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"Es vēl mācījos skolā, kad sākās jaunā kultūras nama celtniecība,"
atceras kādreizējā ogrēniete Līga. "Beidzu skolu, to vēl būvēja... Bija
arī brīdis, kad visi darbi apstājās, un būvlaukums piesaistīja
galvenokārt puišeļus (kariņiem, slepenai uzpīpēšanai) un dzērājus...
Daudzi tolaik bažījās, ka tā viss arī paliks, un Ogre pie jaunas ēkas
netiks. Par laimi, darbi atsākās, un kultūras nams tika uzcelts. Mani
vecāki un kaimiņi zināja teikt, ka tas esot toreizējās partijas Ogres
rajona pirmās sekretāres Zinaīdas Resnes nopelns: viņa pat uz
Maskavu braukusi, runājusi, pierādījusi un iestājusies par to."
Kādā no intervijām pati Z. Resne saka: "... bez zināšanām un
organizatora spējām vadītājam bija nepieciešama autoritāte, ass
prāts, mugurkauls, izdarība un drosme uzņemties risku. Atminos, kā
Ogres kultūras nama celtniecības nolūkā, izmantojot gan tiešus, gan
aplinkus ceļus, ietiku pašā Kremlī. Pēc manu dokumentu
aplūkošanas pārbaudītājam izvalbījās platas acis: "Kā jūs te iekšā
Zinaīda Resne
tikāt?!", ar to liekot saprast, ka rajonu pirmie sekretāri te nestaigā... Kas man cits atlika, kā vien
spēlēt savu lomu un ar laipnu, bet pašapzinīgu smaidu izturēt pauzi līdz galam un lietas labā
uzvarēt sevi. Tas nebija viegli...."
Šie divi vārdi – nebija viegli – šķiet, raksturo visu garo laikposmu, kopš sapnis par jauno
namu lolots un īstenots. Un diez vai arī laiks no 1988. gada 23. janvāra, kad toreizējais Ogres
rajona kultūras nams vēra durvis, ir citā kategorijā ierindojams. Taču, ik jaunam gadam un
janvārim atnākot, Ogres kultūras centra (OKC) mūžam vēl viens gads klāt, un nu jau, ziemām
un vasarām, pavasariem un rudeņiem citam citu nomainot, gadsimta ceturksnis aizvadīts.
Jauni pienākumi un... asaras
Stāsta Daina Raituma: - Kad ilggadējā Ogres rajona
kultūras nama direktore Vilma Millere aizgāja pensijā, jaunais
kultūras nams vēl nebija uzcelts. Tā celtniecība turpinājās, bet visi
mūsu pašdarbības kolektīvi, kā ierasts, strādāja vecajā namiņā.
Taču direktora nebija un direktora kandidāta arī ne. Ar rīkojumu es
no metodiķes tiku iecelta par direktori vai direktora v. i. Kad to
uzzināju, apraudājos, un savas tā brīža izjūtas atceros joprojām: es
skatījos laukā pa logu, asaras bira kā pupas, un es jau uzreiz sapratu,
ka ar šiem pienākumiem netikšu galā, ka katrs nevar būt direktors,
lai gan tobrīd tiku uzskatīta par visai labu metodiķi, pieņemamu
darbinieku. Bet zināju arī, ka neviena cita, kam uzdot šo pienākumu
nav.
Problēmu netrūka, jo, atbilstoši tā laika nolikumiem,
pašdarbības kolektīvu vadītājiem neviens nemaksāja, šī nauda
kultūras namam bija jānopelna pašam, un tas bija grūti. Turklāt no mums bija aizgājis
"Ornaments", tobrīd Latvijā ļoti populārs ansamblis, tātad arī lielākais pelnītājs. Paralēli tam
visam – celtniecības nobeiguma posms, dažādas tehniskas saskaņošanas (no kā es nekā
nesapratu), tehnikas un mēbeļu vešana... Atceros, divi angāri bija iekārtu pilni. Vitālijs (Stepiņš
– I. K.) , mūsu saimniecības daļas vadītājs, mani vadāja pa kultūras nama laibirintiem.
Celtniecība arī vēl nebija pabeigta, mēs, visi darbinieki, nācām te uz talkām.
Taču telpas jau plānojām, domājām gan par kultūras nama darbinieku, gan kolektīvu
izvietojumu. Tāpat bija paredzēts, ka te, tagadējās kamerzāles vietā – atradīsies Dzimtsarakstu
birojs. Turklāt jau tolaik, vēl sēžot vecajā namā un plānojot izvietojumu šeit, likās – par šauru.
Bija grūti saprast, kā te viss funkcionēs, jo ideālā variantā katrs cerēja uz savu telpu. Tas nu gan
nebija iespējams, lai gan tik daudz kolektīvu, kā tagad ir, nebija, telpu trūka.
Ļoti gribējās, lai arī interjers uzreiz būtu izplānots. Uzrunāju dažus arhitektus, taču viņi
izturējās gana augstprātīgi, norādot, ka mums tādas naudas neesot, un es saņēmu kurvīti. Tomēr
zināju, ka mums šeit jau ar pirmo dienu jāienāk mājīgās telpās. Vēlāk, pēc atklāšanas, ko mainīt
būs grūti.
Un, lai nu kā tovasar veicās celtniecībā, Ogres kultūras dzīve savu ierasto ritmu saglabāja.
Saaicinājām visus darbiniekus, katram bija savs lielais pasākums. Anitai (Ausjuka – I.K.),
piemēram, liels sarīkojums bērniem estrādē. Nepametām arī Millerītes iedibinātos Estrādes
svētkus, pat izmantojām tos spoguļus, kas bija paredzēti jaunajam kultūras namam. Cilvēkiem
tas viss patika, viņi bija ļoti pateicīgi.
To, ka es šo darbu – būt direktore – nevaru darīt un nevarēšu, zināju vienmēr. Kad nāca cits
piedāvājums, labprāt to pieņēmu. Pēdējais pasākums, ko es te, jaunajā, vēl nenodotajā, kultūras
namā noorganizēju, bija Celtnieku dienas svinības 7. augustā, kad mēs
uz kāpnēm sarīkojām viņiem koncertu.
Galvenā persona - kasiere
Anita Ausjuka: – 1987. gada 1. novembrī bija paredzēta kultūras
nama svinīgā atklāšana, un pat nodrukāti ielūgumi. Taču visa ēka
tobrīd nebija pabeigta, un atklāšanu nācās atlikt. Tomēr Lielā oktobra
sociālistiskās revolūcijas gadadienu Lielajā zālē vajadzēja svinēt (tas
nekas, ka palodzes vēl lipa, jo krāsa nebija paguvusi pilnībā nožūt), un
7. novembrī partijas aktīvisti pulcējās kopā. Programmā bija arī rajona
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pašdarbnieku koncerts. Prezidija galds un krēsli uz skatuves tika salikti, viss atbilstoši
noformēts, zāle pilna cilvēku. Sarīkojums sākās, bet tad pēkšņi no prezidija galda apakšas sāka
celties dūmi... Sākumā visi domāja, ka tie ir specefekti, bet, izrādījās, ka noticis kaut kāds
īssavienojums gaismas regulēšanas iekārtā, kas bija izvietota zem skatuves. Ieslēdzās
ugunsdzēsības signalizācija, kā paredzēts ārkārtas gadījumos, un uz skatuves nolija ūdens...
Visi prezidijā sēdošie tika nomazgāti, salija arī flīģelis, un svinības tā arī beidzās.
Tika meklētas vainas un vainīgie, labots un pielabots, un 1988. gada 23. janvārī toreizējais
Ogres rajona kultūras nams beidzot vēra savas durvis. Februārī par direktori kļuva Aija Leitāne.
Es biju mākslinieciskās daļas vadītāja. Ēka bija liela, un ļoti palielinājās darbinieku skaits – visi
kabineti pilni, bet apkopēju vien bija 20. Tāpat vairāki biļešu kontrolieri, garderobisti. Taču
svarīgākā kultūras nama persona tajā laikā bija kasiere. Viņas ziņā bija biļešu saimniecība, bet
visiem ļoti gribējās jauno kultūras namu apskatīt. Tāpēc pašā sākumā bija liels biļešu deficīts,
vajadzēja lielu blatu, lai pie tām tiktu, un kasiere augstu kotējās.
Namam tiešām bija milzīga piekrišana, un kamēr cilvēki ar to iepazinās, izskatījās, ka ir
vienalga, ko piedāvā, galvenais – tikt iekšā. Arī viesmāksliniekiem bija interesanti atbraukt uz
jauno kultūras namu Turklāt laimīgi arī sagadījās, ka tas bija liels pārmaiņu laiks visā Latvijā.
Cilvēki modās, gribēja darboties. 1989. gada februārī Ogres kultūras namā notika LNNK
dibināšanas kongress. No tālaika pasākumiem atceros, ka mēs kultūras namā atļāvām darboties
pirmajai Svētdienas skolai. Pie mums viesojās amerikāņu astronauts Džeimss Irvins. Arī
estrāde tika sakopta līdz nepazīšanai – tā ieguva pilnīgi jaunu veidolu, un mēs ar to ļoti
lepojāmies. Pirmais "Čikāgas piecīšu" koncerts Latvijā notika mūsu estrādē, tāpat Eduarda
Rozenštrauha koncerts u. c.
Ļoti populāri bija dažādi maksas kursi, kas tagad vairs nav pieprasīti un vajadzīgi. Piemēram,
adīšanas kursi, kulinārijas, mums lejā pat bija virtuve. Tāpat cieņā bija šūšana un izšūšana ar
mašīnu. Cilvēki paši maksāja par to visu, un aktīvi darbojās. Vēl viens interesants moments bija
formas – visi kultūras nama darbinieki bija tērpti vienādos Ogres trikotāžas kombinātā
darinātos kostīmos. Savāds un interesants laiks.
Svētku brīdis un reālā dzīve
Aija Leitāne: - Ogras rajona kultūras nodaļā sāku strādāt
1980. gadā. Un visi astoņi gadi nodaļā arī bija cieši sasaistīti ar
toreizējā Ogres rajona kultūras nama (pie Rīgas šosejas) darbību
un jaunā nama tapšanu dzelzceļa otrajā pusē. Jaunā ēka pilsētā bija
sen gaidīta, tāpēc arī tās priekšvēsture, kamēr to vispār uzcēla un
kamēr nams vēra durvis, ir gara.
Salīdzinot ar to, es jaunajā namā nostrādāju neilgi: 1988.
gadā sāku, 1996. gadā – aizgāju. Tobrīd, kad meklēja kultūras
nama direktoru, man kultūras nodaļas darbs likās jau iepazīts un
gribējās kaut ko mainīt. Šķita interesanti, domāju, ka es to varētu
darīt, un piekritu.
Pirmais brīdis jaunajā darbā palicis prātā kā ļoti skaists.
Jaunā, modernā ēka bija kā brīnums visiem – pilsētai, Latvijai.
Gaidīšana, sagaidīšana, atklāšana... Visi taču zināja, ka to ceļ, ceļ
ilgi, un tad nu beidzot – durvis ir vaļā! Pirmie trīs vai četri gadi ar to vien pagāja, kamēr "visa
Latvija" beidzot pa tām durvīm bija tikusi iekšā. Es nepārspīlēju, izskatījās, ka princips tiešām ir
viens: "Es tur neesmu bijis". Tātad no mums, kultūras namā strādājošajiem, neprasīja neko
konkrētu, vajadzēja vienkārši iemeslu pirmoreiz ieiet un apsēsties Lielās zāles krēslā...,
pirmoreiz ieiet Mazajā zālē..., pirmoreiz aiziet uz Danču vakaru nedēļas nogalē vai jaunieši uz
disenīti... Kamēr visa pilsēta un rajons, tāpat interesenti no citurienes to izdarīja, daudz neko pat
nevajadzēja reklamēt, biļešu tāpat nebija, visas izpirktas... Arī tiem, kas izgāja uz skatuves
dēļiem, jaunais nams bija notikums. Lielie teātri brauca, jo uzreiz parādījās iespēja spēlēt reālu
izrādi. Mēs pat baletam grīdu reiz uzklājām, jo tehniskais aprīkojums to ļāva.
Bažu, ka zāle būs tukša, pirmajos gados nepavisam nebija. Turklāt ienākumi papildināja
budžeta līdzekļus. Reālā dzīve iestājās vēlāk... 1996. gadā aizgāju uz Rīgu, un pēdējos trīs gadus
mēs tiešām bijām reāli cīnījušies, jo brīžiem klājās ļoti švaki. To namu taču visu vajadzēja
Turpinājums 4. lpp.

