Kauguru pagastā jau vairākus gadu
desmitus darbojas tautas deju kolektīvi, un
mūsu dejotājus koncertos rotā skaistie tērpi.
Tie ir dažādu novadu un veidu – Kurzemes,
Vidzemes, Zemgales un Latgales. Ir dejas,
kurām pat iederas atšķirīgais tautastērpa
paveids katram dejotājam, tas pat izskatās
krāšņāk!
Ne visiem tērpiem laika gaitā ir pilni
komplekti, bet cenšamies tos papildināt ar
jaunu projektu realizāciju, kā arī jau esošos
tērpus rūpīgu kopt, jo tautastērps tā ir viena
no latviešu tautas vērtībām! Tas ir
nepieciešams, lai mūsu tērpi saglabātos vēl
ilgi ar tiem dejojot. Dejā ir spēks, jo mēs
dejojam ar prieku!
Katram Latvijas novadam un vietai
vismaz ir savs tautastērps, kas to atšķir no
pārējiem. Jau vairākus gadus piedaloties
deju kolektīvu skatēs, vērtē tautastērpa atbilstību dejai, un to precizitāti konkrētam novadam un
gadsimtam. Skatuviskajai dejai ir nepieciešami pilnu komplektu tērpi, kas ir ienācis no padomju
laikiem un saglabājusies šī tradīcija arī līdz mūsdienām, jo tā kolektīvs uz skatuves izskatās vienoti.
Lai dejas mākslu sniegtu tautai un cilvēkam, ir nepieciešams tās pilns skatuviskais dejas
ietērps, tāpēc pateicoties "Kauguru pagasta attīstības biedrībai" un "Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku atbalstam (ELFLA)", mums tagad ir jauni tērpi pilnos komplektos! Lēmums par
finansējuma piešķiršanu, kas ir 10 000 latu vērtībā, tik pieņemts 2013.gada 27.septembrī. Pa šo
laiku ir sagādāti divi brunču komplekti, puišu naģenes, baltie krekli, meitu vainagi un sievu
cepures, jostas, saktiņas, sievu galvas auti dreļļu rakstā, puišu bikses, zābaki, vestes un kurpes (gan
meitām, gan puišiem), kā arī vīriešu pusgarie Vidzemes pusgarie svārki. Projektu mums palīdzēja
īstenot Rūjienas aušanas darbnīca "Rūja" un šuvējs Eduards Koftuns.
No sākuma tika piemeklēti audumi un krāsas, lai tās atbilstu etnogrāfiskajai autentiskumam –
šķirstījām tautastērpu grāmatas, skatījāmies dažādus materiālus, kā arī palīgā mums nāca cilvēki, ka
vairāk zina par tautastērpiem. Kad konkrētā novada tērpa paveids tika atrasts, tika noņemti mēri
dejotājiem, un sāka izgatavot tērpus pēc to pareiziem izgatavošanas nosacījumiem, lai tie būtu
autentiski.
Ar jauniem tērpiem jau esam dejojuši Naukšēnos, Cēsīs, Rīgā, Trikātā, Beverīnas novada
svētkos, deju koncertā Mūrmuižā un, protams, vairākās Valmieras deju kolektīvu skatēs, kur JDK
"Trinītis" saņēma augstāko pakāpi un uzslavu par skaistiem tērpiem!

2014.gada 23.maijā, pie mums Kauguros, viesojās desmit folkloristes no Norvēģijas, kurās
sniedzām stundu garu koncertu ar latviešu tautiskajām dejām, izrādot mūsu bagātīgo tautastērpu
klāstu. Saņēmām lielas uzslavas par brīnišķīgām dejām, krāsainiem tērpiem, staltiem puišiem un
skaistām meitām. Tikām uzaicināti dejot un dejojām Norvēģijā!
Mūsu problēma ir tā, ka trūkst tieši Kurzemes novada tautastērpi. Nākotnē ir plāni izgatavot
Bārtas tērpus gan puišiem, gan meitām, iegādājoties brunčus, villaines, saktu komplektus, vīriešu
svārkus, baltas vadmalas bikses un Bārtas sievu cepures.
Arī iepriekšējos gados darinātie tautastērpi ir jāsaglabā un jānokomplektē.
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