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4 I N T E R V I J AI N T E R V I J A

Klāt Ziemassvētki, tātad arī gada sirsnīgākais un emocijām bagātā-
kais labdarības koncerts «Nāc līdzās Ziemassvētkos!». Kā ierasts, to varēs 
redzēt 25. decembrī pulksten 18.20 Latvijas Televīzijas 1. kanālā. Šoreiz 
gan tas sakarā ar Covid-19 pandēmiju un ārkārtas situāciju valstī būs ne-
daudz citāds. Taču vairākas lietas ir nemainīgas. Arī šogad koncertā kopā 
ar tautā mīlētiem skatuves māksliniekiem uzstāsies jaunieši ar īpašām 
vajadzībām, taču ne visi, kam vajadzēja būt, jo epidemioloģiskie apstākļi 
vairs neļāva piedalīties deju grupām, ritma grupām, tādēļ tie, kuri spēja, 
atsūtīja video sveicienus, bet daļa arī to nevarēja, jo mācības jau bija 
attālināti. Diemžēl šogad koncerts notiks bez skatītājiem, tādēļ Fondam 
nebūs nekādu ienākumu, ko nākamā gada laikā varētu novirzīt bērnu 
radošo spēju attīstībai. Atliek vien cerēt uz līdzcilvēku ziedojumiem.

Koncerta organizatore ir fonda dibinātāja, Triju Zvaigžņu ordeņa ka-
valiere SARMA FREIBERGA – viņu tad arī šoreiz satiekam. 

– Sarunas sākumā, lūdzu, ne-
daudz iepazīstiniet ar «Fondu Nāc 
līdzās!»! 

– Fonda pastāvēšanas laiku es 
rēķinu pēc savas formulas, proti, fes-
tivāls «Nāc līdzās!» notiek ik gadu, 
šoziem – 24. reizi, tātad kopš pirmās 
reizes pagājuši 24 gadi, bet orga-
nizācija kā tāda dzimusi neilgi pēc 
tam. Viss sākās ar nelielu labdarības 
akciju Svētā Valentīna dienā, vēlāk 
radās vajadzība tam piešķirt juridisku 
formu, tāpēc arī tika dibināts fonds, 
visu saistījām ne tikai ar cilvēkiem, 
kuriem ir īpašas vajadzības, bet arī 
ar kultūras dzīvi. Notika starptautis-
ki deju festivāli un citas aktivitātes. 
Tagad daudz kas ir mainījies un mūsu 
darbības centrā ir cilvēki ar īpašām 
vajadzībām un Integratīvais mākslas 
festivāls «Nāc līdzās!», kas nākamajā 
gadā svinēs ceturtdaļgadsimta jubi-
leju. Tas no mazās labdarības akcijas 
Svētā Valentīna dienā, palielinājies 
kā sniega bumba, veļoties no kalna, 
apaudzis ar dažādām idejām. 

Jābūt atklātai: sākumā biju ļoti 
bikla un neziņas pilna, jo man nebija 
skaidrs, kādus bērnus uzaicināt, ko 
viņi prot un vai vispār vēlas šādā pa-
sākumā piedalīties. Tikai pakāpeniski 
apstiprinājās, ka dalībnieki pat ļoti 
grib iesaistīties, viņu bija arvien vai-
rāk, tāpēc pavisam drīz festivāls jau 
aptvēra visu Latviju. Tā ka Rīgā vairs 
nespējām to visu noorganizēt, jo gri-
bētāju piedalīties bija pārāk daudz 
un tāpēc pasākumam vajadzētu di-
vas dienas. Bet tas iznāktu par dārgu, 
mēs nespētu tam dabūt naudu. Tad, 
iekļaujoties vienā dienā, organizējām 
atsevišķi reģionālos atlases posmus. 
Tā bija ļoti laba doma. Sākām ar pilo-
tprojektu Daugavpilī, tad arī citviet, 
un bērni jutās drošāk, jo festivāls 
notika tuvāk viņu mājām. Reģionos 
atlasītie labākie izpildītāji devās uz 
Rīgas lielkoncertu, kas tagad atkal 
notiek VEF Kultūras pilī. Tajā izvirza 
12 laureātus. Tā no Lielkoncerta «iz-
aug» «Nāc līdzās Ziemassvētkos!» – 
laureāti tiek aicināti uz Ziemassvētku 
programmu. 

– Tātad, lai sagatavotos 
Ziemassvētku koncertam, viss sā-
kas jau pavasarī...

– Kā jau minēju, vispirms tie-
kamies reģionos. Esam jau tagad 
izziņojuši datumus, kad nākamajā 
pavasarī notiks koncerti. Vispirms 
mēs šīs ziņas nosūtām skolām. Vēl ir 
ļoti daudz laika, bet mācību iestādes, 
biedrības, individuālie dalībnieki jau 
gatavo priekšnesumus. Tātad daudzi 
jau zina, ko darīs. Parasti martā vai 
aprīlī noris minētie atlases koncerti 
reģionos. Nākamgad tos rīkosim ap-
rīlī, jo Covid-19 dēļ marts vēl liekas 
samērā nedrošs. 

– Cik daudzi festivālā piedalās, 
un cik daudzi nonāk līdz lielajam 
koncertam? 

– Dalībnieku ir simtiem, var pat 
teikt, ka gadā vidēji ap tūkstoti. Uz 
Rīgu atbrauc apmēram puse – kon-
certā piedalās vairāk nekā 400 intere-
sentu. Ja ir izstāde, tad, protams, vai-
rāk. Un tad no viņiem mēs izvēlamies 
laureātus. Skaits nav būtisks, jo mēs 
skatāmies, kurš ir labākais priekšne-
sums. Var būt gan viens, gan 25 izpil-
dītāji vienā priekšnesumā, tāpēc arī 
laureātu skaits katru gadu atšķiras.

– Vai visi izpildītāji ir cilvēki ar 
īpašām vajadzībām? 

– Es teiktu, ka 90% – gan bērni, 
gan pieaugušie. Pēdējā laikā esmu 
novērojusi dažas tendences, par ko 
ļoti priecājos. Piemēram, grupas 
priekšnesumā drīkst ņemt dalību 
un, tas ir pat vēlams, arī cilvēki bez 
veselības problēmām un funkcionā-
liem traucējumiem. Un tieši tā jau 
arī ir integrācija, jo viņi visi darbojas 
kopā. Bieži vien arī skolotāji iekļaujas 
priekšnesumā. 

– Kas piedalās festivāla žūrijā? 
– Reģionos žūrijā ir 3–4 cilvēki, arī 

es pati vienmēr esmu tur klāt. Braucu 
uz visiem reģioniem. Pārējie ir kon-
krētā reģiona attiecīgās jomas pro-
fesionāļi, piemēram, vokālajā mākslā 
vai teātra jomā, kas raugās, lai tie, kas 
uzstājas dažādos žanros, būtu priekš-
nesumu sagatavojuši atbilstoši žanra 
prasībām. Lai sniegumus profesionāli 
uzlabotu, esam organizējuši arī sko-
lotājiem kursu, kuros devuši dažādas 
skatuves mākslām nepieciešamās 
zināšanas. Attiecīgi lielajā koncertā 
VEF Kultūras pilī ir lielā žūrija piecu 
cilvēku sastāvā. 

– Sakiet, vai katru gadu festi-
vāla dalībnieki lielākoties ir vieni 
un tie paši? 

SARMA FREIBERGA  
NO «FONDA NĀC LĪDZĀS!»: 

«ES GRIBĒTU ZIEMASSVĒTKOS 
VISIEM VĒLĒT VESELĪBU!»
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