
Jumalāni Liepājā 

 
Šogad beidzot atkal bija iespēja visiem folkloristiem tikties klātienē, pulcējoties 

uz 38. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkiem “Pulkā eimu, pulkā teku”.  

Mums ceļš bija ļoti tāls, jo svētki notika Liepājā. Lai gan jāatzīst, ka Timofejam 

un Kasparam ir paticis garais brauciens. Iespējams, ka arī citiem ir tāpat! 

Kur gan cilvēks dodas, kad ir nonācis vēju pilsētā Liepājā? Protams, uz jūru. 

Mēs, Jumalāni, neesam nekāds izņēmums, un, tikko nolikām mantas, gājām skatīties, 

kāda tad jūra ir Liepājā. Tā bija dzirdama pa gabalu! Un tad ieraudzījām bezgalīgu 

ūdens klajumu. Sajūsmai nebija gala! 

Vēlāk pastaigājāmies arī pa pilsētu. Tā kā Liepāja ir ne tikai vēju, bet arī daudzu 

mūziķu dzimtā pilsēta un Latvijas mūzikas galvaspilsēta, te apskatāmi daudzi vides 

objekti, kas atgādina par to, - Latvijas lielākās bungas, Slavas aleja ar ievērojamu 

mūziķu plaukstu nospiedumiem, latviešu leģendārajai grupai “Līvi” veltītais “Spoku 

koks”. 

Bet otrā diena, protams, bija svarīgākā, jo tajā norisinājās folkloras svētki. 

Sākumā visi pulcējās Rožu laukumā uz svētku gājienu. Bija vareni sajust, ka esam daļa 

no lielās folkloristu saimes. Uz Līvas ciema svētku Lielās skatuves notika pasākuma 

atklāšana. Tai bijām gatavojušies, mācoties kopdziesmu “Es uzgāju ganīdama” un deju 

“Rozā polka”. Pēc tam bija daudz citu aktivitāšu, kā piedalīšanās Folkloras kopu 

koncertā uz Mazās skatuves, staigāšana pa izziņas un prieka taku “Saknes jau vējš 

neizplēš”, koncerta “Man pašam lepoties” skatīšanās slavenajā Liepājas koncertestrādē 

“Pūt, vējiņi!”.  

Pasākuma noslēgumā izskanēja tradicionālais novadu koncerts, kurā 

Dienvidlatgales novada programmā bija skanīgā dziesma “Pārkyuns vede vedekļeņu” 

un jestrais dancis “Zam ūzūla nasiedieju”. 

Kā jau ierasts, folkloras svētkos visjautrākā aktivitāte ir danči. Kur visi, tur arī 

mēs! 

Noguruši, bet laimīgi, iespaidiem bagāti, gandarīti par paveikto vakarā 

devāmies mājās. 

Lūk, ko par braucienu un redzēto domā paši Jumalāni: 

• Man ļoti patika dancot un dziedāt, biju arī pārsteigta, ka Liepājā tik 

daudz cilvēku.(Jekaterina) 

• Man viss ļoti patika, jo Liepāja ir skaista un interesanta vieta. Bet 

visvairāk man patika tas, ka varēja iet uz jūru, ka pilsētā ir skaistas un interesantas 

vietas, senas mājas un daudz kas cits.(Signija) 

• Man patika vakarā pastaigāties pa Liepāju, arī brauciens 

patika.(Kaspars) 

• Man patika dejot un tas, ka ilgi braucām. Vienīgi vajadzēja staigāt ļoti 

daudz…(Timofejs) 

• Man ļoti patika staigāt pie jūras. Bija ļoti skaists koncerts. Liepājā bija 

ļoti forši.(Daniela) 

 

 


