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Četras izrādes uz vienas skatuves
Starptautiskā Teātra diena – 27. marts – šogad atnāk nedēļas vidū. Bet tas nozīmē
lielākas iespējas svētku svinēšanai. Gan konkrētajā datumā, kā to darīs vairāki mūsu
profesionālie teātri, gan kādā no marta otrās puses brīvajām dienām, kad ērtāk pašiem
kolektīviem un šā mākslas žanra cienītājiem. Tieši viņiem – skatuves mākslas draugiem –
ir vērts savos kalendāros jau laikus ierakstīt: 23. marts – Teātra diena Ogrē.
Parādīt labāko
Svētku idejas autors, Ogres Tautas teātra režisors Jānis Kaijaks atgādina, ka marts jau ierasti
tiek uzskatīts par Teātra mēnesi, bet tieši šogad, viņaprāt, ir vairāki iemesli, lai vietējiem
amatierteātriem pievērstu lielāku uzmanību.
- Vērojot pašlaik latviešu teātrī notiekošo, šķiet, ka mēs dzīvojam "zelta laikmetā". Pat
vairākus gadu desmitus pārskatot, neatceros tādu brīdi, kad latviešu teātris tiktu tik ļoti slavēts:
mūsu trupas brauc ārzemju viesizrādēs, mūsu režisori veido izrādes ārzemēs... Arī pašu mājās
daudz veiksmīgu iestudējumu. Turklāt tas attiecas ne tikai uz profesionālajiem, bet arī
amatierteātriem. Jo reģionu skatēs arvien biežāk var redzēt labas, kvalitatīvas izrādes, kas lielā
mērā atbilst visiem profesionālas izrādes kritērijiem. Domāju, pamatoti varam lepoties ar to, ka
šajā gadā reģiona skatē Ogres novads ir pārstāvēts ar trim iestudējumiem, ko arī Teātra dienā
parādīsim. Iepriekš ir bijušas sezonas, kad jau divas izvirzītas izrādes šķita labs sasniegums, bet
reizēm pat nācās iztikt ar vienu.
Režisors arī uzsver, ka amatierteātru aktieriem nav lielāka gandarījuma kā spēlēt izrādes.
Un, ja savās mājās tas jau izdarīts, ja tuvākie kaimiņpagasti un draugi arī apciemoti, katrs jauns
spēles laukums ir ieguvums. Īpaši tāda skatuve un tāda zāle, kāda ir Ogrē.
Tāpat viņš neslēpj, ka doma par Teātra dienas pasākumiem novada centrā lolota jau ilgāku
laiku, jo pilsētā pēdējos gados nekādas aktivitātes "teātra zīmē" nav notikušas. "Gribam rosināt
pirmoreiz kopā svinēt Teātra dienu, piedāvājot skatītājiem labāko no tā, kas pagājušajā gadā
novada amatierteātros radīts. Bet pašiem teātriem iespēja nospēlēt izrādi Kultūras centrā varētu
būt kā dāvana – paldies par to, ka bijāt labākie šajā skatē!"
Šie tad arī ir galvenie iemesli, lai 23. martā Ogres Kultūras centra Lielo skatuvi visas dienas
garumā atvēlētu amatierteātriem.
Visām paaudzēm, dažādām gaumēm
Teātra dienu Ogrē ievadīs Jumpravas amatierteātris (atcerēsimies, ka arī Ikšķiles, Ķeguma
un Lielvārdes novada kolektīvi ir Jāņa Kaijaka pārraudzībā – I. K.), plkst.11.00 parādot Annas
Brigaderes lugas "Sprīdītis" iestudējumu, ko veidojusi režisore Kristīne Klētniece-Sika un kas
9. martā arī tika spēlēta reģiona skatē Aizkrauklē. Turklāt tieši "Sprīdītis" ir viena no retajām
bērnu izrādēm, kas šobrīd vispār Latvijā skatāma, jo arī profesionālie teātri gados jaunākos
skatītājus maz aicina ciemos. "Šī, manuprāt, ir ļoti izdevusies izrāde, kas neatstās vienaldzīgus
ne bērnus, ne arī pieaugušos," vērtē Jānis Kaijaks. "Domāju, patiks visiem un liks arī padomāt."
Liks gan, it sevišķi tiem, kuri, Brigaderes lugas iestudējumu kopā ar savām atvasēm
noskatījušies, plkst.14.00 skatīsies Ķeipenes amatierteātra un režisores Aldas Račikas
iestudēto Andras Manfeldes darbu "Tu tikai atgriezies". Jo Sprīdītis – pasaulē pabijis un mājās
atgriezies, savu izvēli jau izdarījis. Bet A. Manfeldes varoņiem – jau pieaugušajiem Sprīdīšiem
