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– Dažādi. Protams, ka katru 

gadu līdz ar iepriekšējās reizēs re-
dzētajiem ir arī jaunas «zvaigznītes». 
Individuālie izpildītāji biežāk «atkār-
tojas», jo viņiem ļoti patīk piedalīties. 
Īpaši tie, kuriem labi sanāk, vienkārši 
vairs negrib nokāpt no skatuves. 

– Mēs esam nonākuši līdz 
Ziemassvētku koncertam. Cik ilgi 
jau noris šādi koncerti, un ar ko 
īpašu dalībnieki pārsteigs šogad? 

– Šādi pasākumi notiek jau 
diezgan sen. Ja skaitām tikai lielos 
Ziemassvētku koncertus, tad šis ir jau 
14. gads, kad skatītājiem tiek rādīta 
apjomīga programma. Mūsu saru-
na notiek dienu pirms koncerta, jo 
tas tiek ierakstīts iepriekš, tātad tā 
nebūs televīzijas tiešraide, bet mēs 
joprojām esam lielā neziņā, kādas 
korekcijas visā notiekošajā būs radī-
jusi pandēmija. 

Šogad situācija ir īpaša, tāpēc arī 
koncerts atšķirsies. Visi dažādu aps-
tākļu dēļ nevar piedalīties, tāpēc viņi 
sūta mums video. Šoreiz atbrauks 
tikai pieaugušie – individuālie solisti. 
Visas grupas ir, kā saka, atliktas. Koris 
nedrīkst ierasties, deju un ritma gru-
pas gatavo video. 

– Vai jūsu pieredze apliecina, 
ka nav daudz tādu cilvēku, kuriem 
šādu koncertu pagrūti skatīties? 
Ir taču dzirdēts, ka dažs labs saka 
– ieslēdz programmu, noziedo un 
izslēdz. 

– Iespējams, ka tā gadās. Var būt 
sarežģīti vērot to, pie kā cilvēks ik-
dienā nav pieradis. Faktiski, to darot, 
viņš nonāk diskomforta zonā, un ne 
katrs vēlas to piedzīvot, tāpēc no šāda 
veida emocijām vienkārši izvairās. Tā, 
protams, ir ļoti personīga izvēle «pie-
dalīties» vai ne. Bet, ja raidījumu no-
skatās vidēji 100 tūkstoši interesentu, 
tad tas rada vienu no augstākajiem te-
levīzijas piedāvājumu reitingiem. Ļoti 
daudzi izvēlas atkārtojumu, internetu, 
interaktīvo televīziju, kad viņu skaits 
vispār netiek fiksēts. Es domāju, ka 
tas viss rāda, ka koncerts ir pietiekami 
populārs... Cik es esmu pētījusi audi-
torijas attieksmi, kas ir bijusi klātienes 
koncertos, cilvēki to visu vērtē ļoti po-
zitīvi. Protams, ka skatītājiem ir dalītas 
jūtas – gan žēlums, gan prieks, kas nu 
kuram dominē. 

– Cilvēki ar īpašām vajadzī-
bām, festivālos un koncertos sa-
tiekot sev līdzīgus un redzot, ka arī 
citiem dzīve itin nemaz nav viegla, 
jūtas pilnīgi citādi nekā ikdienā. 

– Tas ir pēc principa «savējie sa-
pratīs». Kāpēc viņi tik ļoti grib doties 
uz vasaras nometnēm, gaidot tās 
kā tādu paradīzi? Tas tāpēc, ka tur 
var satikt draugus, justies brīvi, būt 
pieņemtiem tādiem, kādi ir. Neviens 
nekritizē. Visi šajā savā vidē jūtas ļoti 
labi. Protams, ka cilvēki ar īpašām 
vajadzībām nonāk atšķirīgās situāci-
jās dzīvē, ir citādi, bet mēs viņiem 
dodam dažādas iespējas, kas palīdz 
veicināt personības izaugsmi un ie-
drošina dzīvot svešajā un brīžiem 
biedējošajā «ārpasaulē». 

– Ļoti bieži cilvēki ar īpašām 
vajadzībām daudz sapņo, iedo-
mājoties, par ko viņi gribētu kļūt. 
Piemēram, Diāna Ponaskova, kuru 
daudzi jau pazīst, tiešām strādā, 
ir pozitīvi noskaņota. Tādiem, kā 
viņa, ir mērķi, sapņi, viņa nesēž 
mājās un neraud par to, ka Dieviņš 
kaut ko nav iedevis, bet tiešām 
cenšas baudīt dzīvi, cik nu vien ir 
iespējams.

