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Ar domu par Operas skatuvi
"Kultūras Ziņas" jautā TDA Ogre un
VPDK Raksti vadītājam, Dziesmu
svētku biedrības valdes loceklim
EDGARAM TABORAM
- Dziesmu svētku gads ir sācies. Tātad
arī dejotāji tajā pašā pirmssvētku ritmā
ierauti. Kolektīvu vadītāji tāpat. Bet
visiem šis gājums uz svētkiem ir sācies
krietni agrāk. Kad dejas ceļš kļuva par
jūsējo?
- Esmu dejojis jau kopš bērnības: gan
tautiskās dejas, gan sporta dejas, tad atkal
tautiskās. Vienubrīd iznāca neliela
pauzīte, bet deviņdesmito gadu beigās
atsāku. Dejoju Carnikavā, bērnu
kolektīvos, TDA Vija, vidējās paaudzes
deju kolektīvā Raksti. Rakstos nodejoju 11
gadus, bet šī man jau ir ceturtā sezona kā
vadītājam. Otro sezonu vadu TDA Ogre.
- Esat carnikavietis, ja pirmo nosaucat
to?
- Jā. Ogrēnietis esmu kopš oktobra, tātad
tikai piekto mēnesi. Pirms tam dzīvoju
Carnikavā. Strādāju Rīgā, bet kolektīvus
vakaros vadu Ogrē. Daudzus gadus man
bija tāds Bermudu trijstūris: CarnikavaRīga-Ogre. Tagad ir taisnāka līnija: RīgaOgre. Kaut gan sirdī esmu carnikavietis viss mūžs tur nodzīvots. Bija žēl iet prom,
taču pārcelšanās uz Ogri man ļoti atvieglo komunikāciju ar dejotājiem, ar kultūras centra
vadību, un mazliet laika paliek arī atpūtai.
- Bet dienas paiet Rīgā?
- Es strādāju "Depo DIY", esmu atbildīgs par visu veikalu tirdzniecības aprīkojumu. Tas
daļēji ir darbs birojā, bet tāpat jābrauc apskatīties, kas notiek Jēkabpilī, Valmierā, Liepājā,
Daugavpilī un, protams, visos četros veikalos Rīgā. Darāmā pietiek.
- Jāatrod arī laiks padomāt par saviem kolektīviem, par dejošanu, dejām...
- Šī domāšana sākas jau no rīta - dušā... (Smejas). Tad tiek pieņemti visi svarīgākie lēmumi
par dejām. Bet tas ir tikai normāli, ka darbs nedrīkst traucēt hobiju, un hobijs – darbu. Abi jāspēj
savienot. Skaidrs, ka ar kolektīva vadītāja algu vien izdzīvot nevar. Un Latvijā tā ir pilnīgi
normāla prakse, ka cilvēki dienā strādā algotu darbu, bet vakarā pievēršas savam vaļaspriekam.
- Ar ko šis vaļasprieks ir tik pievilcīgs, ka tam allaž tiek atdots tik daudz laika un spēka?
- Es nezinu, ko atbildētu dziedātāji un koristi, taču dejošana ļoti ievelk. Tāpēc tie, kuri ir
sākuši dejot, dara to vai visu mūžu. Mēģinājumu smagums, koncertu stress un pēckoncerta
lepnums, ka viss ir izdevies, manuprāt, dod ļoti labu stimulu dzīvei.
- Jūsu pirmais piesaistes punkts Ogrē ir Raksti. Kā tajos iedejojāt?
- Pavisam nejauši. Kad dibinājās Raksti, tiku uzaicināts dejot. Paņēmu līdzi arī savu
draudzeni, un tā mēs 1999. gadā sākām. Aizdejojos līdz vadītājam, un tagad visi kopā turpinām.
Ar sūru un nopietnu darbu esam panākuši to, ka Rakstus Latvijā pazīst. Tagad mans mērķis ir
panākt, lai vienmēr, rakstot un vēstot par Latvijā zināmajiem ansambļiem, tādiem kā Daiļrade,
Līgo, vai Teiksma, parādītos arī vārds Ogre. Mēs uz to ejam.
- Uz to ejat arī, piedaloties Jaunrades deju konkursos Valmierā?
- Jā.
- Ogres šāgada starts bijis veiksmīgs. Jūsu dejai "Mēs ciemiņus gaidīdami" - pirmā vieta
grupā. Raksti šajās skatēs piedalās regulāri.
- Kolektīvam patīk strādāt ar dažādiem horeogrāfiem, un dejas radīšanas prieks visus ļoti
aizrauj. Tas nekas, ka Valmieras konkursa stress ir daudz lielāks nekā apriņķa skatēs. Raksti ir
strādājuši ar Jāni Purviņu, Jāni Ērgli, Ilutu Mistri. Protams, ar Skaidrīti Andževu, kuru mēs ļoti
atbalstām, jo viņa ir mūsu novada horeogrāfe. Priecājamies, ka viņas deja "Ai, kājiņas", ko
dejoja Raksti, savā grupā nupat ieguva pirmo vietu. Šogad kolektīvs pirmoreiz strādāja ar Taigu
Ludboržu, un viņas deja "Dievs man deva maizes zemi" bija otrā.
- Kā tagad atceraties 2009. gadu, kad no dejotāja pārtapāt kolektīva vadītājā?
- Iepriekšējā vadītāja gāja prom, un Raksti paši lēma, vai meklēt jaunu vadītāju no malas, vai
izvēlēties kādu no savējiem. Vienam cilvēkam atturoties, ievēlēja mani. Pirmais mirklis bija
tāds nedrošs, jo tā tomēr ir atbildība, turklāt kolektīvam ir mērķis, ir ambīcijas. Bet pagaidām
viss, šķiet, ir veiksmīgi sanācis. Kolektīvu pazīst, ar mums labprāt strādā horeogrāfi, skatēs ir
labi rezultāti. Galvenais ir visu laiku uzturēt tādu līmeni, lai pašiem nebūtu kauns par to, ko un
kā mēs darām. Tas nav viegli. Taču strādājam. Ir ļoti svarīgi, ka cilvēki uz mēģinājumiem brauc,
strādā, un nav jādomā, kur meklēt kādu, kas aizvietos, man ir sastāvs, ar ko strādāt. Pašlaik cītīgi
gatavojamies Deju svētkiem. Repertuāru esam apguvuši, bet tas vēl jāsakopj. Arī Ogre
repertuāru ir apguvusi, bet pašlaik kolektīvam aktuālāka ir sava jubileja. Pēc tam visus spēkus
veltīsim tikai skatei.
- Jūs lepojaties, ka ar Rakstiem jau daudz sasniegts. Bet ne viss taču...
- Ko vēl gribētos kopā ar Rakstiem izdarīt? Dejot uz Operas skatuves. Agrāk, kā daudzi
atceras, Deju svētku fināla skates notika Operas namā. Pašreiz tas vairs netiek praktizēts.
Pēdējos divos svētkos skatēm atvēlēja Kongresu nama milzīgo, nepiedejojamo skatuvi. Bet
mūsu mērķis ir tikt uz Operas skatuves. Šogad atkal skate nebūs Operā... Tātad noteikti dejosim
vēl vismaz piecus gadus, cerot, ka mūsu valsts kultūras dzīves vadība tomēr sapratīs, ka deju
kolektīviem ir ļoti liels gods dejot tieši uz Operas skatuves.
Visu laiku arī jāatceras, ka mēs neesam Rīgas kolektīvs. Tāpat Ogre nav. Rīgai mēs esam
lauki. Ir grūti panākt, lai galvaspilsēta uz laukiem skatītos kā uz līdzvērtīgiem partneriem. Tāds,
cik zinu, ir daudzu Latvijas kolektīvu mērķis, jo ļoti bieži deju nozarē šis dalījums – Rīga un
pārējie – nav visai patīkams.
- Ogres garajā mūžā "jūsu laiks" tikai nesen sācies...
- Vienmēr esmu gribējis strādāt ar jauniešiem. Biju pat sakārtojis veicamos pienākumus tā,
ka iepriekšējos trīs mācību gadus Rīgas Kultūru vidusskolā mācīju ekonomiku. Paralēli
meklēju arī iespēju vadīt jauniešu deju kolektīvu. Taujāju tuvumā, vai kādam manis nevajag, un
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Joprojām deju laiks
Gadu desmitiem krājoties un vienai paaudzei nomainot otru, Ogres vecākais deju
kolektīvs (arī viens no vecākajiem Latvijā) šogad svin savu 65. dzimšanas dienu. Reizē ar to
arī 45. gadskārtu, kopš Ogre ieguvusi Tautas deju ansambļa nosaukumu. Bet svētku brīdis
ierasti ļauj vienuviet satecēt gan deju, gan atmiņu ceļiem.