– šāda izšķiršanās vēl priekšā. "Iestudējums skar aktuālo imigrācijas tēmu, bet te nav runa par
politisku uzstādījumu," saka izrādi jau redzējušais J. Kaijaks. "Mums visapkārt skan daudz
sāpīgu stāstu par dzīvi svešumā, par saišu saraušanu ar dzimteni vai arī cenšanos tās noturēt...
Neviens no tiem savu aktualitāti joprojām nav zaudējis, un Manfeldes luga skar tieši šīs
problēmas."
Savukārt plkst. 16.00 Suntažu amatierteātris Sauja parādīs Andrejs Miglas dramatizējumu
"Divreiz zagta līgaviņa", kas veidots pēc populārā rakstnieka Jēkaba Janševska kultūrvēsturiskā romāna "Mežvidus ļaudis" motīviem. Izrādi iestudējis režisors Didzis Cauka, par tās moto
izvēloties Garlība Merķeļa atziņu, ka "latvietis var izdzīvot ar gudrību un viltību." Jānis Kaijaks
neslēpj prieku, ka Didzis Cauka jau trešo gadu strādā novadā un vada divus kolektīvus.
"Vienmēr viņa veidotās izrādes ir interesantas, izdevušās un tiek virzītas uz reģionu. "Divreiz
zagta līgaviņa" ir ļoti vērienīgs inscenējums, tautiska, gaumīga komēdija par seniem laikiem,
kuri nemaz nav tik seni. Ļoti dzīvespriecīga un vitāla izrāde."
Bet Teātra dienas izskaņā (plkst.19.00) Ogres Tautas teātra jaunākais iestudējums – Moljēra
"Skapēna blēdības" (režisors Jānis Kaijaks). Iespēja ar smaidu paskatīties uz dzīvi un mums
pašiem, un vēlreiz pārliecināties, ka amatierteātru aktieru aizrautība un spēlesprieks spēj patiesi
sajūsmināt.
Par vieniem svētkiem bagātāki?
Ja šis pasākums izdosies – ja skatītāju netrūks (ieeja brīva!) un viņi ar saviem aplausiem
paudīs atzinību redzētajam, kā to jau ir darījusi žūrija (kritiķi, režisori, dramaturgi), šī marta
diena var kļūt arī par kādas jaukas tradīcijas sākumu. Un nākamgad jau Teātra dienai var
piederēties gājiens, izrādes uz vairākiem spēles laukumiem paralēli, tikšanās ar kādu visā
Latvijā iemīļotu mākslinieku vai tamlīdzīgi... Bet novada galvenais režisors Jānis Kaijaks lolo
vēl tālejošākus mērķus: "Ja izdotos reizi gadā vai vismaz reizi divos gados sarīkot šādu labāko
izrāžu parādi – skati, tas būtu liels ieguvums visai amatierteātru attīstībai kopumā. Tas būtu
stimuls tiem novada teātriem, kuri šoreiz ir skatītāju lomā, strādāt tā, lai nākamajā reizē arī viņu
izrāde tiktu iekļauta svētku programmā."
Svinēt Teātra dienu rosina arī Ogres novada kultūras pasākumu organizatore Anita
Ausjuka:
- Viena no skaistākajām latviešu tautas tradīcijām ir teātra spēlēšana un, protams, skatīšanās.
Ja ikdiena mums katram paiet "savās mājās", tad svētkos mēs pošamies uz pilsētu. Tā arī šoreiz:
labākie no labākajiem 23. martā ar izrādēm-laureātēm viesosies novada centrā, Ogrē. Ļoti
gribētos, lai tie būtu svētki gan aktieriem, gan skatītajiem, lai mēs kopā smaidītu un priecātos
par katru šīs dienas mirkli!
Brīnišķīgi ir profesionālo teātru aktieri, kuru vārdi komentārus neprasa. Taču ne mazāk sirdi
ielīksmo amatierteātra aktieris, kurš ikdienā ir traktorists, dārznieks, šoferis vai vienkārši labs
cilvēks. Satikt viņus – aizrautīgus teātra entuziastus, uzgavilēt viņiem un teikt paldies par zālē
sēdošajiem uzdāvināto prieku – varēs svētdien. Šis ir īstais laiks, kad malā jānoliek skrejošā
ikdiena un jāiet uz kultūras centru.
Šī ir arī tas brīdis, kad naudas maku var atstāt mājās, bet līdzi paņemt kādu pavasara ziediņu!
Šī ir tā reize, kad varam sevi ne tikai parādīt, bet arī pierādīt, ka esam sava pagasta, savas pilsētas
patrioti un lepojamies ar saviem pašdarbniekiem!
Bet visiem amatierteātru aktieriem un režisoriem šajā Teātra dienā novēlu sajust liela
kolektīva un kopīgu interešu lielo spēku!
Inta Kārkliņa

