīnumus, bet, ja tu neuzspēlēji kaut ko no “Čikāgas piecīšiem”, tu
nebiji muzikants. Kad 80. gados gāja uz Atmodas laiku, tad šis tēmas kļuva īpaši
aktuālas.
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Bet 70. gados “Čikāgas piecīšus” varēja oficiāli spēlēt?
Nē, nē. Oficiāli nevarēja, arī ieraksti gāja pa kluso. Bija daži gabali, ko īpaši
uzmanīja un kurus nedrīkstēja spēlēt, kas skaitījās zem strīpas. Tie bija kaut kādā
veidā saistīti ar leģionāriem – melodijas, kas bija viņu dziedātas un populāras. No
Rozenštrauha kaut kas tur bija. Tur dikti skatījās pakaļ – to gan nē. Piemēram,
“Lido baltā kaija, lido tālu prom…” – tas bija latviskots vācu šlāgeris, bet kāpēc
viņš bij zem strīpas, to es nezinu, bet to neļāva dziedāt. Simtprocentīgi “Zilais
lakatiņš” bija zem strīpas. Labāk tad uzraut angliski. “Bītlus” varēja, jo Maskavā
izdeva “Bītlu” plati, līdz ar to Kremlis pateica, ka to drīkst. (..)
Kādreiz jau nevarēja spēlēt, bija jāiziet skates, jādabū kategorija un jābūt zem
kāda kultūras nama, uzņēmuma vai kolhoza. Aizputē ap 80. gadu sākumu bija
pieci kultūras nami, un katrā bija sava grupa – PMK (padomju laika organizācija
“Pārvietojamā mehanizētā kolona”), “Ceļinieks”, “Kurzeme” (atslēgu fabrika),
kultūras nams, Rokasbirze. Tad klubu vadītājiem bija liela problēma kalendārus
salikt, jo, ja salika vienā dienā divās vietās, tad biļetes negāja nevienā vietā.

Ar milicijas volgu uz balli
Ilgus gadus nospēlēju ar Eduardu Glotovu, “Remiksā” viņš bija basists un vēl
vairākos projektos. Šobrīd viņš dzīvo un muzicē Tallinā. Tajā laikā Eģiks strādāja
Liepājā par milicijas priekšnieka šoferi, un viņam bija pieejama milicijas priekšnieka volga. Viņš ar to volgu brauca uz darbu un uz Aizputi spēlēt balli. Lai
nenokavētu, jāpasteidzas bišķi, tad nu viņš reizēm ieradās ar visām sirēnām. Visi
satraucās, skatās, policija atbraukusi, bet izkāpj Eģiks ar ģitāru, nāk uz skatuvi
balli spēlēt!
Balle beigusies, apvācam visus loriņus, jātiek uz Liepāju – ne tikai Eģikam, bet
man uz studijām un vēl puišiem. Davai! Vietas ir volgā. Laižam ar milicijas volgu!
Ak kungs, ja milicijas priekšnieks to zinātu! Eģiks pirms tam bija nodarbojies
amatieru līmenī ar ralliju, un viņš teica: “Nebrauksim pa garlaicīgo! Es jūs izvedīšu
pa Vecpils dopu, lai jūs zinātu, kādas ir sajūtas, braucot rallijā!” Iedomājies! Četros
piecos no rīta Vecpils ātrumposmā parādās milicijas volga ar ieslēgtām sirēnām un
brauc ne pa knapo, kā jau rallijā jābrauc! (Smejas.) Mēs tur bijām stīvi un bijām
laimīgi, ka tikām līdz galam! Bet piedzīvojums paliek piedzīvojums.

79

Izmaiņas
Bija tāds stils vēl 80. gados, ka dziesmu atkārto divas reizes. Ja tu esi pie iecerētās
deju partneres ticis, un kas to zina, vai vēl vakara gaitā tiksi, tad, lai to izmantotu
pilnībā, stāvēja, aplaudēja, lai atkārtotu otrreiz to gabalu. Tas bija iegājies kā
sistēma, ka katru gabalu spēlēja divas reizes pēc kārtas. Tie bija 70., 80. gadi,
un repertuārs bija īsāks. Tad mēs centāmies spēlēt katru reizi to gabalu drusku
savādāk. Aranžējot uz vietas dzīvajā, lai pašiem nenoriebjas.
Ar Atmodas laiku tas izmainījās, un katru gabalu sāka spēlēt vienreiz: ja gribi
dejot, dejo trīs gabalus pēc kārtas, neviens tevi nost nedzen. Kādreiz bija tā – deja
beidzas, tev jāpavada kundze, jānosēdina. Tagad to vairs nedara pēc katra gabala.
Gribi, stāvi un dejo, kamēr apnīk.

Kļošenes, iešūti krekli un džinsas
Kā ģērbās tauta, kā uzvedās?
70. gadi. Ja gāja uz balli un tev nebija kļošenes – kas tu par džeku esi?! Tām jābūt
platām. Tik skaties, ka nepaklūpi! Un mazas, šauras kabatiņas. Tad bieži gadījās
tā – ka, kabatās iebāzis rokas, ej, bet kaut kas tomēr sametās, tu jau tās rokas
nepaspēj izvilkt – un tad ir ar gurķi pret zemi!
Bija stils iešūt kreklus. Īpaši tiem, kas gāja pacilāt štangas. Mums arī skaņu
operators Viktors Mironovs bija ļoti sportisks. Viņam bija tāds Rembo trijstūrītis
uztaisīts, ka prieks skatīties. Un, lai viņš vēl vairāk izceltos, dabīgi, ka krekls tika
iešūts. Viņš mīlēja rūtainus kreklus, iešūtus. Viņš kad aiziet pa zāli, meitenes
noskatās – Apolons aiziet! Pagāja gadi daudzi, es vienreiz skatos – kas viņam
mugurā? Vecais labais rūtainais krekls – viss tā, kā vajag, bet tais sānos tumšāks tas
zīmējums. Izlaidis ārā, jo vairs ciet nevar dabūt. Tas trijstūris svaigs kā no veikala,
pārējais jau nomazgājies.
Tad vēl – 70. gadu beigas, ja tu varēji ar džinsiem – tai laikā tā bija nepieejama
prece pie mums –, tu biji pirmais puisis ciemā. Stabili! Tai laikā uz Aizputi brauca
spēlēt Guntis Veits. Viņam bija forša komanda, forša mūzika bij. Viņiem līdzi
brauca fani, draugi. Liepājā jau tās lietas grozījās savādāk, tad tie Liepājas džeki
varēja atvest notirgot uz Aizputi kādus džinsus. Nu, spekulācija! Tur varēja nonākt
cietumā, ak Dievs! Bet cipari bija baigie, mēnešalgas apmērā par vienu biksi, bija
jāpadomā, vai stils ir to vērts. Bet, nu, ja tu 70. gados parādījies dejās džinsos –
viss, tu jau esi vakara karalis! Džinsa jaka ja vēl ir – ak kungs, vispār liecies mierā!
Bet tā – 70. gadu otrā puse – kļošenes ar puķainiem krekliem. Tāds aizkavējies
hipiju laiks.
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Blaukts! Gar zemi!
Reizēm izsmējušies esam vareni. Ir cilvēki, kas uz rīta pusi grib izpildīt tādus deju
soļus, kādus viņiem tai brīdī nevajadzētu mēģināt. Tad viņš ar visu savu deju
partneri ir – blaukts! Gar zemi! Bet tas viņam netraucē piecelties un turpināt to
pašu, un tā vairākas reizes. Smējušies esam daudz.
Arī paši, pašiem sanāk kādreiz aizdomāties un nospēlēt kaut ko aplam, un tas
skan tik stulbi, ka jāsāk smieties. Visādi gadījumi ir bijuši. Arī katram mūziķim ir
tādi, ko viņš labāk patur pie sevis.

Paši grib uzdziedāt
Ir bijuši daudzi, kas nāk uz skatuves un prasa, lai dod uzdziedāt. Sākotnēji tas bij,
kad cilvēki bija konkrētā stadijā. Pēc tam, kad mēs ar Mārtiņu Pētersonu spēlējām
duetā pa diviem, mums jau tā bija atstrādāta sistēma – sagatavotas dziesmu klades
ar drukātiem tekstiem. Piemēram, aizbraucam uz Saldu, tur jaunieši jau ir klāt, jo
viņi zina, šitie ir tie, kas ļaus dziedāt – meklē savu repertuāru un sadala, ko kurš
dziedās. Liekam vaļā, mēs tikai spēlējam pavadījumu un piedziedam, bet jaunieši
dzied paši.

Valsis, rokenrols un fokstrots
Valsis bij obligāti, to pieprasīja. Tas ir ļoti demokrātisks deju solis – trīs ceturtdaļu
taktsmērā. Tas bija viens no tiem, ko praktiski prata visi veči. PMK kādreiz bija
pašas dūšīgākās šoferu balles, kas gāja līdz septiņiem rītā, un visi šoferi mācēja
valsi, pamēģini tik neuzspēlēt! Kurš krutāk nogriezīs!
No sākuma nevajag steigties ar straujiem gabaliem, jo tā vēlēšanās nodot baigo
rakstu kājām parādās tuvāk pusnaktij, kad jau štimmungs ir. Ja sāk ar rokenrolu,
visi stāv un brīnās – ko tu ar to gribi pateikt? Tā kā sportā – jāļauj iesildīties.
Fokstrots ir otrs deju solis, ko gandrīz katrs otrais dejo. Jautrākais sākas, kad
uzrauj rokenrolu un kāds grib pārspēt ne tikai pārējos, bet arī pats sevi. Tad ir
jautri – parādās rokā žakete. (Rāda, gaisā griežot.)

Termosu vakari
Interesants periods bija 85., 86., 87. gads, kad nāca pie varas Gorbačovs. Tad
bija pussausais likums, tad bija tā saucamie termosu vakari. Es nekad tik daudz
termosus nebiju redzējis uz galdiem kā tajos gados! Pilni galdi termosiem, visi tik
ielej kafijas krūzītēs no termosiem, un paliek arvien sarkanāki vaigi, un viss baigi
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forši! Muzikantiem, no vienas puses, tas bija foršs laiks, jo ļoti reti bij ilgāk kā līdz
pulksten vieniem jāspēlē. Balle sākās astoņos deviņos un vienos beidzās stabili.
Katrā pīppauzē veči gāja laukā. Uz galda nekas nedrīkstēja būt, bet bija līdzi – tad
nu ņēma no kakliņa lieliem guldzošiem malkiem visu to pasākumu. Nu, viens
starpbrīdis, otrs, trešais, un mammīte jau savāc savu kavalieri uz mājām, jo jūt, ka
ir jau gatavs! Tas gāja ātri. Kad varēja tā lēni, tad balles ievilkās, bet, kad gāja aiz
stūra tajā laikā, tad tik ātri uztankojās. Tas pats arī zaļumballēs – arī bija termosi
pa visām maliņām. Termosu vakarus spēlējām, jā!

Pa kranti lejā
80. gadu beigās bija populāri braukt ar programmām kopā ar aktieriem. Sākumā
aktierprogramma, pēc tam balle. Ar Vilsonu Ēriku kārtīga programma bija,
izsmējušies bijām baigi. Tad no vienas vietas uz otru, pat nedabūnot iebraukt
mājā. Es ar žiguli braucu toreiz. Vienreiz mums bija kādas trīs stundas laika
pagulēt, un braucām pie manis ar Ēriku. Griežam iekšā, saslīdēja mašīna un lejā
pa kranti – aiziet! Tā kaut kā mīksti un forši. Uzreiz uzradās vietējie traktoristi un
dabūja ārā, bet viņš bija tā noguris, ka viņš pat nepamanīja to! (Smejas.)

◆

VIJA PETERTE (1953) Skrundā 2018. gada maijā,
intervējusi Signe Pucena

Tirgojām nepajokam!
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Es tev nevaru pastāstīt par zaļumballi, jo es vislaik tirgojos. Es braucu ar izbraukuma bufetēm. Interesanti! Tad varēja tirgot alkoholu zaļumballēs. Mēs tirgojām
kafiju, ko kādreiz tā cilvēki mājās nedzēra. Tai laikā bij šķīstošā kafija. Viņi atnāca
izklaidēties, padzēra kafiju, iedzēra kādu gramu, uzēda un ballējās. Cilvēki bija
tādi atraisītāki, jautrāki nekā tagad. Tagad visi tādi sarāvušies.
Bufetēs bij viss kaut kas. Mēs tirgojām bulciņas ļoti daudz, rasolus, kotletes. Mēs
iztirgojām visu. Balles jau bij visur kolhozos – Rudbāržos, “Jaunais komunārs”,
Raņķos, Nīkrācē. Mēs visur braukājām riņķī. Tur bij ballītes ar tirdzniecību,
jo tad jau tie veikali tādi nebija, mums bij jābrauc ar bufetēm. Mēs bijām pie
“Mežābeles” (slavens restorāns Skrundā), un mums bija konditoreja – cepa
bulciņas un raušus, un cilvēki visur ļoti pirkās. Tirgojām ne pa jokam!
Atkarīgs bija no kolhoza rocības, kā maksāja?
Jā, visskopākais bija Raņķi, tur mazāk pirkās, bet tie pa “Jauno komunāru”

(Kalnos), tie pirkās labi! Mums maksāja pēc apgrozījuma klāt pie algas. Mēs
taisījām savu ceļojošās bufetes atskaiti – cik bij saņemta prece un iemaksāta
nauda. Toreiz tas bij krievu rubļos. Mēs jau bijām priecīgi, ja 10 rubuļi sanāca
katram klāt pie algas, jo alga jau vispār bij maza. Tad, kad es sāku strādāt, tad man
sākumā maksāja algu 62,50 rubļi.

◆

MAIJA HINKLE (1937) Rīgā 2018. gada februārī, intervējusi Ieva Vītola

Zaļumballes Amerikas Austrumkrastā
Zaļumballes bija, bet vairāk pašos trimdas sākuma gados – kā daļa no kāda lielāka
pasākuma, piemēram, Latviešu jaunatnes dienām. Atceros kādu zaļumballi
Priedainē, tur bija vieta netālu no jūras, kur varēja sarīkot balli.
Taču tādas zaļumballes kā Latvijā tomēr trimdas sabiedrībā notika reti. Notika
daudzas balles un dejas, bet visbiežāk telpās, nevis brīvā dabā.
Dažviet tādā personīgā līmenī kādās mājās notika ballītes brīvā dabā. Zinu,
ka pie Baibas Dumpes Čikāgā visai bieži bija nedēļas nogalēs ballēšanās laukā.
Manā jaunībā mēs ballējām pagrabā pie Anitas Tēraudas vīra vecākiem, kas
mūsu jauniešu vidū bija pazīstams kā Jānīša pagrabiņš, jo Anitas vīra vārds
ir Jānis. Ārā parasti notika volejbola sacīkstes. Tikai dažreiz, ja bija labs laiks,
ballīte turpinājās ārā.
Dejas brīvā dabā agrāk notika, svinot Jāņus. Tagad viss ir mainījies, mūsdienu
jauniebraucēji sagaida dažādus priekšnesumus. Agrāk mēs paši visu rīkojām un
dejojām.

Interaktīva padarīšana Katskiļos
Reizēm Katskiļos latviešu bērnu nometņu laikā notiek balles ārā. Sporta laukumā.
Ja ir skaists laiks, tad saliek un iededzina lampiņas, notiek pasākums. Izskatās ļoti
skaisti! Ballīte sākas ar rotaļām un pāru dejām, pēc tam no magnetofona atskaņo
ierakstus – gan latviešu dziesmas, gan arī tobrīd jauniešiem aktuālos populārās
mūzikas gabalus. Un dejo visi ar lielu prieku!
Vai dejo pa pāriem? Jā! Ir izstrādāta tāda laba sistēma mūsdienās! Pēc rotaļām
dejas sākas ar spēli, kurā tiek izspēlēts, kā ir pareizi uzlūgt meiteni vai puisi, kā
nav labi to darīt. Tad pirms katras pāru dejas tiek izsaukta kāda meitene un kāds
puisis no tās pašas vecuma grupas, un viņi visiem nodemonstrē dejas soļus. Tā ir
tāda interaktīva padarīšana.

◆
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Balle Piltenē ar “Piltenes prāģeriem” 20. gadsimta 70.–80. gados. Foto no Jāņa Freimaņa personīgā arhīva

Latviešu kompānija zaļumballē Maksima Gorkija ciemā Baškīrijā 20. gadsimta 50. gados.
Foto no muzeja “Latvieši pasaulē” krājuma
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“Piltenes prāģeri” pie Piltenes pilsdrupām 1987. gada 28. augustā.
Foto no Jāņa Freimaņa personīgā arhīva
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Zaļumballe Smidzu’ šķūnī 1970. gada vasarā, spēlē Gaujienas kultūras nama kapela Riharda Dauškāna
vadībā. Foto no Apes novada Gaujienas tautas nama krājuma
Siguldas muzikanti pīpauzē 20. gadsimta 50. gados. Foto no Osvalda Klešnieka personīgā arhīva
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Muzikanti Siguldā 20. gadsimta 50. gados. Foto no Osvalda Klešnieka personīgā arhīva

Aizputes pūtēju orķestris Misiņkalna estrādē 20. gadsimta 60. gados.
Foto no Aivara Lauvas personīgā arhīva
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Balle Zirās 20. gadsimta 70. gados. Foto no Laipnieku ģimenes arhīva
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Muzikantes Livija Špure, Dzintra Šuma un Vēsma Skangale Silvijas Slavikas vadītajā
Degumnieku kapelā 20. gadsimta 80. gados. Foto no Dzintras Šumas personīgā arhīva

Kapela “Rubeņi” 20. gadsimta 80. gados. Foto no Balvu Novada muzeja krājuma

Kapela “Rubeņi” 20. gadsimta 90. gados. Foto no Balvu Novada muzeja krājuma
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ILVIJA ZIEMELE Siguldā 2018. gada februārī, intervējusi Ieva Vītola

Kas tas tagad būs!
Tā bija mana pirmā zaļumballe. Tas bija pēc 8. klases, man bija trīspadsmit četrpadsmit gadi, liekas, 1988. gads. Balle notika Lēdmanes Beku līcī, Ogres krastā.
Tur kādreiz rīkoja zirgu sacīkstes. Tur ir liels placis, garām upe iet, un tā to vietu
sauca – Beku līcis.
Mani mamma pirmoreiz palaida uz balli. Palaida kopā ar māsu, par ko es biju ļoti
pikta. Māsa bija par gadu jaunāka, un viņu palaida tikai kopā ar mani. Man bija
viņa līdzi jāņem.
Kā man gāja? Gāja jautri. (Smejas.) Mani noskatīja viens tāds gados vecāks džeks,
rīdzinieks. Viss melnā – melns, melns mētelis, garš, cepure, man liekas, arī melna.
Tagad mēs dejojam, un man vēl māsa arī jāpievaktē. Tagad šis man piedāvā
pastaigāties! Es jau kā skuķis, kas neko zina, kā tās lietas visas notiek, arī piekrītu!
Kāpēc ne? Plašs lauks, daudz vietas.
Tur tagad vienā malā koki aug. Tagad tur atspiedīsimies, atsēdīsimies, papļāpāsim.
Un pēkšņi viņš lien bučoties! Un nesapratu, ko viņš grib! Bāž mutē mēli!
(Smejas.) Man likās – kas tas tagad būs?! Kāpēc man zobus tīra?! (Smejas.) Es
neko! Šausmīgi sabijos, domāju – ārprāts, ārprāts, stāvoklī var palikt! Jo nekā jau
tajā laikā nezināja! Tad es savācu māsu ātri, un pa krūmiem, pa krūmiem ātri
laidāmies projām uz māju. No centra tas Beku līcis kādu kilometru bija.
Nākošā rītā pārkaros pāri balkonam, es dzīvoju trešajā stāvā, un ieraugu savu
mutes laizītāju pirmajā balkonā guļam! (Smejas.) Tad man bija vēl lielāks šoks.
Viņš bija ciemos atbraucis uz Lēdmani, kaut kāds svešinieks. Tā bija mana pirmā
zaļumballe, ar pirmo mēģinājumu bučoties. (Smejas.)

◆

KRISTĪNE LAZDĀNE (1972) Jelgavas novada Elejas pagastā
2018. gada maijā, intervējusi Signe Pucena

Uz balli ar viesstrādnieku Pāvelu
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Vai tu atceries kādu zaļumballi Elejas pusē?
Jā, jā, es atceros vienu zaļumballi. Mums mājā (Kaplānmaņķos) bija strādnieki.
Viņiem, tiem biešu kaplētājiem, izīrēja vietas mūsu mājā, kur dzīvot. Vienā daļā
mājas, kur viņi dzīvoja, bija saliktas matraču gultas cita pie citas, un tad viņi
tur tādi ieradās un pa vakariem sēdēja, un visādus jokus stāstīja. Viņi pārsvarā

krieviski runāja. Es labi krieviski runāju un visus tos jokus labi atceros. Jautrība
bija visu vakaru.
Tie bij viesstrādnieki?
Jā, no Moldāvijas un Ukrainas. Visu laiku bija tāds reāls tusiņš ar viņiem. Viņi
pēc darba sēdēja un ēda semuškas (saulespuķu sēklas) mums tur mājas galā.
Un tad tur bija viens ļoti smuks puisis, kas bija samīlējies manī. Es biju ļoti
maziņa, diezgan maziņa, un viņš mani solīja aizvest uz Moldāviju. Stāstīja, ka tur
esot rozā vīnogas, kas saucās ‘Dāmu pirkstiņi’.
Mums vajadzēja visu to ceļu iet uz Elejas muižu, tur bij tā balle. Mamma mani,
pasarg Dievs, nemūžam nebūtu palaidusi, bet ome mani palaida. Un mēs to
garo ceļu – tur kādi 5 kilometri jākāto –, čalojot un klačojoties gājām uz ballīti.
Tagad tas parks ir atjaunots, bet tad, kad mēs tur dzīvojāmies, viņš bij nenormāli
aizaudzis, vienīgais, padomju laikos estrāde tur darbojās, un tur notika tie
pasākumi.
Cik tev gadu bija tai laikā?
Bail, ka tie bij kādi 13 vai 14! Viņam bija kādi 18. Viņš man pēc tam rakstīja
vēstules un solīja vienmēr vest uz Moldāviju.
Vai viņš atšķīrīās no vietējiem puišiem?
Jā, viņš bija ļoti izturēts, galants. Viņam bija līdzi pat uzvalks! Un viņš tikai vienu
reizi nobučoja mani. Viņu sauca Pāvels. Viņa brālis Aleksandrs palika dzīvot
Latvijā – bija atbraukuši labākas dzīves meklējumos, un tas Saška ik pa laiciņam,
pa trim gadiem reizi, brauca ciemos pie mammas uz laukiem ar ziediem.