Vitālijs Stepiņš kā Kultūras nama direktora p.i.
vadīja celtniecības darbus to noslēgumā 80. gadu beigās
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Cienījamie Kulktūras Ziņu lasītāji!
Ir aizsācies 2013.gads. Bagāts sniegiem un vējiem. Bagāts notikumiem, emocijām un
pārdzīvojumiem gan novada, gan valsts, gan ikviena no mums dzīvē. Gads, kas ogrēniešiem aizritēs
pilsētas 85 gadu jubilejas zīmē, kad gribēsim palepoties ar savu pilsētu, ar tās ļaudīm, un reizē
padomāt, ko katrs no mums var darīt, lai teiktu, ka Ogre ir skaistākā, plaukstošākā, kultūras
notikumiem bagātākā un nemitīgi attīstībā esošā pilsēta Latvijā.
Vairāk nekā 800 Ogres novada dejotāju, dziedātāju un mūziķu saspringti gatavojas XXV
Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem, kas notiks no 30.jūnija līdz 7.jūlijam. Tūlīt
sāksies koru, deju kolektīvu, vokālo ansambļu, pūtēju orķestru skates. Lai visiem veicas, lai vasarā
Dziesmu svētku gājienā ikviens var soļot ar apziņu, ka esam viens no muzikāli spēcīgākajiem un
kultūras druvā rosīgākajiem novadiem Latvijā.
Daudziem izciliem kultūras darbiniekiem šogad aprit ievērojamas jubilejas. 1.janvārī tika atzīmēta
Rūdolfa Blaumaņa (1863 – 1908), latviešu dramaturga, prozaiķa 150 gadadiena. Šis notikums iekļauts
UNESCO svinamo dienu kalendārā 2012.-2013.gadam līdzās komponista Jāzepa Vītola (1863-1948)
150.dzimšanas dienai un ķīmiķa Paula Valdena (1863 – 1957) 150.dzimšanas dienai.
80 gadi apritētu mūsu tautas sirdsbalsij, dzejniekam, publicistam Ojāram Vācietim (1933 – 1983),
dramaturgam un režisoram Pēterim Pētersonam (1923 – 1998) būtu 90. Imants Ziedonis 3. maijā
svinēs savu 80. dzimšanas dienu. Lai kļūstam bagātāki, iepazīstot šo izcilo personību veikumu, gara
spēku!
Jaunajā gadā novēlam tev, lasītāj, domām – rīta spirgtumu, dienai – raženu darbu, vakaram – svētīgu
nogurumu, bet dvēselei – mieru un mīlestību!
Lai mums visiem kopā izdodas! Kultūras Ziņu redakcija