Ogre kopā ar vadītāju Veltu Veidi (centrā) un repetitoru Ēvaldu Viesi (kreisajā pusē)
20.gs. 60. gadu beigās.
Jaunkundzes un meža runči
Stāsta Margarita Sviļuka (toreiz Bibika) jeb Maksis:
- Man ir daudz vārdu. Piedzimu kā Margrieta, bet pasi man iedeva kā Margaritai... Bieži sauc
arī par Margitu vai Ritu. Es neiebilstu. Taču Maksis es esmu kultūras namā.
Kolektīvā šis vārds ir tik ierasts, ka viņi nemaz neprastu ar mani runāt, ja es būtu Margarita.
Maksis – viss kārtībā!
Deju kolektīvā iesaistījos 1957. gadā, kad to vadīja Mildas Lasmanes skolniece Velta Veide.
Atceros, ka mums lielākās grūtības bija ar tērpiem. Aizņēmāmies no Patērētāju biedrību
savienības dejotājiem, jo šī organizācija bija bagātāka un vairāk līdzekļu varēja pašdarbniekiem
atvēlēt. Arī pa kādam dejotājam no viņiem pieaicinājām. Tāpat puišus Ogres Meža tehnikumā
uzrunājām. Nāca tie meža runči, neatteica!
Kad sākām biežāk braukt ar koncertiem, sapratām, ka nepieciešami labāki tērpi. Puiši no
konservu bundžām darināja kniedītes vainadziņiem un zvārgulīšus villainēm, bet meitas strādāja
pie izšūšanas darbiem. Pašas arī adījām puišiem zeķu valnīšus. Pēc tam, jaunajos tērpos, braucām
uz Igauniju, Lietuvu, Latgalē daudzviet uzstājāmies. Arī rajonā koncertējām. Sākumā gan
kultūras namam nekādu autobusu nebija, braucām vaļējās smagajās mašīnās, turoties pie bortiem
un čemodānos iekrauti... Tālākos ceļos mazliet lepnāk – mašīnā ar brezenta būdu. Bet grūtības
neizjutām. Jaunība taču!
Piedalījāmies arī dažādos citos pasākumos, piemēram, mūsu teātra brīvdabas izrādē "Pūt,
vējiņi!" Kopā ar citiem pašdarbniekiem izveidojām aģitbrigādi, kas pat ieguva 1. vietu republikā,
un atkal braukājām no agra rīta līdz vēlam vakaram. Atbraucām mājās, un Celmiņmamma
kultūras namā mūs cienāja ar karstvīnu. Ikreiz, mums pārrodoties, viņa, lielajai atslēgu buntei
žvadzot, nāca lejā pa kāpnēm, priecīga, ka mūs sagaidījusi.
1960. un 1965. gadā piedalījāmies Deju svētkos Rīgā, uzstājāmies "Daugavas" stadionā. Reiz
tur gadījās smieklīgs pārpratums. Zinot, ka mums pirmdienas rītā jau agri jābūt Rīgā, vadītāja lika
svētdienas vakarā visiem ar līdzņemamajām mantām sapulcēties kultūras namā. Celmiņmamma
bija sagādājusi sienu, un mēs zālītē iekārtojāmies nakšņošanai. Vakarā vēl kārtīgs mēģinājums,
kurā tiekam pamatīgi izdresēti, tātad tikai nokrist un gulēt. Bet vai tad jaunie guļ? Tomēr no rīta
septiņos esam augšā, bet astoņos jau stadionā - uz savām knopkām (iezīmētajām vietām). Lai
nebūtu jāsēž uz zemes, aplītī sasēdāmies uz savām izstieptajām kājām. Taču miegs nāk... Kamēr
virsvadītājs kaut ko visiem kopīgi stāsta, mēs cits citam uz pleca snaužam. Un tad bija tāds teksts:
"Ogre, vai jūs guļat?" Mēs visi uzreiz: "Jā!" Taču nebijām domājuši apliecināt, ka guļam, bet gan
atsaucāmies, ka visu dzirdam un esam gatavi dejot...
To, ka Tautas deju ansambļa nosaukums vārda vistiešākajā nozīmē būs jāizcīna, mēs labi
sapratām. Tāpēc ļoti nopietni pirms tam strādājām. Vienubrīd Veltiņai palīgā nāca pat baleta
speciāliste no Rīgas. Atceros tikai viņas uzvārdu – Falka. Kā viņa mūs dresēja, sviedri lija
aumaļām. Tas notika vecajā kultūras namā uz skatuves, jo citas telpas jau nebija. Stangas arī
nebija, bet katram krēsls gan. To izmantojot, mācījāmies visas kustības: galvas, rokas, kājas...
Viņa mums arī iemācīja, kā atpūtināt ķermeni un kājas. Ikreiz veselu stundu tikai iesildījāmies,
bet otrajā – deju uzstādīšana, slīpēšana. Kā likumu apguvām prasību, ka nedrīkst šļūkāt kājas.
Domāju, ka tagad dejotājiem ir vieglāk, jo ieraksti parasti ir skaļi. Bet mums bija tikai klavieres –
plink, plink, plink, un aizrādījums: "Kas tur šļūc? Sākam no jauna!" No tā mēs baidījāmies
visvairāk.
Mēģinājām caurām naktīm, bet TDA nosaukumu izcīnījām. Bijām ļoti lepni, turklāt toreiz
apsteidzām slavenā Lāčplēša kolektīvu, kuri TDA godā tika vēlāk. Uzreiz vajadzēja arī izdomāt
nosaukumu, un mēs, jaunieši, ļoti iestājāmies par Sprigulīti vai Sudmaliņām. Neļāva, esot pārāk
folklorisks. Direktore ieteica: "Lai paliek Ogre". Palika. Pēc tam gan uzzinājām, ka Latvijā tomēr
ir Sprigulītis, ir Sudmaliņas...
Ir dejots daudz
Stāsta Jānis Celmiņš:
- Es uzaugu kultūras namā, jo mana mamma – daudziem pazīstamā Celmiņmamma – tajā kopš
1948. gada strādāja par apkopēju. Turpat, augšā, mēs arī dzīvojām. Tikko no skolas biju mājās,
soma tika iemesta kaktā, un visas telpas izšiverētas. Bija interesanti: vienā teātri spēlēja, otrā –
pūtēji pūta... Atceros arī sešas meitenes, kuras dejoja, šķiet, piecdesmito gadu vidū. Visi
mēģinājumi notika manu acu priekšā. Tāpat koncerti, izrādes. Tolaik Valmieras un Liepājas teātri
regulāri viesojās Ogrē.
Biju ļoti lepns, kad mūsu amatierteātrim vajadzēja kādu mazu puisīti, un man atļāva paspēlēt.
Vēlāk, kad dejotājiem pietrūka kāda, biju priecīgs, ka varu aizstāt. Kad piecdesmito gadu beigās
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Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
Ogres Vēstures un mākslas muzejā 25. janvāra pēcpusdienā tika atklāta Ērika Drubiņa
fotoizstāde “Tā mēs dzīvojām…” – veltījums Ogres pilsētas 85. jubilejā. Viens no Ogres
fotokluba dibinātājiem, ogrēnietis Ēriks Drubiņš 20.gs. 70. un 80. gados fotogrāfijās
dokumentējis ikdienas norises Ogres pilsētā, kas nu jau var šķist visai neparastas: Jaunogres
dzīvojamās mājas, kultūras centra, PSKP biroja (tagad Ogres Mūzikas skola) un citu
sabiedrisko ēku celtniecību. Ēriks Drubiņš veidoja dažādu kultūras pasākumu hronikas gan
Ogres estrādē, gan Tautas namā. Viņa darbos iemūžināti Ogres pilsētas iedzīvotāji, Ogres
Trikotāžas kombināta darbinieki, dejotāji un dziedātāji Ogres estrādē, kā arī cilvēki ikdienas
gaitās. Izstāde “Tā mēs dzīvojām…” aptver tikai nelielu daļu no fotogrāfa Ērika Drubiņa
mantojuma, kas kā īsi atmiņu zibšņi atsauc atpakaļ trīsdesmit un četrdesmit gadus senus
notikumus un vienkārši ikdienu Ogres pilsētā.
Izstāde būs skatāma līdz 2. martam.

