
BRIGITA BIJONE UN 

VIŅAS SIRDSLIETA-

DEJA



Cilvēki, kas iemīļojuši deju agrā jaunībā, ir 

ļoti bagāti, jo viņus diendienā pavada 

skaistums. /U.Žagata/



Brigita dzimusi 1933.gada12.janvārī 

Valmieras pag. «Bedrītēs» 



Brigitas vecāki kāzu dienā (pirmajā rindā vidū): māte 

Marta- mājsaimniece, kolhozniece; tēvs Pēteris- ierēdnis



Brigita kopā ar māti Martu un 

dvīņumāsu Ritu



Kopā ar draudzenēm Valmieras 

pedagoģiskajā skolā



Skolotāja Brigita Bedrīte1954.gadā, pēc 

Liepājas pedagoģiskā institūta beigšanas



Sikšņu pamatskolā kopā ar savu 

audzināmo klasi 1954./55.māc.gadā



Pirmajā darba vietā- Sikšņu 7-

gadīgajā skolā 1954./55.māc. gadā



Pie Sikšņu pamatskolas 

1954./55.māc.gadā



Jelgavā kursos, mācot fizkultūru 

citām skolotājām



Liepnas internātskolā 60-tajos gados (Brigitai 

blakus horeogrāfs, LPSR Tautas skatuves 

mākslinieks Uldis Žagata)



Sadarbība ar skolas direktori Annu 

Akmeni un horeogrāfu  Uldi Žagatu



Uldis Žagata viesojas, lai stāstītu par 

dejas mākslu



1960.gadā laikraksta «Pionieris» jūnija numurā rakstīts,

ka I Skolu Jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Izglītības

ministrijas diplomu saņēma 1.-4.klašu Liepnas

internātskolas kolektīvs. Svētku dalībnieki nolika ziedus

pie Ļeņina pieminekļa.

1972.gada laikrakstā «Padomju Jaunatne» rakstā

«Karogu īpašnieki zināmi!» par Padomju Latvijas skolu

Jaunatnes III Dziesmu un deju svētkiem rakstīts

„Izglītības ministrija otrās pakāpes diplomu un medaļas

piešķīrusi Liepnas internātskolas 1.-4.klašu deju

kolektīvam (vad.B.Bijone).»





Par izcilajiem panākumiem1972.gadā raksta 

laikrakstos:





1975.gada laikrakstā Padomju Jaunatne intervijā «Sirds 

bagātība: intervija par mīlestību» Liepnas internātskolas 

direktore Anna Akmene stāsta: «Brigita Bijone māca 

skolēnus dejot. Viņa nodibinājusi veselus 3 deju kolektīvus. 

Viens ir stiprākais, kurš ieguva pirmo vietu republikas skatē. 

Taču ļoti svētīgi arī mazākie kolektīvi.»

1978.gada laikrakstā «Pionieris» Liepnas internātskolas 

6.klases skolniece Anita Logina raksta: «Ik ceturtdienu 

skolas sporta zālē sapulcējas 5.-8.klašu dejotāji. Nākot uz 

mēģinājumu, visi ir draiski, nebēdnīgi. Bet, tiklīdz atskan 

pirmie klavieru akordi, ikviens tūdaļ noskaņojas darbam, 

grūtam, diezgan vienmuļam un tāpēc gandrīz apnicīgam.



Nav jau nemaz tik aizraujoši vienu un to pašu dejas kustību 

atkārtot desmitiem reižu. Skolotāja pamana katru kļūmi, 

katru sīkumu: neesi uzsmaidījis partnerim, ar akcentu neesi 

pasniedzis roku. «Deja nedrīkst būt netīra! Jādejo viegli, 

pareizi. Izteiksmīgi,» viņa saka. Un mēs sākam atkal visu no 

jauna. Dažreiz jau krekls sāk lipt pie muguras. Vienam 

otram tādos brīžos dūša ir papēžos, taču uz īsu laiku. 

Gribam atnest cilvēkiem prieku, tāpēc pacietīgi slīpējam 

katru soli. Liels ir kolektīva prieks par to, ka sūrais darbs 

atnesis pirmo vietu rajona deju kolektīvu skatē un uzvaru 

zonu skatē. Tātad iegūtas tiesības 1980. gada vasarā braukt 

uz Rīgu, uz Lielajiem Dziesmu un deju svētkiem.»















Arī Brigitas meita Mārīte (pirmā no kreisās, 

blakus skolotājai) 3 gadu vecumā kāpa uz 

lielās skatuves.



Direktores Annas Akmenes

pateicība par teicamu darbu



Liepnas internātskolas dejotāji 

1975.gadā 



Saņemts daudz pateicību un goda 

rakstu









Dejots dažādos tautu tērpos un uz 

dažādām skatuvēm







Kopā ar Hariju Sūnu top deja «Draugu 

pulkā» un «Saidupīte»



Direktore Anna Akmene stāsta Republikas 

laikrakstos par dejas «Saidupīte» 

panākumiem



Brigitas Bijones ģīmetne 1974. un 1988.gadā tika 

ievietota Liepnas ciema goda plāksnē





Brigitas darbu un  atskaites pamatā 

vispirms tapa melnraksts:



Atbalsts darbā vienmēr ir bijusi ģimene- vīrs 

Daumants, meitas- Līga un Māra (dejoja)



Skolotāja Brigita Bijone 1976.gadā pie Liepnas 

internātskolas.  Viņas labākā matemātikas klase 

kļuva toreiz slavena Republikā.