Trim gudrajiem iedeva vienu akmeni
pirmais to izmērīja un nosvēra
otrais uzrakstīja akmens formulu
trešais tam pieskārās ar pašiem pirkstu galiem
un akmens pasmaidīja.
(K. Skujenieks)
Aizvadītais, 2012. gads, Ogres Centrālajā bibliotēkā bijis
notikumiem un pasākumiem bagāts.
Sekmīgi noritējusi visu desmit Ogres novada publisko bibliotēku
atkārtotā akreditācija.
Esam veiksmīgi noorganizējuši Latvijas Bibliotekāru biedrības
(LBB)
Vidzemes nodaļas 15. saietu-konferenci “Sadarbība,
zināšanas, radošums – mūsdienu bibliotekāra izaicinājums”.
Pateicoties projekta “Bibliotēka nāk pie lietotāja” realizācijai, bibliotēka ieguvusi divus
portatīvos datorus, un aizvadītajā gadā sākām piedāvāt jaunu pakalpojumu – divu portatīvo
datoru bezatlīdzības nomu.
Pieaugušo literatūras nodaļas Abonementā ir nomainīti grāmatu plaukti, bērnu un pieaugušo
lasītāju apkalpošanas nodaļās nomainīts apgaismojums.
Mums pašiem un, ceram, ka arī tiem, kuri mācījās, gandarījumu sagādāja bibliotēkas
organizētās bezmaksas datormācības.
Bērnu literatūras nodaļa noorganizējusi 159 lasīšanas veicināšanas pasākumus 2496
bērniem un skolēniem.
2012.gadā sākām un šogad turpināsim neklātienes ceļojumus pa dažādām valstīm gida
Nikolaja Sapožņikova prasmīgajā vadībā.
Tie ir tikai daži no lielākajiem aizvadītā gada notikumiem bibliotēkas dzīvē.
Vēlamies pateikt paldies aktīvākajiem sadarbības partneriem – Ogres novada pašvaldībai,
pagastu pārvaldēm, kā arī pilsētas bērnudārziem un skolām, kuri mūs atbalstīja. Īpaši jauka
sadarbība gada garumā bija ar Ogres ģimeņu dienas atbalsta centru, PII Sprīdītis un Saulīte, ar
kuru audzēkņiem tikāmies katru mēnesi.
2013.gadā bibliotēka, tāpat kā Ogres pilsēta, atzīmēs savu 85.gadadienu. Novēlam visiem
saviem apmeklētājiem – gan mazajiem, gan lielajiem, lai neapsīkst lasītprieks! Lai katrs
ieraugām un novērtējam visu labo, kas ir ap mums! Veiksmīgu Jauno, 2013.gadu, gan
bibliotēkai un lasītājiem, gan arī kolēģiem citās bibliotēkās un kultūras iestādēs!
Jautrīte Mežjāne, Ogres Centrālās bibliotēkas direktores vietniece

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
19. janvārī plkst. 14.00 Šveicars, pavārs un obers
Noslēdzot izstādi “Ogres šnicele” par sabiedrisko
ēdināšanu Ogres pilsētā padomju gados, muzejā
kafejnīcas sarunu atmosfērā notiks tikšanās ar
kādreizējiem sabiedrisko ēdināšanas iestāžu
darbiniekiem.
Padomju laiku sabiedriskā ēdināšana ir īpašs
fenomens, pretrunu, galējību un paradoksu piesātināta.
No ierindas ēdnīcu liesajām zupām un nelaipnajam
personālam līdz smalku restorānu spodrajiem
galdautiem un izmeklētajiem ēdieniem.
Pasākumā atmiņu stāstos par darba ikdienu un
kurioziem dalīsies restorāna „Ogrīte” oficiants Ēriks
Čerņavskis, kafejnīcas “Pie Zelta liepas” šefpavāre
Ināra Klintsone, Ogres trikotāžas kombināta pavāre
Ināra Laganovska, konditores Anna Ampermane, Anna
Veipa un citi ēdināšanas iestāžu darbinieki. Uzzināsim
iecienītāko ēdienu un kokteiļu receptes, konditoru
amata noslēpumus. Par muzikālo noformējumu gādās
muzikants Aivars Lūsis, bet kafejnīcas neformālo
atmosfēru uzburs aktieris un režisors Uģis Tīrums.
Ieejas maksa Ls 0, 60.

Restorāna “Ogrīte” darbinieces.
60. gadi.

25. janvārī plkst. 16.00
izstādes TĀ MĒS DZĪVOJĀM...
atklāšana. Viens no Ogres fotokluba
dibinātājiem, ogrēnietis Ēriks Drubiņš
20.gs. 70. un 80. gados fotogrāfijās
dokumentējis ikdienas norises pilsētā:
padomju jaunceltņu tapšanu, dažādus
kultūras pasākumus, iedzīvotājus,
notikumus, kuri šobrīd jau šķiet visai
neparasti.
Ieeja pasākumā bez maksas.

XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un
XV Deju svētkus gaidot
Dziesmu svētku rīkotāji maina iestādes nosaukumu!
Dziesmu un deju svētku rīkotājs Kultūrizglītības un
nemateriālā mantojuma centrs no 2013. gada 1.janvāra pārtapis
par Latvijas Nacionālo kultūras centru.
“Nosaukums Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir ne tikai
labskanīgāks, bet arī labāk aptvers šīs nacionālās nozīmes
iestādes plašās funkcijas. Centra pašreizējais garais nosaukums
tapis laikā, kad tam nebija pastāvīga vadītāja un notika
reorganizācija, apvienojot Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūru un Kultūras
ministrijas Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļu. Jaunais nosaukums atspoguļo
procesu, kurā kultūras mantojums un laikmetīgā kultūra atrodas radošā mijiedarbē un kur
kultūras mantojums un tradīcijas kalpo kā avots jaunradei un mūsdienīgas Latvijas identitātes
veidošanai,” stāsta centra direktore Dace Melbārde.
Centrs ne tikai nodrošina Dziesmu un Deju svētku procesu tautas mākslas jomā un rīko
Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkus, bet arī īsteno starptautiskus festivālus - “Baltica”,
“Sudmaliņas” un projektu “Satiec savu meistaru”, īsteno metodisko darbu ar Latvijas kultūras
centriem, māksliniecisko kolektīvu vadītājiem un pašvaldību kultūras darba organizatoriem, kā
arī veic mērķdotāciju sadali dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītājiem. Tāpat centrs īsteno
valsts politiku kultūras un radošās industrijas izglītības jomā, kā arī pārrauga mūzikas un
mākslas izglītības kvalitāti.
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenti
Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir apstiprinājis Dziesmu svētku virsdiriģentus. Deviņi
no viņiem virsdiriģenta tribīnē kāps pirmo reizi. Nākošajos Kultūras Ziņu numuros centīsimies
jūs iepazīstināt ar viņiem tuvāk.
Te visi divdesmit, kuriem Mežaparka Lielajā estrādē klausīs 13 tūkstoši dziedātāju kopkoris:
Kaspars Ādamsons (1.reizi), Aira Birziņa, Gints Ceplenieks (1.reizi), Ivars Cinkuss, Agita
Ikauniece, Andrejs Jansons, Mārtiņš Klišāns, Sigvards Kļava, Roberts Liepiņš (1.reizi), Māra
Marnauza (1.reizi), Andrejs Mūrnieks (1.reizi), Mārtiņš Ozoliņš (1.reizi), Arvīds Platpers,
Māris Sirmais, Ārijs Šķepasts (1.reizi), Ints Teterovskis, Jevgeņijs Ustinskovs (1.reizi), Ilze
Valce (1.reizi), Romāns Vanags, Jānis Zirnis.
Goda virsdiriģenti: Terēzija Broka, Jānis Erenštreits, Juris Kļaviņš, Gido Kokars, Pauls
Kvelde, Jēkabs Ozoliņš.
Dziesmu un deju svētku biļetes varēs iegādāties jebkurš interesents
Biļetes uz visiem Dziesmu un deju svētku pasākumiem publiskajā tirdzniecībā varēs
iegādāties jebkurš – gan Latvijas iedzīvotāji, gan ārvalstu viesi un tūristi. Biļešu tirdzniecību
plānots uzsākt šī gada marta beigās.
Gan Latvijas iedzīvotāji, gan ārvalstu viesi tiek aicināti uz vairāk nekā 50 pasākumiem,
turklāt liela daļa no tiem būs bezmaksas, ļaujot svētku pasākumos piedalīties jebkuram
interesentam.
Pilsētvidē būs izvietoti lielie ekrāni, kur varēs sekot līdzi svētku norisēm, savukārt svētku
gājienu būs iespējams skatīties arī no tribīnēm.
Noslēguma koncerts “Līgo – Lai top” un sadziedāšanās tradicionāli notiks svētdienas vakarā,
pieskandinot Mežaparka Lielo estrādi. Tā kā skatītāju vietu skaits Mežaparka estrādē
ierobežots un biļetes uz šo koncertu tiek izpirktas visātrāk, svētku rīkotāji šogad paredzējuši
blakus esošajā Zaļajā teātri vienlaicīgi ar noslēguma koncertu radīt iespēju pulcēties visiem
tiem, kuri vēlas kopīgi piedzīvot koncerta tiešraidi uz lielā ekrāna.
Svētku rīkotāji sola, ka pirms biļešu tirdzniecības uzsākšanas visi interesenti tiks nodrošināti
ar plaši pieejamu informāciju par biļešu iegādes laiku un kārtību, kā arī tirdzniecības vietām.
Jau šobrīd ir zināms, ka biļešu tirdzniecība notiks gan biļešu kasēs, gan interneta vidē. Lai
mazinātu iespēju ar biļetēm spekulēt, vienam pircējam būs iespējams nopirkt līdz 8 biļetēm uz
vienu pasākumu.

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!
Savstarpēji gūt enerģiju
"Mācoties Madlienas vidusskolā, dziedāju vidusskolas
vokālajā ansamblī, kuru tolaik vadīja mana mīļā
skolotāja Daina Čudare. No sirds pateicos Dainai par
ieguldīto darbu manis pilnveidošanā," kādā no
intervijām saka Madlienas kultūras nama direktore
Elīna Cilēviča.
"Tā īsti ar dziedāšanu sāku nodarboties tikai vidusskolā,
vokālās prasmes sāku apgūt Ogres ģimnāzijas korī
"Gājputni", sākumā kā korists. Kori vadīja diriģente
Daina Čudare," tādas ir dziedātāja Nikolaja Puzikova
atmiņas, stāstot par savu sadraudzēšanos ar dziesmu.
Mana mīļā skolotāja! Šos vārdus, pat tikai domās
izteiktus, Dainai Čudarei noteikti velta ne viens vien desmits viņas bijušo un pašreizējo
audzēkņu Ogres Mūzikas skolā, tāpat lielāki un mazāki dziedātāji Ogres sākumskolā un Ogres
Valsts ģimnāzijā. Visi tie, kuriem skolotāja palīdzējusi atvērt vilinošās skaņu pasaules durvis un
arī pašiem justies kaut nedaudz piederīgiem tai.
Sirsnīgus vārdus un laba vēlējumus, dzimšanas dienai janvāra beigās atnākot, Daina dzirdēs
arī no tiem amatierkolektīvu dalībniekiem, ar kuriem strādājusi (piemēram, ar Ogresgala jaukto
vokālo ansambli "Saime") vai pati atradusi iespēju darboties (piemēram, korī "Ogre", kurā viņa
dzied ar prieku un joprojām daudz mācās no diriģenta Jāņa Zirņa).
Turklāt Dainas Čudares veikums – allaž profesionāli augstvērtīgs – ne reizi vien novērtēts arī
visa novada kontekstā. Tā arī pērn, decembrī, kad Ogrē tika godināti labākie koru, deju, teātra
un citu interešu pulciņu vadītāji, viņai tika izteikta pateicība par ieguldīto darbu.
Kopš aizvadītā gada rudens diriģentei par vēl vienu audzināmo un aprūpējamo dziedošo
vienību vairāk, jo viņas abas ar Gunitu Bičuli apņēmušās vadīt pilsētā tik tikko izveidojušos
jauniešu kori. "Ogre jau tā ir koriem bagāta," saka Daina, "taču izrādījās, ka jauniešiem ar tiem
nepietiek, vajag savu. Patīkami pārsteidza arī tas, ka skanīgu balsu īpašnieku ir tik daudz, un visi
ir ieinteresēti dziedāt. Regulāri nākam kopā, mēģinam, centīgi strādājam, jo, protams, ka
gribam tik uz lielajiem Dziesmu svētkiem Rīgā. Bet skate jau pavisam tuvu..." Diriģente arī
nenoliedz, ka darba dienas ir piepildītas no rīta līdz vakaram, taču viņai neesot pamata sūdzēties
par nogurumu: "Daudz dod šī iespēja būt kopā ar jauniešiem: mūzikas skolā, ģimnāzijā, Ogres
kultūras centrā. Es viņiem dodu savas zināšanas, savas prasmes, bet viņi man pretī – enerģiju,
aizrautību, dzīvesprieku."
Noprotams, ka par īpašu dzimšanas dienas dāvanu mammai kļuvusi dēla ierašanās Latvijā
tieši janvārī. Matīss studē Amsterdamas konservatorijā (gatavojas šogad augstskolu absolvēt),
tāpēc katra ciemošanās mājās ir ļoti gaidīta. "Man ir trīs bērni," precizē Daina, "divas meitas un
dēls. Matīss vienīgais izvēlējies mūziķa ceļu, ir topošais džeza ģitārists. Reizēm viņš dzirdams
arī Latvijā. Pērn iznāca viņa pirmais albums. Mani ļoti priecē tas, ka dēls to visu dara ar sirdi un
dvēseli."
Inta Kārkliņa
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Ogres Kultūras centrā
Ogrē, Brīvības ielā 15, www.okc.lv. Informācija: diennakts dežuranta tālr.: 65024680,
biļešu kases tālr.: 65047740, e-pasts: kulturascentrs@oic.lv
Kases darba laiks no 1. septembra līdz 31. maijam
Pirmdiena
slēgta
Otrdiena
14.00 - 19.00
Trešdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Ceturtdiena
14.00 - 19.00
Piektdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
un stundu pirms pasākumiem.
.