8.februārī savu dzimšanas dienu atzīmēs Ogres Kultūras
centra galvenā kasiere Līga Martukāne. Nu jau apaļus 16
gadus Līga sagaida katru mūsu pasākumu apmeklētāju, lai
palīdzētu iegādāties biļeti labākajā vietā koncertā, izrādē vai
Deju laikā. Līgas stingrā uzraudzībā ir arī pārdevēju uzņemšana
un izvietošana gadatirgos.
Mēs sakām lielu paldies Līgai par atbildību, precizitāti, enerģiju, dzīvesprieku un vēlam veselību, izturību un optimismu ne
tik vieglajā darbā arī turpmāk! Daudz laimes dzimšanas dienā!
Kolēģi – kultūras darbinieki

Februāris – Ogres pilsētas dzimšanas dienas mēnesis
No 11. līdz 14. februārim Brīvības ielā LEDUS SKULPTŪRU IZSTĀDE no Jelgavas
Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla
16. februārī plkst. 11.00 Ogres Zilajos kalnos ZIEMAS SPORTA SVĒTKI. Dažādas sporta
stafetes, atrakcijas, braukšana suņu pajūgā, sacensības distanču slēpošanā bērniem, kā arī
īpašas sacensības Zilo kalnu šļūciens, kas tiks organizētas uz īpaši izgatavota sniega milža –
slīdkalniņa. Komandā 3 līdz 4 dalībnieki, pašiem jāsagatavo arī savs braucamrīks. Lēkšana ar
slēpēm no tramplīna notiks Kranciema ielā.
16.februārī plkst. 13.00 pie Zilajiem kalniem SNIEGA SKULPTŪRU VEIDOŠANAS
KONKURSS. Aicināti piedalīties novada skolu skolēni.
23.februārī plkst. 16.00 Ogres Kultūras centra Mazajā zālē, turpinot ciklu Es dzīvoju tepat
starp jums, tikšanās ar populāro žurnālistu, ogrēnieti ARNO JUNDZI. A. Jundze ir
Neatkarīgās Rīta Avīzes Kultūras nodaļas vadītājs, TV raidījuma 100 grami kultūra vadītājs,
2008. gadā izdevis grāmatu Gardo vistiņu nedēļa – septiņus bandītu laika stāstiņus, kuros
kolorīti atainota gluži nesena un vairumam lasītāju ļoti labi pazīstama pagātne – juceklīgā
pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu Latvija.
24.februārī plkst. 14.00 Ogres Mūzikas skolā pulcēsies Ogres Goda pilsoņi un ar Latvijas
Valsts ordeņiem un Goda zīmēm apbalvotie novadnieki. Pirmā pilsētas mēra Jūlija Mārsona
vadībā viņi iepazīsies ar paveikto un notiekošo Mūzikas skolā, tiksies arī ar Ogres novada
priekšsēdētāju Edvīnu Bartkeviču. Pasākuma laikā tiks atskaņoti dažādi ar Ogri saistīti
muzikāli veltījumi, uzstāsies populāri no Ogres nākuši dziedātāji.
Lai mums visiem kopā izdodas radīt svētku noskaņu savā pilsētā, savās mājās!

Ē. Drubiņa foto

26. janvārī Valmierā norisinājās XVII Jaunrades deju konkurss, kurā 29 deju autori vērtēšanai
nodeva 58 jaunas dejas, ko izdejoja 32 deju kolektīvi, to vidū pieci no Ogres novada – Ogre,
Raksti, Ogrēnietis (Ogres Kultūras centrs), Sunta (Suntažu Kultūras nams), Sumulda (Meņģeles
Tautas nams). Ogres novada kolektīvi skatē piedāvāja Ilutas Mistres, Jāņa Ērgļa, Taigas
Ludboržas, Edgara Tabora, Ilzes Jankunas un Skaidrītes Andževas dejas.
Jau otro gadu konkursā jaunie autori tiek vērtēti atsevišķi no pieredzes bagātajiem
horeogrāfiem, kas ļauj debitantiem uzdrīkstēties piedalīties. Jauno autoru grupā ar savām dejām
startēja Ogre un Raksti vadītājs Edgars Tabors un Sumulda vadītāja Ilze Jankuna. Pieredzējušo
horeogrāfu grupā žūrijas vērtējumam savas dejas – “Ai, kājiņas” un “Es redzēju šai zemē” –
nodeva Skaidrīte Andževa (Sunta vadītāja), un, iegūstot maksimālo punktu skaitu, ar deju “Ai,
kājiņas” triumfēja kopā ar tādiem dižgariem kā Jānis Ērglis (“Te bij’labi alu dzert”) un Agris
Daņiļevičs (“Kas tos dūmus kūpināj’”).
Edgars Tabors ar deju “Mēs
Dejo Tautas deju ansamblis Ogre
ciemiņus gaidījām”, savukārt, uzvarēja jauno autoru konkurencē.
Kad jautājām pieredzējušajai
Deju svētku virsvadītājai, žūrijas
komisijas loceklei Ingrīdai Edītei
Saulītei par Ogres novada dejotāju un horeogrāfu sniegumu
konkursā, atbilde bija viennozīmīga: “Ļoti labs! Konkurss parādīja, ka horeogrāfi strāda nopietni, padziļināti pieiet savai
daiļradei. Debitantu grupa pēc snieguma un attieksmes pret dejas radīšanas sarežģīto procesu
nemaz neatpaliek no pieredzes bagātajiem horeogrāfiem. Par Edgara Tabora deju “Mēs ciemiņus
gaidījām” esmu ielikusi 24 punktus no 25 maksimāliem. Savās piezīmēs neko negatīvu neatradu,
ja labs, tad labs. Priecē jaunā horeogrāfa pārliecinoši īstenotā dejas ideja, ko labā līmenī rādīja
TDA Ogre. Skaidrītes Andževas “Ai, kājiņas” ir interesanta deja, kurā ļoti labi atklājas dejotāju
savstarpējā saspēle, ko meistarīgi realizēja vidējās paaudzes deju kolektīvs Raksti. Domāju, ka arī
otra S. Andževas deja “Es redzēju šai zemē” pelnījusi uzslavu. Tā ir deja ar raksturu, bet ne tik
veiksmīgais izpildījums neļāvai tai ieņemt kādu no augstākajām vietām.
Domāju, ka senioru deju kolektīvu repertuāru labi varētu papildināt arī Jāņa Ērgļa “Kā es teicu,
tā notika”. To parādīja senioru deju kopas Ogrēnietis prasmīgais izpildījums.”
Konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja bija horeogrāfe un deju pedagoģe Rita Spalva,
žūrijas locekļi – Ingrīda Edīte Saulīte, Indra Ozoliņa, Andis Kozaks un Lāsma Skutāne.