– Diāna noteikti nav 
vienīgā, mums ir vēl citi 
tādi jaunieši, kas tieši tā 
arī dzīvo, izmantojot sa-
vus talantus un spējas. 
Sasniedz ļoti labus rezul-
tātus konkursos, pieda-
loties kopā ar parastiem 
bērniem, piemēram, 
mūzikā, beidz vidussko-
lu, studē augstskolās. Tas 
ir redzams sasniegums. 
Piedalīties festivālā «Nāc 
līdzās!» Diāna sāka, kad 
viņai bija seši gadi, un 
mēs viņu visu laiku ie-
drošinājām. Tas jau arī ir 
mūsu uzdevums stiprināt 
šo bērnu un jauniešu pa-
šapziņu, parādīt, ka viņi 
ļoti daudz ko var. Būtībā jau nekur 
citur viņus neaicina piedalīties. Tāpēc 
var teikt, ka festivāls «Nāc līdzās!» 
un šis Ziemassvētku raidījums notiek 
tieši tāpēc, lai «izceltu šos cilvēkus 
saulītē». To darot, mēs cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām esam iedevuši 
ticību saviem spēkiem.

– Kur jūs pati smeļaties spēku 
izbraukāt uz visiem festivāliem, ar 
visiem kontaktēties?

– Man bieži uzdod šo jautājumu, 
un es vienmēr saku, ka tā īsti nezi-
nu. Domāju, ka tā ir dabas dāvana, 
varbūt manī ir pietiekami kosmiskās 
enerģijas, kas ļauj daudz paspēt un 
izdarīt. Iespējams, ka man vienkārši 
ir cīnītājas raksturs, un es cenšos par 
katru cenu īstenot savas idejas. 

Kad radās doma organizēt šādu 
pasākumu, es strādāju par horeogrāfi 
un man likās, ka šie cilvēki taču no-
teikti arī kaut ko var izdarīt, ka viņiem 
ir talanti un nav jābūt neredzamiem, 
nostumtiem kaut kur maliņā, bet 
viņu varēšana ir jāparāda pasaulei. 
Tas ir tikai godīgi, ka tiek ievērots 
vienlīdzības princips, nevienam ne-
nodarot pāri. Un šāda pārliecība lai-
kam man liek darboties. Ir jaunieši, 
kas satikušies mūsu korī, piemēram, 
kāda neredzīga meitene prasīja pui-
sim, kas ar viņiem notiktu, ja nebūtu 
«Nāc līdzās!».  «Grūti iedomāties, kā 
būtu, ja nebūtu,» tā puisis. Un tad ir 
skaidrs, ka jāstrādā, jo šiem cilvēkiem 
tas ir vajadzīgs.

– Ko izsaka šie vārdi «Nāc lī-
dzās!», kāpēc tika izvēlēts šāds 
fonda nosaukums?

– Tieši to tas arī nozīmē – nāc 
man līdzās! Uz skatuves, uz izstāžu 
zāli, dzīvē, visur. Nāc līdzās!

– Kāds parasti ir koncerta da-
lībnieku vecums?

– Viņi ir ļoti dažādi, var piedalīties 
visi vecumā no 5 līdz 50 gadiem un 
pat vairāk, lai tikai ir vēlēšanās ko 
darīt un būt kopā. 

– Tātad piedalās arī pieaugu-
šie, ne tikai bērni. 

– Sen jau. Bet, kā es jau teicu, šī 
gada koncertā uzstāsies tikai pilnga-
dīgi jaunieši.

– Jums ir ne tikai laureāti, bet 
arī «zelta laureāti».

– Tie ir paši labākie. Dalībniekiem, 
kas četrus gadus bijuši laureātu 
godā, piešķiram «zelta laureāta» no-
saukumu.

– Cik jums ir zelta laureātu? 
– To es jums tagad nevaru pa-

teikt, jo viņu skaits un sastāvs mai-
nās. Lai iegūtu šo pagodinājumu, 
arī nākamajā gadā jāsniedz tikpat 
augsts līmenis, bet, ja viņi, tā sakot, 
atkrīt atpakaļ, tad kļūst par parastiem 
ierindniekiem un, lai saņemtu laureā-
ta titulu, cīnās atkal no jauna. 

– Jūs jau minējāt, ka šis gads ir 
ļoti sarežģīts un koncertā piedalī-
sies tikai pilngadīgie, bet kā vispār 
tas ietekmējis fonda darbību? 

– Nav viegli, kā jau visiem, kas 
saistīti ar kultūru. Paldies Dievam, mēs 
paspējām – vēl pirms tam, kad pan-
dēmijas dēļ viss apstājās, notika trīs 
reģionālie festivāli. Pēdējais – Jelgavā. 
Beidzās koncerts, mēs ieslēdzām tāl-
ruņus un redzējām, ka valdības locekļi 
pēc sēdes paziņo, ka ir sācies ārkār-
tas stāvoklis. Tāpēc pēdējo Latgales 
festivālu organizējām digitāli, un tie 
dalībnieki, kuri ir pieraduši rīkoties ar 
jaunajām tehnoloģijām un spēja ie-
saistīties, atsūtīja video ar savu priekš-
nesumu ierakstiem. Protams, ka daļa 
bērnu to nevarēja izdarīt, jo vienkārši 
nedrīkstēja pulcēties. Un mums atkal 
laimējās, mēs pārcēlām pavasara liel-
koncertu uz septembri, jo sapratām, 
ka maijā vēl neko tādu nedrīkstēs.