◆

JOLANTA SAUSIŅA (1975) Amatas novada Āraišos 2018. gada martā,
intervējusi Ieva Vītola

Ar mocīti uz zaļumballi
Kāda tev pašai zaļumbaļļu pieredze?
Man? Ar mocīti! Braucām uz tuvējiem ciemiem. Es nāku no Madonas puses. Sava
ciema balles jau bija apnikušas, un tad parasti tur, kur ir kapusvētki, tur ir balles.
Visu vasaru jau kaut kur notika balles. Tad mēs ar draugiem, ar močiem – sasēžas
un brauc! Izdejojas, kāds izkaujas.
Uz kurām vietām jūs braucāt?
Mēs braucām uz Vietalvu. Vietalva vispār ir viena no zaļumbaļļu rašanās vietām. Tā
es esmu dzirdējusi, tā vismaz vietējie stāsta. Ja par kapusvētkiem un zaļumballēm,
tad tas esot radies tur, nevis Alūksnē. Tā viņi saka! (Smejas.)
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Mietu balles
Kas mums tur ballēs bija? Tāpat vietējie spēlēja, tad bija desu bufetes. Pie svešiem
aizbraucot, jau vienmēr foršāk liekas! Svešinieks, kas iebraucis ciemā, var pazīmēties ar mocīti, javiņu! (Smejas.)
Kas bija desu bufetēs?
Bulciņas bija. Tad jau bija modē skrūves – jauca šņabīti ar sulu. Alus, protams,
bija.
Kuros gados tas bija?
Deviņdesmitajos.
No kurienes jūs braucāt uz Vietalvu?
No Kalsnavas, no Jura Alunāna dzimtenes. Mums pašiem arī bija estrādīte. Parasti
jau, ja nebija saistīts ar kapusvētkiem, tad bija kaut kāds koncertiņš, vietējais
kolektīvs uzdejoja kaut kādu priekšnesumu, un tad bija ballīte. Pie mums mazāk
bija, mēs braucām vairāk apkārt – uz Aivieksti, Ļaudonu. Ļaudonā arī bija foršas
balles.
Kā bija, kad jūs kā svešie ieradāties citā vietā?
Nu, skuķiem neko, bet puikām bija traki! Tur jau pat bija tādas mietu balles.
Kas tas?
Kad ar mietiem kāvās! Bija viens brīdis, kad aizgāja pa nežēlīgo, ar ķēdēm gāja uz
ballēm, lai tikai izkautos. Gāja nevis, lai izdejotos, bet izkautos! Neviens gan tajā
laikā līdz ātrajai palīdzībai beigās nenonāca. Savējie vienmēr visus savējos savāca.
Protams, zilas acis bija. Tur nedēļu vēl par to runāja! Kautiņš bija obligāta balles
daļa. Brauca uz balli, jau zinot, un puikas jau sagatavojās. Zini kā – tu brauc un
lūdzies tam savam puisim: “Tikai, lūdzu, nesakaujieties!” (Smejas.) Kaķim zem
astes! Aizbrauc uz balli, aiziet uz krūmiem, sagatavo mietus un tad iet kauties.
Parasti uz balles beigām.
Kad saulīte jau lēca?
Ne gluži. Tad, kad izziņoja pēdējo taimu. Līdz tam – iet, uzprasās, uzkasās. Vietējie jau parasti. Tā nebija meiteņu dalīšana. Vienkārši – princips. Ahā, mums
ļaudonieši tur toreiz piekāva, nu, lai tie ļaudonieši atbrauc pie mums! Tad atkal
tos gaida. Bariem! Man liekas, speciāli brauca kauties. Vismaz kādreiz.

Septiņus kilometrus uz balli!
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Vēl! Tagad man liekas – nemūžam! Puikas kaut kur kādreiz aizkavējās vai ātrāk
aizbrauca ar močiem. Tad mēs ar draudzeni gājām divatā caur mežu septiņus
kilometrus uz zaļumballi! Tagad – nemūžam! Lai naktī ietu caur mežu uz balli?
Atpakaļ arī – citreiz pašas tikām, citreiz kāds mūs atveda.

Vienu reizi, atceros, ejam ar kājām atpakaļ. Divatā. Jau besis. Vairs nevar – zini,
kā pēc balles, jau rītausma nāk. Nu, ejam. Augstpapēžu kurpes. Ai, grūti! Nomet
tās kurpes. Tad ar zeķubiksēm pa asfaltu. Tur līdz meža posmam bija tāds asfaltēts
ceļš. Apstājas mašīna: “Kur jūs, meitenes? Aizvest vajag?” Jā, vajag aizvest! Tagad
mani dabūt svešā mašīnā – nemūžam! Aizveda, izlaida, nekas nenotika. Kaut kā
bija draudzīga tā baļļu būšana.

Dāmu deja un atlūgšana
Dāmu dejas arī bija?
Bija dāmu dejas, jā. Gāja, lūdza! Atceros, man bija viens tāds kavalieris. Nu, kāds
kavalieris... Viņš ar mani nekad nedejoja, nekad nelūdza, bet – kad skanēja viena
konkrētā dziesma, tad vienmēr viņš nāca mani lūgt! Es pilnīgi jau zināju – tūlīt
atnāks! (Smejas.)
Meitenes arī – jā, gājām lūgt. Pārsvarā jau tos pašus savējos. Pēc dāmu dejas puisis
parasti atlūdza atpakaļ. Ja viņš bija vēl pieklājīgāks, viņš ar tevi pēc tam divas dejas
nodejoja. Tad jau tas skaitījās – viņam patika ar tevi dejot. (Smejas.)

Publika
Mamma tevi mierīgu sirdi uz balli laida?
Vienreiz mūžā atbrauca pakaļ. Tas jau bija vidusskolas laiks, bija eksāmeni. Es tieši vēl nesen viņai prasīju, kāpēc viņa man toreiz atbrauca pakaļ? “Ai, es jau nebūtu
braukusi, es jau tev uzticos, bet tā, tavas draudzenes mamma, viņa man sakūdīja –
pa nakti un vienas pašas! Ko viņas dara, un kā tas ir?” Tāpēc arī atbrauca.
Vai par balli bija jāmaksā?
Tiem, kas piedalījās priekšnesumā, tiem nebija jāmaksā. Ja tu nāci tāpat, tad bija.
Dažreiz bija tā, ka bija tikai puišiem jāmaksā. Bija daudzas bezmaksas balles.
Kapusvētku balles visas bija bezmaksas.
Kāda publika nāca uz zaļumballēm – tikai jaunieši?
Visādi nāca. Nāca pensionāri arī, nāca jauni, bērni arī pa krūmiem dauzījās. Mēs,
piemēram, bijām jauniešu bariņš, skatos – tur mana mamma arī. Viņiem sava
mašīna, savs kortelītis, savas dejas, savas problēmas.
Vienmēr pēc tam, ja mana mamma nebija bijusi ballē, viņa jau tāpat zināja
visu – kāds bija visu redzējis. Klaču tantes jau ballēs bija vienmēr. Man liekas, bija
pat speciālie klaču soliņi – jau zināji, tur sēž un skatās.
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Romantiskas pastaigas
Ko vēl darīja? Nu, krūmus apstaigāja, jā.
Ko tur?
Nu, pabučoties! (Smejas.) Tāpat pastaigāties, romantiku paķert.
Var teikt, ka balles bija arī randiņu vietas?
Jā, jā. Es jau ar savu pirmo vīru iepazinos arī, pateicoties ballei. Mēs tur tāda
kompānija vienmēr braucām kopā uz ballēm, bet bez tāda tu – mans, es – tava.
Visi kopā braucām. Vienā reizē viens man saka: “Tu redzi, kā viņš uz tevi skatās?”
Tad man bija tik kauns dejot ar viņu tajā ballē, bet jau pirmajā reizē es sapratu –
jā, tur ir kaut kas vairāk! (Smejas.) Pēc tās zaļumballes tad ej pastaigāties, tad
nezini, kā uzvesties. Cik smieklīgi tagad liekas! (Smejas.)

Simtgades zaļumballe
Zaļumballes agrāk notikušas Āraišu pilsdrupās. Mēs arī tur šogad 11. augustā
rīkosim Simtgades zaļumballi. Mēs esam novākuši to lielo kalnu (arheoloģisko
izrakumu laikā atstātās zemes), un mums tur būs zaļumballes placis! Mēs gribam
kā vecos laikos – uzlikt simbolisku skatuvi, sataisīt paši no koka, ar meijām
visu izrotāt. Gribas tādu īstu balli – ar bufeti, lampiņām. Gribam arī uz Meitu
salu aizvilkt lampiņas, jo turp agrāk puiši muzikālajos starpbrīžos veduši meitas
pastaigā. Tas nosaukums – Meitu salīna – esot cēlies, tieši pateicoties zaļumballēm.
Mums būs kā vecos laikos – pirms balles koncerts. Es ļoti gribētu, lai tā zaļumballe
izdotos!

◆

ULDIS GULBIS (1937) Amatas novada Āraišos 2018. gada aprīlī,
intervējusi Jolanta Sausiņa

Ansamblis “Kolhozs “Sarkanais karogs””
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Mēs (vokāli instrumentālais ansamblis “Kolhozs “Sarkanais karogs””) vienmēr spēlējām Ausmās (tur atradās Amatas ciema izpildkomiteja), uz saviesīgām būšanām
mēs bijām uzaicināti. Parasti Oktobra svētki, Maija svētki, Sieviešu diena – tie bija
tādi nozīmīgākie. Kolhozam atkal tādi svarīgi svētki bija apsējības, apkūlības, tur
mums visur bija jābūt. Kolhozs mums instrumentus, šitās pašas jaciņas, tērpus
deva, toreiz jau viss bija deficīts. Ausmās balles arī ārā notika. Tur mežiņš taisni
pretī. Tur tajā mežiņā bija tāds neliels laukums. Mēs arī tur spēlējām.

Mums bija katru gadu jāiet kvalifikācija, repertuāram jau bija cenzūra. Nedrīkstēja
spēlēt, kas ienāk prātā. Bija pateikts – tik un tik krievu dziesmas, tik un tik latviešu
dziesmas. Bija speciālas komisijas, kas tam sekoja. Tad jau bija stingri jāuzmanās
no visa, arī runāšanas, sevišķi Staļina laikā. Mēs spēlējām rajona robežās – kur mēs
visur neesam bijuši! Taurene, Raiskums, Dzērbene, Zaube. Pa visu Cēsu rajonu.

Pirmās balles un “Jautrais ods”
Toreiz jau spēlēja “Jautrais ods”, es biju pavisam jauns tad. Viņi spēlēja 40. gadu
beigās, 50. gadu sākumā, varbūt vēl 60. gadu sākumā. Tad jau reti, tad viņi jau
tādi veci vīri bija. “Jautrais ods” mums skaitījās riktīga mūzika, viņi zaļumos
spēlēja.
Pats pirmo reizi zaļumballē biju, kad man bija kādi 16 gadi. Paši gājām! Vecāki
mūs neganīja.
Pirms balles bija kāds koncerts, sarīkojums?
Bija jau. Vislielākais bija vēlēšanas. Tad visi satikās no pagasta. Savādi jau ne!
Vecie cilvēki satikās vēlēšanās. Tad sākumā bija kaut kāds koncerts – vietējā pašdarbība, tad balle. Aizgāja uz balli izdancoties. Visas lūdza pēc kārtas!
Kurvīti tolaik drīkstēja dot?
Vispār lāga tā toreiz nebija. Tad jau varēja uzskaisties. Tā tad nebija pieņemts – es
neiešu!
Kautiņi arī bija ballēs?
Nu tak visādi gāja! Vienkārši kaut kas sanāca. Tad jau bija tās bufetes, kur iedzēra.
Tad kāds nebija kaut ko sadalījis. Tur bija alus, šņabis. Vienmēr bufetes nebija.
Vēlēšanās bija vienmēr bufetes – tas jau bija likums. Pa priekšu gāja novēlēt, un
vakarā bija balle. Vienmēr jau bija 99,9 % ievēlēti – kas jau bija, tad par to bija
jāvēl. (Smejas.)

Balles Āraišos
Kādas Āraišos balles bija?
Te (Āraišu pilsdrupās) arī bija zaļumballes. Parasti vasarā, vienreiz gadā, cik es
atceros. Kad jauks laiks bija. Tad arī tas “Ods” spēlēja, mēs te nespēlējām. Tur
bija tādi provizoriski soliņi. Tur viss tas laukums bija dejām, viss līdzens. Tas bija
pirms (arheoloģiskajiem) izrakumiem. Dzīvā mūzika bija, pastiprinātāji tad vēl
nebija. Bija vējlukturi vai ugunskuri, vai arī armijas ģenerators – retu reizi, tas
tad lejā grāvī burkšķēja. Balles izbeidzās līdz ar izrakumiem, tad jau te studenti
saimniekoja. Tad arī kaut kā vairs negāja uz zaļumballēm. Nezinu – kāpēc. Nevaru
izskaidrot.
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Ko tad spēlēja?
Pārsvarā fokstrots, valsis – pamatā. Tango vēl. Tās bija trīs dejas, ko parasti spēlēja.
Lielākā daļa mācēja, neviens speciāli nemācīja. Bija dāmu dejas, aplausi arī bija.
Gribēja, lai atkārto – visi nostājās, aplaudē, un muzikanti plēš pa jaunam.
Balles bija par brīvu?
Kaut ko mēs maksājām. Vienīgais, kas bija, vēlēšanās viss bija par brīvu!
Kā beidzās parasti zaļumballes?
Nu, vasarā reizēm rāva līdz rītam, līdz saulītei. (Smejas.) Aizmirstas tādas zaļumballes pavisam. Toreiz jau bija pavisam cita būšana. Gaisma nebija. Citam,
kam tādas interesantākas attiecības, padejo tālāk pamaigoties tumsā. (Smejas.)
Tak visādi gāja!
Vietējie nāca uz ballēm?
Pārsvarā vietējie nāca. Tad jau jauni cilvēki bija daudz, tagad tā švakāk. Tad
pienāca pilna zāle, ka nebija kur palikt!

◆

DZINTRA ŠUMA (1938) Madonā 2018. gada aprīlī,
intervējusi Ieva Vītola

Pirmā zaļumballe Cesvainē
Mēs bijām trejmeitiņas – Daira, Dzintra un Līga. Mamma bija palikusi viena pati
ar mums, tētis kara laikā aizgāja tranšejas rakt un tā vairs nepārnāca. Mani laida
līdzi vecākajai māsai Dairai uz zaļumballi. Tā bija Cesvainē, Karātavkalnā – tur,
kur tagad ir televīzijas tornis.
Tur tad torņa nebija, tur bija liels, liels placis kalna galā. Tur bija pūtēju orķestris.
Un mani tā interesēja tas viss! Bet – kas tad mani lūdza? Mani jau neviens nelūdza!
Ko tad tādu mazu meiteni! Man bija 15 gadi.
Mums māja bija no Cesvaines līdz Kārzdabai 12 km. Kas tad tas bija jauniem!
Tas viss ir štrunts!
Mamma mums teica – nekur nešķirieties, abas nāciet kopā mājās. Nu, bet ko
tu domā, manai vecākajai māsai no Oļiem gadījās tāds Valdis, tas viņu vadīja uz
māju. A ko es tur maisīšos? Man bija jāiet vienai – čapu-čapu uz māju! Nācu tos
12 km uz māju un sēdēju uz trepēm, kamēr viņa atnāk. Tad tik es varēju iet istabā.
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Kapela “Noskaņa”
Kapelā es spēlēju 30 gadus, ja ne vairāk. Kāzās, ballēs, dzimšanas dienās. Es pati
dziedāju, vadīju visus pasākumus. Spēlēju cītaru. Es esmu cītarniece. Pilnīga muzikante! Es sēdot nemāku spēlēt cītaru, man vajag tā izjusti, kopā ar dziedāšanu.
Es Degumniekos iemācījos spēlēt cītaru. Pirmāk jau bija ļoti grūti, bet es apguvu.
Kapelu sauca “Noskaņa”, bez cītaras bija bungas, akordeons, saksofons, dažreiz
piepūta trompete klāt.
Kad es atnācu uz Madonu, tad mēs ar Elvīru Leitāni abas divas spēlējām. Elvīra
spēlēja akordeonu, es cītaru. Tā mēs satikāmies un sākām domāt, ka mēs varētu
spēlēt. Sagatavojām riktīgu repertuāru ar 150 dziesmām un tad spēlējam pa
350 reizēm!

Jāņu balle Gaiziņkalnā
Mēs ar Elvīru reiz bijām Gaiziņkalnā. Vasaras saulgrieži tie bija. Skaisti bija tajā
kalnā, tur bija jāņuguns. Mēs tur dziedājām, spēlējām, visiem patika! Kad nāca
laiks, kad nu jāsāk meklēt tas papardes zieds, tad tie pārīši izšķīda. Beigās mēs
palikām vienas.
Ar cītaru tur aplam spēlēt nevarēja, cītars jau mitrumā atskaņojas. Es tad dziedāju,
pantus rīmēju, un viss gāja ļoti, ļoti! Valši bija, fokstroti bija, visādas polkas,
rotaļas pat gājām! Vai dieniņ, cik skaists vakars bija!
Nu, bet tagad – ko tu domājies!? Daļa no tiem līgotājiem bija vācu latvieši. Viņiem
šausmīgi vienreizēji tas viss patika. Uz rīta pusi, tad jau gāja uz māju gulēt. Nu visi
aiziet, mēs paliekam divas vien. Nu, spēlējam un spēlējam. Kas akordeonu nesīs
uz tām kopuškām, kur viņi nakšņoja? Tur lejā bija pa kalnu jāiet. Beigās viens
atnāca, nezin, kur gadījās, un to akordeonu nostiepa lejā.
Man tur bija cītars tai istabiņā un akordeons, un mēs sākām spēlēt. Viņi jau bija
laikam pamiguši, jau izmīlējušies. Un tagad – ko tu domājies! – mēs tik spēcīgi
spēlējam, tās dziesmas aiziet tādā plašumā, ka šie visi augšā un nāk pie mums!
Beigās mums piemaksāja pieci lati, toreiz tā bija liela nauda!

Zaļumballe Obzerkalnā
Strādājot Dzelzavas kultūras namā, nācās rīkot dažādu veidu kultūras pasākumus – deju vakarus, koncertus. Uzzināju, ka agrākos laikos dejas esot rīkotas
Obzerkalnā. Aizbraucu, izpētīju – kalnam apkārt celiņi, placis dejošanai kalna
galā. Interesanti!
97

Izlēmu, ka vajag visu sakārtot, lai varētu uzrīkot dejas brīvā dabā. Izdevās! Pūtēju
orķestris man bija, sarunājām, ka varam spēlēt deju mūziku. Atlika nolikt datumu,
uzzīmēt afišas. Organizatora spējas man bija – 10 afišas pa visu apkārtni. Tās
afišas pievilka cilvēkus – pievilka ar izdomu. Cilvēki jau zināja – ā, tur Dzintra
organizē, tad jau jautri būs!
Un tā tas arī notika! Sestdienas vakars mūsējais! Dejas līdz rīta gaismai. Sapulcināju
ļaudis – sabrauca no apkārtējiem pagastiem. Dejotāju daudz – pateicīgi par manu
uzdrīkstēšanos tur deju placi atklāt. Cik atceros, tā bija vienīgā reize, kad tur
ballējām. Atmiņā labi palikusi!

Cietumnieks zaļumballē
Zini, tajā laikā bija viens vīrietis izbēdzis no cietuma. Fogelis tāds bija. Tas Fogelis
bijis atradis (palikšanu) tai Obzerkalna piekājē – tur bija līcī tāda mājiņa. Viņš
bija uzdevies par mežstrādnieku. Un apmetās pie vienas sievietes uz dzīvi. Viņš
nelaida to sievieti no mājas laukā, lai neizpauž, ka viņš tur ir – jo visi meklēja
viņu. Viņš bija (vēlāk) pat atklājis tiem miličiem, ka viņš eglē uzkāpies, bet šie pa
leju brauc un viņu meklē!
Viņš tai zaļumballē arī bijis! Esot uzvalks viņam bijis. Pats stāstījis pēc tam
milicijas iestādē. Viņu beigās noķēra. Kā? Tā sieva bijusi adītāja, un viņa teikusi,
lai viņš aiziet pēc dzijas uz kaimiņiem. Viņš jau viņu nelaida nekur no mājas
laukā. Tā saimniece ievēroja, ka viņš zem spilvena vienmēr tur, kaut ko nolicis.
Kaut ko noslēpis. Viņa atklājusi, ka tas ir revolveris. Tad viņa domāja, ka ir
jāpasaka miličiem, jo tad jau viņš nav riktīgs cilvēks, ka šitā dara. Gultā jau esot
ļoti labi ar viņu bijis… (Smejas.) Bet tomēr viņai bailes bija, un viņa beigās viņu
nodeva. Viņš laikam pēc tās dzijas gāja, un tad viņu saņēma. Tad viņš teicis, ka to
nekad viņai nepiedos. Un tajā ballē viņš esot bijis!

◆

AINA CĪRULE (1930) Madonā 2018. gada martā,
intervējusi Signe Pucena

Zaļumballes pie Vistiņleju kapsētas
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Praulienas pagastā ir tāda Vistiņleju kapsēta, un aiz kapiem, meža ielokā pirmā
brīvvalsts laikā bija liels, skaists, līdzens un zaļš laukums. Tas bija zaļumplacis – tā
viņu sauca. Parasti es tur kopā ar vecākiem biju pēc kapusvētkiem, kad notika
zaļumballes. Toreiz kapusvētki bija ar citu vērienu – sabrauca visi radi ar savām

uzkodām, un tad pēc kapusvētkiem, pēc zināma laika visi pārcēlās uz zaļumplača
apkaimi.
Zaļumplacis bija iežogots ar koka soliem visriņķī. Attālākajā stūrī bija tāda kā koka
nojume, un tur Zommermāte turēja bufeti. Viņai uzvārds bija Zommere, bet visi
viņu godāja par Zommermāti. Viņai Madonā piederēja traktieris. Dažreiz mēs
kopā ar vecākiem, kad no saviem laukiem bijām ieradušies Madonā, iegājām traktierī ieēst desiņas ar štovētiem kāpostiem. Tad es tur iepazinu to Zommermāti –
apmēros ļoti kupla sieviete, bet visi viņu cienīja, tāda patīkama bija. Lūk, viņai tur bija
bufete, kur bija tās pašas desiņas ar kāpostiem, droši vien vēl kaut kas un arī dzeramie.
Vienmēr, kā likums, pirms zaļumballes dziedāja Haralda Medņa vadītais koris ar
ļoti skaistu izvēlētu programmu. Pēc tam bija tā īstenā zaļumballe – spēlēja pūtēju
orķestris, un ļaužu tur bija papilnam. Visi gar malām mielojās un arī uzgrieza pa
dancim. Dejoja gan valsi, gan fokstrotu, gan kaut ko citu arī vēl. Tas bija Latvijas
laikā. Vācu laikā arī vēl bija tāpat zaļumballes, bet pēc tam jau daudz kas mainījās –
daudzu nebija, dzīve bij sagriezusies krustu šķērsu. Zaļumplacis tika pārrakts, un
tagad tur ir aizaudzis pavisam.