Laikrakstā «Oktobra Karogs» 

1976.gadā rakstīts:



Laikrakstā «Oktobra Karogs» 1978.gadā 

Brigita Bijone stāsta, kas ir deju prasmes 

pamatā: 



Liepnas internātskolas deju kolektīvs 

un vadītāja Brigita1980.gadā



Republikas skolu deju kolektīvu 

skates koncerta programma -1980



Programmā- Rindām auga ozoliņi. Dejo 

Liepnas internātskolas deju kolektīvs



1982.gadā atzīta Brigitas veidotā jaunrades deja 

«Jauki dzīvot draugu pulkā», arī panākumi Liepnas 

ciema deju kolektīvam. 



Tikai ar rūpīgu , sistemātisku darbu, 

neatlaidību sasniegta ir izaugsme











Brigita- Liepnas internātskolas 

8.klases audzinātāja 1989.gadā



Liepnas ciema deju kolektīvs 

1989.gadā



No 1982.gada līdz 2013.gadam Brigita 

vadīja pagasta deju kolektīvu. Foto- 1995



Liepnas vidusskolas 1.-4.klašu deju 

kolektīvs 1994.gadā



Starptautiskais deju festivāls Liepnā 

1995.gadā





Dziesmu un deju svētku gājienā Rīgā 

1995.gadā



Ilgus gadus skolotājai veiksmīga sadarbība ar 

Liepnas vidusskolas direktori Austru Lāci. Foto-

1996.gadā



Liepnas vidusskolas 9.-11.klašu deju 

kolektīvs1996.gadā



1.-4.klašu Liepnas vidusskolas deju 

kolektīvs dejo Zviedrijā



Dziesmu un deju svētkos Rīgā 

1998.gadā



Liepnas vidusskolas 1.-4.klases 

dejotāji 1998.gadā



Brigita Bijone Liepnas vidusskolas 

skolotāju kolektīvā 90-tajos gados



2002.gadā Liepnas vidusskolas 9.-

12.klašu deju kolektīvs



Starptautiskais deju festivāls   

Liepnā 2004.gada maijā



Brigita laikabiedru atmiņās:

Liepnas internātskolas absolvente Rudīte Opelte

(Kozilāne) atmiņās par deju skolotāju Brigitu raksta:

“Es mācēju danci vest līkumiņu līkumiem...” Šie

vārdi rotāja mūsu guļamistabas sienu Liepnas

internātskolā pagājušā gadsimta 70 gadu beigās un

80 gadu sākumā. Mūsu klases audzinātāja bija

skolotāja, kam visu mūžu sirdī ir tautas deja. Līdz ar

to, arī mēs bijām dejotājklase. Stingra un prasīga

pret mums, pret sevi. Skolotāja mums iemācīja, ka, lai

ko sasniegtu, ir daudz jāpapūlas.”



Liepnas internātskolas absolvente Lilita Graudiņa

atceras: “Es, maza meitenīte no Rīgas, atnācu 2.klasītē

uz Liepnas internātskolu mācīties. Ļoti ātri nokļuvu deju

kolektīvā, ko vadīja Brigita. Tas bija Dziesmu svētku

gads (1979 gads). Skolotāja bija stingra.

Emocijas, kas ir bijušas gan koncertos ,gan

mēģinājumos mani pavada līdz pat šai dienai. un

pateicoties Brigitai savas atmiņās redzu, ka es stāvu uz

Operas skatuves un skaitu dzejolīti pirms mūsu dejas.

Iemācījos ne tikai deju soli ,bet arī cieņu pret tautas

tērpu, vienam pret otru. Skolotāja mācīja arī ikdienā

neaizmirst, ka esi dejotājs.”



2004.gadā uzsāk darboties senioru dāmu deju kolektīvs 

«Veldze». Kolektīvu Brigita Bijone vadījusi 15 gadus.



Brigitas izlolotā «Veldze» dejoja jau kopš 2004.gada.  

Liepnas deju kolektīvu vadītāja saņēmusi «Gada balva 

kultūrā un sportā 2012» un «Sudraba zīle 2019».



Brigita nākošajām dejotāju 

paaudzēm vēlas teikt:



Mīlestību uz deju var notēlot, nospēlēt,

bet uz brīdi. Nodzīvot dzīvi dejai un atdot tai

tik daudz gadus var tikai retais. Mēs savā dzīvē

šādu cilvēku sastapām. Tā ir Skolotāja-

BRIGITA BIJONE!

Paldies par atsaucību un sadarbību deju 

skolotājai Brigitai prezentācijas tapšanā!



Paldies par uzmanību!
Prezentācija sagatavota Alūksnes novada pašvaldības novadpētniecības 

konkursam “Latvijai- 100. Nacionālās vērtības un laika liecības 

Alūksnes novadā. Personības un viņu darbi”

Liepnas pagasta bibliotēka 2015