PA “Ogres novada Kultūras centrs”

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!
Dace!
Mēs Tev novēlam mirkļus tos nenotveramos,
tos izdzīvojamos,
tos nepierakstāmos
un neizstāstāmos,
tos, kurus neplānojam,

bet gaidām, tos,
kuri neuzprasās vien atnāk
un atnes sajūtu dzīvoju!

Mīļi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!
Ogres Kultūras centra kolēģi
"Es arī, es arī piedalos..." - sauc Kultūras centra
omulīgais Lāčuks.
"Tu jau vienmēr kaut kur slēpies un parādies tikai uz
svētkiem!"
"Tā gan! Bet Daces jubileja ir Lieieieli svētki, tāpēc
es piedalos!"
Mīļi sveicieni mūsu mīļotajai režisorei! Kopā
veidojot uzvedumus, Daci jau sen esam ieskaitījuši
“Svilpastēs”. Daudz laimes no 102 lielām un mazām
SVILPASTĒM!

Rakstiem – 15
Kad 1999. gada februārī Ogres Tautas nama direktori Liju Galvanovsku apciemo Ināra
Driksna un dara zināmu savu vēlmi dibināt vidējās paaudzes deju kolektīvu, šķiet, uz brīdi
samulst abas. Pirmā tāpēc, ka ienācēja, jau vairākus gadus deju kolektīvus Ciemupē un
Jumpravā vadījusi, nesen no šiem pienākumiem pati atteikusies. Bet Inārai uz brīdi aizdomāties
likusi skaļi izteiktā pašas nešaubīgā pārliecība, ka Ogrē, kur viens vidējās paaudzes deju
kolektīvs jau ir, noteikti pietiks dejotāju vēl vismaz astoņiem pāriem. Taču pēc mirkļa mulsums
jau pārvarēts, un Lija lietišķi teikusi: "Labi, uztaisām sludinājumu un sākam..."
Pietrūka tasīšu
Tā arī izdarījušas, un 3. martā,
pirmajā tikšanās reizē, atnācis
necerēti daudz cilvēku – pat
pietrūcis kafijas tasīšu. "Turklāt
pavasarī parasti neko nedibina,"
tās dienas izjūtas atceras Ināra,
"jo jauno darba cēlienu sāk
septembrī. Taču cilvēki atnāca,
un mēs – seši pāri – Jāņos jau
nodejojām divas dejas. Septembrī dejotgribētāju bija vēl kuplāks pulks."
Pati Ināra, kolektīvu septiņus
gadus un astoņus mēnešus
Pēc pirmā koncerta 1999. gadā.
vadījusi, lūgta šo laiku raksturot,
sākumā ir lakoniska. "Ļoti labs
laiks, bet ļoti piesātināts. Regulārs darbs, mēģinājumi, desmitiem koncertu, braucienu, daudz
vajadzēja domāt par to, ko dejojam, jo man vienmēr paticis, ka repertuārs mainās, gribējies, lai
tas ir jauns, un arī deju ir daudz. Jā, daudz strādājām. Turklāt ne visi cilvēki iepriekš bija
dejojuši, vairāki sāka no nulles. Taču tikai retais padevās, vairākums izturēja, un tiešām labs
kolektīvs izveidojās."
Bet tad, vēlreiz uzsvērusi darba un panākumu (atzinības un aplausu) ciešo kopsakarību, citu
pēc cita min spilgtākos prātā palikušos un reizē arī Latvijas vidējās paaudzes deju kolektīvu
vēsturē iederīgos notikumus, kas saistīti ar Rakstu vārdu.
"Kā tik visa nav bijis! Neaizmirstami koncerti un piedalīšanās dažādos sarīkojumos.
Turpinājums 4. lpp.

TEĀTRA DIENA OGRĒ
23.martā
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Izrādes Ogres Kultūras centra Lielajā zālē
Anna Brigadere SPRĪDĪTIS
Jumpravas amatierteātris
režisore Kristīne Klētniece-Sika

.
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Andra Manfelde TU TIKAI ATGRIEZIES
Ķeipenes amatierteātris, režisore Alda Račika
Andrejs Migla (pēc Jēkaba Janševska romāna
“Mežvidus ļaudis” motīviem)

DIVREIZ ZAGTA LĪGAVIŅA
Suntažu kultūras nama amatierteātris “Sauja”
režisors Didzis Cauka

Uz OKC Lielās zāles skatuves
19:00 Moljērs SKAPĒNA BLĒDĪBAS
Ogres Tautas teātris, režisors Jānis Kaijaks

Ieeja uz izrādēm brīva

Piedalās starpnovadu Amatierteātru skates 2013 laureāti
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6. aprīlī jauns vokālistu konkurss