◆

EDVĪNS SAUKA (1926) Lubānā 2017. gada jūlijā, intervējusi Elvita Ruka
filmas “Mūžīgā zaļumballe” izpētei

Zaļumu placis Zaķu Vecainē
Tepat zaļumu placis bija, tā saucamā Zaķu Vecaine – Aiviekstes krastā, zem milzu
ozoliem. Ja karš nebūtu pāri gājis, vēl tagad tur visi dancotu!
Kapusvētkos tur obligāti bija zaļumballe. Kapusvētki notika centrā, tagad tos sauc
par Vecajiem kapiem. Un tad bija svinīgs gājiens no Pārupes – ragu pūtēji, aktieri, dažādu lugu tēli. Piemēram, tur uzstājās vecais pilskungs. Zaķu Vecainē bija
uztaisīta brīvdabas skatuve, un notika izrāde. Un uz to tad visi personāži gāja vai
jāja, vai citādi devās. Kad spēlēja “Vaideloti”, tad ar zirgiem jāja. Visi bija to laiku
tērpos, kas attēloti izrādē – kažokādas, apkalumi, zobeni rokās.
Kad Zaķu Vecainē bija zaļumballes, tad tur tikai ragu orķestris spēlēja – uz tāda
speciāla paaugstinājuma. Viņi gāja visam gājienam pa priekšu un spēlēja. Tikai
pēc tam tad jāja tie zirgi. Visur mums pūtēji spēlēja, mati vien plīvoja.
Tas bija Latvijas laikā. Tad dikti to lepnumu ieaudzināja. Protams, atceros! Man
tad bija aptuveni 10 gadi. Varētu būt kāds 1936. gads? Tās zaļumballes gāja ilgi,
līdz pat 1941. gadam. Kad ienāca vācieši, tad, man liekas, ka tur vairs nenotika.
Ar to man zaļumballes arī beidzās, jo iesauca leģionā un tad jau sākās kara gaitas.
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Balles šķūņos un ugunsdzēsēju dārzā
Kad tiku mājās, 50. gadu sākumā, tad jau tās balles notika veco saimnieku labības
šķūņos. Tas ir tur, pāri upei, kur Lubānas pils. Pirms siena laika bija balle, uz
Ražas svētkiem rudenī, uz Līgo svētkiem. Jāņos visu nakti gāja lustes vaļā – vienā
šķūnī balle, otrā šķūnī balle, vēl citā. Spēlēja tur akordeons, cītara un vijoles.
Jautri gāja. Vēl Latvijas laikā arī ugunsdzēsējiem bija savas balles. Viņiem bija savs
dārzs, ugunsdzēsēju tornis. Blakus bija ierīkota grīdiņa, un tad tur vienmēr balles
bija. Es gan tajās netiku bijis, par jaunu vēl biju. Dejoja jau vienmēr, arī padomju
laikos, arī pēc tam.

◆

ĀRIJA SPRIŅĢE (1933) Lubānā 2017. gada jūlijā,
intervējusi Elvita Ruka filmas “Mūžīgā zaļumballe’’ izpētei

Uz balli pa logu!
Jaunībā uz ballēm gribējās, bet mēs tikām stingri audzinātas, un mūs nelaida.
Mēs ar māsu vakarā visu sadarījām, mammai visu palīdzējām. Visas drēbītes
pie loga ārā nolikām, tupelītes arī. Kad visi aizgāja gulēt, tad mēs aizlaidāmies.
Daudz tādu reižu bija. Tās balles jau bija līdz rīta gaismai. Tad atnācām rītā
mājās, līdām pa logu. Citreiz apgūlāmies, un mamma jau nāca: “Meitenes,
ceļaties augšā! Jau seši! Gana gulēts!” Mēs tikko tikai apgūlušās, nevaram izlīst
no gultas ārā. Kad jau paaugāmies lielākas, tad jau palaida uz tām ballēm. Tad
jau bija atkal savādāk.

Pirmo reizi ballē
Vācu laikā mēs vēl bijām meitenes, tad uz ballēm negājām. Pēc kara sākām, krievu
laiks tas bija. Toreiz jau balles nebija tādas kā tagad. Pa šķūņiem taisīja, zaļumballes
tur, kur kādi plači, un aplika bērziņus riņķī. Solus aplika apkārt un viss.
Pirmajā reizē, kad es aizgāju uz balli, aizlīdu aiz bērziņiem, lai mani neviens
neredz un neviens nelūdz. Kauns šausmīgi bija. Bet es jau biju liela, kādi 17 gadi.
Tad mani viens puika izvilka ārā. Dievs, šo te kaunu! Knapi to deju nodejoju un
aizbēgu. Teicu, ka vairāk neiešu. Tad es kādu laiciņu atkal negāju uz ballēm.
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Čūska, mežacūkas un mežabrāļi
Kad es jau lielāka biju, tad es aizgāju 15 km uz Lubānu ar kājām. Nodancojos
un atkal nācu mājās. Toreiz nācu mājās, saulīte ausa, un man ļoti miegs nāk, tik
šausmīgi. Skatos uz to grāvmalīti, nolikos un momentā aizmigusi biju. Nezinu,
cik es tur ilgi pagulēju. Toreiz jau nebija pulksteņu līdzi. Tagad pamostos un ceļos
augšā, skatos, turpat netālu čūska arī guļ! Tad gan bija šausmīgas bailes. Miegs
pārgāja, un aizgāju līdz mājām.
Tad atkal tās mežacūkas, kad vienreiz gājām mājās no balles. Toreiz mēs ejam
dziedādamas, parasti tā bariņos gājām. Ejam, ejam un pēkšņi dzirdam – rukruk! Kā sāka tās cūkas rēkt – priekšā, aizmugurē, sānos un visur kur… Ārprāts!
Tagad sastingstam bailēs, domājām – kas nu būs? Bet tad viņas aizbēga pa priekšu
un aizmuguri. Gājām tālāk.
Tad bija viena reize, kad gājām uz balli Birzniekos. Tur bija liels šķūnis, vienmēr
sabrauca daudz zeļļi no Lubānas. Tad vēl mežā dzīvoja mežabrāļi. Mēs dziedādamas
gājām mājās no tās balles, un uz mums sāka šaut. Varbūt tikai pabiedēja, bet tās
bailes bija šausmīgas.

Kāda ir ideālā zaļumballe?
Galvenais, lai var skaisti sapucēties un labi izdejoties. Lai ir laba mūzika un
nepiedzērušies vīrieši. Toreiz jau nebija piedzērušies, tagad ir. Toreiz visi gāja
skaidrā, varbūt kādu aliņu iedzēra. Bet ne jau tā, kā tagad cilvēki dzer.

◆

VILNIS STRAUTIŅŠ (1947) Lubānā 2017. gada jūlijā,
intervējusi Elvita Ruka filmas “Mūžīgā zaļumballe” izpētei

Ziņas zaļumbaļļu afišās
Ja pēc tā laika standartiem, tad, lai uzrīkotu zaļumballi, mums vajadzētu ragu
mūziku un sākt ar himnu.
Šis ir pavisam vecs dokuments, ar roku rakstīts: “Lubānas dziedātāju kori izsludina Zaļumu svētkus. Aiviekstes malas ozolājā, Zaķu Vecainē. Jūlija vienpadsmitajā dienā, 1893. gadā.” Tas ir unikāls eksemplārs. Ieejas maksa, ierēķinot kroņa
nodokļus – cara laikā bija tādi noteikumi, dāmām bija 25 kapeikas, kungiem
35 kapeikas. Adresēta cien. Celmiņa kungam ar kundzi un famīliju. Redz,
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personīgi uzrakstīta un pa pastu nosūtīta.
Par vēsturiskajiem deju vakariem runājot – tie vienmēr ir bijuši tematiski. Redziet,
šeit ir uzrakstīts – ar dziedāšanu! Lubānas viesīgā biedrība, 1893. gads. Protams,
tā nav zaļumballe, jo 16. februāris. Tajā laikā ir notikusi ļoti aktīvā sabiedriskā
un kultūras dzīve, ne tā, kā mēs par cara laiku domājam. Šeit ir 1893. gada afiša.
Izpildīs 8 dziesmas, divās daļās. Te vēl nav himnas, vēlāk – vienmēr.
Lūdzu – Zaķu Vecainē rīko Zaļumu svētkus pie labas ragu mūzikas. Lubānas
viesīgā biedrība. 1904. gads 11. jūlijs.
Tālāk – Zaļumu svētkus rīko Košajā meža līcī. Tas ir iepretim Mācītāja muižai.
Svētkus rīko Lubānas vidusskola. 16. jūnijā, 1913. gads. Te arī ir dziesmu saraksts,
kas tiks dziedātas: “Es redzēju jūriņā” Jāņa Cimzes apdarē, arī Jurjānu Andreja
dziesmas un, protams, pirmā dziesma ir himna caram.Nākamajā zaļumballē
dzied Cimzes “Maza biju, neredzēju”, bet pirmā atkal ir “Dievs, sargi caru”. Viss
ir uzrakstīts.
Lūk, te – 1911. gadā Lubānā, uz Aiviekstes kreisā krasta Zaķu Vecainē – Bērnu
svētki. Ar dziedāšanu, rotaļām un deju. Sākas divos pēcpusdienā un beidzas
divpadsmitos naktī. Redziet, šeit apakšā rakstīts. Protams, bufete. Zirgu un
velosipēdu uzraudzība.
1913. gadā “Zirgu uzraudzība par brīvu”. Atlikums no sarīkojuma domāts Lubānas
Ministrijas vidusskolas mācību līdzekļu iegādāšanai. Tā daļēji bija labdarība. To
vienmēr uzrakstīja uz afišas, lai cilvēki zinātu, kādā pasākumā piedalīsies.
Vēl kas interesanti, kas saistās ar Lubānas vēsturi: krēslai iestājoties, zaļumu
laukumā burvīga apgaismošana no Lubānas ezera regulēšanas darbu pārvaldes
kuģa “Kultūrtehniķis”. Šis kuģis savā laikā kursēja pa Aivieksti.
Te jau neatkarības laiks – 6. jūlijā 1930. gadā. Zaķu Vecainē rīko Zaļumu svētkus
ar kora dziesmām, dejām, rotaļām.
Un kā tad bez Jāņiem! Līgo svētki kopā ar zaļumballi. Notiek Lubānā 15. Maija
birzī. Diemžēl šīs birzes vairāk nav, tā esot nocirsta. Nav vairāk ziņu, kurā vietā
tas atradies. Tas ir 1938. gads.

◆

PĒTERIS ŠČUCKIS (1946) Varakļānos 2018. gada aprīlī,
intervējusi Ieva Vītola

Laba dzirde un sastāvs
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No 11 gadu vecuma sāku spēlēt kāzas. Pirmais instruments bija garmoška. Vēl
pavadīju Murmastienes skolā dejas skolēniem. Tad aizgāju uz Priekuļiem, tehni-

kumu, tur spēlēju akordeonu. Tad atnācu atpakaļ, sāku uz saksofona spēlēt. Pats
visu iemācījos, man tā muzikālā dzirde – kad dzird, es varu nospēlēt līdzi. Pat
Oginska “Polonēzi”! (Smejas.)
Es vadošais muzikants Murmastienē biju no 68. gada. Toreiz tādam Paulam
nebija dziesmu, nebija tai laikā sarakstījis. Agrāk pārsvarā bija krievu gabali,
piemēram, “Ja pušistij, belij katjonok”. Bija vācu gabali. Mums nebija repertuārs
jāsaskaņo. Vienreiz gan, kad “Mazo kaiju” nospēlējām, tad mūs pasauca (sniegt
paskaidrojumus).
Mēs bijām zem kultūras nama, mums bija labs sastāvs: es spēlēju saksofonu, bija
trompete, akordeons un bungas. Agrāk dziedāja mazāk, tagad jau neviens negrib,
ka nedzied. Agrāk vairāk melodijas spēlējām.

Lauku kapela “Sovējie”
Tagad es spēlēju Dekšārēs, tur ir tāda lauka kapela “Sovējie”. Braukājam pa visu
Latviju. Uz muzikantu festivāliem braukāju. Mēs esam seši, es spēlēju akordeonu.
Pārsvarā spēlējam vecākiem cilvēkiem. Spēlējam šlāgeri.
Cilvēki paprasa kādreiz konkrētas dziesmas, piemēram, “Dārziņu” – “Es zinu, ka
kādreiz man dārziņš būs...”, “Brūnacīte”, “Pie Dzintara jūras” patīk. Citreiz nelaiž
prom, ovācijas un aplausi, tad spēlējam tālāk. Kas kuram patīk! Vienam māte,
otram meita, vienam brunči, otram kleita!
Mēs spēlējam pensionāru balles. Nospēlē vienā vietā, kad patīk – tad aicina uz
nākamo vietu.
Muzikantiem maksāja minimāli. Mēs tagad arī braukājam gandrīz ar velti. Nu,
galdu uzklāj, vienā otrā vietā ir kā kāzās! Kā kurā vietā. Jāspēlē, skatoties pēc
lustēšanas. Kādreiz līdz rītam vajadzēja.

Muzikanti – dejošana un kaušanās
Vai muzikanti paši dejot māk?
(Smejas.) Tur es, ziniet, ko pateikšu? Kad man bija kāzas, es lāgā valsi nemācēju
griezt! Tagad vēl tā. Kas ir, tas ir. Tas ir pilnīgi pareizi! Es vienreiz esmu kurvīti
iedevis. Kusā. Atnāca viena mani uzlūgt, paskatījos – es viņai līdz vēderam! Nu,
kur tad es iešu... (Smejas.) Es atvainojos, teicu, ka nedejoju.
Un kā ar kaušanos?
Parasti pēc divpadsmitiem kāvās, sabrauc sveši, un tad kaujas kā traki. Es vienreiz
pat ārā negāju, domāju – dabūšu pa kaklu. Sabrauc un meklē kašķi! Kaujās jau
meitu dēļ.
103

Nerakstīti likumi
Agrāk, ja bija dāmu deja, tad tas bija obligāti – ka puisis atlūdz atpakaļ. To darīja.
Ne jau tāds likums bija, bet bija tāda pieklājība, ka atlūdza. Dāmai vienmēr bija
valsis, kad atlūdza – bija fokstrots. Muzikanti vienmēr to zināja.
Agrāk arī aplaudēja – tad vajadzēja atkārtot. Dejotāji aplaudēja un vajadzēja
turpināt. Tad mēs spēlējām, citādi tā būtu necieņa pret publiku. Tas arī bija tāds
nerakstīts likums.
Tais laikos arī visi bija zolīdi saģērbušies. Mums tehnikumā bez kaklasaites ballē
nemaz nelaida iekšā. Mums tur bija pārsvarā puiši, un meitas brauca no Medicīnas
skolas. Cik es kur spēlēju, visi bija zolīdi saģērbušies. Ne tā, kā tagad – atnāk
applīsis. Ar plikiem ceļgaliem. Tagad tāda ir mode. Par cilvēku uzreiz var pateikt,
kāds viņš ir – pēc runas un apģērba. No tā uzreiz var pateikt, kas par putnu!

Spēlēšana zaļumos un šķūņos
Spēlējām arī zaļumu vietās. Mums bija tāds Grīziņkalns – smuks kalniņš, bērzi
tur bija. Tas ir Caunēs, pie Cauņu kapiem. Tad bija birztaliņa Lielstrodos. Tur bija
ļoti smuka vieta. Tad Murmastienē bija tāds parks, tur mēs arī kādreiz spēlējām,
sevišķi jau Jāņus. Daudz arī pa šķūņiem spēlējām – Mazajos Veipos, Inčārniekos
pie Mālnieka, Arkleniekos, tad bija Silagalā, tad bija Rokuļos liels šķūnis.
Zaļumballes sevišķi notika, kad bija kapusvētki. Toreiz bija ļoti daudzi cilvēki, nav kā tagad. Sabrauca visi, ļoti lustīgi gāja. Tas bija 70. gados. Jo tālāk,
jo arvien mazāk cilvēku bija. Un viss izzuda – cilvēku vairs nebija. Arī Jāņos
zaļumballes bija.
Šķūņos bija iecirkņa balles sovhozam. Padomju saimniecība “Varakļāni” tad ziemā
balles rīkoja kultūras namos, vasarās – šķūņos. Tur bija lustīgāk, tur saimnieks
pats alu brūvēja. Tur ēdamais bija, dzeramais. Ēdamo sovhozs uzsauca, dzeramo
pats saimnieks sataisīja, visi sametās. Es nemetos, es biju muzikants. Kapusvētku
ballēs nebija tik lustīgi. Tad bija dejas, sabrauca radi.

Balles agrāk un tagad
Agrāk jau – cik daudz visādu baļļu bija! Reizēm 15. augustā, Zāļu dienā, bija
balle, tad parasti ar bērzu meijām izpušķoja. Tad bija arī Vasarassvētki. Apsējības,
graudu novākšanas, slaucēju balles. Kantorī visas Sieviešu dienas atzīmēja.
Tagad jau nav vairs cilvēku, nav kolektīvu. Tagad viss ir aizgājis. Pie mums vairs
zaļumballes nenotiek. Pēdējā kādā 1985. gadā bija. Birztaliņā Lielstrodos.
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◆

JĀZEPS PUSĀNS (1939) Daugavpils novada Vaboles pagastā
2018. gada aprīlī, intervējusi Zane Melāne

Muzikantus cienīja
Pastāstiet par zaļumballēm, jūs pats muzikants!
Nu, kādreiz es tak zaļumballēs spēlēju, piecdesmitajos gados. Vot, es šodien tādu
gabalu nospēlēšu, kādu mēs spēlējām. Nu, kas bija? Lukturis pakārts ar petroleju,
apkārt bērziņi. Un viss, dancoja.
Par velti bija zaļumballes?
Nē, priekš muzikanta tikai salasīja. Tur pa trīs rubļi muzikantiem. Vietējā kluba
vadītāja priekš sevis kaut ko, nopirkt priekš kluba.
Tas ir kā – tu nāc uz zaļumballi, un tur ir kāda kastīte, kur tu iemet kapeiciņu?
Nē, nē, savāca kluba vadītāja. Citam nebija, tas neiedeva. Kuram bija – iedeva.
Biļetes nebija.
Kad parasti notika zaļumballes?
Nu, tad sestdienu vakaros, svētdienu vakaros. Parasti sestdienu vakaros, jo pirmdien jāiet uz darbu visiem. Strādāja visi kā bitītes, ne tā kā tagad. Tad es atceros,
muzikantu nebija, tad tos muzikantus cienīja. Johaidī, kad veda muzikantu: “O,
muzikants, muzikants!” Es armijā iemācījos spēlēt. Mēs nabadzīgi dzīvojām, mēs
bija septiņi bērni, tētis ar mammu, vecmamma. Es tēvam teicu, lai nopērk garmošku. Mums maizītes nebija, kāda garmoška! Es aizgāju dienestā, pa pusgadu
iemācījos spēlēt.

◆

JĀNIS GIPTERS (1956) Daugavpils novada Vaboles pagastā
2018. gada aprīlī, intervējusi Zane Melāne

Večerinkas
Nu, te bija kādreiz jau te parkā bija zaļumballes, bet jau tur spēlēja uz ģitārām
vairāk.
Tie bija septiņdesmitie gadi. A, tās večerinkas, es maziņš vēl biju, atceros. Tur pie
mums, kur es kādreiz dzīvoju, Aizbaltos, tur tāds mežā laukumiņš bija. Un apkārt
bija beņķi sataisīti tādi, es tur vēl rāpoju apakšā.
Vai tas bija pie kādām mājām?
Nē, vienkārši uz līkuma, ceļš iet garām. Tur visi no ciemata sanāca – i dancoja,
spēlēja.
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Bieži tas notika?
Es sapratu, ka bieži, katru sestdienu pat bij laikam tās večerinkas.
Bija par velti?
Jā, tur visi sanāk un dejo. Iepazīstas. Kas tur tuvumā uzzina, atnāk. Muzikanti
savi bija.
Jums daudz šajā apvidū muzikantu vietējo?
Nu, kādreiz daudz bija. Man tētis bija muzikants, iemācīja mani spēlēt. Rītā viņš
nospēlē kaut ko uz garmoškas, vakarā es jau protu to! Es, man liekas, runāt vēl
nemācēju, bet jau uz garmoškas kaut ko spēlēju. Tēvs arī večerinkās spēlēja. Tas
bija prestiži – būt par muzikantu.
Kādas dejas dejoja večerinkās?
Nu, valši, fokstroti, polkas. Krakovjaki varbūt vēl bija.
No kurienes tās dziesmas ņēma?
Viens no otra. Kā uzdzird kaut ko, tā iemācās spēlēt. Pat tagad ir tādas melodijas,
ka es pat vārdus nezinu, bet melodiju atceros, ko tētis bija spēlējis. Tādu kā maršu.
Dziesmas večerinkās bija latviešu valodā. Nu, ja tur kādu “Katjušu” paspēlē, vēl tur
kādu, bet tā jau pārsvarā “Pie Dzintara jūras”, valši, Rozenštrauha (dziesmas).

◆

VENERANDA PUTROMA (1941) Daugavpils novada Vaboles pagastā
2018. gada aprīlī, intervējusi Zane Melāne

Sarunā večerinku, sarunā muzikantus
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Es vēl biju tāds skuķēns, tad tur kaimiņos bija tāds laukumiņš mežā, un parasti
sestdienas vakaros vai svētdienas vakaros mūzika skan. Par velti bija večerinkas.
Sanāca tur īstie muzikanti. Sarunā – tur un tur taisīsim večerinku! Un sarunā
muzikantus. Bet, kad muzikanti atpūšas, tad tie parastie ņem instrumentus un
spēlē, jo katrā tai sādžā bija tādi pašmāju muzikanti. Tad rotaļās arī gāja vēl.
Iecienītākās bija “Kur tu teci, gailīti mans”, tad bija senu senā rotaļa “Zaļā dārzā
bijām mēs”, tad “Kumeliņi, kumeliņi”, “Visapkārt ievas zied”.
Un tad jau, kad tiku vidusskolas gados, tad ar draudzeni mēs arī gājām uz
zaļumballēm.
Tās notika kaut kur pie mājām?
Dubrīte saucas, tur tāds meža ielociņš, ļoti tāda skaista vietiņa, klajumiņš. Tur tai
klajumiņā soli apkārt sataisīti. Vēl pie tiem soliņiem tādas bērzu meijas pieliktas.
Vārdu sakot – eleganti! Un muzikantiem speciāli (bija vieta), kur apsēsties spēlēšanai. Apgaismošanai – vai nu bija mēness, vai parastie petrolejas lukturi.

Kā tu saimniekam atteiksi?
Ir viena večerinka, kas man iespiedusies prātā uz visu mūžu, to mēs ar draudzeni
vēl tagad pārrunājam. Viens tāds drusciņ jocīgāks bija.Arī pagalmos bija, šķūņos
bija tās večerinkas. Tagad tai pagalmā tas jocīgais rīko to večerinku, bet mūzika
– akordeons un divi ar pūšamajiem instrumentiem. Un tāda mūzika, ka kājas
pašas cilājas! Aizejam mēs ar! Tas saimnieks sagaida jau pie tiem vārtiņiem. Tūlīt
vienu lūdz, otru, tad pavada uz vietu. Viena uz deju, otra gaida. Nākamajā dejā
lūdz otru. Ko darīt? Kā tu saimniekam atteiksi? Būtu kāds no malas – pasūti!
Saku draudzenei: “Zini, ko? Laižamies!” Paejam gabaliņu, tur tādas krustcelītes,
un abas divas dancojam uz ceļa. Mēs esam izdancojušās un neesam apvainojušas
saimnieku!