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!

Kiosks un kvasa mucas pie kafejnīcas “Pie zelta liepas”. 1978. gads.

Ē. Drubiņa foto

Joprojām deju laiks

Gājēju tilts pār Ogres upi un pastaigu vieta zem tilta. 1978. gads.
Konkurss skolēniem “Vai Ogre gatava?”
Ogres Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Ogres
novada pašvaldību un vēstures skolotāju metodisko apvienību
aicina 8. – 11. klašu skolēnus piedalīties vēstures konkursā
“Vai Ogre gatava?”.
Konkursā aicinām pieteikties Ogres pilsētas vispārizglītojošo skolu – Ogres 1. vidusskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas
un Jaunogres vidusskolas 8. – 11. klases. Darbi tiks vērtēti
divās klašu grupās – pamatskolas (8., 9. klase) un vidusskolas
(10., 11. klase).
Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par
vēsturiskajām norisēm Ogrē un tās apkārtnē, to nozīmi
pilsētas tēla veidošanā. Pirms konkursa aicinām skolēnus
apmeklēt Ogres Vēstures un mākslas muzeju zināšanu papildināšanai. Erudītākajām klasēm
Ogres novada pašvaldība un Ogres Vēstures un mākslas muzejs būs sarūpējuši arī balvas.
Galveno balvu – apmaksātu autobusu vienas dienas ekskursijai – iegūs viena klase katrā klašu
grupā. Balvas saņems arī 2. un 3. vietas ieguvēji. Mazāko punktu skaita ieguvēja klase(es) katrā
vērtējuma grupā saņems īpašu Ogres Vēstures un mākslas muzeja veicināšanas balvu –
bezmaksas ekskursiju muzejā ar aizraujošu gida stāstījumu par pilsētas vēsturi.
Dalībnieku apbalvošana notiks 22. februārī Ogres Vēstures un mākslas muzejā. Konkursa
rezultāti 5 darba dienu laikā tiks nosūtīti visām mācību iestādēm, kas piedalījās konkursā, kā arī
publicēti Ogres Vēstures un mākslas muzeja mājas lapā un Ogres plašsaziņas līdzekļos.
Līdz 8. februāra plkst. 17.00 lūdzam katru skolu informēt Ogres Vēstures un mākslas
muzeju (tālr. informācijai 65022251 vai 65024345) par konkrēto mācību stundu, kurā notiks
konkurss, kā arī konkursa dalībnieku – klašu un tajās esošo skolēnu – skaitu!
Santa Šustere,
Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinājums no 1. lpp.

pēkšņi, pēc Vidzemes deju svētkiem Aizkrauklē, man zvana kolektīva vadītāja Inga Biukšāne
un saka: "Edgar, tev jāvada Ogre". Ilgi nedomājot, teicu: "Jā." Pirmās sezonas sākumā mums
gāja kā pa celmiem, kamēr pierīvējāmies viens pie otra, un jaunieši saprata, ko es no viņiem
gribu, un kamēr es sapratu, ko viņi vēlas. Taču tad viss nostājās savās vietās. Esmu ļoti priecīgs,
ka man tagad ir Ogre. Vadīt šo kolektīvu ir daudz grūtāk nekā Rakstus (jaunieši taču), bet esmu
ļoti gandarīts. Ar viņiem rezultātu iespējams sasniegt ātrāk, un ātri arī sava darba rezultāts
ieraugāms uz skatuves. Man ļoti patīk strādāt ar Ogri, visu laiku domāju: kā man ir veicies!
- Kopā sasniedzamie mērķi, kā noprotams, lieli?
- Pat nedaudz ambiciozāki nekā Rakstiem, jo Tautas deju ansamblis taču! Kamēr vēl nav
mainījušies noteikumi, mums vajadzētu tikt atpakaļ A grupā. TDA nosaukums Ogrei jau ir 45
gadus, un mēs negribētu to pazaudēt. Tāpēc ir jāstrādā un jāstrādā. Esam paņēmuši klāt arī
sarežģītāku repertuāru nekā tas ir B grupai, kurā esam tagad. Jau pagājušajā sezonā vienu A
grupas deju iemācījāmies un izdejojām, šosezon mums tādas ir divas. Jubilejas koncertā
skatītāji jau varēs vērtēt. B grupas dejotājiem, kuri nav dejojuši klasiskās latviešu tautas dejas,
tas nav viegli. Taču mācāmies. Ir jāceļ līmenis – tehniskais, mākslinieciskais, lai gan Ogrei tas ir
labs. Daudzi pašreizējie mūsu dejotāji, nāk no Pīlādzīša, ko vada Mārīte Baltā, un ir ļoti
sagatavoti.
Pēdējos gados Ogre ir kļuvusi redzamāka, un, nešaubos, ka būs vēl vairāk redzama un
dzirdama. Ar mūsu pašreizējo sastāvu ir iespējams kalnus gāzt.
Tikpat ļoti mani priecē visi bērni un jaunieši, kuri jau no mazotnes, līdzās lielajai mācību
slodzei, atrod laiku (un viņu vecāki iegulda līdzekļus), lai izkoptu savas radošās spējas. Tas
īstenībā ir Ogres zelta fonds, kas jānēsā uz rokām, lai viņi savu jaunībā izrādīto aktivitāti
saglabātu visu dzīvi un ir gatavi savu brīvo laiku investēt tieši Ogres pilsētā.
- Ogri pamatoti sauc par koru pilsētu. Vai dejotājgribētāju tāpat daudz?
- Ir. Mums ir TDA, divi vidējās paaudzes deju kolektīvi, ir senioru deju kolektīvs, tāpat skolās
un ģimnāzijā jaunieši dejo... Arī Ogres novada pagastos. Mēs esam ļoti dejojošs novads. Vienīgi
pietrūkst vietas, kur visiem kopā sadejot. Tas, ka mums šādas vietas (izņemot Kultūras centru),
kur vasarās cilvēkiem pulcēties, nav, manuprāt, ir liels zaudējums. Jau vairākus gadus rosinu
sarīkot Ogres Deju svētkus, jo stadions vismaz ir. Vēl nav izdevies. Taču pašvaldības attieksme
ir kultūras dzīvei labvēlīga. Tas patiešām gandarī. Domes atbalsts ir ļoti būtisks, it īpaši, zinot,
kas citur Latvijā notiek. Tomēr derētu iesaistīties arī uzņēmējiem, lai kopā atrisinātu jautājumu
par šo pulcēšanās vietu.
- Kādu redzat Latvijas kultūras ainu kopumā?
- Manuprāt, pašreizējā situācijā un ņemot vērā to, kāds bijis kultūras finansējums pēdējos
piecus gadus, tā ir pat ļoti laba. Viss iepriekšējais posms bijis izdzīvošanas režīms gan
kolektīviem, gan radošajiem cilvēkiem. Tāpēc šāgada Dziesmu svētki būs ārkārtīgi vienojoši
sajūtu ziņā. Tad, kad mēs visi tur, "Daugavas" stadionā, dejosim vai kori Lielajā estrādē dziedās,
mēs apliecināsim, ka esam izdzīvojuši. Kolektīvi nav likvidēti (pat radušies jauni), mēs
dejojam, dziedam, tātad turpinām kopt savas tautas tradīcijas un uzturēt spēkā latvisko apziņu.
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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.
.