OGRES RITMI 2014!
Šogad pirmo reizi Ogrē norisināsies vokālistu konkurss
“Ogres Ritmi 2014”. Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt
un popularizēt bērnu muzikālo, emocionālo, intelektuālo
attīstību, sekmēt bērnu un jauniešu māksliniecisko
aktivitāšu turpmāko attīstību.
Aicinām piedalīties vokālistus vecumā no 3 līdz 19
gadiem! Konkursa dalībniekam jāizpilda viena dziesma pēc
brīvas izvēles atbilstošu savam vecumam un balss spējām.
“Ogres Ritmi 2014” nolikumu un pieteikuma anketu var saņemt Ogres Kultūras centrā vai
www.okc.lv sadaļā Anketas, nolikumi. Pieteikumus lūdzam iesniegt personīgi Ogres Kultūras
centrā vai elektroniski uz e-pastu: kristiana.kikuste@okc.lv līdz 2014. gada 26. martam.

No 4. līdz 6. aprīlim vairāk nekā 80 vietās visā Latvijā notiks pasākums “Satiec savu
meistaru!”. Ikviens būs aicināts apmeklēt meistardarbnīcas, individuālās nodarbības, atvērtās
darbnīcas, paraugdemonstrējumus, lekcijas, priekšlasījumus, koncertus un dančus.
“Satiec savu meistaru!” ir 2009. gadā aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas turpinājums,
kas iekļauts kopīgā Eiropas projektā “Eiropas amatu prasmju dienas”. Līdzīgi pasākumi, kur
tradicionālo prasmju zinātāji uzņem pie sevis mācekļus, vienlaikus notiek arī Francijā, Spānijā,
Itālijā, Beļģijā un citās pasaules valstīs. Aizvadītajos gados “Satiec savu meistaru!”
apmeklējuši vairāk nekā 10 tūkstoši dažādu paaudžu interesentu, un ik pavasari pasākums
sabiedrībā kļuvis par gaidītu notikumu.
Ogres Kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studija Saiva (vadītāja Santa Grinberga) arī ir
pieteikusi dalību pasākumā “Satiec savu meistaru”.
4. – 13. aprīlis. TLMS Saiva darbu izstāde.
4., 5., 6. aprīlī izstāde atvērta no plkst.10.00. līdz 17.00.
Katram interesentam būs iespēja noaust savu grāmatzīmi un iespēja tikties ar TLMS Saiva
dalībniecēm. 4.aprīlī no plkst.11.00 "Ceļš no dzijas pavediena līdz audeklam". Iespēja vērot un
līdzdarboties bizes uzmešanā, ievilkšanā stellēs, nītīšanā, šķietošanā, paminu piesiešanā un
aušanā. 5.aprīlī no plkst.11.00 mezglošana, demonstrēs Emīlija Kazakēvičute.
Informācija: Santa Grinberga, tālr.: 26313588; e-pasts: santa-grinberga@inbox.lv

Grāmatnīcā “Auseklis”
Informācija: Ogre Brīvības iela 21, tālr. 65024790
22. martā plkst. 13.00 tikšanās ar Anitu Zeiliņu, Ogres dzejnieku apvienības vadītāju un
dzejnieci Ilgu Rēdmani. Par muzikālo labsajūtu rūpēsies ģitārists Ronalds Logins.

Meņģeles Tautas namā
Informācija: 65029131, jankuna@inbox.lv
16. martā Meņģeles tautas nama amatierteātris izrādīs Leldes Stumbres viencēlienu
SESTDIENAS VAKARS.
29. martā SDK Sumulda un JDK Strauts piedalīsies deju kolektīvu skatē Ogrē.