19. janvārī plkst. 18.00 Lielajā zālē
Kruīza kuģis FANTĀZIJA piestāj Ogrē koncertā Kultūras centra 25. dzimšanas dienā!
.

24. janvārī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Brāļi AUZĀNI projektā SLAVENAIS JERSIKAS ORĶESTRIS. Koncerts skatītājiem sniedz
visdažādāko pozitīvu emociju, noskaņu un sajūtu gammu – sākot ar no jauna atdzimušām
latviešu 30.-60. gadu estrādes dziesmām un ugunīgām latgaliešu tautasdziesmu apdarēm,
beidzot ar straujiem Balkānu ritmiem un patiesi aizkustinošām latviešu tautasdziesmu
versijām. Biļešu cena Ls 4, 5, 6
.

26. janvārī plkst. 21.00 Deju zālē
Atpūtas vakars DEJU LAIKS. Spēlē grupa Lauku muzikanti. Biļetes cena iepriekšpārdošanā,
lai rezervētu vietas pie galdiņiem, Ls 5, pasākuma dienā Ls 7.
.

31.janvārī plkst. 19.00 Mazajā zālē
Koncertprogramma VIŅŠ UN VIŅA. Populārā saksofonu kvarteta n[ex]t dibinātāja Ilze
Lejiņa, saksofoni, vijole, balss; Frederiks Ormēns /Francija/, ģitāra balss, elektronika. Duets
“Viņš un Viņa” ir skaists francūža un latvietes mīlas stāsts. Viņa nāk no Rīgas, viņš – no ciemata
Francijā, viņu ceļi krustojas…Kopā viņi spēlē kopš pirmās satikšanās dienas, un viņu
romantiskais stāsts turpina plaukt dažādās Eiropas vietās – Beļģijā, Vācijā, Polijā,
Luksemburgā…Duets jums piedāvā ceļojumu ar skaistākajām franču melodijām, kuras
dziedājuši labi pazīstamie dziedātāji – Montāns, Piafa, Dasēns, Brasēns, Trenē, Aznavūrs,
Geinsbūrs, Beko, Brels un daudzi citi. Biļešu cena Ls 3, skolēniem, pensionāriem Ls 1,50
.

2. februārī plkst. 14.00 Lielajā zālē
būsim VISI KOPĀ, ROKU ROKĀ Ogres Kultūras centra 25. dzimšanas dienu sagaidot.
Koncertā piedalās Pīlādzītis, Svilpastes, Triumfs, Citu tautu deju kolvektīvs.
.

3. februārī plkst. 16.00 Lielajā zālē
M. Freimaņa atceres koncerts [IE]VĒROJOT KLUSUMU. Mārtiņa Freimaņa draugi brauks
ciemos pie visiem grupas “Tumsa” un paša Mārtiņa faniem, lai kopīgi atcerētos un svinētu
Freimani, pateicoties par to visu, ko viņš – mums visiem – ir devis. Un tas nav maz – ir dziesmas,
ir dzeja, ir filmas, ir tik daudz, ko parādīt un tik daudz draugu, kurus apciemot. Biļešu cena Ls 5
.

5. februārī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Sadarbībā ar jauniešu biedrību AEGEE-Ogre, tiks izrādītas Vācijas īsfilmu festivāla MY
EUROPE filmas. Festivāla filmu programma ietver īsfilmas par dzīvi Eiropā un politiska
rakstura filmas, kuras uzņemtas Turcijā, Vācijā, Latvijā, Polijā un citur. Tās stāsta par
satikšanos cauri laikam un kultūrām, par tradīcijām, cilvēku raksturiem, par cerībām, par
autentiskumu un dzīves īpatnībām. Biļešu cena Ls 1
.

7. februārī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Pirmo reizi skatītājiem tiks piedāvāta iespēja redzēt lugas TRAKĀS ŠĶĒRES iestudējumu.
Pola Portnera sarakstītā luga 1997. gadā tika iekļauta Ginesa rekordu grāmatā kā pasaulē
visilgāk spēlētā kriminālkomēdija, kas visā pasaulē spēlēta vairāk nekā 50000 reižu! Izrādē
spēlē aktieri – Jānis Jarāns, Jānis Kirmuška, Santa Didžus, Laila Kirmuška, Gints Grāvelis,
Jūlija Ļjaha, Ineta Radčenko un Artūrs Putniņš.Kriminālkomēdijas darbība norit frizētavā,
kurai līdzās ir notikusi nežēlīga slepkavība – nogalināta pasaulē slavenā pianiste Irēna Mālere.
Kurš to ir paveicis? Uz frizētavu atnākušais ciparu pasaulē dzīvojošais antikvārs Eduards
Krāmkalns? Zaglīgā deputāta Kiršbauma sieva Lauma? Vīriešu mīlas alkstošais frizētavas
īpašnieks “Alesandro” Krūklis? Viņa šarmanti pavedinošā friziere Brigita Rozīte? Aizdomās
tiek turēti visi frizētavas darbinieki un apmeklētāji. Arī kriminālpolicijas kapteiņa Valda
Stabiņa un policijas leitnanta Bērziņa reputācija ir apšaubāma. Biļešu cena Ls 4, 5, 6
.

9. februārī plkst. 19.00 Lielajā zālē
TDA Ogre aicina uz kolektīva 65 gadu jubilejas koncertu un gadskārtējo TDA Ogre balvu
pasniegšanas ceremoniju, kas notiks pirmo un pēdējo reizi.
.

13. februārī plkst.19.00 Lielajā zālē
Baltie lāči un Apvedceļš muzikālajā plenērā PASTA NODAĻAS STĀSTI. Uzvedumā rāda,
izdzīvo, izdzied un izspēlē kādas pasta nodaļas stāstus, nākot pie klausītājiem ar jaunām un jau
skatītāju simpātijas ieguvušām dziesmām, ko papildina gan īpaši šūti pastnieku tērpi, gan
skatuves iekārtojums. Andris Baltacis un Jānis Krūmiņš ir sarakstījuši jaunas dziesmas un abu
sadziedāšanās ir visai iespaidīga, jo mūziķi ir ar pārliecinošu skatuves harizmu un mūziķa
talantu. Biļešu cena Ls 4, 5, 6
.

