
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības un kultūras iestāžu 

deju kolektīvu kopkoncerts „Danču spēles” 

Dienā, kad pavasara saule spoži spīdēja, debesīs lidoja raibi taureņi un pļavās ziedēja 

pienenes, Tumes kultūras namā sabrauca dejotāji no Tukuma, Smārdes un Lapmežciema, lai 

izdejotu devītās “Danču spēles”.  Kopā bija pulcējušies trīs simti dejotāju, lai priecētu viens otru un 

skatītājus ar īsti pavasarīgiem dančiem.  Prieks par bērnu smaidiem un dejotprieku, kas bija 

vērojams katrā dejā! 

Dejotāju raitos deju soļus un deju rakstus vērtēja komisija, kuras sastāvā bija  Gunta Krecere 

(Slampes kultūras pils vidējās paaudzes deju kolektīva “Namejs” un senioru deju kolektīva “Jumis” 

vadītāja, ilggadēja deju skolotāja), Ieviņa Vītiņa (Tumes kultūras nama mākslinieciskās daļas 

vadītāja),  Anda Zaķe ( Slampes kultūras pils vidējās paaudzes deju kolektīva “Namejs” ilggadēja 

dejotāja). 

Jau devīto reizi dejotāji ne tikai izdejoja savas skaistākās dejas, bet arī cīnījās par koncerta galveno 

balvu – Lielo kausu. Šogad kauss aizceļoja līdzi Smārdes pamatskolas deju kolektīvam “Dzērvītes” 

( skolotāja Ilze Buka). Apsveicam uzvarētājus un novēlam raitu dejas soli! 

Vērtēšanas komisija katram deju kolektīvam piešķīra kvalitātes pakāpi : 

Nr. 
Kolektīva nosaukums/ vadītājs 

 
Punkti Pakāpe 

1. Tukuma Mākslas skolas tautas deju kolektīvs “Luste” 3.klase/  

Madara Augule 

23.5 1 

2. Tumes vidusskolas tautas deju kolektīvs “Rikšiņš” 5.-6.klase/ Ilze 

Buka 

22.5 1 

3. Pūres pamatskolas tautas deju kolektīvs “Pūrīte” 1.-4.klase/  

Inga Kļaviņa – Zariņa 

22.0 1 

4. Smārdes pamatskolas tautas deju kolektīvs “Dzērvītes” 3.-6.klase/ 

Ilze Buka 

21.5 1 

5. Smārdes pamatskolas tautas deju kolektīvs “Dzērvītes” 1.-2.klase/ 

Ilze Buka 

21.5 1 

6. Tumes vidusskolas tautas deju kolektīvs “Rikšiņš” 3.-4.klase/ Ilze 

Buka 

21.0 1 

7. Tukuma 2.vidusskolas tautas deju kolektīvs “Palāsītes” 2.klase/  

Intars Kleinhofs 

20.0 1 

8. Lapmežciema pamatskolas tautas deju kolektīvs 3.-4.klase/ Sandra 

Saltā 

19.5 2 

9. Tumes vidusskolas tautas deju kolektīvs “Rikšiņš” 1.-2.klase/ Ilze 

Buka 

19.5 2 

10. Jaunsātu tautas nama tautas deju kolektīvs “Abavnieks” 3.-4.klase/  

Ina Jackovska 

18.5 2 

11. Tukuma 2.vidusskolas tautas deju kolektīvs “Palāsītes” 1.-3.klase/  

Marlēna Zamulovica 

17.5 2 

12. Tukuma 2.pamatskolas tautas deju kolektīvs “Mare” 2.-3.klase/ Juris 

Poga 

16.5 2 

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde izsaka pateicību Tumes kultūras nama kolektīvam un 

vadītājai Līgai Libergai, Tumes vidusskolas kolektīvam un direktorei Ingai Dāvidsonei.  Paldies 

koncerta rīkotājai un koordinatorei, Tumes vidusskolas deju kolektīva “Rikšiņš” vadītājai Ilzei 

Bukai.  



Paldies dejotājiem, deju skolotājiem par ieguldīto darbu un prieka radīšanu sev un citiem!  Paldies 

izglītības un kultūras iestāžu vadītājiem, pašvaldību vadītājiem par dejotāju atbalstīšanu un 

izaugsmes veicināšanu. 

 

 

Sagatavoja  

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

tautisko deju pulciņu pārraudzības metodiķe 

Madara Augule 