Ogres Mākslas skolā
Informācija: Ogrē, Brīvības ielā 11, tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
10. - 22. marts. Mākslinieku grupas kermikas un tēlniecības izstāde SMALKĀS RADĪBAS.
Sākotnēji ekspozīcija bija apskatāma Rīgas Porcelāna muzejā 2012. gada martā. 2014. gadā
izstāde ir transformējusies, mainījusies un papildināta ar jauniem darbiem, materiāliem,
dalībniekiem, jo katra izstādes norises vieta izvirza savus nosacījumus. Lai arī idejiski radošais
kodols ir palicis nemainīgs, kā likumsakarīgs solis, eksponējot darbus mākslas skolu izstāžu
zālēs, bija mākslas skolu audzēkņu iesaistīšana – bērnu iedvesmai un nepastarpinātas
klātesamības sajūtai.
Izstādē piedalās mākslinieki: Arta Baltā, Gundega Hagendorfa, Gita Ruģēna, Ieva Kalniņa,
Elīna Titāne, Sanita Ābelīte, Ilze Emse-Grīnberga un piecu mākslas skolu (Ķekavas, Mālpils,
Salacgrīvas, Jelgavas, Liepupes) audzēkņi vecumā no 6 līdz 15 gadiem.
Dienām pamazām stiepjoties garumā, gaismai kļūstot arvien īpašākai ir jaušama pavasara
tuvošanās. Tieši šī sajūta ir izstādes Sirds.
24.- 29. marts. Valsts izglītības iestāžu un interešu izglītības pulciņu audzēkņu vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas konkursa TREJDEVIŅAS SAULES LEC Ogres novada kārtas
darbu izstāde.
31.marts-12.aprīlis. Sagatavošanas grupu BĒRNU DARBU IZSTĀDE, skolotājas Inese
Karpova, Iveta Priedīte, Astrīda Mazule, Žanete Žvīgure.
Darba laiks: darbdienās 10-19, sestdienās 10-18, svētdienās slēgts
Ilze Aulmane, Ogres Māklsas skolas izstāžu zāles kuratore
In memoriam
Nesagaidot 88. dzimšanas dienu, 2014. gada 27. februārī mūžībā
devusies dziedātāja MARGARITA ŠAKINA (1926. gada 13. marts –
2014. gada 27. februāris)
“Dziesma sirdi mierina un priecina, remdina arī, kad ir bēdas.
Dziesma ir visdārgākais, kas ir manā dzīvē. Es domāju, ka daudziem,
kuri mīl dziesmu – tautas dziesmu, tāpat garīgās dziesmas, dziesma ir
galvenais. Kas dzied, tas divkārtīgi lūdzas. To arī baznīcā tikām
dzirdējuši, ka dziedāt – tā ir ļoti liela Dieva dāvana. Es personīgi esmu
ļoti laimīga, ka man Dievs devis tādu balsi”, tā Margarita teica, kad
2006. gadā izdevniecības “Upe tuviem un tāliem” ierakstu sērijas
“Mantojums” ietvaros klajā nāca albums “Caur sirdi debesīs”.
Margarita Šakina ir dibinājusi Rekavas etnogrāfisko ansambli un bijusi tā pirmā vadītāja un
priekšdziedātāja, līdz dzīves ceļi viņu aizveda uz Ogri, kur Margarita turpināja dziedāt folkloras
kopā Artava. Var teikt, ka Margarita ir dziedājusi visu mūžu. Mainījušies tikai kolektīvi un vietu
nosaukumi, kur tas darīts..
Pēc pārcelšanās uz Ogri pie Margaritas daudzi braukuši mācīties dziedāt – arī tradicionālās
dziedāšanas grupas Saucējas dziedātājas. Veidotas kopīgas programmas ar Grodiem un
Skandiniekiem. Kopā ar folkloras kopu Rasa Margarita Šakina 1990.gadā ir piedalījusies
Latvijas kultūras dienās Francijā, kur viņas balss tika ierakstīta franču izdevniecības “Maison
des Cultures du Monde” disku sērijā “Inedit”.
2001.gadā Margarita Šakina saņēma Lielo Folkloras gada balvu par mūža ieguldījumu, un ar
2007.gada 15.marta Ordeņu kapitula lēmumu viņa tika iecelta par Atzinības krusta V šķiras
ordeņa kavalieri.