9. februārī plkst. 17.00 Lielajā zālē
TDA Ogre aicina uz kolektīva 65 gadu jubilejas
koncertu un gadskārtējo TDA Ogre balvu
pasniegšanas ceremoniju, kas notiks pirmo un
pēdējo reizi. Ieeja bez maksas.
.

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 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 5, 6, 8, 10, 12

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 265035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
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

Ogresgala bibliotēkā
Informācija: Ogresgals, Bumbieru iela 9, tālr.: 65035141
Izstādes
Februāris – marts Katram amatam savi augļi (izšūtas gleznas un spilveni)
18. – 28. februāris Latviešu zinātniskās valodniecības un baltoloģijas pamatlicējam un
izveidotājam J. Endzelīnam –140
4. – 15. februāris Zinātniskās fantastikas žanra pamatlicējam un tā laika zinātnes
atspoguļotājam Žilam Vernam – 185
7. – 21. februāris Mīlestība ir kā putns, kas dzied – veltījums Valentīndienai
Februāra 1.pusē Pasākums jaunāko klašu skolēniem Droša interneta diena

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv ‘
16.februārī plkst.21.00 VALENTĪNDIENAS BALLE
Kaislīgās dejās aicinās grupa Kolibri. Deju pauzēs jautras spēles un konkursi. Pusnaktī
romantiska tikšanās ar pasākuma naglu. Mīlestības pilna gaisotne dzejas-foto stūrītī. Biļešu
cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie galdiņiem, Ls 3, pasākuma dienā – Ls 5.
Tālr.: 65068716, 28700053.

Ciemupes bibliotēkā
Informācija: Ciemupe, Liepu gatve 12, tālr.: 65068710
Visu februāri bibliotēkā izstāde SVECES GAISMĀ. Apskatāmas Ciemupes radošajā
darbnīcā izgatavotās sveces.

Ogres Centrālajā bibliotēkā

.

Informācija: Ogre, Brīvības iela 35, tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
4. - 28.februāris tematiskā literatūras izstāde Par Ogri – tās vēsturi un likteni
7. - 28.februāris literatūras izstāde Skaistākie mīlasstāsti
26.februārī plkst.17.00 No Labās Cerības raga un Vētru pilsētas Keiptaunas līdz lielākajam
Āfrikas dabas rezervātam – Krīgera Nacionālajam parkam. Paceļosim pa Dienvidāfriku –
brīnišķīgu un neizsakāmi valdzinošu zemi. Ceļojuma iespaidos dalīsies Nikolajs Sapožņikovs.

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

Aicinām apgūt datorlietošanas pamatus (bezmaksas apmācības). Pieteikties personīgi
Ogres Centrālās bibliotēkas Pieaugušo nodaļas lasītavā, vai pa tālruni 65071947.

.

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

.

17. februārī plkst. 15.00 Mazajā zālē
GARĪGĀS MŪZIKAS KONCERTS. Piedalās koris Gaismas ceļā. Diriģents Mārtiņš
Subatovičs. Koncertu rīko Septītās dienas adventistu Ogres draudze. Ieeja bez maksas.
.

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 ES DZĪVOJU TEPAT STARP JUMS. Rakstnieks, literatūrzinātnieks, žurnālists
ARNO JUNDZE sarunā ar rakstnieci, kinorežisori un TV raidījuma 100 grami kultūras kolēģi
Kristīni Želvi. Rakstnieka stāstu lasa Jaunā Rīgas teātra aktieris Varis Piņķis. Dzied vokālā
grupa Anima Solla. Ieeja bez maksas.
.

24. februārī plkst. 12.00 Lielajā zālē
Liepājas ceļojošais leļļu teātris Maska piedāvā izrādi KLIŅĶĪŠA PIEDZĪVOJUMI vai
KĀ RŪĶĪTIS DRAUGUS IEGUVA. Biļešu cena Ls 1,50 (no 3 gadu vecuma)
.

26. februārī plkst. 14.00 Lielajā zālē
AUSTRIJA UN VĀCIJA. Izglītojošu koncertu cikls skolu jauniešiem MŪZIKAS
LIELVALSTIS atklāj nozīmīgāko klasiskās mūzikas lielvalstu galvenās ikonas – mūzikā,
arhitektūrā, dabā. Liepājas simfoniskais orķestris. Diriģents, lektors un prezentācijas autors
Dzintars Jurgelaitis.
Biļešu cena Ls 1,50. Abonements diviem pavasara koncertiem Ls 2 (līdz 20.02.)
2. martā plkst.17.00 Mazajā zālē
Koncerts VIRSDIRIĢENTU PORTRETI. Aira Birziņa un Arvīds Platpers. Piedalās:
sieviešu koris Dzintars un Rasa, vīru koris Absolventi un Ķekava. Koncertmeistars Mārtiņš
Zilberts. Programmu vada Inta Pīrāga. Biļešu cena Ls 1
3. martā plkst. 16.00 Lielajā zālē
Dejas izrāde ALLA FERMATA DI UNA HALL (Mirklis uzgaidāmajā telpā). Horeogrāfija un
režija – Markuss Zmolnig (Itālija). Dejo - Dzirnas. Informāciju par biļešu cenām meklējiet
www.bilesuparadize.lv
Pēc neliela pārtraukuma
1. aprīlī pie mums atgriežas mazo vokālistu
konkurss "Ogres novada Cālis".
Pieteikuma anketas būs pieejamas no
1. marta Ogres Kultūras centrā un mājas lapā
www.okc.lv. Konkursā var pieteikt pirmsskolas
vecuma bērnus, kuri vēl nav sasnieguši 7 gadu
vecumu. Katrs dalībnieks sagatavo vienu dziesmu
pēc paša izvēles.
Veiksmi gatavojoties novēl
Ogres novada Cālis 2013!

