
   

     

 

Nīcas novada dome uzsāk Pērkones tautas tērpu 
iegādes projekta īstenošanu 

 

Nīcas novada dome, guvusi finansiālu atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai projekta „Pērkones kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 

un popularizēšana Nīcas novadā”, Nr. 14-02-LL09-L413203-000001 īstenošanai. 

Projektā paredzēts iegādāties autentiskus 22 sieviešu un 10 vīriešu Pērkones 

tautastērpa komplektus. Tautastērpi paredzēti Nīcas jauniešu deju kolektīva 

„Rietumvējš” vajadzībām.  

 Dome jau veiksmīgi veikusi iepirkuma procedūru un noslēgusi tautas tērpu 

izgatavošanas līgumu ar SIA „MUDURI” par kopējo summu EUR 9 273.44. No 

fonda atbalsts lēšams EUR 6 897.60 apmērā. 

Projektu plānots pilnībā pabeigt līdz 2015. gada 1.maijam. 

 

 

 

Interesanta informācija par projektu 

Nīcas novads allaž ir bijis slavens ar savu krāšņo Nīcas tautas tērpu, taču 

Nīcā slēpjas vēl viens dārgums- ilgi pūrā turētais Pērkones tautas tērps. Pērkones 

pagasta robežas kādreiz bijušas tālu aiz Liepājas, tāpēc Pērkones tautas tērpā ir 

manāma līdzība ar kaimiņu pagastu tautas tērpiem no Aizputes un Vērgales. Tas 

manāmi atšķiras no krāšņā Nīcas tautas tērpa, dominē jūras zilie un zemes toņi. 

Pērkones tautas tērps sākotnēji šķiet ļoti vienkāršs, bet tā burvība slēpjas 

interesantajā, vizulīšiem bagātajā vainagā un dubultajās villainēs. Krekls ir atturīgi 

balts, kas skaisti kontrastē ar tumši zilajiem svārkiem, kuru smalkajās svītriņās 



manāmas rūsas un saules nianses. Nesen Nīcas novada Mucenieku dzimtas 

pārstāve Biruta Lieģe nodeva Nīcas senlietu krātuves rīcībā senu autentisku un 

labi saglabājušos Pērkones tautas tērpu, kas piederējis Zuzannai Muceniecei un 

kurš ieguvis uzslavu no Latviešu dziesmu svētku biedrības par ražēnāko rotu 

Dziesmu svētkos 1933.gadā uz 60. Dziesmu svētku gadsksārtu. Nīcas novadā visi 

deju kolektīvi, sākot ar pirmsskolu un beidzot ar vidējo paaudzi, tāpat arī kori un abi 

novada etnogrāfiskie ansambļi, pošas Nīcas tautas tērpos, taču jauniešu deju 

kolektīvs "Rietumvējš" ir novērtējis Pērkones savdabīgo un nepelnīti piemirsto 

tautas tērpu un vēlas celt to godā un nest tautās, lai visi varētu novērtēt Nīcas 

novada kultūrvēsturiskā mantojuma dažādību. JDK (jauniešu deju kolektīvs) 

„Rietumvējš” dibināts 2012.gada janvārī ,kur apvienojās 20 jaunieši, kas izteica 

vēlmi dejo latviešu tautiskās dejas. 

2014.gadā kolektīvā dejo 32 aktīvi jaunieši. 

Piedalījušies 2013.gadā XXV Vispārējos Latviešu dziesmu un XV Deju 

svētkos. 2014.gadā JDK „Rietumvējš” ieguva Augstāko pakāpi XI Skolu jaunatnes 

Dziesmu un deju svētku repertuāra pārbaudes skatē. 

Līdz šim daļa kolektīva dejo jauni izgatavotos Nīcas novada tautas tērpos, 

bet daļa nolietotos vai aizlienētos Nīcas novada tautas tērpos, kas savu laiku jau ir 

nokalpojuši. 

Apgūstot obligāto un izvēles repertuāru ir secināts, ka jauniešu deju 

kolektīviem ir jāapgūst dažāda veida raksturdejas, kā arī dejas, kurās tiek 

atspoguļoti dažāda veida ikdienas darba procesi. Greznais Nīcas tautas tērps  ar 

savu krāšņumu nav piemērots šādu deju dejošanai. Pērkones tautas tērps ir 

atturīgāks un vienkāršāks, kas būtu atbilstošāks šī brīža jauniešu deju kolektīva 

deju repertuāram. 

 

 

Nīca, 14.08.2014. 

Informāciju sagatavoja: 

Laura Pakule-Krūče, Nīcas novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja 
Tālr.: 63489500, e-pasts: projekti@nica.lv 
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Iegādāti jaunie un skaistie Pērkones tautas tērpi 
 

Nīcas novada dome ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

palīdzību īstenojusi projektu „Pērkones kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 

un popularizēšana Nīcas novadā”, Nr. 14-02-LL09-L413203-000001. 

 

Projektā iegādāti autentiski 22 sieviešu un 10 vīriešu Pērkones tautastērpa 

komplekti.  

 Tautastērpus izgatavoja SIA „MUDURI” par kopējo summu EUR 9 273.44. 

Fonda atbalsts EUR 6 897.60.  

 

Jaunos tautastērpus izmantos jauniešu deju kolektīvs „Rietumvējš”. Pirmo reizi 

tērpi jau iemēģināti mātes dienai veltītā koncertā.  

 
 

 

 

 

Nīca, 18.05.2015 
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Attīstības nodaļas vadītāja 
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