Pasākums notika, lai gan visi 
gribētāji nevarēja piedalīties, jo 
bija skolas, kas iebilda un nelaida 
savus audzēkņus. Skolotāji gan bija 
ļoti bēdīgi, jo visu gadu strādāju-
ši, gatavojuši priekšnesumus, šuvuši 
kostīmus un tagad to visu nevarēja 
parādīt skatītājiem. Tas ļoti traucēja. 
Nerunājot nemaz par situāciju šo-

gad, kad koris nevar nākt kopā un 
dziedāt, jo atkal ir pasludināts ār-
kārtas stāvoklis. Pēdējoreiz paguvām 
padziedāt rudenī, nopriecājāmies, ka 
esam sagatavojušies Ziemassvētku 
koncertam. Tagad ir skumji. Bet neko 
nevaram darīt. 

– Jo līdz pēdējam brīdim neko 
īsti nevar zināt – kā saka, mēs dzī-
vojam nevis pa dienām, bet pa 
stundām.

– Tieši tā. Tāpēc es visiem saku – 
es neko nestāstīšu, kamēr notikums 
nebūs īstenojies. 

– Tā jau no mūsu sarunas izriet, 
ka jums tiešām ir darba pilnas ro-
kas un nemaz neatliek laika kaut 
mazliet atslēgties un atvilkt elpu.

– Kāda šobrīd var būt atpūta! Tik 
daudz darba!

– Ko jums sarunas nobeigu-
mā gribētos novēlēt visiem šajos 
Ziemassvētkos?

– Es gribētu Ziemassvētkos vi-
siem vēlēt veselību! Cik nu iespē-
jams, mēs varam sargāt sevi un savus 
tuviniekus. Bet, neskatoties uz visu, 
kas tagad notiek, jācenšas tomēr 
saglabāt možu garu un neļauties 
depresijai, jo tāds noskaņojums saēd 
cilvēku. Ja sāk domāt sliktu, tad arī 
dzīvē rodas daudz vairāk negāciju. 

Vienmēr ir jābūt pārliecībai, ka viss 
izvērtīsies labi. Svarīgi, lai mēs pan-
dēmijas laikā esam pietiekami saprā-
tīgi un piesardzīgi, cenšamies sevi 
un citus, cik iespējams, nepakļaut 
saslimšanas riskam. Cilvēki arī šajā 
sarežģītajā situācijā rīkojas ļoti dažā-
di – ir tādi, kas tiešām uzmanās, bet 
citiem atkal ir pilnīgi vienalga.

– Es domāju, ka šajā ziņā mēs 
ļoti daudz ko varam mācīties no 

cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām, kas tiešām skatās 
uz daudzām lietām pilnīgi 
citādi, ka viņos ir tāds ne-
parasts pozitīvisms.

– Protams, ka ne visi, bet 
ļoti daudzi izstaro neparastu 
spēku un gaišumu. Mēs fon-
dā vienmēr cenšamies, lai, 
kopā gatavojot uzstāšanos, 
visi nonāktu uz tāda pozi-
tīva viļņa. Mūsu darbībai ir 
sava specifika, jo visu, kas 
saistīts ar kultūru un mākslu, 
jau nevar izmērīt. Tā pievie-
notā vērtība šajā gadījumā 
ir pats radīšanas process, 
spēja kaut ko dot citiem, 
kas savukārt veido ticību 
saviem spēkiem. Mūsu kon-

certos iesaistīto bērnu un jauniešu 
ģimenes tik ļoti priecājas par savējo 
varēšanu tāpēc, ka tās nekad mūžā 
nebija iedomājušās, ka viņu bērns 
varētu uzkāpt uz skatuves, kaut ko 
darīt publiski. Vecāki šādos brīžos 
burtiskā nozīmē raud no saviļņoju-
ma. Es vienmēr saku, ka arī pati esmu 
laimīgs cilvēks, jo varu darīt kādu citu 
laimīgu kaut vai uz īsu brīdi. Tas ne-
maz visiem nav dots. Esmu redzējusi 
šīs asaras, tas ir vienkārši fantastiski. 
Arī skolotāji, kas šajos bērnos ir iegul-
dījuši milzīgi daudz, redz rezultātu 
un gūst gandarījumu. Tas arī man 
rada prieku un dod spēku un stimulu 
strādāt tālāk. 

– Lai tad jums nepietrūkst spē-
ka Jaunajā gadā un turpmāk!
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«Nāc līdzās Ziemassvētkos!»
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