Der zināt
09.,10. februārī folkloras kopa Artava piedalās XIV Starptautiskajā Masku festivālā Mālpilī
10. februārī plkst. 16.00 Ogres Tautas teātra izrāde F. Arnolds, E. Bahs “Taupības komisārs”
JumpravasKultūras namā
17. februārī plkst. 15.00 Ogres Tautas teātra izrāde F. Arnolds, E. Bahs “Taupības komisārs”
Suntažu Kultūras namā
26. februārī plkst. 19.00 Ogres apriņķa sieviešu koru kopmēģinājums Ogres Kultūras centrā

Lauberes pagasta bibliotēkā
Informācija: Ozolmuiža, tālr: 65037326
Radošās nodarbības:
Trešdienās, piektdienās no plkst.16.30 – stikla apgleznošana;
Otrdienās no plkst.16.00 – galda spēles;
Ceturtdienās no plkst.14.00 – (karaoke un deju grīdas).
14. februārī plkst.17.00 Valentīndienai veltīts dzejas vakars
Sestdienās no plkst. 11.30 Stāstu un pasaku rīti pie tējas tases
26.februārī plkst.16.00 Diskusija pusaudžiem un jauniešiem Mīlestības vecumposmi, vada
Ēriks

Krapes Tautas namā
Informācija: Krape, tālr: 65035651; e-pasts: rudzutaks@inbox.lv
16. februārī plkst.21.00 BALLE–GROZIŅVAKARS. Spēlēs muzikanti no Madonas –
Ingrīda un Dzintars. Biļešu cena Ls 2. Iepriekšpieteikšanās, tālr.: 28767795.
.

Krapes pagasta bibliotēkā
Informācija: Krape, tālr: 65035647
26.februārī pasākums bērniem Mans labākais draugs – grāmata

Madlienas pagastā
16.februārī plkst.11.00 Madlienas hokeja laukumā ZIEMAS PRIEKIEM DURVIS VAĻĀ.
Programmā: nūjošana; slēpošana; slidošana un citi ziemas prieki; ugunskurs un karsta tēja.
.

Madlienas Kultūras namā
Informācija: 65039166; e-pasts: elina.cilevica@ogresnovads.lv
23.februārī plkst.19.00 PAŠDARBNIEKU VAKARS.
Pūtēju orķestra meiteņu deju grupai – 10

XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un
XV Deju svētkus gaidot
Svētku māksliniecikā padome ir apstiprinājusi XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju
svētku deju virsvadītājus un Goda virsvadītājus.
Virsvadītāji: Gints Baumanis (1.reizi), Agris Daņiļevičs, Ilmārs Dreļs, Jānis Ērglis, Rolands
Juraševskis, Taiga Ludborža, Ilze Mažāne, Arta Melnalksne, Iluta Mistre, Zanda Mūrniece,
Iveta Pētersone – Lazdāne (1.reizi), Jānis Purviņš, Gunta Raipala
(1.reizi), Māra Simsone (Kanāda, 1.reizi), Gunta Skuja.
Goda virsvadītāji: Marga Apsīte, Ojārs Grasis, Ingrīda Edīte Saulīte, Uldis Šteins, Osvalds
Štrauss, Uldis Žagata, Ieva Adāviča (1.reizi), Taisa Aruma (1.reizi), Elga Drulle (1.reizi), Vaira
Dundure (1.reizi), Andris Ezeriņš (1.reizi), Rita Spalva (1.reizi).
*****
Gatavojoties Dziesmu un Deju svētkiem, 2. februārī Madlienas Kultūras namā norisinājās
Tradicionālais koru sadziedāšanās koncerts Madlienas balsis.
Koncertā piedalījās: jauktais koris Madliena, diriģents Jānis Taranda, kormeistars Rihards
Bērziņš; Rīgas Stradiņa Universitātes jauktais koris Rīga, diriģentes Evita Taranda un Zane
Zilberte, kormeistars Roberts Hansons; jauktais koris Aizkraukle, diriģentes Ilze Atardo un
Lelde Kamzole – Gagaine, koncertmeistare Ilona Makareni; Stopiņu novada sieviešu koris
Madara, diriģents Imants Kalniņš, kormeistare Zane Kažēna; Prezidiju konventa vīru koris,
diriģents Arnis Paurs, kormeistars Ivo Kempels, Latvijas Universitātes vīru koris Dziedonis
mākslinieciskais vadītājs Roberts Liepiņš, diriģents Raimonds Počs, koncertmeistars Jānis
Matulis.
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Joprojām deju laiks

Turpinājums no 1. lpp.

ar kolektīvu sāka strādāt Velta Veide, biju tāds kā štata dublieris, jo ne visi puiši varēja tikt uz
mēģinājumiem. Tikai atzina: "Jāšuj kāds mazāks tērps, lai Jāni var laist uz skatuves..." Vēl jau
kādus trīs – četrus puišus no sešdesmitajos gados dejojošajiem Ogrē redzu. Meiteņu gan ir vairāk.
Tolaik arī Patērētāju biedrībā bija deju kolektīvs, turklāt bagāta arodbiedrība.No viņiem arī
atnāca seši gruntīgi dejotāji – divi puiši un četras meitas. Atnāca, iekļāvās pamatsastāvā, un tad
sākās riktīgā dejošana – astoņi pāri bija stabili. Daudz koncertējām, braucām uz kaimiņrepubliku
Dziesmu svētkiem, viesojamies arī Pilvā (Igaunijā), kas tolaik bija mūsu sadraudzības pilsēta. Ar
Aizkraukli draudzējāmies, arī ar Lomonosova rajonu toreizējā Ļeņingradas apgabalā.
Kad pēc armijas 1967. gadā atgriezos mājās, mūsu deju kolektīvs bija ļoti labā līmenī. Tad jau
brīžiem sanāca pat divi kolektīvi, bet divpadsmit, četrpadsmit pāru bija stabili.
Tomēr ap 1970. gadu viss it kā pajuka. Mūsu vadītāju Veltu Veidi bija nomainījis viņas
asistents Ēvalds Viesis, veidojās jauns kolektīvs, un mēs, vecie, tā kā kļuvām nevajadzīgi.
Aizgājām prom. Pēc pusgada gan sanācām kopā un nospriedām: ejam atpakaļ dejot, jo kaut kā
pietrūkst. Tā arī izdarījām. Vadītājs "nē" neteica, taču galveno uzmanību pievērsa jaunajiem.