Saimnieka balle šķūnī
Parasti līdz rītam notika večerinkas?
Jā, jā, jā! Kolhoza laikos slaucējas dejoja, līdz kamēr govis jāiet slaukt rītā līdz
četriem. Dažreiz no večerinkām kaut kur pārģērbjas un laižas govis slaukt.
Cienasti arī bija?
Nē, muzikantiem tikai. Muzikanti spēlēja par vēdera tiesu.
Tad vēl mūsu mājai kaimiņos šķūnis bija liels, tad tai šķūnī (notika balles).
Atceros saimnieks pats gados. Viņš bija kaut kur 1908. gadā dzimis, un viņam
ļoti patika dejot. Kā tāds cilvēks ies kaut kur uz citām mājām, uz večerinkām?
Viņš savā šķūnī! Un arī glauna mūzika, tas pats akordeons, pūtēji. Un vecais lec
polku, ka tik turies! Tikai pamet galvu atpakaļ, kad jau mati krīt acīs. Pirmā valsī
uzlūdz sievu, tas ir likums. Un tad iet tās polkas lēkt – tos jaunos skuķus. Valšus
dejoja, polkas, fokstrotus. Un, kad bija tie glaunie muzikanti, tad arī tango bija,
bet tas bija retums.
No kurienes tos muzikantus pieaicināja?
Nu, apkārtnē bija tādi pašmācības ceļā muzikanti. Te, nu, mana vīra tēva brālis,
viņa dzimtene – Kalupe. Viņš neprata ne lasīt, ne rakstīt. Un ko viņš – spēlēja
akordeonu! Ļoti skaisti spēlēja. Ermoņikas un vēl tās lielās bungas ar kājām minās,
un vēl pats dziedāja.

◆

107

ROMUALDS GADZĀNS (1958) Daugavpils novada Līksnas pagastā
2018. gada aprīlī, intervējusi Zane Melāne

Zaļumballes birztaliņās
Zaļumballes jaunieši paši rīkoja. Pirmajā pasaules karā te blakus meža nebija,
visi meži bija izzāģēti, jo gāja frontes līnija. Pēc tam sāka jauni koki augt, radās
birztaliņas, un jauniešiem tās patika. Un tur arī notika zaļumballes. Tēvam bija
četri brāļi un divas māsas, uzreiz jau bariņš. Uz šejieni nāca ļoti bieži zaļumballes
rīkot, pēc tam blakus birztalā, kā tajā dziesmā “Zaļajā birztaliņā satiekas viņš
un viņa”. Mamma jaunībā no Vaboles gāja uz zaļumballēm Meža Skuķos, arī
birztaliņā. Un tur vēl bija airas – šūpoles. Mūsu pusē viņas populāras bija. Airas ir
divas kārtis, un apakšā vēl tur tikai var stāvēt. Un divatā šūpojas vai viens.

Grāfu baļļošanās
Zaļumballes rīkoja arī grāfu Plāteru-Zībergu laikā. Pretī Koša ezeram biju grāfu
izveidots parks, aizņēma vairākus hektārus. Varēja uzskatīt pat par dendrāriju.
Parku izzāģēja kolhoza laikā kokmateriāliem.
Parks sākās pie paša ezera. Grāfi atbrauca no savas pils, iekāpa kuģītī, viņiem bija
divi tādi. Grāfu laikā tas bija pavasarī. Tur Daugava savienota ar ezeru, izrakts tāds
kā grāvis. Pa to atbrauca ar to nelielo kuģīti un baļļojās.
Otra vieta grāfiem bija Nīcgales lielais akmens. Man stāstīja viens vecs mednieks
Skrinda – bija paviljons uztaisīts, un tur viņi rīkoja zaļumballes un visādas atrakcijas.

Večerinku pikantā puse
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Un tagad tā pikantākā puse par večerinkām starpkaru periodā! Nu, protams,
diezgan daudz bija arī tādas lietas, kad gribēja meitas vai puiši ātrāk beigt to balli.
Par tādām lietām kā savstarpējo attiecību risināšana!
Visgrūtāk puišiem bija meitās iet uz Vaikuļāniem Līksnas pagastā, jo tur bija
visvairāk iedzīvotāju. Ja pieķēra pie kādas meitenes, kuru paši gribēja, tad bija
jāvago kartupeļi pēc zaļumballes vai jāecē, vai vēl kaut kas jādara.
Izmantoja arī nekaunīgas lietas. Jāņem vērā, ka agrāk nebija daudz kas tāds, piemēram, meitenēm arī apakšveļas nebija. Un, lai balle ātrāk beigtos, dažādu iemeslu
pēc, izmantoja divus variantus. Dejojot putekļi ceļas uz augšu, un, ņemot vērā, ka
balles notika pustumsā, jo apgaismojuma jau nekāda nebija, balles laukumu nobēra
vai nu ar pipariem, vai zirgu astes sagrieza smalkiem, smalkiem gabaliņiem, un arī
bēra, lai dejas laikā ceļas uz augšu. Viss! Meitenes izklīst, un balle beigusies!

◆

VALDIS LEICIS (1945), ROMĀNS KIELBICKIS (1941),
HARIJS ZDANOVSKIS (1955), AIVARS PUGAČS (1956),
ANDREJS MIHALOVSKIS (1938), VALERJANS STRAPCĀNS (1957)
Jēkabpilī 2018. gada aprīlī, intervējusi Ieva Vītola

Bundzinieks
Valdis: Esmu bijis kāzu muzikants. Vairāk es esmu spēlējis lielā orķestrī, kuru
uz kāzām negribēja saukt, jo bijām 13 gabali – vajadzēja ēdināt atsevišķu
zāli. (Smejas.) No 1968. līdz 1987. gadam aktīvi spēlēju katru sestdienu un
svētdienu – tas bija liels gadījums, kad nebija kaut kur jāspēlē. Biju bundzinieks,
bundzinieku bija maz, un mani visi mazie orķestrīši gribēja dabūt. Man bija tāds
bungu komplekts, kāds maz kam bija.
Pa ballēm ļoti daudz spēlējām. Kur mūs Jēkabpils rajona Kultūras nodaļa norīkoja,
tur mēs spēlējām. Mūs reiz uzaicināja uz Bausku, tur bija liels, bagāts kolhozs,
laikam “Uzvara” – viņi atklāja pili, un mēs spēlējām! Tur mēs iepatikāmies vienam
jaunam pārim, un viņi mūs uzlūdza spēlēt kāzas – visu orķestri ar visiem solistiem!
Mēs bijām stiprs orķestris.

Spēlēšu, kamēr akordeons skanēs
Romāns: Es spēlēju no 1956. gada dažādos orķestros. Es jau 50 gadus Jēkabpilī
dzīvoju. Kad es atnācu uz Jēkabpili, mēs spēlējām toreizējā Oškalna kultūras
namā, šodien tas ir tautas nams, senāk – Aizsargu nams. Tur bija estrādes orķestris,
spēlēju klavieres un dziedāju. Ballītes spēlējām uz vietas, arī pa rajonu. Spēlējām
restorānā “Daugava” trešdienās un svētdienās. No lielā tapa mazāks orķestris. Kad
nāca laiks, kad varēja iegādāties drusku labākus instrumentus, man atveda no
Amerikas sintezatoru. Tad spēlējām divatā, bungu mašīna arī bija.
Pats pēdējais – spēlēju viens pats, ar sintezatoru – ballītes, kāzas. Kā jau muzikants!
Šobrīd spēlēju akordeonu un spēlēšu, kamēr akordeons skanēs! (Smejas.)

Skolēnu orķestris ballītēs
Harijs: No kādiem 10–12 gadiem sāku spēlēt mūziku. Sākumā iemācījos akordeonu, pēc tam trompeti. Sāku spēlēt skolēnu orķestrī. Kad apguvām repertuāru,
sākām ar skolēnu orķestri spēlēt arī ballītes. Zaļumballes parasti notiek vasaras
laikā, estrādē. Pa ziemu kultūras namos, skolās, tur bija atpūtas vakari ar orķestri.
Vietējā ciemā mums bija pieaugušo orķestris, nebija liels – 12–15 dalībnieku.
Tad, kurš bērns bija spēcīgāks, spējīgāks, tas varēja pievienoties un nokļūt spēlēt
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ar viņiem ballītes, arī zaļumballes. Protams, kuriozi visādi bija. Lielie vīri mēdza
iegriezties bufetē, beigās palika vai nu stiprākie, vai jaunākie, kuri nelietoja alkoholu – viņi varēja tad nospēlēt zaļumballi līdz beigām. Vīri mēģina tikt līdz vietai,
kur jāspēlē, bet grūti iet. (Smejas.)
Cilvēki agrāk zaļumballēs bija dikti daudz. Puse estrādes bija pilna ar cilvēkiem – dejotājiem.
Vēlāk es iemācījos labāk akordeonu, tad es telpās starpbrīžos uzspēlēju akordeonu – pūtēji taisīja lielākas pauzes, un tad es uzspēlēju. Tad vēlāk sāku padziedāt. Tas viss agrāk bija bez mikrofoniem.
Zaļumballes tagad, kad spēlējam “Kreicburgas ziķeros”, vasarās vēl notiek. Braucam vasarā uzspēlēt ārā, tas ir daudz interesantāk nekā telpās.

Baigs pārdzīvojums
Aivars: Man arī ir zināma pieredze zaļumbaļļu spēlēšanā. Piecu gadu vecumā
iemācījos spēlēt uz garmoškas, un jau 3. klasē man prasīja nospēlēt kāzas. Man
tas bija baigs pārdzīvojums. Es slēpos kartupeļu vagās, lai mani neatrod. (Smejas.)
Dzirdu, ka runā ar mammu un tēti tie, kas grib precēties, bet es, lai mani neatrod,
slēpjos. Bet vienalga, cita muzikanta nebija apkārtnē, dabūju iet. Tas bija Balvu
rajonā, Bērzpils pagastā. Es teicu: “Ja būs dziedātāji, kas dzied, es varu pavadīt.”
Es pats esmu švaks dziedātājs. Cik ilgi spēlēsi kaut kādu meldiņu?! (Smejas.)
Galvenais, ka latviešu dziesmām tie meldiņi līdzīgi – piespēlēt nebija problēmu
lielu.

Ģitāru ēras sākums
Aivars: Skolas gados, 8., 9. klasē, mums bija orķestrītis. Parasti kultūras namiem
un klubiem tika izjaukti visi kino skaļruņi, tās tumbas – sākās ģitāru ēra. Tur
nespēja mainīt, lai kino parādītu, kādreiz no Balviem bija skaļruņi jāved, jo
muzikanti visus skaļruņus bija izjaukuši. Paši taisījām pastiprinātājus, pat ģitāras.
60. gadu beigās sākās ģitāru ēra, kad pa radio sāka skanēt “Bītli”. 70. gadu vidū
jau varēja ģitāras nopirkt.

Ballei beigas sešos septiņos no rīta
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Aivars: Agrāk balles nebija kā tagad – līdz trijiem četriem. Seši septiņi no rīta –
tad beidzās. Tas bija obligāti. Nekad agrāk nebeidzās. Viesītē, kad mēs spēlējām,
beidzās tad, kad visiem bija jāiet uz fermu vai darbu. Parasti balles sākās astoņos
deviņos vakarā. Tur ātrāk nevarēja beigt, nebija iespējams. Publika pieprasīja –

aplaudēja un dejoja. Dejoja ļoti daudz un – rādot drausmīgāko izturību! Es pat
nezinu, kurš šodien tā varētu nodancot. Bija tādi, kas dejo visu nakti un katru
deju. Katru dziesmu vēl atkārtojām divas reizes!
Harijs: Aplaudē un tad atkārto. Šodien tā jau vairs nav pieņemts.
Aivars: Tas bija 70.–80. gados.
Harijs: Kādreiz bija Bērnības svētki, Pilngadības svētki – zaļumballe bija.
Valerjans: Agrāk katru otro sestdienu bija zaļumballes pēc svētkiem. Katrā pagastā
bija pa pūtēju orķestrim. Tagad viss izzudis!
Aivars: Vēl pagastu svētki notiek, pilsētas svētki notiek – tad arī zaļumballes notiek. Pēterdienu Kurmenē mēs (kapela “Kreicburgas ziķeri”) katru gadu braucam
spēlēt. Zaļumballes pēc kapusvētkiem šai pusē vairs tik daudz nenotiek.
Aivars: Disko ēra 80. gados izjauca visu dabisko zaļumbaļļu tradīciju – izjuka
kapelas, estrādes ansambļi, pūtēji.

Dzeršana
Aivars: Dzeršana. Tā bija neatņemam sastāvdaļa. Varbūt kāds, kas veselības dēļ
nevarēja, bija izņēmums. Arī tie paši jaunie skolnieki, citādi nebija iespējams. Tas
tā bija!
Zinu, ka gāju mājās no rīta, kādos septiņos. Kādi deviņi kilometri bija jāsoļo no
balles uz mājām. Meža ceļš – eju, eju, aizmiegu. (Smejas.) Pakrītu grāvī, pieceļos
un eju tālāk. Skatos – johaidī! Esmu atnācis atpakaļ! (Smejas.) Atkal jāiet uz
mājām!
Tanī laikā pašgatavotais alus bija gandrīz katrā sētā, uz balli bija līdzi trīslitrīgās
burkas un kannas – tik iedod, iedod! Dzeršana bija liela. Tagad tā vairs nav, tagad
galīgi viss izmainījies. Ja kādreiz kāds gulēja zem sola, tā bija dabiska parādība,
nekas traks. Tagad vairs tā nav.
Harijs: Tagad mēs spēlējam tādiem cilvēkiem, kas vairāk ir gados. Tīņu pasākumos – varbūt tur arī kas tāds notiek. Pagājušā gadā spēlējām Jāņos, tepat Kena
parkā – visi solīdi, izdejojas, aiziet visi mājās.
Romāns: Viņi prot. Vajag prast dzert. Arī muzikantiem. Vispirms jāpadara darbs.
Jāpadara tā, lai nākamreiz tevi atkal prasītu. Ne tikai prasītu, bet arī ieteiktu.
Lietot jau var – vairāk vai mazāk, bet, kā saka, ar mēru.
Andrejs: Es esmu dejotājs. Viņi spēlēja, es dejoju. Es biju pieprasīts dāmu dejās.
(Smejas.) Es negribētu teikt, ka diezin vai mūsdienās dzer mazāk – tāpat ir
dažādās vietās, dažādās krāsās un tilpumos viss pieejams. Manos laikos jau bija
tā – neprecēts, jauns puisis, tu nāc uz balli, tur bufete stāv. Katrā ballē starp
spēlēšanu ir pauze. Ko tad dara pauzes laikā? Bufetē pie galdiņiem! Ko tad dzēra
padomju laikos? Vīnu, portvīnu, rīslingu. Mēs, jaunieši, kad sanācām, sēdējām
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pie vinčikiem. Nešaubīgi – ballē tu biji vieglā šmigā, savādāk tu nebiji elementā.
Vieglā šmigā – bet ne jau tā, ka krīti meitenei uz pleca vai krīti zemē. (Smejas.)

Balles laukos un pilsētā
Andrejs: Pilsētās rīkotājiem bija jādabū atļauja no milicijas par nakts balles
rīkošanu. Nakts balli tad noteica ilgāk, parasti bija līdz diviem. Lauki ir kas cits.
Pilsētā balles bija līdz diviem, jo daži iedzīvotāji izteica pretenzijas, ka traucē
mieru. Nakts balle bija ar specatļauju abos krastos pilsētai. Citādi neļāva. Kultūras
nama direktors muzikantiem teica, ka ir jāpārtrauc.
Aivars: Ieslēdza gaismu!
Harijs: Laukos jau bija tā. Tad jau nebija kā tagad – muzikanti atbrauc un aizbrauc
paši. Tagad jau no tās vietas muzikantiem brauca pakaļ. Un veda arī atpakaļ. Un,
ja šoferis neatbrauca, ko darīsi? Sēdēsi? Labāk spēlē, lai visi dejo! (Smejas.)

Visīstākās balles Staburagā
Andrejs: Zaļumballēs ir būts daudz. Visīstākās balles, kuras esmu izjutis no kultūras, masas, vietas vērtības, – tās bija Staburagā. Tur balles notika pēc Dziesmu
svētkiem, koncertiem. Kas spēlēja? Tie, kam tur jāspēlē, pūtēji spēlēja! Tur bija
tās īstās zaļumballes.
Protams, tur bija automašīna ar savu tirgošanos, bufete bija. Es atceros –
zaļumballe iet, tas bija 1956. gadā pēc izlaiduma. Pamostos zem krūma, viegla
rasiņa – snaužu turpat pie estrādes! (Smejas.) Meitenes nāk un ceļ augšā. Tās bija
manā ieskatā īstas zaļumballes – dejot pa to zemes laukumu, ka putekļi griežas!
Kāds puteklītis, dublītis. Turpat aizej paguli mauriņā.

Kautiņi
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Andrejs: Un kautiņi! Tur viss bija atkarīgs no iegansta. Pļaviņās dzīvo svarcēlāja
Bergmaņa tēvs. Oļģerts. Kad Gostiņos bija balles un arī kādi kašķi sākās, tad
Oļģerts paņēma garo beņķi, uz kā visi sēdēja, pagrieza vidū un visus izvicināja.
Vienreiz gadījās tā – ballē jauna meitene, neredzēta. Es ar viņu dejoju, viņa mani
uzlūdz. Tā un tā, forša meitene. Tagad – izejam ārā, pabučojamies, papļāpājam.
Atnākam atpakaļ, turpinām dejot – pēkšņi zibsnīgs sitiens pa degunu! Vietējās
meitenes mani aizveda uz meiteņu tualeti, apmazgāja. Degunu izsita. Kas tad
bija? Tas bija kaut kāds iebraucējs no Pļaviņām vai Gostiņiem, un viņš redzēja, ka
viņa paziņas meitene jau sāk veidot romānu. Pēc tam viņa apprecējās ar Oļģertu,
piedzima dēls Raimonds. (Smejas.)

Parasti jau nevarēja saprast, par ko tu dabū pa degunu. Cita lieta bija, ka grupām
kāvās! Zaļumballēs jau kaušanās notika pa grupām.
Aivars: Cīnījās grupējumi. Tajā (Jēkabpils) pusē – Arlovski, Benzokolonka, tad
Šanhaja, kas saucās, tiem savs. Pilsētnieki ja Salā (Krustpilī) parādījās, tos arī
trieca visus prom. Pagasti dzina laukā pilsētniekus.
Andrejs: Es gāju 4. klasē, kad mēs, jēkabpilieši, ar krustpiliešiem kāvāmies. Tas ir
raksturīgs visiem puikām, tas ir gēnos.
Aivars: Praktiski starp pagastiem kāvās.

Jaukas zaļumballes
Valerjans: Es biju valsts policijas priekšnieks, sajēga man ir par ballēm. (Smejas.)
Ļoti jaukas zaļumballes bija 60. gados, kolhoza laikos. Kad Jāņi nāca, tad kolhoza
priekšsēdētājs deva atļauju aliņu uzbrūvēt. Katrā miestā jau bija deju placis, tad
tur gāja līdz rītam! Bieži vien tas rīts ievilkās otrā dienā. Kā jau uz Jāņiem!
Toreiz bija tāds Slates pagasts – tur bija kapusvētki. Es toreiz jau mazliet spēlēju
orķestrī. Tad bija septiņi kapi, kuros bija jānospēlē, un tad pēc tam visu nakti –
viņiem bija tāds milzīgs šķūnis – tur zaļumballe gāja līdz rītam.
Neviens ne plūcās, neko – tas laukiem bija reti, tikai tad, ja iemaldījās kādi svešie.
Es pats nāku no Aknīstes puses – ja iemaldījās lietuvieši, tad kāvās. Vēl nemīlēja
subatiešus. Bet tā pārsvarā aknīstieši neaiztika viens otru. Kādreiz jau bija –
meitenes dēļ jau nu varēja pa degunu dabūt! Kurš tad tā dēļ nav kādreiz dabūjis
pa degunu? (Smejas.) Parasti jau uz balles beigām tā kaušanās bija, kad gāja mājās.
Kurš netika pie meitenes, tas, saniknots un maurodams, gāja mājās. Kaut kā jau
jāizlādējas. Agrāk uzskatīja, ka tas ir nezolīdi, ja ar kulakiem tu nevari vinnēt.
Andrejs: Kas bija toreizējām kaušanām raksturīgs – ar kājām tolaik nespārdīja.
Tagad ņem un spārda.

Inspektori un aizrestes telpas ballēs
Valerjans: Kas vēl bija obligāti? Kad es jau biju priekšnieks un pirmspriekšnieka
laikos – tas bija nerakstīts likums, ka ballē bija jābūt vietējā iecirkņa inspektoram.
Varbūt ne obligāti formā, bet tāds noteikums bija. Ja bija kādas problēmas pēc tam
un tu nebiji bijis klāt, tad varēja dabūt no priekšnieka kapitāli pa kaklu. Tādā ziņā
ļoti stingri bija. Pašreiz es to neredzu, viss pašplūsmā palaists kopš reģionu izveides.
Uz katru lielāku balli, Jāņiem obligāti bija norīkojums, kuru es akceptēju. Bija
arī patruļgrupa, ka ieveda kārtību. Teikšu godīgi, Jēkabpilī bija mierīgāk nekā
Pļaviņās. Tur no laika gala bija tā iegājies, ka grupējums pret grupējumu. Ja viņi
nav izplūkušies, tad viņi nav mierīgi.
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Policijas uzdevums nekad nav bijis biļetes kontrolēt, tas rīkotāju ziņā, galvenais,
ko skatās, lai nav kautiņi. Ieteikums arī bija, lai ar alkoholu neiet. Bet, kurš tad to
izkontrolēs! Limonādes pudelēs salej šņabi un iet iekšā!
Ka kādu vajag izolēt, tas ļoti bieži bija. Katrā policijas mašīnā bija saucamā
aizrestes telpa. Saucamajā melnajā bertā bija – cik jau varēja sabāzt! (Smejas.)
Bobikā divus cilvēkus vismaz aiz restēm varēja ielikt. Nu, un, kad vadoņus ieliec,
uzreiz mierīgāk viss paliek. Tas, kas vadīja patruļu, tam bija jāskatās – ne jau visi
tos kautiņus sāka. Ir gailēni – iniciatori, kas visu izraisa. Kā tādus izolē, tā pārējie
mierīgi paliek. Kāds atsēž sutkas, padomju laikos vēl matus noskuva uz nullīti.
(Smejas.)