15. februārī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Raimonds Pauls. Imants Ziedonis. VĒJA ZIEDI. Imanta Ziedoņa jubilejas gadā komponists
Raimonds Pauls kopā ar saviem domubiedriem Latvijas Nacionālā teātra aktieriem Madaru
Botmani un Juri Jopi izspēlēs un izdziedās dzimtās zemes mīlestību “Svētvakarā”, sapni par
mīlestību ironiskajā “Tā es tevi mīlēšu”, romantisku jūsmu “Meitene ar kallu ziediem”,
paironizēs par mūsu sīkajiem ikdienas kašķiem “Ķiļķēns un klimpa”, kā arī parādīs mūsu dzīvi
kā spogulī citās dziesmās. Biļešu cena Ls 6, 8, 10, 12
.

16. februārī plkst. 13.00 Lielajā zālē
bērnu popgrupu sadziedāšanās LIELI SVĒTKI ZIEMELIM. Uzstāsies grupas no Ogres,
Ķeguma, Salaspils, Rīgas, Cēsīm.
.

16.februārī plkst. 21.00 Deju zālē
Atpūtas vakars DEJU LAIKS. Spēlē grupa Kreicburgas ziķeri. Biļetes cena iepriekšpārdošanā,
lai rezervētu vietas pie galdiņiem, Ls 5, pasākuma dienā Ls 7.
.

20. februārī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Leldes Stumbres komēdija PLĪVURĪTIS AR PUNKTIŅIEM. Lomās: Valters Krauze, Lelde
Stumbre, Jana Duļevska, Kārlis Anitens, Anna Šteina, Aivars Siliņš. Biļešu cena Ls 3, 4, 5
.

23.februārī plkst.16.00 Mazajā zālē OGREI – 85
Sarīkojums no cikla ES DZĪVOJU TEPAT STARP JUMS. Rakstnieks, literatūrzinātnieks,
žurnālists ARNO JUNDZE sarunā ar rakstnieci un TV raidījuma 100 grami kultūras kolēģi
Kristīni Želvi. Rakstnieka stāstu lasa Jaunā Rīgas teātra aktieris Varis Piņķis. Dzied vokālā
grupa Anima Solla.

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 265035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
19.janvārī plkst. 18.00 pasākums pensionāriem SATIKŠANĀS PRIEKS.
No 22. janvāra līdz 5. februārim biedrība “Latvijas tekstilmozaīka" sadarbībā ar Sociālās
integrācijas valsts aģentūru rīko izstādi RĪGAS TEKSTILMOZAĪKA 2012. ATSKAŅAS.
Iztāde atvērta darba dienās 10.00 – 16.30
3. februārī plkst. 13.00 kolektīvs izbraukums uz Latvijas Nacionālās operas izrādi
BAJADĒRA
16. februārī plkst. 17.00 jauniešu deju kolektīva Ābeļzieds draudzības koncerts
NĀC AR MANI PADEJOT. Piedalās deju kolettīvi Ābeļzieds, Ābolēni, Aija, Daina
16. februārī plkst. 19.00 pašdarbības kolektīvu RETRO DISKO balle - maskarāde
ES MĪLU 70-TOS UN 80-TOS

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv ‘
Līdz 31.janvārim izstāde no Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja
EPOSS LĀČLĒSIS ILUSTRĀCIJĀS 1888 - 2008
27.janvārī plkst. 14.00 dokumentālā filma DOKUMENTĀLISTS un tikšanās ar režisori
Inesi Kļavu. Biļešu cena Ls 0,50

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Ogrē, Brīvības ielā 35. Informācija: tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
29.janvārī plkst.17.00 ceļojuma iespaidu pēcpusdiena CEĻOJUMS PA SENO INKU
ZEMI. Gids Nikolajs Sapožņikovs
Turpināsim ceļojumu pa seno inku impēriju un dosimies uz Peru tuksnešiem, lidosim virs
noslēpumainajām Naskas līnijām, ar kuģīti dosimies uz putnu un jūras dzīvnieku pasauli –
Balestas salām Klusajā okeānā.

Suntažu pagastā
20. janvārī plkst.12.00 SNIEGA SVĒTKI Suntažu grants karjerā. Sacensības ziemas sporta
veidos, jautrības, atrakcijas, stafetes un izdarības ģimenēm ar bērniem. Transports no kultūras
nama plkst.11.30.

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
2.februārī plkst. 18.00 senioru deju kolektīvu ikgadējais sadancis BALTAJĀ PUTENĪ.
Piedalīsies deju kolektīvi no dažādiem Latvijas reģioniem.
10.janvārī plkst 10.00 kolektīvs izbraukums uz Latvijas Nacionālā teātra izrādi PARĪZES
DIEVMĀTES KATEDRĀLE.
16.februārī plkst.18.00 kora Suntaži un draugu SADZIEDĀŠANĀS VAKARS.
23.februārī plkst.22.00 DISKOTĒKA.
Izbraukuma koncerti
19.janvārī amatierteātra Sauja izrāde Ogresgalā.
Vidējās paaudzes deju kolketīvs Sunta dejos Salaspilī.
Koris Suntaži dziedās Baložos.
26.janvārī VPDK Sunta piedalīsies Jaunrades deju skatē Valmierā.
2.februārī VPDK Sunta dejos Gulbenē.
Jauniešu deju kolektīvs Spāre dejos Jumpravā.
9.februārī JDK Spāre dejos Viļķenē.
Senioru deju kolektīvs Suncele dejos Saulkrastos.
16.februārī SDK Suncele dejos Limbažos.
JDK Spāre dejos Lauberē.
23.februārī vokālais ansamblis Svīre dziedās Aizkrauklē.

Mazozolu Tautas namā
Informācija: tālr.: 20013793; e-pasts: jingrida@e-apollo.lv
2.februārī plkst.18.00 Mazozolu dziedošo ģimeņu koncerts-konkurss
8.februārī plkst.18.00 Mazozolu un Taurupes pagastu pašdarbnieku koncerts
un pašdarbnieku balle

Krapes bibliotēkā
Līdz 31.janvārim Madlienas vidusskolas Krapes filiāles audzēkņu zīmējumu izstāde
MANS LABĀKAIS DRAUGS.

Ogres Mākslas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 11
Informācija: tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
.