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!
7.martā Limbažu Bērnu un jauniešu centrā norisinājās Vidzemes vēsturiskā novada
vokālās mūzikas konkursa "Balsis" II kārta, uz kuru no Ogres novada tika izvirzīti divi
vokālie ansambļi. Ogres 1. vidusskolas jauktais vokālais ansamblis ieguva I pakāpes diplomu
(sk. Gunita Bičule), Ogres Valsts ģimnāzijas 9. klašu meiteņu vokālais ansamblis ieguva II
pakāpes diplomu (sk. DainaČudare).
26. februārī Ogres Kultūras centrā notika Izglītības iestāžu un kultūras namu audzēkņu
literāro uzvedumu un teātru skate, kurā piedalījās 11 kolektīvi no Ogres, Ķeguma un
Lielvārdes novada.
Uz Vidzemes novada otro kāru, kas notika 6.martā Valmierā, tika izvirzīti Ogres 1. vidusskolas un Jaunogres vidusskolas kolektīvi. Abi kolektīvi ieguva I pakāpi.
20. februārī Ogres Kultūras centrā notika Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novada Izglītības
iestāžu audzēkņu skatuves runas konkursa pirmā kārta, kurā piedalījās 68 skolēni no
1. – 12. klasei. Visvairāk runātāju bija 2.-3.klašu un 4.-6.klašu grupā.
Vidzemes novada konkursa II kārtā, kas notika 6.martā Valmierā, Ogres skolu audzēkņi
ieguva I pakāpes diplomus: Ogres Valsts ģimnāzijas 7.klases skolniece Margarita Sēkliņa
(47,8 p.) un 12.klases audzēkne Annija Čiščakova (45 p.), skolotāja Indra Tilaka; Ogres
1.vidusskolas audzēknis Krists Lagzdiņš (46 p.), skolotāja Ligita Medvedeva.
Paldies audzēkņiem un skolotājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursiem un
skatēm.
Informāciju sagatavoja OBJC direktore Irēna Ošiņa
9.martā Taurupē notika Ogres apriņķa vokālo ansambļu PAVASARA KONCERTS
Koncertā piedalījās:
Ķeipenes TN sieviešu vokālais ansamblis Sonore, vadītāja Sanita Vītuma;
Taurupes TN vokālais ansamblis Taurupīte, vadītāja Ligita Millere;
MeņģeleS TN jauktais vokālais ansamblis Gamma, vadītājs Jānis Bumbišs;
Mazozolu sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Ligita Millere;
Ciemupes TN senioru vokālais ansamblis In VITA, vadītāja Ivita Poriete;
Ogresgala jauktais vokālais ansamblis Saime, vadītāja Inese Dudele;
Lauberes TN vokālais ansamblis Laube, vadītāja Edīte Eglīte;
Madlienas KN senioru vokālais ansamblis Tik un tā, vadītāja Pārsla Jēkabsone;
Tomes dāmu ansamblis, vadītāja Ingrīda Klepere;
Ogresgala jauniešu vokālais ansamblis Dūjas, vadītāja Inese Dudele;
Suntažu KN sieviešu vokālais ansamblis Svīre, vadītāja Inita Andževa;
Birzgales TN jauktais vokālais ansamblis Tikai tā, vadītāja Maira Līduma;
Kultūras nama “Lielvārde” sieviešu vokālais ansamblis Pusnakts stundā, vadītāja Baiba
Klepere;
Lēdmanes TN dāmu vokālais ansamblis Stari, vadītāja Inese Nereta;
Senās mūzikas vokālais ansamblis Modus Vivendi, vadītājs Kaspars Ādamsons;
Ogres KC vokālā grupa Anima Solla, vadītāja Mārīte Puriņa.
Vokālo ansambļu skati-koncertu nevērtēja "barga žūrija" un kolektīviem nebija jāsacenšas
par augstākiem punktiem, bet visus priekšnesumus noklausījās virsvadītāja Aira Birziņa un
diriģents Rūdolfs Bētiņš. Eksperti uzteica visu ansambļu muzikālo izaugsmi, runāja par
repertuāra atbilstību un to, ka vissvarīgākais ir un paliek nošu materiāls – tā precīza apguve.
Pirmo reizi šādā skatē piedalījās 2 jauni ansambļi, mazozolieši un Lielvārdes Pusnakts stundā.
Debija bija izdevusies, kolektīvu skanējums daudzsološs.
Koncerta izskaņā uzstājās divi pusprofesinālie ansambļi Modus Vivendi un Anima Solla,
kuru pārliecinošais un interesantais sniegums bija baudījums.
Koncerta dalībniekus sveica pagasta pārvaldnieks Jānis Stafeckis, par kolektīvu
sagaidīšanu, telpu noformējumu rūpējās tautas nama vadītāja Nellija Balode. Paldies dziedātājiem, kolektīvu vadītājiem un kultūras namu vadītājiem par PAVASARA KONCERTU!
Anita Ausjuka, Ogres novada kultūras pasākumu organizatore

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Informācija: Ogre, Brīvības iela 35, tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
24.februāris - 26.marts. Literatūras izstāde Mūsu zelts - DZINTARS
25.martā plkst.17.00 ceļojumu iespaidu pēcpusdiena kopā ar Nikolaju Sapožņikovu
Kādā Āfrikas nostūrī gandrīz kā uz mēness vai marsa.
24.marts - 30.marts E-PRASMJU NEDĒĻA. Sekojiet līdzi reklāmai bibliotēkas mājas lapā
www.ocb.lv, novada mājas lapā www.ogresnovads.lv un citos ziņu portālos!

Ciemupes bibliotēkā
Informācija: Ciemupe, Liepu gatve 12, tālr.: 65068710
3. - 31.marts. Literatūras izstāde, veltīta komunistu genocīda upuru piemiņai,
Mums paliek cerība…
5. - 30. aprīlis. Literatūras izstāde Latviešu rakstniecei Aīdai Niedrai – 115.
5. - 30.aprīlis. Literatūras izstāde Vācu rakstniekam Johannesam Mario Zimmelam – 90.