Andrejs: Pilsētā nē, mums repertuārs bija jāapstiprina. Bija jāpilda autorhonorāru
lapas, tad uzraksti kaut kāds Pētersons, Džonsons vai Džeksons. Daudz tolaik
radio laida iekšā demokrātisko valstu dziesmas – čehu, poļu dziesmas. Tās jau ļoti
bieži spēlēja.
Romāns: Es ierakstīju magnetofonā, tad izrakstīju laukā un izmantoju, spēlējot
ballēs.
Andrejs: Jā, tās jau spēlēja. “Marina, Marina, Marina!” (Dzied.) Itāļu dziesmas
gāja visas – Robertino Loreti un tādas.

Kā kaujas meitenes

Romāns: Bija jau visādi, par mani arī vienreiz interesējās čeka. Spēlējām Laukezerā,
tur viena tante: “Dāls, nāc, es tev īmācīšu vīnu dzīsmu!” Viņa nodziedāja, un mēs
ar zēniem fiksi nospēlējām. Kas tad tur – trīs akordi un viss! Tas bija sestdienā.
Pirmdienā atnāku uz mūzikas skolu, uz darbu, Dreimanis (Marģers Dreimanis,
Jēkabpils mūzikas skolas direktors no 1973. līdz 1977. gadam ) iesauc kabinetā:
“Par tevi interesējās čeka!” Es prasu: “Kā tu zini?” Viņi izsaukuši un prasījuši:
“Ir pie jums tāds viens ar akordeonu, kurš pats spēlē, pats dzied? Ar brillēm.”
Dreimanis bija baigi gudrs vīrs, viņš teica: “Mums daudz tādi, kas paši spēlē un
dzied. Es nezinu, kuru jūs domājat!” (Smejas.) Ko es nodziedāju? To dziesmu:
Cik agrāk resnas desas bij
Un bulkas, kliņģeri.
Bet šodien par vien rubli
Viens pats tās iekšā rij!
Ak liktens, žēlo cilvēku,
Dod resnas desas, kliņģerus.
Dod vēlreiz, dod vēlreiz,
Dod vēl vienu reiz!
Kas tad tur bija? Tās bija kolhoza apkūlības, balle bija. Un tante: “Nāc – īmācīšu,
nāc – īmācīšu!”

Andrejs: Meitenes arī kāvās. Ko tad jūs domājat?!
Valerjans: Jā, meitenes ar žiletēm.
Andrejs: Bija tādas amazones, kas to lietu visu vadīja. Kāda līda, kur nevajag, ar
viņu visu nokārtoja.
Aivars: Es arī esmu redzējis. Meitenes kaujas drausmīgāk pa vīriešiem. Kurpi
novelk un ar to augsto papēdi sit.
Valerjans: Es teiktu – nežēlīgāk.
Andrejs: Man sieva stāstīja. Viņa ar draudzenēm bija aizgājusi uz Zamku – tā
saucamo Virsnieku namu (Krustpils pilī). Nu, tur oficieru balle, virsnieki. Tur pēc
īsa laiciņa pienāca klāt un tādā maigā, uzsvērti kulturālā valodā teica: “Meitenītes,
ka mēs jūs te neredzētu!” Vietējās. Puiši pēc tam skrien viņām pakaļ: “Kur jūs
iesiet? Kāpēc nepaliekat?” Tā lieta nebija tik vienkārša.

Dziesmas ballēs
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Aivars: Spēlējam visas vecās dziesmas.
Valerjans: “Zilo lakatiņu” laidām!
Aivars: Tad Pauls nāca modē, vēl aizvien viņš ir modē.
Romāns: Rozenštrauha dziesmas spēlēja.
Harijs: Tā dziesma “Tikai no tevis nav vēstules” ir ļoti populāra, to līdz pat šai
dienai spēlējam. Kā saka – iesāksim ar “Kur tu teci, gailīti” un ar to arī pabeigsim!
(Smejas.) Vienalga, ko tu spēlēsi, kad aizbraucam uz Dāniju, Lietuvu vai Igauniju,
kad uzspēlē “Kur tu teci”, visiem patīk.
Andrejs: Kādreiz jau nevarēja spēlēt tās vecās dziesmas. Laukos – jā, pilsētā – nē.
Valerjans: Spēlējām! Es taisni brīnos, kā mūs neiespundēja! “Zilo lakatiņu” citreiz
trīs reizes pa vakaru nospēlējām!

Īmācīšu vīnu dzīsmu!

Tagad un agrāk
Aivars: Es atradu vecas notis, diezgan daudz Armstrongs, tur daudz visādi aranžēti
džeza gabali, kas ar laiku izzuda, bet tagad atkal atgriežas. Tango reti spēlējam.
Nemāk vairs dejot.
Andrejs: Toreiz jau deja bija deja, deja ir satvēriens. Man vajag just, piespiesties.
Man vajag tango kāju ielaist starp viņas kājām. Bija cita izjūta.
Aivars: Dāmu dejas joprojām ir pieprasītas, ne tikai uz balles beigām, kā agrāk.
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Romāns: Tagad jau – uzlūdz dāmu, un katrs spārdās par sevi. Tagad jau mazāk
valsi spēlē.
Valerjans: Tagad jau jaunieši neprot dejot valsi! Tie, kas prot dejot, tie nešeiko.
Tie, kas neprot, tie kratās! (Smejas.)
Andrejs: Agrāk bieži spēlēja lēno Bostonas valsi. Vai dieniņ! Bija Vīnes valsis un
lēnais valsis ar garāku soli.
Romāns: Tagad tas ir aizmirsts.
Andrejs: Tango arī spēlēja un dejoja.
Romāns: Pēc dāmu dejas parasti atlūdz – vismaz to vakaru vai uzreiz pēc dāmu
dejas.
Andrejs: Jā, dāmu dejas. Tā ir liela interese – skatīties, kura nāks uzlūgt. Tā kā
man sieva stāsta. Viņa nav vietējā jēkabpiliete, iebraukusi bija. Es uzreiz ballē
ieraugu – parādījusies jauna seja. Tas bija 1964. gadā. Pāris deju bijām padejojuši,
es jau biju pastāstījis par sevi, viņa – par sevi. Tagad paziņo: “Dāmu deja!” Sieva:
“Oi, es paskatījos, ka man divas trīs priekšā aiziet, es jau nu pie šitāda neiešu…”
(Smejas.)

Muzikantiem arī gribas dejot
Romāns: Man kā muzikantam gribas arī dejot.
Harijs: Tas ir labi, ka ansamblī ir kādi, kas var aizvietot, tad var aiziet padejot.
Romāns: Kādreiz, kad piesaku dāmu deju, tad saku: “Muzikantus lūgt nedrīkst!”
Var jau tā, paliek spēlēt bungas un basģitāra, un tad kaut mazdrusciņ vari aiziet
padejot.
Andrejs: Kādreiz bija ļoti populāras aplausu dejas. Bija gan fokši, gan valši.
Aivars: Pateicies partnerei un ej pie nākamās, uzplaudē un dejo tālāk.
Andrejs: Citreiz jau laikus noskaties. Bija tādas meitenes, ap kurām puiši lidoja kā
bites apkārt – viens pēc otra klapēja nost.
Atceros, bija tāds kinoaktieris, basketbolists Bruno Oja, un viņš arī dziedāja,
angliski. Tad viņam ballēs bija tāds kroņa gājiens. Viņš paziņo, ka ir aplausu deja,
un pats ieiet zālē un vairs nedzied. (Smejas.)

Balles – galvenās iepazīšanās vietas
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Harijs: Ar zaļumballēm interesanti. Deju laukums parasti ir liels. Ja puiši aizgāja
pēc dāmas, vienam jau bija neērti, tad kādi divi trīs, sadevušies elkonīšos, apgāja
nezin cik reizes riņķī tam deju laukumam, kamēr uzrunā, ieskatās, atrod. Bariņā
pastaigājot, jo attālums tomēr bija ļoti liels. Tagad vairāk iet draugi kopā uz
ballēm, viens otru pazīst, bet tad jau bija tik daudz cilvēku, ka varēja arī iepazīties.

Andrejs: Balles bija galvenās iepazīšanās vietas jauniešiem. Cik tad daudzi tajos
krogos sēdēja! Balle bija galvenā vieta, pēc kuras 90 procentos gadījumu veidojās
precēšanās!
Harijs: Parasti puiši bija līdz puszālei, meitenes sēdēja riņķī. Kā sākās mūzika,
visi – švīks (uzlūgt)! Agrāk, tanīs laikos uzreiz gāja dejot pie pirmā gabala. Tagad
ir visādi – reizēm jāpaspēlē ilgāk, citreiz uzreiz aiziet.

Apkārtnes zaļumbaļļu vietas
Andrejs: Balles brīvdabā bija asfaltētajā proscēnijā Saliņā (sala Jēkabpilī, kas
atrodas starp Daugavu un Mazo Daugavu, līdzās Krustpils pilsētas parkam).
Saliņa kļuva par vienu no iecienītākajām pilsētnieku atpūtas vietām pēc tam, kad
20. gadsimta 50. gados tur tika uzcelta un labiekārtota brīvdabas estrāde. Dēļu
podestiņš pie lapegles bija Kena parkā (bijušās Kena muižas parks, sena zaļumbaļļu
vieta, mūsdienās joprojām iecienīta atpūtas un pastaigu vieta Jēkabpilī), tur bija
balles – vārti bija, sēta bija, tirgoja biļetes.
Aivars: Sasprauda meijas, ierobežoja deju laukumu.
Andrejs: Atceros Saliņā bija balles, tur biļetes kontrolēja, citi brida pa to sauso
vietu pāri, pa Daugaviņu – ko tad tu tur izkontrolēsi?!
Harijs: Kas ir zaļumballe? Zaļumballē obligāti ir jābūt bufetei! Ir jābūt loterijai!
Romāns: Laimes aka.
Andrejs: Jā, jā!
Harijs: Tur varēja vinnēt visu ko, vienu gadu pat velosipēdu! Kādas šūpoles bija.
Un dejas noteikti!
Aivars: Pirms balles bija parasti teātris.
Andrejs: Populāra vieta bija Ievu līcis Biržos.
Aivars: Jā, jā. Mēs tur bijām spēlēt. Tur bija pļaviņa.
Andrejs: Tā bija ļoti populāra vieta, zinu, ka teica: “Brauksim uz Ievu līci Biržos!”
Romāns: Viesītē bija Siņķeļkalns.
Andrejs: Jā! Es tur nometu pīpēšanu. Jāņu vakars, spēlē pūtēji. Ieraujam visi kārtīgi. Man tolaik gāja gandrīz divas paciņas “Elita” dienā. Sieva sēž blakus. Un kā
tas sākās? Kādas tik dzērumā muļķības nesarunā! Es iemetu ugunskurā gan špickas, gan visas “Elitas”. I cauri! Tas bija 1972. gadā. Toties mēnešiem ilgi naktīs
sapņoju, ka smēķēju!

Kuriozi ballēs
Aivars: Man stāstīja, ka Biržos vienā ballē pazīstams pilsētas muzikants, saksofonists – ierāvis, protams, krietni. Tur augsta skatuve. Viņš pūzdams piegāja tik
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tuvu, krita lejā, neizlaida saksi no rokām, kā krita, tā uzkrita uz to līko galu –
gandrīz vai rīklē!
Romāns: Aizbraucam spēlēt uz Aknīsti, visas bodes ciet – pie šņabja netiek.
Neatceros, vai es, vai kāds cits, iziet ārā pa darīšanām. Ko tur daudz meklēsi –
turpat aiz stūra! Johaidī! Polšs nolikts! Taisni pilns – tavu laimi! (Smejas.) Visam
vakaram pietika!
Valerjans: Aknīstē reiz bija tāds kuriozs. Viens tīri bagāts bija, viņš bija gaļas
uzpircējs. Viņš kā bagāts vīrs nopērk veselu mucu ar alu, noliek pie zaļumballes –
visiem pa krūzei. Vēl noliek vietējo milici, lai kārtība būtu. Tie bija 60. gadi, es vēl
puika biju. Mēs vēl smējāmies visi: “Vecais Ļova kārtību atkal ieved!” (Smejas.)
Viņš jau bija tik bezkaunīgs, ka sadzēries aiziet bufetē, izbirst viņam tās kapeikas.
“Ļovas onkul, kapeikas izbira!” Šis paņem rubli, aizdedzina un meklē! (Smejas.)
Jā, viņš bija bezkaunīgs, naudas viņam pietika!

Deju demonstrējumi
Andrejs: Es pie tiem podiem gribu pielikt klāt vienu kulturālu lietu. Bija Rīgā
pazīstams sarīkojuma deju skolotājs Kalniņš, viņam bija deju grupa, viņi braukāja
pa Latviju un demonstrēja dejas. Tādu veselu uzvedumu ar dažādām dejām
sagatavoja – tango, valši. Viņi bija kādi 15 pāri. Cik lipīgi tas bija, ka tādā augstā
līmenī nodemonstrē tādas dejas! Tas parasti notika kādā piektdienas pēcpusdienā.
Tad pēc kādas pauzes sekoja dejas, balle. Cik tā demonstrēšana bija lipīga! Es to
pilnīgi izjutu pats. Gribējās iet zālē un dejot tik štrami un pieklājīgi, un galanti!
Jūs saprotat? Tam bija liela pozitīva nozīme. Tev bija uzvedība ar meiteni pavisam
cita, stāja cita, tu pat tai vakarā neiedzēri.
Romāns: Labu piemēru rādīji! Bija ballēs pāri, kas noteica toni.

statīvi – ar tādu sarkanu audumu kā samtu apvilkti.
Nu viņi tur spēlē, tur kaut ko drusciņ pačarko. Bet tā minimāli, lai var papūst.
(Smejas.) Tur citiem jau bija sievas līdzi sapucējušās, jo tām sievām arī – citām jau
bija gan tas vīrs mājās jāaizdancina un gan arī truba, kad cilvēks jau vairs panest.
Un tad es atceros, ka vīra tēvs teica – pirmās balles mums maksāja trīs rubļi. Tad
arvienam, arvienam, arvienam (pieauga).
Tagad tā balle beidzas. Soli ballē bija tādi dēļi un klucīši, sazāģēti, tos salika
riņķī, kur tā zaļumballe. Es strādāju un domāju – ai, es tač no rīta visu savākšu!
Aizbraucu no rīta, es skatos, visi tie muzikantu statīvi tajā priedē! Visi salauzti,
samesti tajā priedē! Visi soli pazuduši! (Smejas.) Kāpēc? Nu, agrāk vispār neko
nevarēja atstāt. Viss bija vajadzīgs – cilvēki taisīja aizgaldus, un katrs dēlis bija no
svara. Saproti?! (Smejas.) Un nekā vairs – nekā! Tā tā pirmā balle man beidzās,
kad es sāku strādāt. Un tad es sapratu, ka viss ir mājās jāaizved pa nakti, ka atstāt
tur nevar itin nekā. Citādi viss pazūd.
Tā ilgu laiku bija, kad nāca zaļumballe – uzsita tos beņķus, un pēc tam viņi
pazuda. Aizstiepa tie, kas tur apkārt dzīvoja. Dēļi tajā laikā bija deficīts. Jā!

Beidzās ar nelielu klopīti
Ieva: Orķestri mums spēlēja pēc kapusvētkiem – tajā Sēlpils galā pēc Zaķēnu
kapusvētkiem. Tur bija tāda Poriešu birzīte. Tur bija tādas zaļumballes, ka vienmēr
kapusvētkos dziedāja ansamblis. Pēc tam visi nebrauca mājās – palika omulīgi
un sēdēja. Tad kolhozs aizveda bufeti. Tur bija tāda dēļu būdele, kur to bufeti
ierīkoja. Muzikanti spēlēja, un viss notikās. Parasti tur beidzās ar tādu nelielu
klopīti – jo tur meitas dalīja. Tur Sunākste tuvu, un sēlieši un staburadzieši, un
visi viņi tur vienmēr kaut ko dalīja.

Pēdējā balle Poriešu birzītē
IEVA ELKSNE (1953) un JOLANTA GRANDĀNE (1968)
Sēlpilī 2018. gada aprīlī, intervējusi Ieva Vītola

Kad pazūd zaļumballes beņķi
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Ieva: Viena interesanta balle bija – tā pati pirmā, kad es sāku strādāt (Sēlpils kultūras namā). Te, Zvejnieklīcī, bija kapusvētki. Spēlēja vietējie muzikanti – mans
vīratēvs, vēl kādi. Gerasimovs Voldis bija viņiem vadītājs. Tur bija tāda priede,
viņi ap to priedi sasēdās tā, augšā bija tāda neliela lampiņa. Visiem viņiem bija
tādi koka statīvi, kā jau kolhoza laikā. Sākuma gados nebija tās pultis, bet bija

Ieva: No tās Poriešu birzītes man ir prātā pēdējā balle. (Smejas.) Tā pēdējā ballīte
bija tāda. Es (kā kultūras nama vadītāja) vairs nevarēju atrast, kas tur lai spēlē.
Tas bija kāds 87., 88. gads. Es sarunāju diskotēku, jo nebija nekādu orķestru,
kas tur spēlētu. Vēlāk jau tie estrādes orķestri vairāk spēlēja, tie pūtēji jau maz
bija – gribas iedzert, un tak nevar pūst, ja esi tāds! Un tagadiņ atbrauc man...
Bija sarunāti puiši no “Ļeņina karoga” (kolhoza). Aizvedam to garo galdu uz
tiem steķiem, viņi sakrauj tos magnetofonus. Viens no tiem puišiem saka: “Bet
mēs agrāk beigsim!” Saka, ka uz kāzām jābūt. Es tā pie sevis nodomāju – tagad
būs cauri, jo tur (Poriešu birzītē) nekad agri balles neļauj beigt. (Smejas.) Bet es
viņiem nekā neteicu. Domāju – kā būs, būs. Tagad pienāk pusnakts, viņi paziņo,
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ka viņi beidz to balli. Iedzen jau autobusu iekšā, mums tāds liels “LAZ” bija, tāds
lielais autobuss. Iedzen to autobusu pie tā galda, un es tik skatos – vieni nes pa
vienām durvīm iekšā instrumentus, otri – pa otrām durvīm nes ārā! (Smejas.)
Un tā labu laiku! Pa vienām nes iekšā, pa otrām – ārā! Pēkšņi tas autobusa šoferis
Čakstiņvaldis, viņš ieskrien durvīs ar kurbuli un saka: “Sēlieši! Sanāk palīgā!” Tad
cēlas visi tie, kas jau vēl spēja – tad tur gāja riktīgi klope vaļā! (Smejas.) Viens
uzlēca uz tā galda ar kājām, ka mauca – tas maģis pret to koku izšķīda! Es pat
neatceros, vai viņiem vēl bija kādi magnetofoni vai nē! (Smejas.) Un tā beidzās
tā balle.
Nu tagad visu kaut kā pa godam samet tajā autobusā, un šis brauc ārā tā lēnām,
un viens ar tādu akmeni izsit autobusa logu, to lielo stiklu sānos! (Smejas.) Tā
beidzās tā zaļumballe! Kuram orķestrim es pazvanīju, tik dzirdēju: “Tas tai Poriešu
birzītē? Nē! Tur mēs nebrauksim – tur muzikantus sit!” Vairāk tur arī baļļu nebija.

Zaļumballes Zvejnieklīcī

Ieva: Tad vēl viena interesanta ballīte bija, ko kolhozs sponsorēja, kad bija tie
šefi – kolhozs “1. Maijs”. Tas zvejnieku kolhozs “1. Maijs” spēlēja zaļumballi.
Man liekas, ka pēc kapusvētkiem vai varbūt Jāņiem, es neatceros. Tā balle bija
grandioza, Zvejnieklīcī bija jau atjaunota estrādīte, bija beņķi, un spēlē. Tā viss
pa godam iet.
Un tagadiņ jau svīst gaisma, muzikanti jau ir nospēlējuši un saka, ka vajadzētu
dabūt dzeramo. Prasa man, kur varētu dabūt. Es zināju, ka mums viena tāda
vecenīte točku turēja. Es tā skatos – tur tāda pļava, sienas gubiņas – viņa ar tačku
aizbrauc no tās sienas gubiņas mājās. Es saku: “Nu, vot, nekā vairs! Aizbrauc
točka mājās!” (Smejas.) Balle beigusies, rīts jau, tāda migliņa, un viņa ar savu
tačku aizbrauc mājās. (Smejas.)

Ieva: Zvejnieklīcī daudz cilvēki sanāca uz ballēm. No otra Daugavas krasta pat ar
laivām cēlās pāri. Kad mēs sākām Daugavas svētkus rīkot, no 1995. gada, tad pie
400 cilvēku bija. Tagad jau mazāk.
Jolanta: Tagad daudzi brauc uz mājām pēc kapusvētkiem – neklāj vairs tos galdus
zālājā.
Ieva: Agrāk pēc kapusvētkiem palika daudzi cilvēki, viņi gāja uz to placi. Tur
bija tie vecie koki, tad viņi klāja galdautus vai segas, sēdēja zālājā un atcerējās
aizgājušos. Tad staigāja to satikt, to satikt – kapusvētkos jau vienīgā reize, kad
tu vari satikt tos cilvēkus, kas ir no tiem tālākiem. Tā tas bija daudzus gadus,
kamēr atjaunoja estrādi un to izputināja – izcirta kokus, un tas viss bišķiņ tā kā
aizgāja nost.
Jolanta: Kapi ir otrā pusē ceļam, ļoti tuvu Zvejnieklīcim. Tur labi redz mirušie
dancotājus, dancotāji – mirušos.
Ieva: Tagad mazāk, vairs tās kompānijas tā nesēd, jo arī ieejas maksa ir uzreiz – kā
brauc ar transportu Zvejnieklīcī, tā uzreiz jāmaksā. Tas cilvēkiem arī nepatīk. Viņi
varbūt domā – es tikai atbraukšu, pasēdēšu, priekš kam man jāmaksā?
Jolanta: Tagad jau ir tā, ka jāskatās, veidojas tāds riņķa dancis – cilvēki ir palikuši
mazāk, muzikanti – dārgāki. Jāskatās, kādu grupu ņemt, lai cilvēki nāktu, pirktu
biļetes un kaut cik tā balle atmaksātos. Paņemsi lētākus, mazāk zināmus muzikantus, cilvēki nenāks, paliks labāk mājās. Paņemsi zināmus muzikantus, biļetes
būs dārgākas – atkal cilvēki nenāks.

Jāņu balle un glāzīte no gurķa

Balles līdz rītam

Jolanta: Mana pirmā zaļumballe bija 1989. gadā, kad mani norīkoja te strādāt no
Kultūras tehnikuma. Tā bija Jāņu balle. To es atceros vēl tagad! Alu vilka laukā
no smagajām mašīnām. Lēja kausos. Pirmo reizi redzēju, ka kolhozs visiem, kas
bija ballē, lēja alu.
Ieva: Bija kolhozam tādas puslitra krūzes alum. Bija tādi laiki, kad kolhozs to
sponsorēja.
Jolanta: Katru gadu tā balle bija 24. jūnijā, kaut gan tajos laikos uz darbu bija
jāiet. Un pilns bija! Vairāki simti cilvēku. No visas apkārtnes – no Jēkabpils, no
Staburaga. Jo mēs bijām pēdējie, kas svinēja.