Ēvalda Vieša dejotāji 1977.gadā moldāvu tautas tērpos.
“Žoks" bija kolektīva viena no mīļākājām cittautu dejām..
Stingri prasīja, lai mēs trīsreiz nedēļā ietu uz mēģinājumiem, brauktu visur, kur viņš saka... Ka tas
ne vienmēr iespējams, nesaprata. Vārdu sakot, lika manīt, ka bez mums var iztikt. Mēs vairs arī
negājām... Dažas reizes vēl uz jubilejas sarīkojumiem savācāmies un dejojām. Pēc tam tikai –
kopā sanākšanas un satikšanās prieks.
Mēs ar Rasmu esam pirmais pāris, kurš TDA (1969. gadā) apprecējās. Nu jau kopā esam 44
gadus. Vienubrīd it kā gribēju nākt uz senioru kolektīvu, bet veselības dēļ to nevarēju. Ir jau arī
nodejots pietiekoši. Lai katrs nodejo tik daudz un lai izaudzina trīs bērnus, kuriem deja nav sveša.
Gan jau dejos arī mana mazmeitiņa, jo visi trīs mazdēli to jau dara.
Pašiem sava karaļvalsts
Stāsta Aija Zepa:
- Oficiāli kolektīvu vadījusi neesmu nekad. Esmu tikai dejojusi un bijusi kolektīva vecākā.
Dejot sāku 1972. gadā, mācoties 9. klasē. Iznāca tā, ka paaudzes mainījās, un Ēvalds Viesis, kurš
Ogri vadīja tolaik, paņēma arī vidusskolas kolektīvu. Jau nākamajā gadā piedalījāmies Dziesmu
un deju svētkos Rīgā. 1978. gadā ar kolektīvu sāka strādāt Velga Jaunzeme, un principā atkal
savāca kolektīvu no jauna, palika tikai daži vecie. Taču sanāca daudz strādājošo. Var teikt, ka
diskotēkās viņus noskatījām. Jā, noskatījām, uzrunājām, un viņi atsaucās. Zinu, ka vēlāk puiši
tika meklēti, rakstot vēstules tiem, kuri tikko atgriezās no karadienesta armijā. Taču tad, pat
pussimts vēstuļu izsūtot, labi ja četri ieradušies...
Mēs ļoti daudz koncertējām un braukājām apkārt. Velgas laikā ar komjaunatnes ceļazīmi
bijām Vologdā – 25 cilvēki ar lidmašīnu lidojām uz triecienceltni. Uzstājāmies arī sarkanajos
stūrīšos, kā tolaik bija pieņemts. Vologdā atgriezāmies vēlreiz, bet tad jau ciemojāmies pie vietējā
kolektīva, ar kuru iepriekš sapazināmies. Jauks ceļojums bija uz Moldāviju – ar autobusu (parasto
laziņu) cauri visai savienībai un atpakaļ.
Tolaik repertuārs bija ļoti daudzveidīgs, ieskaitot dažādās padomju tautu dejas. Koncertos
allaž bija jāpaspēj pārģērbties. Kāds pa vidu runā dzejoli, bet dejotāji steigā ģērbjas. Jo viss
jāpārvelk, pat zeķubikses, kas krievu dejai, piemēram, miesas krāsā, latviešu – baltas, vāciešiem – sarkanas. Lai paspētu, vilkām kārtu kārtām. Puišiem tieši tāpat: apakšā latviešu dejas
bikses, virsū – ukraiņu platās, un... aiziet!
1980. gadā Ogrē tika izveidota sava Karaļvalsts, un ievēlēta gan Karaliene, gan Karalis. Pirmā
Karaliene mums bija Velga, un repetitors Māris Balodis bija Karalis. Nākošajā gadā karaļpāris
bija cits – es un Guntis Stieģelis. Šī tradīcija turpinājās vēl ilgi, jo tolaik kolektīva vecāko vai
prezidentu nebija. Ik rudeni, kad atnāca jauni dalībnieki, ļāvām viņiem kādu mēnesi iejusties un
pēc tam uzņēmām savā saimē. Taču vispirms visi bija kandidāti un tikai nākamajā gadā –
dalībnieki. Allaž šī uzņemšana notika īpašos sarīkojumos, arī tematiskos karnevālos. Dažādi
pārbaudījumi bija jāiztur, ar parakstu sava apņemšanās dejot jāapliecina.
Dejot kolektīvā beidzu 1985. gadā, uzreiz pēc Dziesmu svētkiem. Tobrīd mēs bijām liels
sastāvs – 20 pāru. Ar mums strādāja arī repetitore Marga Apsīte, un lielajā skatē mēs bijām
izcīnījuši tiesības dejot uz Operas skatuves.
Nākamā gada janvārī man piedzima dēls. Biju vēl dekrēta atvaļinājumā, kad mani palūdza
pastrādāt ar kolektīvu, jo decembrī Velga bija aizgājusi mūžībā, un oficiālā vadītāja Vija Sabļina
(Logina) tolaik mācījās Kultūras darbinieku tehnikumā. Divus gadus strādājām abas kopā, kamēr
mums pievienojās Vijas kursa biedrs Ilmārs Dreija, kā repetitors
1989. gadā Ogrei bija kārtējā jubileja, sanācām visi kopā, cerēju, ka padejošu, bet... nekā.
Ēvalds Viesis paņēma vecāko paaudzi un man teica: "Aija, tu pastrādā ar savējiem!" Tuvojās
1990. gada Dziesmu un deju svētki, un dejotājiem bija ļoti liela vēlme piedalīties šajos svētkos,
tāpēc ar Ogres dārzkopības izmēģinājumu un selekcija stacijas (ODIS) atbalstu izveidojām
vidējās paaudzes kolektīvu. Aija darbojas jau divdesmit ceturto gadu, no tiem 22 gadus kā OKC
kolektīvs. Pašlaik Aijā ir trīs dejotāji, kas dejoja TDA Ogre Ēvalda Vieša laikā.
Ogres 65. dzimšanas dienu gaidot, abas ar Viju (tāpat kā iepriekšējos jubilejas koncertos)
strādājam ar bijušajiem dejotājiem, kuri savulaik ir dejojuši pie Ē. Vieša, V. Jaunzemes, A. Zepas,
V. Loginas (Sabļinas). Esam 24 meitenes un 16 puiši. Koncertā dejosim divas dejas. Mēģinājumi
notiek svētdienās, jo bijušie dejotāji izklīduši pa visu Latviju, ne vienmēr gan pilnā sastāvā
iespējams sapulcēties, taču katrs cenšas būt klāt, jo tās ir īpašas tikšanās reizes. Kolektīva jubileja
ir mūsu visu ļoti, ļoti gaidīti svētki.
Visa dzīve kolektīvā
Stāsta Iveta Sticere (agrāk Plūme):
- Mani vecāki ir Anastasija un Elmārs Plūmes, kuri arī šajā kolektīvā sadejojās un apprecējās.
Mēs ar Celmiņa kunga meitu Daigu sākām dejot pie Silvijas Freimanes bērnu kolektīvā jau no
divu gadu vecuma. Citus tik mazus nepieņēma, vienīgi mūs, jo mums taču bija blats – vecāki
dejoja. Tā nu arī es šogad varu svinēt jubileju – jau četrdesmit gadus dejoju... Bērnībā vecāki mani