Ogresgala bibliotēkā
Informācija: Ogresgals, Bumbieru iela 9, tālr.: 65035141
3.-31.marts. Literatūras izstāde Saulainām rokām atnāca burvis, Atslēdza smiedamies
debesu durvis. Vilim Plūdonim-140.
3.-31.marts. Literatūras izstāde Darba un zemes mīlestības. Dziesminiekam Jānim
Purapuķem -150
24.-28.marts. Literatūras izstāde Triju Zvaigžņu ordenim - 90.

Krapes pagasta bibliotēkā
Informācija: Krape, tālr: 65035647
18.martā plkst.14.00 bērnu /jauniešu žūrijas eksperti aicināti uz noslēguma pasākumu.
Ogres novada pašvaldība aicina Ogres novada bērnus piedalīties zīmēšanas un literāro darbu
konkursā Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā.
Gaidot un gatavojoties Lielajai talkai, kas šogad notiks 26.aprīlī, Ogres novada pašvaldība
atbalsta Latvijas mēroga kampaņu “Tīra Latvija sākas Tavā galvā” un organizē zīmēšanas un
literāro darbu konkursu.
Zīmēšanas konkursā aicināti piedalīties Ogres novada bērni vecumā no 5 līdz 13 gadiem.
Zīmēšanas konkurss tiks vērtēts divās grupās: bērni vecumā no 5 līdz 8 gadiem un no 8 līdz
13 gadiem. Savukārt literārajā konkursā (jāsacer pasaka, dzejolis vai stāsts) aicināti piedalīties
bērni vecumā no 8 līdz 13 gadiem.
Darbus līdz 1. aprīlim jāiesniedz Ogres novada pašvaldībā, Ogrē, Brīvības ielā 33, 2. stāvā,
219. kabinetā otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00; pirmdienās līdz
plkst.18.00 un piektdienās līdz plkst16.00 (pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00).
Pie darba jānorāda autora vārds un uzvārds, klase, skola, skolotājs un tālruņa numurs.
Apbalvošana notiks 25. aprīlī plkst.16.00 Ogres Mūzikas skolā.
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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@okc.lv
Kases darba laiks no 7. janvāra līdz 31. maijam
Pirmdien
slēgts
Otrdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 19.00
Trešdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Ceturtdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Piektdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Kā arī stundu pirms pasākumiem. Tālr.: 65047740
Kases darba laikā ir pieejami “Biļešu paradīzes” kases pakalpojumi.
15. martā plkst. 17.00 Lielajā zālē
Vidējās paaudzes deju kolektīva Raksti 15 gadu jubilejas koncerts.
RAKSTU EKSPRESIS NR. 15. Biļešu cena Ä 2,13 (Ls 1,50)
.

16. martā plkst. 17.00 Deju zālē
Artūra Reinika jubilejas koncerts ESMU LATVIETIS. Piedalās: Tērvete, Dobeles Zemessargi,
Tērvete-Rīga, MIDI MUSIC, Roberts Ošiņš, Heinrihs Kalvīts, Agris Siksna.
Biļešu cena Ä 10.00; 8.00; 6.00 (Ls 7.03; 5.62; 4.22)
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20. martā plkst. 19.00 Lielajā zālē
Valmieras teātra izrāde – Evita Sniedze MĀKOŅAINS, IESPĒJAMS SKAIDROSIES.
Dīvains klasesbiedru salidojums 2 daļās. Režisors - Oļģerts Kroders. Lomās: Ligita Dēvica,
Ieva Puķe, Ilze Pukinska, Skaidrīte Putniņa, Māra Mennika, Regīna Devīte, Januss Johansons,
Ģirts Rāviņš, Aigars Vilims, Ingus Kniploks, Agris Māsēns vai Rihards Rudāks, Juris Laviņš.
Traģikomēdija par mūsdienu Latviju, par kādu piecdesmitgadnieku klases salidojumu, kuri
ciemojas pie savas skolotājas Dārtas. Viena vakara garumā tiek izstāstīti dažādi likteņi, atklāti
mistiski noslēpumi, notiek satikšanās un... arī nesatikšanās.
Biļešu cena Ä 7.00; 8.50; 10.00 (Ls 4.92; 5.97; 7.03)
21. martā plkst. 19.00 līdz 0.00 Lielajā zālē
ZVAIGZNES VIRS OGRES KULTŪRAS CENTRA. Trešais koncerts kopā ar grupām
Kantoris 04 un Baltie lāči. Konkursus, balvas un dejas piedāvā koncertbārs “Laternu
stundā”. Biļešu cena Ä 8.54 (Ls 6)
.