Jolanta: Tavā laikā, kad muzikanti spēlēja, viņi neskaitīja stundas?
Ieva: Neko neskaitīja! Es brīnos!
Jolanta: Manā laikā par papildu stundām vajadzēja maksāt. Ja gribi papildus,
maksāsi vairāk. Daugavas svētkos 1995. gadā, lai būtu balle līdz rītam, mēs
ņēmām divas grupas. Tad viņi pamīšus spēlēja līdz sešiem rītā.
Jums ir dancotāji līdz sešiem rītā?
Jolanta: O, jā! Dancotāji nebija tie, kas pirmie aiziet. Toreiz uz Daugavas svētkiem
bufetes bija. Tā, ka vesela rinda – šašliki, kāposti. No rīta, kad svīda gaisma, šorti
atradās, krūšturi atradās. Pie bufetēm tur vienmēr naudiņas mētājās. Bērni gāja

Aizbrauc točka mājās!
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Es kad atnācu uz Sēlpili, brīnījos. Viņi tādi pārdroši bija. Ne tikai dejoja līdz
sešiem rītā, bet arī, ja vajadzēja iedzert, bet nebija glāzīšu – nekādas problēmas!
Paņem gurķi, izgrebj vidu, un glāzīte gatava!

121

no rītiem lasīt, kad gaismiņa jau svīda.
Kāds bija apgaismojums Zvejnieklīcī?
Jolanta: Tagad jau ir laternas, kad es sāku – bija spuldzes, no koka uz koku. Tā
virtene iezīmēja to deju placi.
Kāpēc Zvejnieklīci tā sauc?
Jolanta: Tur bija mājas Zvejnieki. Tās vairs nav, ceļot HES, appludināja, nosaukums gan vēl palicis.
Te jau no seniem laikiem bijusi zaļumbaļļu vieta. Šo atjaunoto estrādi un atpūtas
vietu ar sporta laukumu Zvejnieklīcī nodeva 2008. vai 2009. gadā. Tas bija
pagastu apvienošanās naudas projekts. Kad mūs piespiedu kārtā ar saliešiem
apvienoja, tad šo vietu labiekārtoja. Agrāk pa ballēm mēs baigi kāvāmies – ne viņi
mūs mīlēja, ne mēs viņus cietām. Bet nu saprecināja. Apvienošanās nauda ir te,
Zvejnieklīcī, ielikta. Te bija estrādes vietā tāda maza nojume. Būs jau deviņi gadi
pagājuši, nu jau esam saraduši.

◆

Sēlpils muzikanti 20. gadsimta 50. gados. Foto no Baložu ģimenes arhīva
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Lauku ballīte Balvu pusē 1961. gadā. Foto: K. Ozoliņš, no Balvu novada muzeja krājuma

Lejastrapenes orķestris 20. gadsimta 50.–60. gados, no labās Monika Lūse, Pēteris Dzenītis,
Artūrs Driķis, Andrejs Spektors, Mārtiņš Bernarts, Jānis Lūsis. Foto no Apes novada Trapenes
kultūras nama arhīva

Gunāra Kalēja vadītais zaļumbaļļu orķestris Zeltiņos 20. gadsimta 50. gados.
Foto no Gunāra Kalēja personīgā arhīva

Pasākums Vīgantes parkā Sēlpils pagastā 20. gadsimta 50. gados.
Foto no Salas novada pašvaldības arhīva
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Vokāli instrumentālais ansamblis “Kolhozs “Sarkanais karogs”” Amatas ciemā 20. gadsimta 70. gados.
Foto no Ulda Gulbja personīgā arhīva
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Zaļumballes muzikanti 20. gadsimta 80. gados, no kreisās Rūdolfs Jukevičs.
Foto no Jukeviču ģimenes arhīva

Ballētāji Asūnē 20. gadsimta 50.–60. gados. Foto no Aurēlijas Tribises personīgā arhīva

Večerinka Asūnē 20. gadsimta 50. gados. Foto no Aurēlijas Tribises personīgā arhīva
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Zaļumballe birztaliņā Lielstrodos 20. gadsimta 70. gados, ar akordeonu
Pēteris Ščuckis. Foto no Pētera Ščucka personīgā arhīva

Zaļumballe zvejnieku kolhoza “Uzvara” brīvdabas estrādē 20. gadsimta 70.–80. gados.
Foto no Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma
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Dejas ciemiņu dienā pionieru nometnē Jūrmalā 20. gadsimta 60.–70. gados.
Foto no Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma
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ZIGRĪDA APALA, arheoloģe, atmiņas uzrakstījusi 2018. gada aprīlī

Par Meitu salīnu un zaļumballēm Āraišos
Āraišu ezerpils arheoloģisko izrakumu un topošā arheoloģiskā brīvdabas muzejparka veidošanas laikā arheologa Jāņa Apala ģimene daudzas vasaras dzīvoja ezeram tuvējās Buliņu mājās. Dažkārt klusākās vakara stundās Jānis Apals ar mājas
saimnieku (zemturi, kā viņš pats sevi dēvēja) Jāni Liepu risināja nesteidzīgas sarunas par laikiem, kas bija, kādi ir un kādi varētu būt. Kādā sarunā 1966. gadā Jānis
Apals jautāja: “Kāpēc tomēr Āraišu ezera pussalas dienvidu galu sauc par Meitu
salu?” Liepu tēvs, kā mēs viņu mēdzām dēvēt, pasmaidīja, mazliet iepauzēja un
tad teica: “Redzi, agrāk (ar to bija jāsaprot Latvijas pirmās brīvvalsts laiks) Āraišu
pilsdrupās notika skaistas zaļumballes ar dančiem pie “ragu mūzikas”. Nu, un tad
jau puiši turp veda meitas pastaigāties. Tā šo vietiņu par Meitu salīnu iesaucām.”
Tā paskaidroja Jānis Liepa, kura mūža gājums stāsta laikā jau iesniedzās astotajā
gadu desmitā (viņš bija dzimis 1893. gadā). Zaļumballes pilsdrupās apsīka, bet
nosaukums Meitu sala ezera pussalas dienvidu galam saglabājies joprojām.
Kādu laiku (no 1993. līdz 2008. gadam) Āraišu rekonstrukcijas kompleksa attīstību vadīja nodibinājums Āraišu ezerpils fonds. Viena no aizsāktajām un realizētajām aktivitātēm bija tematiskie pasākumi brīvā dabā. Tie ietvēra pazīstamu
pētnieku stāstījumus par kādu no Latvijas vēstures tēmām, ko papildināja atbilstoši dziesminieku, folkloras un deju kopu priekšnesumi. 1999. gadā organizējot
pasākumu “Bišu diena Āraišos”, tika nolemts mēģināt atdzīvināt arī zaļumballes
tradīciju pilsdrupās. Bet ak vai! Lai cik skanīgi un vilinoši muzicēja pūtēju orķestris no Cēsīm, ballētgribētāju sanāca vien tik, cik abu roku pirksti... Toreiz neizdevās. Laiks jau bija cits, citas paaudzes, un, šķiet, pagalam izbalējušas arī atmiņas
par zaļumballēm. Bet vai pavisam?

◆

LAIMA POŠEVA, Apes novada Gaujienas tautas nama vadītāja,
JĀŅA CIGUŽA atmiņas pierakstījusi 2018. gada martā

Balle šķūnī bez klavierēm!
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Kā pastāstīja Jānis Ciguzis, 70.–80. gados kolhoza laikā Gaujienā pēc katra darba perioda kolektīvi mēdza nosvinēt darba nobeigumu. Graudaugu, kartupeļu
stādīšanas noslēgums tika atzīmēts ar zaļumballi. Pats varenākais pasākums bija
pavasara sējas darba noslēgums.

Atmiņā palikuši tie gadījumi, kad šie pasākumi notika pie Jāņa Akmentiņa
Smidzu šķūnī. Vienā no tādām reizēm kā viesi piedalījās Alfrēda Dāvida vadītais
vokāli instrumentālais ansamblis. Pārsteigums uzaicinātajai instrumentālai grupai
bijis tas, ka pasākums notiek šķūnī, kur nav klavieru! Situācija bijusi ne visai
patīkama, bet, pateicoties kolhoza saimniecības “Strautiņi” direktoram Ivaram
Ozoliņam, kurš bija ļoti labs akordeonists, viss noticis, kā bija paredzēts.
Kā jau dažkārt ballēs gadās – bija gan nolūzušie, gan ļoti jautrie. Bija tādi, kuri
nokavējuši transportu, lai nokļūtu mājās. Dodoties mājās ar kājām, bija atgriezusies veselība, prāts un nebija vairs vajadzības salāpīties.
Smidzu šķūnī vairākkārtīgi notikušas šādas zaļumballes, kurās spēlēja arī Gaujienas kultūras namā kapela Riharda Dauškāna vadībā, Gaujienas vidusskolas audzēkņu ansambļa grupas Gunāra Pāvula un Irēnas Auziņas vadībā.

◆

MAIJA MIĶELE, Trapenes pagasta novadpētniece, MONIKAS LŪSES,
RŪTAS BĒRZIŅAS, RITMAS KĀRKLIŅAS, ERVĪNA MIĶEĻA,
DAIŅA LIPSTOKA atmiņas pierakstījusi 2018. gada martā

Tauru skaņas Trapenē
Tauru skaņas Trapenes pagastā jau skanējušas pagājušā gadsimta 20.–30. gados.
Par to stāsta vēstures lappuses.
Kultūras dzīvē mūsu pagastā aktīvi iesaistījās 240. Trapenes mazpulka dalībnieki.
Kultūras nama vēstures lappusēs rakstīts: “30. gadu nogalē Trapenē darbojies labs
pūtēju orķestris, kuru vadīja Trapenes pagasta rakstvedis Šiliņš. Daži no to laiku
muzikantiem bija Roberts Garoza, Aleksandrs Eglītis, Edgars Zvaigzne, Ēvalds
Kalniņš. Pūtēju orķestris spēlēja gan kultūras namā, gan daudzās zaļumballēs,
kuras parasti tika rīkotas māju siena šķūņos, rijās, labā laikā uz pagalma.”
50.–60. gados viens no Trapenes skanīgākajiem orķestriem bija Lejastrapenē. Lejastrapene bija ļoti apdzīvota vieta. Visās mājās bija kupls iedzīvotāju skaits, daudz bērnu un jauniešu. Par šo periodu stāsta viena no orķestra dalībniecēm Monika Lūse:
“Man patika ļoti spēlēt ballēs. Mūsu orķestrī spēlēja: es – Monika Lūse, Pēteris
Dzenītis, Andrejs Spektors, Artūrs Driķis, Mārtiņš Bernarts, Jānis Lūsis. Orķestri
vadīja Jānis Lūsis. Mēs visi bijām kaimiņi. Dažreiz uzaicinājām piebiedroties mūsu
pulkam arī citus mūziķus, piemēram, Pētera sievu Intu un Induli Meli. Katrs no
mums prata spēlēt vairākus instrumentus. Parasti vasarās mēs spēlējām gan mūsu
siena šķūnī, gan arī lielajā šķūnī Liepās. Ziemā mēs spēlējām sava pagasta kultūras
namā, gan arī kaimiņu kultūras namos. Visas balles bija kupli apmeklētas.”
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Viena no mazajām tā laika ballētājām Rūta Bērziņa atceras: “Es biju maza, bet
man ļoti gribējās dejot, tāpēc devos līdzi vecākajām māsām uz balli. Viņām un
pārējiem jauniešiem tas nepatika, tāpēc vienreiz arī man nācās saņemt sodu. Tas
mani neapturēja arī citreiz apmeklēt balles Lejastrapenes un Liepu siena šķūņos.
Visu mūžu man patīk dejot, arī tagad, jau cienījamā vecumā, es neesmu zaudējusi
dejotprieku.”

Ādama un Trapenes muzikanti
1965. gadā Trapenē atklāja estrādi. Kā atceras Ritma Kārkliņa: “Ballē uz estrādes
spēlēja Ādama muzikanti: Roberts Jēģeris, Raimonds Apinis, Jānis Maltenieks,
Arvīds Maltavnieks. Ādama muzikantu dziedātās dziesmas, viņu muzikalitāte,
talants sasildīja sirdi arī daudziem jaunajiem pāriem, tāpēc viņus aicināja par kāzu
muzikantiem.” Kā atceras Maija un Ervīns Miķeļi, arī viņu kāzās spēlēja Ādama
muzikanti.
Jaunu skanējumu orķestru darbībā iezīmēja 1981. gads, kad Trapenē tika nodibināts skaitliski liels pūtēju orķestris. Orķestra dalībnieki bija: Tālis Jakabsons,
Juris Bukalders, Mārtiņš Liepiņš, Jānis Liberts, Vilnis Kopmanis, Ervīns Miķelis,
Ilmārs Eidemanis, Āris Pētersons, Dainis Lipstoks, Jānis Kranāts, Uldis Kārkliņš,
Māris Tomiņš, Aivars Maltavnieks, Jānis Kalniņš. Ervīna Miķeļa atmiņas par
muzicēšanu orķestrī: “Spēlējām zvejnieku kolhozā “9. Maijs” (šefības saimniecība), toreiz Veru rajona Kirova vārdā nosauktajā kolhozā (sadraudzības partneru
saimniecība), kolhozā “Zarja” Alūksnes rajonā. Vislielākais kuriozs bija kolhozā
“Krasnij Oktjabr” Pleskavas apgabalā (sadraudzības kolhozs). Spēlējām līdz brīdim, kad pie kultūras nama piebrauca bufete ar degvīnu. Pēkšņi visi klausītāji un
dejotāji pazuda, spēlējām sev!”
Orķestra dalībnieks Dainis Lipstoks atceras: “Ļoti skaistas, kupli apmeklētas
balles 80. gados notika uz estrādes. Mūzikas skaņas priecēja iedzīvotājus. Tika
atzīmēti dažādu profesiju svētki – notika mehanizatoru, laukkopēju, lopkopēju
vakari. Ļoti emocionāli tika atzīmēti Līgo svētki ar zvejnieku un igauņu kolhozu
delegāciju piedalīšanos.”
Ļoti skumji, ka 1990. gadā orķestris savu darbību beidza.

◆
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GUNITA PALEJA, Alūksnes novada Zeltiņu tautas nama vadītāja,
IRĒNAS ĀBOLIŅAS, VELTAS BALODES, GUNĀRA KALĒJA atmiņas
pierakstījusi 2018. gada martā

Zaļumballes Zeltiņos
Pirmās brīvvalsts laikā Zeltiņos dzīvoja ap 2000 cilvēku un zaļumballes notika
lielākajos šķūņos un vietās, kur gados jaunie puiši uz savu iniciatīvu izveidoja
danču plačus. Vēlāk tika izveidota arī pirmā brīvdabas estrāde, kas tolaik atradās
tautas nama tuvumā.
Vecākie ļaudis atceras, kā ballējušies Vīdutu šķūnī, Antons Sosnarevs lustīgi mācējis spēlēt uz ķemmes, visi lēkuši, ka putējis vien. Viņu nomainījuši arī gruntīgāki muzikanti, kas spēlējuši ermoņikas, vijoli un cītaru.
1965. gadā Melnupes krastos tika uzcelta brīvdabas estrāde. Tā jau 53. vasaru
kalpo kā vieta zaļumballēm, kas viskuplāk ir apmeklētas augusta otrās nedēļas
nogalē, kad Zeltiņos ir kapusvētki. Šogad tā labi sanācis, ka Simtgades zaļumballe
sakrīt ar kapusvētkiem un zaļumballi Zeltiņos!

Danču placis Kapu kalnā
Irēna Āboliņa, dzimusi 1938. gadā, atceras, ka visskaistākās zaļumballes notikušas
vietā, kur robežojas Zeltiņi un Kalncempji, to vietu saukuši par Kapu kalnu.
Neviens gan nemāk stāstīt, kāpēc tāds nosaukums. Tur jauns, aktīvs kalncempietis
Alberts Kākers rīkojies, lai izveidotu danču placi. Zemē bijuši sadzīti gari mieti,
kuros nostiprināti metāla trauki (veci katli un mucas), tajos kurināta malka, lai
būtu gaisma. Alberts kāvis aunu, vārījuši zupu, visi mieloti. Uz šīm ballēm cilvēki
nākuši no Zeltiņiem, Ilzenes, Kalncempjiem, Beļavas. Ballējušies gan jaunieši,
gan viņu vecāki – visi kopā. Tolaik nav bijis tā, ka vienai paaudzei patiktu tāda
mūzika, bet otrai – cita. Cilvēki bijuši laimīgi, ka pēc grūtas darba nedēļas kopā
var jauki izdancoties.
Nekādu afišu jau arī nav bijis, visas mājas apdzīvotas, tuvu viena pie otras. Cilvēki
tikušies, runājušies un visi tāpat zinājuši, kur un kas notiek. Dančos uz akordeona
spēlējuši Imants Vīksna un Oskars Garais. Irēna atceras, ka viņai tolaik bijuši
16 gadi un viena uz balli nav drīkstējusi iet, tantes nākušas līdzi un sēdējušas
ballē, bet tas nav traucējis lustēties.
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Zaļumballes šķūņos
Velta Balode, dzimusi 1932. gadā, atceras, ka Vīdutu šķūnī bijušas varenas
zaļumballes, tur spēlējusi Kazaku kapela no Ilzenes, Grīnbergu kapela no Beļavas.
Pēc kapusvētkiem uz ballēm sanācis daudz tautas, bijis skaisti. Vīdutu šķūnī
vērienīgi svinētas Pēterdienas, jo tolaik tur dzīvojis Pēteris Bebris.
Velta atceras, ka viņas ģimenes māju Kļaviņu šķūnī uz zaļumballēm ļaudis tika
aicināti Jāņos, tad vectēvs Jānis Pūtelis spēlējis uz vijoles un vecmāmiņa Milda
Pūtele uz cītaras. Velta atceras, ka tolaik uz ballēm gājusi kopā ar tēvu un māti,
kuriem bijis ap četrdesmit gadiem. Puiši pa kluso dažreiz ierāvuši arī kādu
mēriņu, bet tāda publiska iedzeršana neesot bijusi. Balles notikušas Brīvnieku,
Pāsu, Micpapu, Kundratu šķūņos.

Zaļumballes un muzikanti
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Gunārs Kalējs, dzimis 1934. gadā, jau no mazotnes kopā ar kaimiņu meiteni Veru
spēlējis akordeonu. Viņš pats atceras, ka tolaik mācējis kādus 10 gabalus un tos,
kā pats smejas, tad arī “ļurkājis”. Vēlāk Gunārs izmācījies un kļuvis par pagastā un
novadā pazīstamu mūziķi, ilggadēju orķestru, kapelu un ansambļu vadītāju. Bet
pirmsākumi mūziķa gaitām meklējami zēna gados, spēlējot zaļumballes tuvējo
māju šķūņos un danču plačos.
Gunārs atceras, ka ļoti labs muzikants bijis tāds Osvalds Lielbārdis, bet – liels
sliņķis. Nospēlējis trīs četrus gabalus un metis mieru. Nu pusaudzim Gunāram
atkal bijis jāķeras pie akordeona, jo tautai gribējies dancot.
Arī Gunārs atceras balles Vīdutu šķūnī, jo auga netālu kaimiņos. Tur jau kādu
reizi esot muzicējuši arī kādi slavenāki vīri no Rīgas, kam saknes mūsu pusē. Tāds
bijis Evars Lielbārdis, viņš bijis dzimis Kalncempietis.
Piecdesmitajos gados Gunārs zaļumballes spēlēja jau pirmajā brīvdabas estrādē,
kas tolaik atradās tautas nama tuvumā. Tolaik orķestrī spēlējuši: Artūrs Kalējs,
Arnolds Āboliņš, Laimonis Cepurnieks, Jānis Zariņš, Dainis Gāters, Paulis Harts,
Ojārs Bērziņš, Alfreds Ruņģis, Artūrs Brakšs, Otto Irbe, Māris Dzenis, Agrītis
Pakalnietis. Vīri nāca kopā muzicēt no Kalncempjiem, Lejasciema, bija arī vietējie
Zeltiņu puiši. Slavenajam Zeltiņu dakterim Liepiņam patika klausīties orķestri
un vērot, kā cilvēki zaļumballēs priecājas. Viņš atnāca ar diviem kortelīšiem
savā daktera portfelī, nosēdās muzikantiem blakus un pa druskai ielēja. Neviens
jau nepiedzērās, bet drusku siltums tika. Kā smējās pats dakters – zāļu tiesa, lai
dzestrajās vasaras naktīs pie trubām lūpas nerauj klāt.
Rikentāla druvās Kalncempju pusē bijušas tālu izslavētas balles, bijis šķūnis, vēlāk
izbūvēta deju grīda. Tur spēlējusi kalncempieša Ginta Lūkina kapela.

◆

IVETA ZVEJNIECE, Alūksnes novada Mālupes Saieta nama vadītāja,
atmiņas uzrakstījusi 2018. gada aprīlī

Zaļumballes Mālupes salā
Pededzes upes ieskauta, atrodas Mālupes sala – vieta, kur jau izsenis ļaudis
pulcējās, lai ļautos līksmei un dejām. Šeit mālupieši mīlējuši sanākt kopā, uzrīkot
balles, nosvinēt svētkus.
Kolhozu laikos salā notika Līgo svētku svinēšana. Tiem gatavojās jau laicīgi un
īpaši – vīrieši no Gulbenes alus darītavas atveda cisternu alus, sievas sēja sierus,
muzikanti skaņoja instrumentus. Mālupe var lepoties, jo mums bija pašiem savi
muzikanti – Arnolds Kazainis, Arturs Abakuks, Andrejs Bērziņš, Imants Silerovs,
Ernests Krilovs un tie, kas spēlēja pūtēju orķestros.
Mālupiete Velta Sakse atceras, ka 60.–80. gados viņas vīrs Gunārs Saksis spēlēja
Alūksnes kapelā akordeonu. Bijušas arī reizes, kad viņa braukusi muzikantiem
līdzi un situsi bungas. Kopā ar muzikantiem arī viņai esot ticis tas gods spēlēt
ballēs Mālupes salā.
Sākotnēji Mālupes salā bijusi tikai deju grīda, tad uzcelta estrāde un visas
zaļumballes vasarās notikušas tieši šeit. 2015. gadā sala ieguva jaunu, mūsdienīgu
estrādi, un tradīcijas tiek turpinātas – vasarās salā līksmo ļaudis un notiek
zaļumballes. Cik iedzīvotāji atceras, tad balles bijušas vienmēr un ļoti kupli
apmeklētas. Lai nezaudētu šo tradīciju, vēlamies arī Latvijas Simtgades zaļumballi
rīkot Mālupes salas brīvdabas estrādē.