14. – 27.janvāris izstāde IEKĀP RĪGAS MĀKSLĀ

Ogres Kultūras centra Lielajā zālē
Izglītojošu koncertu cikls skolu jauniešiem
MŪZIKAS LIELVALSTIS
atklāj nozīmīgāko klasiskās mūzikas lielvalstu galvenās ikonas – mūzikā, arhitektūrā, dabā
26.februārī plkst.14.00 AUSTRIJA UN VĀCIJA
24.aprīlī plkst.14.00 KRIEVIJA
18.oktobrī plkst.14.00 FRANCIJA
6.decembrī plkst.14.00 AMERIKA
Liepājas simfoniskais orķestris. Diriģents, lektors un prezentācijas autors Dzintars Jurgelaitis
Ieejas biļetes Ls 1,50, abonements pavasara sezonas diviem koncertiem Ls 2

Der zināt
25. janvārī bērnu deju kolektīvs Pīlādzītis piedalās pasākumā Lecam pa jaunam, lecam pa
vecam Smiltenē.
26. janvārī XVII Jaunrades deju konkursā Valmierā piedalās TDA Ogre, VPDK Raksti, SDK
Ogrēnietis.
26. janvārī Ogres Tautas teātris viesojas Madlienas Kultūras namā ar F. Arnolda, E. Baha
izrādi “Taupības komisārs”.
3. februārī plkst. 12.00 OKC Mazajā zālē senioru koru kopmēģinājums
6. februārī plkst. 19.00 OKC Lielajā zālē jaukto koru kopmēģinājums
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apdzīvot, vajadzēja arī pašiem pelnīt, ne tikai tērēt, tāpēc blakus mākslinieciskajai dzīvei
eksistēja arī saimnieciskā dzīve, jo telpas bija plašas. Tās nevarēja būt tukšas, tāds arī bija
pilsētas vadības pieprasījums – maksimāli piepildīt. Vajadzēja atrast līdzsvaru un kompromisu
starp tām biznesa struktūriņām, kas valstī sāka veidoties un kam bija ļoti pieņemams pilsētas
centrs un šī prestižā ēka, un mākslinieciskajiem kolektīviem, kuri šo namu uzskatīja par savām
mājām. Viņi nedrīkstēja būt diskomfortā ar tiem, kuri arī ienāca šajās telpās, bet nodarbojās ar
mazliet savādāku naudas pelnīšanas veidu kā kultūras cilvēki. Bet kaut ko nopelnīt ļāva zem
mūsu jumta esošie veikali, kafejnīcas, frizētava, mediķiem vai juridisko pakalpojumu
sniedzējiem izīrētās telpas...
Nomnieki mainījās, taču situācija valstī neuzlabojās. Cilvēkiem taču nebija naudas, ko
līdzās nepieciešamajiem ikdienas izdevumiem vēl varētu atvēlēt kāda koncerta
apmeklējumam, teātra izrādei vai samaksai par interešu pulciņu... Sarežģīts laiks, ko negribas
nemaz atcerēties.
Taču cilvēkus, ar kuriem tajā laikā iepazinos un strādāju kopā, joprojām atceros ar prieku.
Daudzi no viņiem jau tad bija atzīti visas valsts mērogā, taču viņi strādāja Ogrē. Citi par
atzītiem tapa, augot kopā ar mūsu kultūras nama kolektīviem. Es priecājos, ka viņu – diriģentu,
deju kolektīvu vadītāju, fotostudijas vai lietišķās mākslas studijas vadītāju – tapšanas process
un izaugsme ir saistīta tieši ar Ogres kultūras namu. Tas bija skaists brīdis – iespēja strādāt šo
cilvēku sabiedrībā, prasīt padomu viņiem, turklāt viņi arī veidoja skaistu vidi ap sevi, darīja
garīgi bagātākus daudzus desmitus cilvēku.
Tāda ir, piemēram, Emīlija Kazakēvičute, kura tajā laikā vadīja TLMS "Saiva". Tāpat
toreizējais Skolotāju kora diriģents un rajona virsdiriģents Leons Amoliņš, toreizējais Mūzikas
skolas direktors, Leona Amoliņa labā roka, Guntis Pļavnieks. Tāpat Vilis Kokamegi ar savu
orķestri, mūsu TDA, Ogres Tautas teātris, ko vadīja Biruta un Georgs Kovaļonoki, gandrīz vai
spožākais visā Latvijas amatierteātru saimē. Ņem kuru kolektīvu gribi, visi lieliski! Vecajā
kultūras namiņā viņi bija radušies, bet tobrīd visi bija savā pilnbriedā. Tas ir liels gandarījums,
ja vari strādāt kopā ar šādiem kolektīviem un cilvēkiem.
Iespēja būt klāt visos procesos
Rita Smirnova: - Manā darba biogrāfijā šis nams ir
ienācis divreiz. Pirmoreiz šeit sāku strādāt direktores Aijas
Leitānes uzaicināta, bet otrreiz mani darbā pieņēma Ligita
(Zadvinska – I. K.).
1988. gadā, kad darbu sāka jaunais Ogres kultūras nams,
es strādāju Ogres trikotāžas kombināta klubā, kuru arī atklāja tā
paša gada janvārī.
Kultūras namā, pirmajai milzu interesei pa namu noplokot
un arī situācijai valstī mainoties, attīstība it kā apstājās. Ogre ir
neliela pilsētiņa, gan labas, gan ne tik labas ziņas ātri izplatās,
turklāt, strādājot kombināta klubā, es tiešām interesējos arī par
kolēģu darbu. Vienā brīdī arī kļuva zināms, ka, finansu līdzekļiem
trūkstot, agrākais lielais jaunā kultūras nama štats sarucis pavisam
mazs, gandrīz vai uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms, turklāt no radošajiem darbiniekiem
vairs neesot neviena. Tad Aija man zvanīja: "Vai tu nāksi strādāt?" Teicu, ka atnākšu uz
pārrunām. Atnācu, jo arī mums runāja par štatu samazināšanu, un mēs ar kolēģiem bijām
sarunājušas: ja kādam dod darbu, ņemam.
Sarunā Aijai teicu: "Te vairs nav neviena radošā cilvēka, esi tikai tu un kasiere. Vai es viena
spēšu ar to tikt galā?" Man piedāvāja kultūras darba organizatora vietu. Piekritu. Tā mēs te
lēnām sākām strādāt. Taču mikroklimats bija smags. Sarīkojumu notika arvien mazāk: pa kādai
ballei, pa kādam koncertam, arī estrādē, kas tolaik bija mūsu rīcībā. Tomēr pašu sagatavotu
pasākumu, ko piedāvāt apmeklētājiem, sākumā nebija. Sāku ar Lieldienu sarīkojumu, ar
Pavasara svētkiem...
Neko daudz izdarīt gan nepaspēju. Mana "pirmā ēra" šeit beidzās.
Pēc tam par direktori kļuva Ligita, un 1997. gada sākumā es atkal biju gatava te strādāt.
Nevienu brīdi to neesmu nožēlojusi, un skaidri zinu, ka šodienu nevar pat salīdzināt ar manu
"pirmo ēru". Domājot par visu šo pēdējo posmu, tiešām ir laba sajūta, es priecājos, ka esmu
bijusi klāt visos procesos. Pirmo reizi dzīvē manu acu priekšā veidojas un aug šī komanda, ir
lieliski radošie kolēģi, ir jaunas, interesantas idejas, ir profesionāls atbalsts, tās īstenojot. Ligita
ir gudra direktore, no viņas var daudz mācīties. To mēs arī darām. Turklāt mani ļoti gandarī
iespēja būt iesaistītai šajā kultūras procesā: redzēt, piedalīties, strādāt, uzticoties cits citam. Tas
ir interesanti.

