
       1994. gada rudenī Vijciema tautas namā pēc vairāku gadu 

pārtraukuma tiek izveidots vidējās paaudzes deju kolektīvs. To vada Rita 

Motuka. Ar dejām piedalījāmies kultūras pasākumos pagastā, Valkā, kā 

arī dejojām vidējās paaudzes deju kolektīvu salidojumā Limbažos. Rita 

kolektīvu vadīja 2 gadus, pēc tam vadītājs bija Atis Zariņš. Tika apgūtas 

daudzas skaistās dejas, dejots Kuldīgā, kur notika vidējās paaudzes deju 

kolektīvu salidojums. Vienmēr piedalījāmies pagasta rīkotajos 

pasākumos. Šis laiks arī paliks atmiņā ar to – vai būs lemts piedalīties 

lielajos Dziesmu un Deju svētkos Rīgā? Deju kolektīvu skatē tika 

paziņoti rezultāti, un mēs bijām to laimīgo vidū, kuri tiek uz XXII 

vispārējiem latviešu Dziesmu un XII Deju svētkiem 1998. gadā. 

       Mums tas izdevās! Pirmoreiz pagasta deju kolektīva pastāvēšanas 

vēsturē – Vijciema deju kolektīvs brauc uz lielajiem svētkiem! Tas ir kaut 

kas neaizmirstams, saviļņojuma asaras acīs! Tautas deju nodejo 2-3 

minūtēs, bet tā tiek iestudēta vairāku mēnešu garumā. Taču šajā brīdī, kad 

skan skatītāju aplausi un atbalsts, ir milzīgs prieks un gandarījums par 

paveikto, ir sajūta – jā, tas ir tas, kas mums jādara, – mums jānes deja 

tautās, mums jālepojas ar to. 

       Sākot ar 1998. gada rudeni, vidējās paaudzes deju kolektīvu sāk vadīt 

Anda Kalniņa. Šajā laikā arī kolektīvs iegūst nosaukumu „VIJA”. Kopā 

ar Andu esam piedalījušies vēl divos lielajos svētkos: 2003. gadā – XXIII 

Vispārējos latviešu dziesmu un XIII deju svētkos, 2008. gadā – XXIV 

Vispārējos latviešu dziesmu un XIV deju svētkos. Tie ir neaizmirstami 

mirkļi, kuru dēļ vien ir vērts dejot!  

       Pa visiem šiem gadiem esam uzstājušies gan tuvākās, gan tālākās 

vietās, vienmēr esam piedalījušies pagasta tautas nama rīkotajos 

pasākumos. 



       Esam dejotāju ģimene. Es un vīrs Gints dejojām vidējās paaudzes 

deju kolektīvā „VIJA”, bet bērni dejoja skolēnu, vēlāk arī jauniešu deju 

kolektīvos. 

       Siltas atmiņas ir par koncertu, kurā tika izdancota „Kreicburgas 

polka” dejoja mātes un meitas (mātes no vidējās paaudzes deju kolektīva 

un meitas – no jauniešu deju kolektīva). 

       Šie bija skaisti gadi, skaistas dejas. Tā bija atpūta no ikdienas rūpēm. 

 

 

INESE JIRGENSONE, pirmsskolas skolotāja, dejoju vidējās paaudzes 

deju kolektīvā no 1994. – 2008. gadam. 

 