◆

JĀNIS ELMERS (1924), Sāvienas novadpētnieks, atmiņas uzrakstītas
2015.–2017. gadā (fragmenti no manuskripta “Atmiņas”)

Koncerts un zaļumballe pie Sāvienas pienotavas
Pie ceļa radītāja staba kaut kas balts spīd. Toreiz pie Ģirļu kroga uz stūra stāvēja
tāds resns ceļu rādītāja stabs. Stabs bija nokrāsots baltā krāsā ar sarkanām
gareniskām svītrām. Staba augšā bija piestiprināti balti krāsoti dēlīši ar uzrakstiem
Madona – 25 kilometri, Krustpils – 26 kilometri un Sāviena – 1 kilometrs. Stabs
ar savu spilgto krāsojumu labi izcēlās uz apkārtējā fona, un to izmantoja, lai
piespraustu dažādus paziņojumus. Saku mammai: “Izskatās pēc programmas,
šorīt, kad gājām garām, nekā nebija. Jāiet paraudzīties, kas tur labs ir!” Pieejot
klāt, redzu, ka tā patiešām ir programma, kas ar lieliem zaļā krāsā uzzīmētiem
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burtiem vēstīja, ka pie Sāvienas pienotavas uz Aizsargu nama trepēm Apsīša
Augusta vadībā dziedās “Vanagu” organizācijas dubultkvartets. Pēc tam turpat
pie pils laukumā sekos zaļumballe. Naudas, ar ko nopirkt ieejas biļeti, man nav,
tāpēc jāgudro, kā koncertu varētu noklausīties un noskatīties par velti.
Labu laiku pirms sākuma eju izlūkot, kāds ir stāvoklis. Saliktie bērziņi norāda,
kas kur notiks, un es aprēķinu vietu, no kuras bez biļetes varēšu koncertu noklausīties. Mana izvēlētā vieta atrodas pretī koncertēšanas vietai, ceļa otrā pusē, aiz
akāciju dzīvžoga. Tur es, paslēpies aiz akācijām un neviena nepamanīts, klausos
“Vanagu” dubultkvarteta koncertu bez biļetes. Dziesmas man patīk, un arī paši
dziedātāji patīk. Tie ģērbušies “Vanagu” organizācijas svētku formas tērpos – melnās biksēs, sniegbaltos kreklos ar melnu šlipsi priekšā. “Vanagu” ikdienas forma
ir melnas bikses, zaļi krekli ar melnu šlipsi. Atšķirība starp “Vanagu” un aizsargu
organizācijām, pēc maniem vērojumiem, bija neliela. Aizsargos bija godīgi bagātākie Latvijas patrioti un patriotes, “Vanagos” bija godīgi zemnieku jaunieši
patrioti un patriotes. Man turīgums nebija svarīgs. “Vanagu” dubultkvartets dziedāja uz paaugstinājuma pie ieejas Aizsargu namā. Aizsargi savu zāli “Vanagiem”
priekš koncerta neesot atvēlējuši. “Vanagu” dziedātās patriotiskas un latviešu tautasdziesmas atbalsojās pret pils mūrim un vareni izskanēja pāri apmeklētājiem, un
pāršalca visam Sāvienas centram.
Pēc tam turpat pils priekšā ar bērziņiem un soliem ierobežotā laukumā sākās
zaļumballe. Laukuma stūrī, zem resnās simtgadīgās liepas Ļaudonas ugunsdzēsēju
ragu pūtēji piepūstiem vaigiem sāka pūst savās misiņa taurēs, un laukumā sāka
griezties pirmie dejotāju pāri. Sāka krēslot, es, novērtējis situāciju, iedrošinājos
iznākt no savas slēptuves. Ievērojis, ka ārpus deju plača ieejas biļetes neprasa,
nostājies aiz muzikantiem, klausījos mūziku un skatījos, kā puiši lūdza dancot
meitas un cēli grieza valšus. Meitas, ģērbušās cita par citu skaistākās raibās un
puķainās kleitās, cienīgi sēdēja uz apkārt deju placim novietotiem soliem un gaidīja
savus dancinātājus. Novēroju, ka ne ar visiem puišiem meitas gribēja dejot, ja lūgt
uz deju nāca puisis, kurš lepnām meitām nepatika, tās grieza galvu uz otru pusi –
izlikās neredzam vai savā starpā sarunājās. Puisis, redzēdams netiešo noraidījumu,
pagāja garām un uzlūdza kādu prastāku, kura negrieza prom galvu. Ja nāca lūgt
patīkams puisis, tad visām meitām sejās atplauka smaids. Katra bija gatava pie
mazākās nojausmas, ka viņa tiks uzlūgta, lēkt augšā no sola un steigties pie puiša.
Novēroju, ka puiši, ejot, lūgt meitas, sakārtoja šlipsi, nosvieda zemē neizpīpētu
papirosus. Ja galvā bija cepure, iedeva paturēt draugam. Lūgt meiteni dejot ar
papirosu zobos vai cepuri galvā un cerēt, ka tā piekritīs ar viņu dejot, bija aplami,
jo nebija nekādu cerību. Neviena meitene dejotlūdzējam tādu necieņu nepiedotu
un nekad turpmāk ar to dejot neietu. Vakars zaļumballei ir jauks, debesis tumši
zilas, kaut kur pamalē aiz kokiem paslēpies neredzams spīd mēness. Pāri pils

jumtam, izbāzis galvu, dejotājos noraugās neliels, mēness nokrāsots dzeltens
mākonītis. Muzikanti spēlē saldsērīgo valsi “Rozes sen jau novītušas”, un mūzikas
skaņas aizplūst naksnīgajā klusumā. Es fantazēju, ka esmu pieaudzis, kļuvis liels
vīrs, varbūt pat ģenerālis, eju lūgt meitenes uz deju, un visas man pretī smaida
un grib ar mani dejot. Ir jau vēls, nav ko vairāk sapņot, jāiet mājās. Man aizejot,
muzikanti spēlē sērīgo valsi “Kam raudi tu, ak, daiļā Staburadze”. Ejot, laikam
mūzikas iespaidā, ap sirdi ir skumji. Nonācis lejā, muižas parkā, redzu starp eglēm
smago automašīnu. Blakus automašīnai ierīkota bufete. Nemaz nezināju, ka tāda
ir atbraukusi. Pie tās nelielās letes bariņš puišu dzer limonādi vai aliņu, bet korķi
vien paukšķ, kad bufetnieks atkorķē pudeles.
Rītā agri būs jānāk pielasīt korķus priekš makšķeres pludiņiem. Tagad man arī ir
skaidrs, kāpēc meitenes ar vienu otru puisi negribēja dejot, droši vien smirdēja
pēc alus. No rīta agri aizgāju salasīt zemē nomestos korķus, un atradās vēl šis tas,
kas, man likās, var noderēt. Dažas skaistas papirosu kastes un skaisti konfekšu
papīrīši.

Balle Melderu zaļumplacī
Šoreiz zaļumballe notikšot Melderu zaļumplaci, muzikanti apsolījušies tur spēlēt
valšus. Mēs ar brālēnu domājam aiziet paskatīties, kā tur Melderu meitas ar
puišiem danco. Kaut kā aizkavējāmies un Melderēs nonācām krietnā krēsliņā,
zaļumplača vidū jau dega liela petrolejas lampa, dancotāju pārāk daudz nebija,
daži soli bija tukši, un mēs ar brālēnu, uz viena apsēdušies, vērojām, kā deju
pārtraukumā muzikanti pa klusam no pudeles kakliņa kaut ko iemalko. Puiši
ar Melderu meitenēm pretējā pusē jokojās. Mums Melderēs neviena pazīstama
nebija.
Uz zaļumiem no Sāvienas bija atnākuši vai atbraukuši tikai Salas Prāts ar savu
skaisto un vismaz gadus piecpadsmit jaunāko sievu Natāliju un viņas vecāko brāli
Lācīti. Prāts ar Lācīti bija par veciem, lai dejotu, tāpēc deju starplaikā Prāts ar
štoku uz rokas, abi ar Lācīti runādamies, staigāja riņķī pa deju laukumu. Tikmēr
sieva atkal ar Melderu puišiem uz sola mums blakus jautrojās uz nebēdu. Nonācis
pretī, Prāts apstājās. Es domāju – nu tik būs joki, vīrs ies un ar štoku sados puišiem
pa mizu! Prāts, pamādams ar pirkstu, pasauc sievu pie sevis. Izvilcis no kabatas
šokolādes tāfelīti, iedeva sievai, sacīdams, lai pacienājot savus dancinātājus. Lūk,
kas par goda vīru!
Pēc brīža brālēnam blakus, savā starpā čivinādami, piesēdās vairāki Melderu puikas, augumā tādi paši kā mēs. Pēc brīža blakus sēdošais saka, lai pavirzoties tālāk.
Es domāju, ka viņiem visiem tur nav rūmes un mēs pasēdāmies tālāk. Pēc brīža
viņš atkal saka, lai paejam tālāk, pēc brīža atkal – lai paejam tālāk! Es, skatīdamies

137

uz puikām, nemanīju, ka esmu jau nonācis sola galā un, kā sēdos tālāk, tā nosēdos uz pakaļas zemē. Puikas smiedamies pietrūkās no sola un aizskrēja projām,
laikam baidījās, ka sāksim kauties. Nospriedām, ka tik nelaipnā ģerevņā nav ko
uzkavēties, un aizgājām katrs uz savām mājām.

Brīvdabas teātris un zaļumballe Sāvienas ezera krastā
Drīzi vien luga ir iestudēta, un afiša pie kroga ceļa staba vēsta, ka svētdien skaistajā Sāvienas ezera krastā būs brīvdabas teātris un pēc tam turpat ezera krastā
zaļumballe. Sapucējos, kas jau man ir tas labākais, uzvilku jaunās mazpulka formas bikses, balts krekls un zaļa ornamenta mazpulka prievīte ap kaklu. Tā nekas,
tikai mati uz šķirtnes pareizi neparko negrib stāvēt, slapini ar ūdeni, cik gribi, kā
mati izžūst, tā visi gaisā. Varētu jau iesmērēt ar sviestu, tad jau gan stāvētu, bet
man atkal tādi nolaizīti nepatīk. Kā būs, tā būs, lai paliek tāpat, kā ir. Spogulītis
ir kabatā, ja pārāk celsies gaisā, iespļaušu rokās un pieglaudīšu.
Izrāde ir varena: kungi jāj ar zirgiem, kviec sivēni. Vienam sivēns pasprūk, tas to
trenkā pa krūmiem, skatītāji smejas, vēderus turēdami.
Pēc izrādes turpat ezermalā zaļumballe. Pļaviņā aplī salikti soli, aiz tiem vēl sasprausti bērziņi. Ietaisīta arī elektriskā apgaismošana, un, kad satumst, izskatās
brīnišķīgi. Stāvu pa gabalu uz celītes, kas iet cauri parkam, un skatos, kā Oļukalns
gaiši pelēkā tautiskā tērpā griež valsi. Varbūt arī man kādreiz pienāks tādi laiki un
es turpat, kur tagad Oļukalns, tāpat griezīšu valsi ar savu meiteni. Nē, nepienāca,
ar savu meiteni griezu gan valsi, tikai citā vietā. Tagad tur, kur toreiz bija zaļumplacis, ir slapjš, laikam pa kara laiku zeme ir nosēdusies.

◆

ILZE GAUJĒNA (1966), Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja
Kultūrvēstures nodaļas vadītāja, atmiņas uzrakstījusi 2018. gada martā

Liezēres Norā pulcējas visi
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Manā pagastā Liezērē zaļumballes tradīcija ir saglabājusies līdz mūsdienām. Pēc
kapusvētkiem, kas ir augusta pirmajā sestdienā, neiztrūkstoši tiek rīkota zaļumballe tai sauktajā Norā.
Kapusvētku dienas programma nav tikusi mainīta, kopš sevi atceros – dienā visi
tiekas kapos, uz vakara pusi Norā, kur vispirms notiek teātra izrāde, pēc tam balle
ar dzīvo mūziku. Norā pulcējas vietējie, sabraukušie viesi, kas pārsvarā tā vai citādi saistīti ar Liezēri. Uz balli iet visi – veci, jauni, arī pavisam maziņi, pat ratiņos

tiek ņemti līdz. Visi, kas spēj kustēt, izdejojas. Mazie izskraidās un vēlāk ierušinās
vecmāmiņu klēpjos un aizmieg, savukārt vecmāmiņas visus ir apskatījušas, visu
uzzinājušas! Apmēram tā.
Atceros tikai vienu reizi, kad balle tika pārcelta uz kultūras namu, jo ļoti stipri lija.
Arī mana mamma neatceras gadījumu, kad šis gada lielākais pasākums nebūtu
noticis.

◆

LIDIJA RADIŅA (1938) Madonā, atmiņas uzrakstījusi 2018. gada maijā

Zaļumballes Grīziņkalnā
Es stāstīšu par sava Barkavas pagasta zaļumballēm, kuras notika netālu no Cauņu kapiem, Grīziņkalnā pēckara gados. Uzkalniņā prāvam līdzenam laukumam
apkārt sastādīti bērzi. Uz koka bluķiem piesisti dēļi, kur sēdēt skatītājiem, kā
arī dejotājiem. Protams, daudzi stāvēja kājās ārpus soliem. Muzikantiem ierīkota
sava vieta. Kas tā bija par mūziku! Tālu skanēja vakarā akordeons, harmonikas,
vijoles, bungas, cītars, klarnete, pat reizēm taures. Garām kapsētai ved ceļš uz Silagalu. Cilvēki Kokājos, Caunēs, Bārbaļos, Murmastienē varēja dzirdēt, kā skan.
Vienaldzīgs neviens nevarēja būt, jo kājas to neļāva...
Kļavinieku Stasis (Caunes Mārītes tēvs) ar vijoli. Ikaunieks Kostins ar ermoņikām
vai klarneti, Ministreits – Gailumu Pēteris – ar cītaru, Leimaņu Leons (Leimaņa
Viktora tēvs) ar vijoli u. c. Bet kā viņi dziedāja! Skaistas balsis, skanēja vareni.
Es biju maza meitene, kad mani no Siksalas palaida vecākajai māsai par “sargu”.
Ar māsīcu Veltu saķērušās lēcām starp pieaugušajiem. Zaļumballe beidzās rīta
agrumā, jo bija jāiet strādāt.
Zaļumballē reizēm varējis nopirkt dzeramo. Protams, izdzēruši, tukšās pudeles
aizmetuši. No rīta apkārt deju placim – mīnu lauks. Vēlāk kā anekdote apkārt
klejoja stāsts: divas māsīcas Veras, kurām mājas bija netālu no Grīziņkalna, ar
maisiem gājušas lasīt tukšās pudeles, līdzi ņemot arī bērnus. Pudeles dēļ pat
sastrīdējušās. Viena kliegusi otrai, kas ņēmusi pudeli: “Sit, Jānīt, pa galvu!”
Tagad Grīziņkalns krūmiem aizaudzis.

◆
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BENITA KALNIŅA, Sēlijas novadpētniece, atmiņas uzrakstītas
2018. gada aprīlī, izmantojot Meža muzeja “Liepas” krājuma materiālus

Zaļumballes Ozoldārzā
Mans stāsts būs par zaļumballēm Jēkabpils apriņķa Dignājas pagasta nomalē –
Slotas (tagad Slates) meža muižas Ozoldārzā.
Zaļumballēm šai pusē ir ļoti sena vēsture. Tās notikušas jau mežmuižas laikos.
Ozoldārzā zaļumballes notikušas 19. gadsimta vidū (1851. gadā), kad Slotas
meža muižas mežkungs savā Ozoldārzā sarīkojis balli tieši Jāņu dienā. Mežkungs
pavēlējis uz balli visiem ierasties ar vainagiem galvā – kā sievietēm, tā vīriešiem.
Sievietēm to bijis izdarīt viegli, bet vīriešiem – pagrūti. Tie negribējuši no sievietēm
atpalikt un ap galvu aptinuši vienkārši kādu lapotu zaru. Ar lapotiem zariem viņi
izskatījušies ļoti smieklīgi. Meitas smieklus vien nevarējušas valdīt – tās smieklos
locījušās kā smilgas vējā. Lai nu kā, noteikumi paliek noteikumi un tie jāievēro.
Noteikumi bijuši jāievēro ne tikai meža muižas ļaudīm, bet visiem, kas šajā ballē
vēlējušies piedalīties, jo pretējā gadījumā tie pa muižas vārtiem meža muižas
sētā netikuši ielaisti. Ballē pārmaiņus spēlējuši “stīdzenieki”. Cik no stāstītājiem
nopratu, tie varēja būt vai nu vijolnieki, vai bandžisti, vai balalaiku spēlētāji.
Sākumā ballēs lēkuši tikai polku un veidojuši dažādus pagriezienus. Gadiem ritot,
meža muižā danči tikuši bagātināti ar jaunām dejām. Tās atveduši pilsētnieki,
kuriem arī paticis apciemot šīs zaļumballes. Gadsimta beigās parādījušās dejas
līdzīgas “Sudmaliņām”, “Mugurdancim”, bet ne gluži tādas kā mūsdienās. Pavisam
jaunas dejas – “Padespaņ,” “Padekāter” – atveduši un iemācījuši pilsētnieki. Šajās
ballēs ne tikai dejoja, bet arī dziedāja. Puiši apdziedāja meitas, meitas – puišus.
Norisinājies īsts dziesmu karš. Balles beigās vienmēr salīguši mieru un šķiroties
nodziedājuši tradicionālo dziesmu:
		 Dziesmu dēļ, labi ļaudis,
		 Ienaidiņu neturiet!
		 Dziesmu dziedu, kāda ir,
		 Ne tā manis darināta.
Otru zaļumballi mežkungs rīkojis jūlija vidū. To nosaucis par Ziedu zaļumballi.
Uz šo balli bijis jānāk ar ziediņu rokās vai matos, vai piespraustu pie svārku
atloka, blūzītes vai ieliktu žaketes krūšu kabatiņā, citādi ballē balles sētā netikuši
ielaisti. Arī šajā ballē izdarības līdzīgas iepriekšējai. Šāda veida zaļumballes meža
muižas Ozoldārzā notikušas katru gadu jūnijā un jūlijā līdz Pirmā pasaules kara
sākumam.
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Zaļumplacis pie Dignājas mazbānīša stacijas
Pa Pirmā pasaules kara laiku neviena zaļumballe šai pusē nenotika. Pēc Latvijas
brīvvalsts nodibināšanas šīs puses ļaudis sasparojās un nolēma izveidot deju placi –
laukumu, kur vasarās sarīkot zaļumballes, kaut ko līdzīgu meža muižā bijušajām.
Pēc agrārās reformas visa zeme bija sadalīta zemniekiem un virsmežniecībām.
Brīvu platību nebija. Šejienes acīgākie cilvēki Jānis Baltmanis, Pēteris Gremze,
Jānis Zālītis noskatījuši pļaviņu meža ielokā pie Dignājas mazbazbānīša stacijas,
kura piederēja Slates virsmežniecībai. Ko darīt? Jāiet lūgt atļauja pie virsmežziņa
Pētera Vītola. Pēteris Vītols, kultūru mīlošs cilvēks, atļāva virsmežniecības zemē
ierīkot deju placi. Tieši šī vieta tika izvēlēta ar zināmu mērķi, jo ērti šai vietai piekļūt
no visām pusēm gan ar zirgu pajūgiem, gan ar velosipēdiem, gan ar mazbānīti,
jo zaļumplacis atradās mazbānīša stacijas tuvumā. Apkārtējie zemnieki, skolotāji,
virsmežniecībā strādājošie visi mundri ķērās pie darba. Vieni nolīdzināja placi,
otri no Švarca greņģenēm (grantsbedrēm) atveda granti, citi laukumam apkārt
taisīja solus.
Visatbildīgākais darbs bija paaugstinājuma (mūsdienās to sauc par estrādi vai skatuvi) būvētājiem. Tiem no dēļiem vajadzēja uzbūvēt paaugstinājumu, kur atrasties muzikantiem un aktieriem, paaugstinājuma laukums 4 x 5 metri, pacēlums
no zemes pieci pakāpieni. Pakāpieniem abās pusēs piemeistaroja lenterus – margas, dēļu grīdai visapkārt izbūvējuši kaut ko līdzīgu sētiņai, bet daudz skaistāku.
Ierīkoja arī vietu velosipēdu novietošanai un slitu zirgu piesiešanai.

Ceriņu balle, Ziedu zaļumballe un Atvadu zaļumballe
Zaļumplača būvdarbus uzsāka 1922. gadā rudenī un pabeidza 1923. gada pavasarī,
tieši ceriņu ziedēšanas laikā ļoti saulainā svētdienā. Šo zaļumballi nosaukuši par
Ceriņu zaļumballi, jo vēlējušies kaut ko labu paņemt arī no meža muižas laikiem.
Nolēmuši katru gadu sarīkot trīs lielas zaļumballes: pirmo ceriņu ziedēšanas laikā,
uz kuru jānāk ar ceriņziedu izpušķotam, otro – Ziedu zaļumballi – jūlija vidū,
trešā – Atvadu zaļumballe – bijusi augusta pēdējā svētdienā. Šīm lielajām zaļumballēm pa vidu bijušas mazākas zaļumballes. Uz lielajām zaļumballēm vienmēr
atbraucis kāds veikalnieks ar saviem gardumiem, kā toreiz teikuši, ar bufeti, kur
tirgojis saldējuma klucīšus, kas ielikti starp divām vafeļu plāksnītēm, bonbongas
(konfektes) un citus gardumus. Uz mazām zaļumballēm atbraucis tikai žīdiņš ar
savu pajūgu, kuram bijušas bonbongas un ratos miestiņa muciņa, no kuras tirgojis pa mēriņam “miezīti” slāpju remdēšanai. Ja lielajās zaļumballēs nemanījuši
nevienu apreibušu ballenieku, tad mazajās gan.
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Kā viss notika un beidzās ar Dignājas zaļumplaci
Kā lielajās, tā mazajās zaļumballēs vienmēr spēlējis pūtēju orķestris – tas bijis
no Slates, J. Stirnas vadītais, vai no Zasas “Poriešu pūtēji”, vai Dignājas Klišāna
kapela. Muzikanti vienmēr ieradušies kādu stundu pirms balles sākuma un sākuši
spēlēt, tā apkārtējiem atgādinot, ka zaļumballe jau sākusies.
No sākuma zaļumplacī dejojuši tās pašas meža muižas laika dejas, bet arvien klāt
nākušas jaunas dejas – valsis, fokstrots, kuras vienā vārdā saukuši par šīberēšanu.
Visiem dejotājiem ļoti patikusi poļu deja krakovjaks, tā bijusi kā jaunatklājums.
Katrai lielai zaļumballei vienmēr bija priekšnesumi – vai nu dziedāja Mežgala
jauktais koris, vai arī teātra mīļi nospēlēja kādu ludziņu. Dažreiz paši muzikanti
nospēlēja jaunas, nedzirdētas dziesmas.
Raksturīgi tas, ka šīs zaļumballes nekad neuzraudzīja policisti un nekad ballinieku
starpā neizraisījās ķildas. Te balles uzraudzījuši tikai aizsargi un mežinieki, kuri
bijuši tiesīgi par katru pārkāpumu sastādīt protokolu un to iesniegt attiecīgai
iestādei vainīgā sodīšanai.
Afišas bijušas ļoti skaisti uzzīmētas – gluži kā gleznas. Bet diemžēl neviena nav
saglabājusies.
Pēdējā zaļumballe šinī placī bija 1940. gadā – Ceriņu balle. Pēc tam līdz 1952. gadam neviena zaļumballe te nenotika. 1952. gada vasarā vietējie entuziasti centās tradīciju atjaunot. Sarīkoja balli, bet tā beidzās ar skandālu. Pamēģināja vēl
1953. gadā, bet tajā sāka pat pielietot dūru spēku. Vietējo ļaužu bija palicis maz,
un ienācēji vietējās tradīcijas pieņemt nevēlējās.
Zaļumplacī paaugstinājums bija saglabājies līdz 1960. gadam. Ekskavators, rokot
grāvi, to ar kausu aizķēra un sagrāva. Mūsdienās vairs nav ne miņas no šī zaļumplača.