Galvenais - cilvēki
Ligita Zadvinska: – Ir saglabājies biezs albums ar visiem
kultūras nama celtniecības projektiem, un tie ir ļoti
interesanti. Tā, piemēram, vienā no pirmajiem projektiem
parādās pat vasaras dārzs un baseins... Turklāt pirmajā
projektā bijis plānots arī otrs korpuss, jo bija paredzēts
piebūvēt bibliotēku. Bet, vismaz pusotru gadu desmitu ēku
būvējot, daudz kas mainījās.
To, ka jaunais kultūras nams sāka spoži, atceras daudzi.
Kāpēc drīz pēc pārcelšanās viss mainījās? Tas bija
deviņdesmito gadu sākums, kad visa dzīve bija skarba.
Tolaik arī tika prasīts pelnīt, un kultūras nams tika
pārveidots par pašvaldības uzņēmumu. Tas nozīmēja to, ka
tev naudas ir tikai tik, cik tu nopelni, un to arī drīksti tērēt.
Taču tajos laikos arī cilvēkiem naudas nebija! Tad arī notika
štatu samazināšana. Bet kultūras namā pat iekārtojās divas kafejnīcas: "Opus P" (lejā) un
"Kristīne" (augšā) – tā tika pelnīta nauda, ar ko uzturēt kultūru.
Kad 1996. gada septembrī sāku strādāt, te bija jau ap 30 nomnieku. Viss iespējamais bija
iznomāts, kolektīviem palika vienīgi skatuve, un "Horizontam" – savas telpas. Nebija neviena
speciālista, tikai direktors un tehniskie darbinieki, un uzņēmums, kuram jāpelna. Atmiņas par
šo laiku ir līdz izmisumam smagas. Citādas tās arī nevar būt, ja nav naudas, ar ko darbiniekiem
samaksāt algas. Jā, gadījās tā, ka mēnešiem nevarējām samaksāt. Apkopējām samaksāja, bet
direktors, grāmatvedis, kasieris un vēl kāds savu algu gaidīja...
Tas bija ļoti grūts laiks, un man pat grūti pateikt, kā mums izdevās, par spīti visam, noturēties.
Situācija mazliet stabilizējās 2002. gadā, kad pašvaldības uzņēmumu "Ogres kultūras nams"
apvienoja ar Ogres tautas namu. Kad nākamajā gadā šis pašvaldības uzņēmums tika
reorganizēts par pašvaldības aģentūru "Ogres kultūras centrs", sākām saņemt lielāku
pašvaldības atbalstu. Vēl pēc gada – 2004. gada janvārī – izveidojās Ogres novada pašvaldības
aģentūra "Ogres novada kultūras centrs", kas apvieno OKC, Ogresgala tautas namu un
Ciemupes tautas namu.
Mieru kultūrā nekad nevar meklēt, un arī pašreizējo posmu es par vieglu nesauktu, taču –
strādājam. Esmu arī sapratusi, ka direktors nevar būt pasākumu organizētājs. Viņš ir
administratīvā darba darītājs, kam jānodrošina apstākļi, lai radošie cilvēki varētu strādāt un
īstenot savas ieceres. Jārada stingrs un stabils pamats uz kura var būvēt daudzkrāsainu pasauli.
Mēs, kultūras nama darbinieki, atbalstām kolektīvu darbību ar saviem resursiem: ar telpām, ar
pašvaldības līdzfinansējumu, ar darbu. Bet tas, kā viņi veido savas programmas, kur uzstājas,
kādus sponsorus piesaista, lai aizbrauktu uz ārzemēm, ir viņu pašu radošais darbs. Tāpat es
uzskatu, ka direktora pienākums ir rūpīgi izvērtēt tos virzienus, kas ikdienas darbā galvenokārt
jāakcentē un jāpilnveido – vai tā būtu amatiermākslas attīstība, vai profesionālās mākslas
pieejamība, vai pašu radošo darbinieku iniciētie pasākumi, vai maksas pasākumi u. tml. Tāda
bijusi man stratēģiskā līnija visus šos gadus.
Jā, lai uzturētu šo saturu, lai iesaistītu iedzīvotājus, vajag līdzekļus. Tāpat tie nepieciešami
telpu uzturēšanai, remontiem. Kā vienā, tā otrā gadījumā šo līdzekļu noteikti vajadzētu vairāk
nekā mums pašlaik pieejami, tāpēc esam spiesti ļoti rūpīgi rēķināt, kam kurā brīdī finansu
atbalsts pienākas. Nereti mums iesaka: "Nerīkojiet tik daudz pasākumu, bet uztaisiet
remontu..." Iespējams, labi domāts padoms, taču, manuprāt, pat vienu gadu radošajai darbībai –
pasākumu rīkošanai, amatiermākslai, profesionālajai mākslai, iedzīvotāju atpūtas un izklaides
nodrošināšanai – apsīkstot, nākamajā gadā cilvēkus atpakaļ kultūras namā nedabūsim. Turklāt
ar šādā veidā ietaupītajiem līdzekļiem neko dižu te izremontēt un labiekārtot arī nevarēsim –
nav jau šīs naudas tik daudz...
Visus šos krīzes gadus, lai kā mums bijis, cilvēku pieplūdums kultūras namā ir tikai
palielinājies, un šobrīd tas ir ļoti stabils. Mēs pazīstam savu auditoriju, savu publiku, un tas ir
mūsu lielais pluss, kas pa šiem gadiem ir sasniegts. Ceru arī, ka pēc dažiem gadiem atkal kāda
kultūras nama daļa būs kapitāli izremontēta. Tā ir mūsu kolektīva lielākā vēlēšanās. Jo tad būtu
tā, ka saturs atbilst arī formai un vizuālajam izskatam. Bet saturs mums šobrīd ir ļoti bagātīgs un
daudzveidīgs. Par to liels paldies jāsaka Ogres novada pašvaldībai, kas ar izpratni vienmēr mūs
ir atbalstījusi. Aizvadītajā gadā notika vairāki lieli pasākumi - Mūzikas svētki, Pilsētas svētki
un Sābru tirgus, kopā kultūras centrā notikuši ap 300 dažāda veida koncertu, teātra izrāžu un cita
veida sarīkojumu. Tos apmeklējuši vairāk nekā 60 tūkstoši skatītāju.
Šogad īpaši sparīgs būs pavasaris un vasara, jo lepni un bagāti ejam uz XXV Vispārējiem
latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem. Seši kori, četri deju kolektīvi, pūtēju orķestris
Horizonts, TLMS Saiva, Tautas teātris, folkloras kopa Artava un vokālā grupa Anima Solla,
kopā 440 Ogres Kultūras centra pašdarbnieku papildinās svētku dalībnieku rindas.
Inta Kārkliņa
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Ogres Kultūras centra
Lielajā zālē

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!

Kultūras centra darbinieki naktstērpos Pašdarbnieku vakara karnevālā 2010. gadā

No 10. līdz 13.janvārim Daugavpilī norisinājās X Starptautiskais
garīgās mūzikas festivāls "Sudraba zvani", kurā piedalījās kori no
Latvijas, Baltkrievijas, Krievijas, Ķīnas, Serbijas un Bulgārijas. Žūrija
vērtēja dalībniekus šādās grupās: jauniešu, viendabīgie, jauktie kori,
vokālie ansambļi, vokālās grupas.
Jaukto koru grupā Ogres Kultūras centra koris Ogre Jāņa Zirņa
vadībā kopā ar koriem Austrums, Daugava un Kamertonas (Lietuva)
ieguva I pakāpes diplomu.
Gran Prix izcīnija Swedbank koris.
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