bieži ņēma līdzi uz mēģinājumiem, jo nav bijis, kur atstāt. Es vienmēr esot staigājusi Ēvaldam
(Viesim – I. K.) blakus un sastādījusi kompāniju. Mamma atceras, ka Ēvalds šad tad pagriezies
pret mani un jautājis: "Nu, mans asistent, vai ir labi?"
Pēc tam – skola un dejošana, Ogre un dejošana. Daudz kas jau no vēstures ir saukts atmiņā, bet
man prātā arī tas, ka savulaik, telpām agrākajā kultūras namā trūkstot, mēģinājām Komunālo
uzņēmumu kombināta zālītē, vidusskolā, pie ugunsdzēsējiem, pat MRS sporta zālē. Uz turieni
gājām pat stundu agrāk, jo zālē bija volejbola tīkls, un puiši, tāpat pa kādai meitenei, ļoti labprāt
uzspēlēja volejbolu – iesildījās pirms mēģinājuma. Taču uz izķeršanu bija tenisa galds.
Kad Veltas laikā repetitors bija Māris Balodis, ansambļa Liesma dejotājs, katra treniņstunda
bija ļoti nopietna, neiztiekot arī bez klasikas. Stangas gan nebija, bet tāpat trenējāmies. Viņu šajā
postenī nomainīja Andrejs Ušackis, Marga Apsīte, Vladimirs Ponomarjovs.
Kolektīvā turpināju dejot arī Aijas laikā, tāpat Vijas laikā, un 1993. gadā aizbraucām uz
festivālu Zviedrijā. Pati jau tolaik mācījos Kultūras darbinieku tehnikumā, un kad Vija vairs Ogri
nevadīja, dejotāji uzmeklēja mani mājās un teica: "Iveta, vadi, mēs jūkam ārā..." Piekritu. Taču
tolaik strādāju arī skolā, tāpēc uz kultūras namu sāka nākt arī vidusskolēni. Kā repetitors mums
palīdzēja Ilmārs Dreija, arī Sandra Rudko, kura pati dejoja, tāpat Inga (Biukšāne – I. K.)
pastrādāja.
Atceros, deviņdesmito gadu otrajā pusē braucām uz festivālu Sanktpēterburgā. Amatniecības
vidusskolā tika darināts kolektīva karogs, kas nez kāpēc iznāca ļoti liels. Taču laika kaut ko mainīt
vairs nebija, atlika vien atrast tikpat lielu Latvijas karogu. Kad mēs Ziemas pils priekšā ar abiem
milzīgajiem karogiem fotografējāmies, daudziem prātā nāca laiks, kad mūsu strēlnieki ieņēma
Ziemas pili...
Jau 1977. gadā par Ogres koncertmeistaru kļuva Guntars Kalnciems, kurš joprojām ir pie
klavierēm. Kā nostāsti vēsta, viņš varot spēlēt un avīzi lasīt vienlaikus. Nešaubos, ka var.
Kolektīvā allaž bijis daudz jauku tradīciju, piemēram, īpaši sveicām tos, kuri absolvēja skolu,
tos, kuri precējās. Mēs jau visas trīs vīrus te noprecējām. Jo īstenībā taču visa dzīve kolektīvā arī
notiek. Visi šie pasākumi un iespēja būt kopā – jauki. Arī uz jubilejas koncertu mani dejotāji
galvenokārt nāk, lai atkal satiktos. Viņi neslēpj, ka vismaz reizi piecos gados ļoti griboties pabūt
kopā. Interesanti, ka vienā jubilejas koncertā Aijas bijušie dejotāji uzstājās kopā bērniem, jo viņi
to ļoti vēlējās. Tagad ir pienācis manu dejotāju laiks uzstāties kopā ar bērniem, viņi uzreiz
pajautāja: "Vai mēs varam dejot ar bērniem?" Gan jau nākamreiz Ingas dejotāji gribēs iziet uz
skatuves kopā ar saviem mazajiem.
Esmu sapratusi, ka visus šos piecus gadus cilvēki tiešām dzīvo ar domu, ka būs svētki. Tas ir kā
absolventu salidojums. Gados paši vecākie, lai arī neiziet uz skatuves, tāpat nāk uz koncertu, jūt
līdzi dejotājiem, atceras, kā paši uzstājušies, piedalās ballē. Tiešām viena liela ģimene, kurā ir tik
daudzas paaudzes. Viņi visi joprojām ir Ogres dejotāji.
Ir jābūt juvelierim
Stāsta Inga Biukšāne (agrāk Bērziņa):
- Es šajā kolektīvā ienācu pavisam nejauši, jo skolas laikā dejoju sarīkojumu dejas. Kad
savulaik Pionieru nams likvidējās, draudzene rosināja iet uz tautiskajām dejām. Teicu, ka īsti
nezinu, vai man to gribas, taču piekritu pamēģināt, un visus trīs vidusskolas gadus Ivetas vadībā
nodejoju. Pēc tam, sekojot tradīcijai, aizgāju mācīties uz tehnikumu, un mana dejotājas karjera
beidzās. Pat Deju svētkos neesmu piedalījusies kā dejotāja.
Sāku strādāt kā repetitore. Drīz apprecējos, pieteicās meitiņa, un pēc dekrēta kultūras namā
vairs neatgriezos, jo toreizējai kolektīva vadītājai repetitoru nevajadzēja.

Jubilejas koncerta (2008) noslēgumā.
No kreisās: Iveta Sticere, Aija Zepa, Mārīte Baltā, Inga Biukšāne, Vija Logina.
Strādāju Ogres 1. vidusskolā, un man bija deju kolektīvs ar desmit pāriem. Kad to finanšu
trūkuma dēļ likvidēja, Ligita Zadvinska piedāvāja pārnākt uz Ogres Kultūras centru. Tā no 2001.
gada janvāra darbojamies šeit. Tobrīd Ogres iepriekšējais sastāvs bija izjucis, palikuši tikai trīs
vai pieci cilvēki. Atnācu ar daļu jauniešu no savas audzināmās klases (audzināju gan tikai vienu
gadu, 12. klasi) un piesaistīju arī dažus labākos dejotājus no Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas, kurā arī strādāju. Ar pirmo sastāvu, kas man bija, nodejojām pirmos pieaugušo
Dziesmu svētkus 2003. gadā, un tad atnāca bars vidusskolēnu ar domu, ka viņi grib tikt uz Skolu
jaunatnes svētkiem 2005. gadā. Protams, ka tikām. Tādējādi mums paralēli bijuši it kā divi
sastāvi: pamatsastāvs un skolēni. Visu laiku arī skolēnu un pieaugušo svētkos esam piedalījušies.
Taisnība, desmit gadus kopā ar kolektīvu par nejaušiem nevar nosaukt. Kas nejaušību pārvērta tik
ilgos darba gados? Jaunieši paši. Man ar viņiem kopā bija labi, ceru, ka viņiem arī. Kolektīva
vadīšana ir ļoti smalks darbs. Juveliera darbs, ja drīkst salīdzināt. Arī labam psihologam jāspēj
būt. Tāpat pedagogam. Jo tikai retajam jaunietim svarīgs ir pats dejošanas process. Pārsvarā viņus
visus interesē izklaide un iespēja būt kopā, lai patusētu. Galarezultāts: augsti punkti skatē, un
pirmās rindas Deju svētkos Rīgā, tā lielākoties ir vadītāju un kultūras dzīves rīkotāju daļa. Tāpēc
ir jāprot jaunietim iestāstīt, ka viņš, regulāri un nopietni strādājot, īstenībā izklaidējas: tusē. Ja to
prot smalki pasniegt, būs arī rezultāts. Taču viegli nav. Un tad, kad viņi tiešām nodejo par visiem
100 un vēl vairāk procentiem, gandarījums ir liels.
Nu jau otro sezonu TDAOgre vadības grožus ir pārņēmis Edgars Tabors. Ir sācies jauns posms
koletīva dzīvē. Rezultāti skatēs, konkursos rāda, ka TDA Ogre ir pareizajās rokās. Lai skaists
jubilejas koncerts, veiksme skatē un XV Deju svētku lieluzvedumā Tēvu laipas Daugavas
stadionā Ogres dejotājus redz tikai pirmajās rindās!
Inta Kārkliņa
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