Zaļumballes Zasas parka Ozolkalnā
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Latvijas brīvvalsts laikā zasiešiem bija izveidojusies tradīcija katru gadu Jāņos
Ozolkalnā rīkot plašu zaļumballi. To izsludināja ar skaisti zīmētām afišām. Jāņu
zaļumballes bija kupli apmeklētas. Ieradās līgotāji ne tikai no tuvējiem pagastiem,
bet arī no Jēkabpils un Līvāniem. Jāņiem un līdzteku zaļumballei sāka gatavoties
savlaicīgi. Tika brūvēts miežu alus, siets Jāņu siers. Labu alus brūveru un saimnieču siera sējēju Zasā bija daudz. Katrs gaidīja savu kārtu, kad viņam tiks uzticēts
šis gods. Alus brūverim un siera sējējām pašiem arī bija jācienā līgotāji – zaļumballes dalībnieki. Līgotāji uz zaļumballi nāca bariem, un Jāņiem galvā lika vainagus. Vienam otram Jānim to bijis tik daudz, ka pat abās rokās nevarējis saturēt.
Jāņu mātēm tika pļavu ziedu vainadziņi. Ozolkalnā līgošana notika visu nakti. Tā

mijās ar dejām, jo visiem Jāņiem un Jāņu mātēm tika veltīts kāds trāpīgs līgo
dziesmas pantiņš. Darvas muca dega kalna augstākajā vietā, lai to tālu varētu
pamanīt un ļaudis zinātu, ka Zasā līksmojas.
Ozolkalna zaļumplacī nebija pastāvīgu solu. Tie uz katru zaļumballi tika atvesti
no biedrības nama. Muzikantu un aktieru vieta bija līdzīga mūsdienu estrādei –
dēļu grīda un neliels jumtiņš virs tās. Velosipēdi bija jānovieto tiem paredzētā vietā
un zirgi jāpiesien pie slitas. Tas bija stingri noteikts, un policists to uzraudzīja.
Ozolkalna zaļumballes kārtību vienmēr uzraudzīja policists. Par noteiktās
kārtības neievērošanu pārkāpēju sodīja ar naudas sodu. Brāļi Joškāni bijuši lieli
dziedātāji. Kādā zaļumballē sākuši dziedāt divdomīgas dziesmas. Policists Birze
klāt un katram liek samaksāt divi lati sodu par nepieklājīgu uzvedību. Ozolkalna
zaļumballēs puiši bieži sakāvušies meitu dēļ, kuras nevarējuši padalīt. Ozolkalnā
notika ļoti daudzas zaļumballes – gan ar priekšnesumiem, gan bez tiem, bet par
tām lai raksta paši zasieši. Vienmēr spēlēja ragu pūtēju orķestris, jo zasieši bija
muzikāli cilvēki un pašiem bija savs pūtēju orķestris. Ozolkalna Jāņu zaļumballes
atceras kā jautrākās, līksmākās, skaistākās, kuras neizgaist no atmiņas.

Zaļumballe nenotika
1940. gada pirmsjāņu laiks bija padevies saulains un karsts. Vīri jau sāka gudrot
par siena pļaušanu, tikpat par Jāņu svinēšanu. Tā laika avīze “Jaunākās Ziņas”
rakstīja par Dziesmu svētkiem Daugavpilī. Tas bija ļoti svarīgs notikums, jo
svētkos piedalījās dziedātāji no visas Latvijas, arī no Zasas pagasta Mežgala koris.
Laikraksts rakstīja, ka piedalīsies arī valsts prezidents Kārlis Ulmanis.
Pēkšņi 17. jūnijā paklīst ziņa, ka Latvijā iebrauc krievu tanki. Tajā laikā avīze bija
vienīgais ziņu avots. Notikumi risinājās strauji – likvidēja aizsargu organizāciju,
atņēma tiem ieročus, likvidēja policiju, tās vietā nodibināja palīgdienestu (PD).
No Dziesmu svētkiem pārnākušie stāstīja par šausmām, ko redzējuši, – krievu
tankus, automašīnu kolonas, kuru kravas kastēs sēdējuši kareivji ar durkļotām
šautenēm. Tas viss ļaudīs radīja dziļas pārdomas un bailes.
Apsīka gatavošanās Jāņu zaļumballei Ozolkalnā. Iestājās tāds kā pagurums, cilvēki
kļuva ļoti drūmi, bailīgi. Neskanēja līgo dziesmas, nedega jāņuguns. Ozolkalns
klusēja. Zaļumballe nenotika. Tā nenotika vairākus gadus.

◆
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AUSMA RUBĻEVSKA (1942), Slates novadpētniece, atmiņas sēļu
izloksnē uzrakstītas 2010. gadā (fragmenti no manuskripta
“Teikas un nostāsti”)

Par ballēm
Arī tis beja sen laikus atpakaļ. Veira tāvs un viņa brōls dzeivava kotris Slota citā
golā, bet obi spēlēja orķestrī. Tauru mūziku agrōk sauce par rogu mūziku. Ja poute
tauri, teice, ka spēlej rogu. Vīns brōls beja garōka auguma un spēlēja lelōku tauri –
tam īdeve uzvārdu Rogs. Ūtris brōls beja mozōka auguma un spēlēja mozōku
tauri – tam īdeva uzvōrdu Radziņš. Kas par tū, ka uzvārdi nabeja vīnōdi – rodi
tikpat bejōm. Tōs taures jau beja cīši vacas, un salaseitas vai īmaineitas nu kōdīm
kara vai muižu orķestrīm. Lustēt ta gribēja visi, eipaši jaunī.
Balles taiseja pavasarī un vosorōs – zaļumūs Ataugōs, Lejas Vacumā, arī saiminīku
iztukšūtojūs labeibas škouņūs. Ataugōs sagōja Zosa puses jaunī, tōpat nu
Akmeņōrēm, Ģērķānīm, nu Dignōjas gola, nu Slota, nu Seiļīm. Tur tika sprīsts
1905. g. par Asares muižas dadzinōšanu, par Zosa muižas dadzinōšanu.
Meitīši doncava brunčus ar sorkonōm bantēm pīšautōm pi lindraku apakšas,
sorkonas jūstas apsējušas. Puišīm pi capures beja sorkonas puķes pīspraustas vai pi
svōrku atlūka sorkonas banteites, dažam pat linu bikses beja sorkonas pōrkrōsōtas.
Uz ballēm gōja borēm vīn, borēm vīn – cits citu vilka liedzi. Sasataiseja bors nu
Slota un gōja uz Ataugōm. Dažu reizi bors ar boru izakōve – bīžōk tis nūtika
smukōkū, lustīgākū meitu dēļ. Puiši navarēja padaleit.

◆

Zaļumballes parasti notika sestdienās, vasaras mēnešos. Pirms balles parasti nekas
nenotika, bija tikai zaļumballe. Zaļumballes notika pašā Ūziņu centrā – Ūziņu
parkā. Līdz karam balles un visi pārējie pasākumi daudzus gadu desmitus notika
Svētes upes krastu ieskautajā Jekstu māju līcī. 1927. gadā Ūziņu centrā Piensaimnieku biedrība iestādīja parku. 1938. gadā parks tika iesvētīts un atvērts apmeklētājiem. Kopš tā laika zaļumballes notika jaunstādītajā parkā.
Mūzika visbiežāk bija pūtēju orķestris. Bieži spēlēja kaimiņu pagasta kolhoza
“Ziedkalne” pūtēju orķestris. Muzikantiem bija klāts galdiņš. Dažreiz spēlēja
kolhoza “Straume” muzikanti. Tie iebrauca parkā ar smago mašīnu “GAZ”, kuru
novietoja vienā laukuma stūrī. Muzikanti spēlēja, sēžot augšā mašīnas kravas
kastē. Zaļumballes mūziku sauca arī par ragu mūziku. Visbiežāk tika dejots valsis,
dejoja arī fokstrotu, tango un citas dejas. Bija gan aplausu dejas, gan dāmu dejas.
Bija arī tā, ka puisis nāca meiteni lūgt, bet tā aizmuka, jo puisis nepatika.
Parka vidū, lielajā laukumā tika nopļauta zāle, ievilkts apgaismojums no 100 m
attālās pienotavas ēkas, tika ierīkoti soliņi. 1970. gados vienu laiku parka stūrī bija
no dēļiem uzbūvēta grīdiņa muzikantiem. Biļete uz balli maksāja 50 kapeikas.
Kad satumsa, tad viens otrs, protams, iespruka bez biļetes! Biļetes tika tirgotas
parka labajā stūrī pie galdiņa.
Kad bija bufete, tad tirgoja alu, zivis – nēģus, zušus. Zuši maksāja dārgi – 3 rubļi
kilogramā. Kad bufete nebija, tad veikals bija atvērts ilgāk nekā parasti.
Zaļumballes beidzās ap vieniem diviem naktī vai arī vēlāk. Kad muzikanti
piedzērās – balle beidzās… Kad balle beidzās, visi gāja mājās. Stiprāk sareibušie
pārgulēja turpat parkā uz soliņa vai krūmos.

Visādi notikumi zaļumballēs
GUNITA KULMANE, Jelgavas novada Zaļenieku pagasta Ūziņu
bibliotēkas vadītāja, ULDA STRAZDIŅA un vietējo vīru atmiņas
pierakstījusi 2018. gada maijā

Zaļumballes Zaļenieku pagasta Ūziņos
Mans tētis Uldis Strazdiņš (dzimis 1943. gadā) zaļumballes apmeklējis, vēl puika
būdams. Tas varēja būt pats 1960. gadu sākums. Kā viņš stāsta, ar tādiem pašiem
puikām pilni krūmi bijuši. No sākuma braukuši ar velosipēdu. Kad sāka dzert
un meitās iet, tad uz ballēm gāja ar kājām, lai pēc tam var meitas pavadīt. Pēdējā
zaļumballe apmeklēta 2000. gadā Ūziņu parkā. Pēdējos gadus, pēc 1990. gada,
zaļumballes rīkoja kapusvētku dienā.
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Daži vecāka gada gājuma vīri Ūziņos atminas, ka zaļumballes laikā varēja nopirkt
luksusa preces – nēģus, alu, šņabi. Tirgojās vietējā veikala bodnieks. Kad kolhozs
rīkoja zaļumballes, tad bieži vien par velti bija alus muca. Ja pietrūka, tad varēja
alkoholu nopirkt bufetē.
Ja gribēja, lai muzikanti spēlē ilgāk, tad viens ar cepuri apstaigāja balleniekus, lai
samet naudu muzikantiem.
					

◆
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ILZE SPRIŅĶE, Ventspils novada Usmas bibliotēkas vadītāja,
LIGITAS MIŠKAS atmiņas pierakstījusi 2018. gada aprīlī

Usmas pūtēju orķestris
Stāstīja bijusī usminiece Ligita Miška (Spriņķe): “Usmā bija pūtēju orķestris. Tāds
bijis arī orķestra nosaukums. Pēc kara atjaunots 1947. gadā. Pastāvējis aptuveni
līdz 1965. gadam. Mēģinājumi notikuši Krastiņos, arī Pumpuros. Orķestri vadījis
Jorens Vīgants no Krastiņiem, viņš spēlējis klarneti un akordeonu. Fricis Gāliņš
no Pumpuriem šajā orķestrī spēlējis vijoli, klarneti, spēlējis arī Ugāles pūtēju
orķestrī. Apcietināts 1948. gada septembrī, izsūtīts, pazudis bez vēsts. Usmas
skolas skolotājs Voldemārs Reisners no Elkiem spēlējis akordeonu, trompeti,
arī klavieres. Orķestrī spēlējis arī skolotāja dēls Pēteris Reisners, kurš noslīcis
1958. gada jūnijā. Mārtiņš Gailis no Cīruļiem spēlējis trompeti. Ja bijis
nepieciešams, pie orķestra bungām sēdusies viņa dzīvesbiedre. Valts Indriksons
no Klajumiem sitis bungas, 1949. gadā izsūtīts, kad atgriezies no izsūtījuma, tas
bijis 1956. vai 1957. gadā, turpinājis spēlēt.
Zaļumballes pirmskara periodā rīkotas pie Elku liepas, vēlāk, pēc jaunās skolas
uzcelšanas, laukumā pie Usmas tautas nama (pa kreisi no tā).”

SIGNE PUCENA (1973), tradicionālās kultūras pētniece, atmiņas
uzrakstījusi 2018. gada maijā

Rindā pie mammas “Mežābeles” bufetē
Man pašai atmiņas par zaļumballēm vai vienkārši ballēm zaļumos vispirms saistās
ar manu mammu. Viņa strādāja “Mežābelē” par grāmatvedi – bija tāds ļoti lepns
restorāns kādreiz Skrundā, kas bija līdzīgā stilā kā tagad “Lido” ēstuves. Viņa
mani audzināja viena, un ar algu laikam nepietika, tāpēc bieži brauca ar bufetēm
dažādos izbraukumos – gadatirgos un zaļumballēs. Kad jau biju lielāka, tāda ap –
divpadsmit trīspadsmit gadiem, tad dažreiz viņa ņēma mani līdzi.
Atceros, ka pirms braukšanas vārīja lielus katlus ar kafiju un bēra jau cukuru klāt –
toreiz man garšoja kafija ar cukuru, jo bez cukura reti kurš dzēra. Kādreiz kafija
laikam nebija tik ļoti pieejama, un cilvēki stāvēja rindās pēc kafijas. Arī pēc šašlika
stāvēja – šašlika smaržu ar etiķīti vēl tagad labi atceros.
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Ja man ko vajadzēja pajautāt mammai, man bija jāstāv rindā, lai tiktu klāt, jo
parasti pie bufetes bija ļoti daudz cilvēku, un, ja stāvēju malā, tad bija ilgi jāstāv,
drīzāk bija, rindā pastāvot.
Par stipriem dzērieniem neatceros, bet atceros, ka dažreiz bija importa konfektes
“Julia”, ko vēl tagad somu “Karl Fazer” ražo. Kad dažreiz veikalu plauktos tās
redzu, atceros “Mežābeles” bufetes.

Dīdžeji Skrundas zaļumballēs
Kad jau biju lielāka ballēs gājēja, ap 80. gadu beigām, katru sestdienu uz
Skrundas pilskalnu noteikti vajadzēja tikt. Tā kā toreiz jau gatavojos uz
lietišķajiem (Lietišķās mākslas vidusskola Liepājā), tad uz katru balli šuvu jaunu
tērpu. Audumu izvēle jau nekāda nebija, lielākoties dažādi katūni, bet modeļu
izvēlē – ļoti ietekmējos no tā laika “Rīgas Modēm” un vēlāk no Birmaņa un
Rūķīša nepieradinātās modes teātra.
Katru nedēļas nogali bija balles. Ja spēlēja kāda grupiņa – forši, ja dīdžejs – vēl
labāk! Toreiz dīdžejiem bija dažādi ārzemju mūzikas ieraksti, ko oficiāli ļoti
reti pārraidīja un ko varēja dabūt tikai pa blatu, kaut ko arī skaņu ierakstu
studijās – bija tādas, kur tu varēji atnākt ar savu kasetīti un pēc saraksta izvēlēties, ko lai ieraksta. Vēl caur šādiem dīdžejiem tika izplatītas sliktas kvalitātes
melnbaltās fotogrāfijas ar dažādu ārzemju grupu foto. Atceros, ka man toreiz
tika “A-ha”, jo bija jāņem, kas nu bija.

Uz balli tikai pēc sīpolu izravēšanas
Toreiz mana mamma ar mana klasesbiedra mammu bija iesākušas sīpolu audzēšanu Skrundas militārās pilsētiņas armijas daļai. Es jau mācījos Liepājā un sestdienās, svētdienās braucu mājās. Tad bija jāravē tie sīpoli. Bet – kad jau pilskalnā
vasaras vakaros sāk skanēt mūzika, kāda vairs ravēšana prātā! Tā kā bija stingri
noteikts, ka jānoravē, tad jau daļa klasesbiedru nāca talkā, lai varētu visi uz balli
tikt. To mana mamma mācēja nostādīt, bet tad arī saorganizēja, lai visi talcinieki
būtu paēduši.
Un tad pēc ballēm tā ilgā staigāšana un visu vadīšana mājās! Sākumā jau visi
klasesbiedri visus vadīja, vēlāk jau pa pāriem – puisim noteikti bija jāpavada
partnere mājās, ja līdz pēdējai dejai kopā dejots.

◆
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INĀRA KALNARĀJA, Liepājas folkloras kopas “Atštaukas” vadītāja,
atmiņas uzrakstījusi 2018. gada jūnijā

Balles dažādos laikos
Manā bērnībā, 50. gados, balles notika Skābaržkalnā. Visa ģimene izklāja zālē
savu deķīti, nolika groziņus un ballēja. Braucām arī uz Aizputi – Misiņkalnu
un uz suitiem – Zieduleju. Abos virzienos ar vilcienu. Suitos pirms ballēm bija
Liepājas teātra izrādes. Es tagad tik tālu nedotos uz balli!
Patstāvīgi uz zaļumballi devos, kad man bija kādi 14 gadi. Grobiņā, kolhozā
“Ālande” Friča birzī. Protams, bija pūtēji, izvietoti uz smagās mašīnas platformas.
Latviešiem jau pazīstami divi ritmi – valsis un šīberis. Galvenais muzikants bija
buņģieris, jo pūtējiem ik pa laikam jāiestiprinās. Otrā dienā man, skuķim, likās
interesantas rudzu laukā izrullētās “istabiņas”. Puiši, protams, neiztika bez dūru
vicināšanas, bet tikai līdz pirmajam asintiņam, tad kautiņu pārtrauca. Gribīgākās
meitas parasti brucinājās puišu bariņā. Godīgākās sēdēja kaut kur tālāk un gaidīja,
kad uzlūgs.
Grobiņā ļoti plaši svinēja Līgo svētkus līdz brīdim, kad uzradās Arvīds Pelše.
Atceros, ka gājām cauri “nomirušajai” Grobiņai uz laukiem pie vecāsmammas.
Dīvaina sajūta. Pēc tam grūti bija atkal atsākt svinēt. Tradīcija pārtrūka. Nebija
vairs tā vēriena.
Toties, laikam ejot uz priekšu, ballēs arvien vairāk notika “plostošana”. Galvenais
bija bufetes. Tajās varēja dabūt to, kas dažbrīd nebija pat veikalos. Pamatā tomēr
ķilavu maizītes un šņabis “Moskovskaja”, vēlāk pievienojās vīni “Agdam” un
“Solncedar”. Pūtējus nomainīja estrādes ansambļi. Mainījušies arī joki un citu
izāzēšana. Tēvs stāstīja, ka pēc ballēm pārjūguši zirgu ilksis pie stadulām tiem
večiem, kas aizsēdējušies. Nākamā paaudze, dodoties no balles, apmainīja iestāžu
šiltes. Vēl nākamie jau sita un dauzīja, ko tik ieraudzīja. Kas notiek tagad?

◆

SANTA GRABOVSKA, Liepājas folkloras kopas “Atštaukas” dalībniece,
atmiņas uzrakstījusi 2018. gada jūnijā

bundzinieku. Balles iesākumā bieži bija Skatres astoņgadīgās skolas skolēnu
priekšnesumi – gan ansambļi, gan solisti. Kad ciema bērni savu uzstāšanos bija
beiguši, tad sākās pieaugušo dejas – bērni un pusaudži spēlēja paslēpes, sunīšus,
kaitināja ciema vecīšus, kas sēdēja malā un vēroja dejotājus.
Bija arī improvizēta bufete – ballētāji ņēma līdzi savus groziņus. Balles bija bieži –
katru otro nedēļas nogali. Gandrīz visi dejotāji dziedāja līdzi šlāgeriem.
Mana piedalīšanās zaļumballēs beidzās 1967. gadā, jo piedzima mana vidējā māsa
un es uzņēmos aukles pienākumus.

◆

VALENTĪNA RUCIŅA, Zvirgzdenes tautas nama vadītāja,
ANNAS JUŠKĀNES atmiņas pierakstījusi 2018. gada aprīlī

Večerinkas Dzērvju sādžā
Manas mammas Annas Juškānes (Rudovičas), dzimušas 1928. gadā, atmiņas par
zaļumballēm Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta Dzērvju sādžā.
Večerinkas apmeklētas uzreiz pēc Otrā pasaules kara: “Latgalē zaļumballes nesauca par zaļumballēm, bet par večerinkām. Večerinkas notika visu gadu, izņemot
gavēņa un adventa laiku, tikai svētdienās, jo svētdiena domāta atpūtai. Tās parasti
rīkoja mājās, kurās bija liela istaba bez mēbelēm, lai apkārt sienām varētu salikt
solus. Tādas mājas bija turīgākiem ļaudīm. Vasarā večerinkas notika pie mājām,
kur bija lieli, līdzeni pagalmi. Večerinkas apmeklēja jaunieši un vecāka gājuma
sievas, jo tām ļoti gribējās parunāt par jauniešiem, zināt, kurš puisis kuru meiteni pavadīs uz mājām. Elektrības tajā laikā nebija, izmantoja petrolejas lampas.
Ja nebija petrolejas, tās vietā izmantoja taukus. Večerinkās spēlēja vietējie muzikanti, galvenokārt stīgu instrumentus – balalaiku, vijoli, cītaru. Reti kuram bija
garmoška. Spēlēja jautrus dančus. Visiemīļotākās bija polkas, tad krakovjaks, karobočka, padespans, vengerka. Kad muzikanti atpūtās, organizēja dažādas spēles.
Par katru nākamo večerinkas vietu un laiku vienojās večerinkas beigās, jo afišu
nebija. Pēc kara sādžā nebija neviena, kuram būtu fotoaparāts, tāpēc večerinkas
netika iemūžinātas.”

◆

Balles Bernātos
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Mani vecāki ņēma mani līdzi uz zaļumballēm, kas notika Bernātos – pļaviņā,
meža malā, aiz kafejnīcas “Dzintariņš”, blakus ceļam, kas ved uz Krūmu kapiem.
60. gadu vidū spēlēja ciema kapela, kuras sastāvs balstījās uz akordeonistu un
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