23. martā TEĀTRU DIENA OGRĒ
Izrādes Ogres Kultūras centra Lielajā zālē
11.00 Anna Brigadere SPRĪDĪTIS. Jumpravas amatierteātris, režisore Kristīne Klētniece-Sika
14.00 Andra Manfelde TU TIKAI ATGRIEZIES. Ķeipenes amatierteātris, režisore Alda
Račika.
16.00 Andrejs Migla (pēc Jēkaba Janševska romāna “Mežvidus ļaudis” motīviem) DIVREIZ
ZAGTA LĪGAVIŅA. Suntažu amatierteātris “Sauja”, režisors Didzis Cauka.
Uz skatuves
19.00 Moljērs SKAPĒNA BLĒDĪBAS. Ogres Tautas teātris, režisors Jānis Kaijaks.
Ieeja brīva.
.

29.martā plkst. 12.00 Lielajā zālē STARPNOVADU DEJU KOLEKTĪVU SKATE.
30.martā plkst.16.00 Mazajā zālē
Dzejniece ANDA LĪCE un komponists LEONS AMOLIŅŠ koncertā
RE, SAULE JAU PIECĒLUSIES! Dzied: Ogres Kultūras centra jauktais koris Grīva,
diriģentes Maija Amoliņa un Evita Konuša, koncertmeistare Sarmīte Reneslāce; kultūras nama
“Lielvārde” sieviešu vokālais ansamblis Pusnakts stundā, mākslinieciskā vadītāja Baiba
Klepere, koncertmeistars Antonijs Klepers, soliste Rūta Ābola /flauta/; Tomes tautas nama
sieviešu vokālais ansamblis, mākslinieciskā vadītāja Ingrīda Klepere, koncertmeistars Antonijs
Klepers. Ieeja brīva.
30. martā plkst. 18.00 Lielajā zālē
Normunds Rutulis – AIZTURI ELPU. Koncerta pirmajā daļā dziesmas no jaunā albuma
“Aizturi elpu”, otrajā – jau zināmas un populāras dziesmas. Būs viss Slavenais Rīgas orķestris
un trio Limonāde. Biļešu cena Ä 7; 10; 12; 15 (Ls 4.92; 7.03; 8.43; 10.54).
2. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
“Muzikālais teātris 7” saviem cienītājiem gatavo pozitīvu un spirdzinošu DZIESMU
KOKTEILI. 25 dziesmas uz skatuves atkal izdzīvos teātra dziedošās zvaigznes – Jolanda
Suvorova, Juris Vizbulis, māsas Legzdiņas, Atis Auzāns un Oranžā kora meitenes - Olga
Stupiņa un Anita Levša. Dzīvespriecīgas un amizantas izrāžu aizkulišu dzīves atmiņas stāstīs
programmas vadītāji – dramaturgs, režisors un aktieris Kārlis Anitens, aktrise Anna Šteina, kā
arī teātra direktors Aigars Dinsbergs. Biļešu cena Ä 6; 7; 8 (Ls 4.22; 5.62).
4. aprīlī plkst. 17.00 Lielajā zālē.
Bērnu deju kolektīvs Pīlādzītis DRAUDZĪBAS KONCERTS. Biļešu cena Ä 1.42 (Ls 1.00).
5. aprīlī plkst. 18.00 Lielajā zālē.
Mūzikāls šovs MŪSU SOĻOS. Veltījums Maiklam Džeksonam. Piedalās deju grupa JVClub,
vokālā studija Svilpastes, Miks Dukurs. Biļešu cena Ä 7.00 (Ls 4.92)
5. aprīlī plkst. 21.00 Deju zālē
Atpūtas vakars DEJU LAIKS. Spēlē grupa Tālbraucēji. Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai
rezervētu vietas pie galdiņiem, Ä 7.11, (Ls5), pasākuma dienā Ä 9.96 (Ls7).
6. aprīlī plkst. 12.00 Lielajā zālē
Vokālistu konkurss OGRES RITMI 2014! Aicinām piedalīties vokālistus vecumā no 3 līdz 19
gadiem. Nolikumu un pieteikuma anketu var saņemt Ogres Kultūras centrā un www.okc.lv.
Laipni gaidīti visi interesenti! Ieejas maksa skatītājiem Ä 1.42 (Ls 1.00).
6. aprīlī plkst.19.00 Mazajā zālē
Gruzijas profesionālā vīru kora IBERI
koncerts.
Piedalās Sieviešu koris Rasa.
Biļešu cena Ä 2.13 (Ls 1.50).
4.maijā plkst.19.00 Lielajā zālē
Grupas Colt četru gadu jubilejas lielkoncerts un jaunā albuma “Tu jau zini, kas būs...”
prezentācija. Īpašie viesi: Aija Andrejeva, Jānis Buķelis (Buks), Anita Intaite (Košā), OKC
Jauniešu koris, grupas Laime Pilnīgā, Relicseed un Rock 5. Biļešu cena Ä 5 (Ls 3.51).

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 65035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
17. – 21. marts. Mazajā zālē Ingunas Stūrnieces rotu iztāde ZVAIGŽŅU PUTEKĻI.
17.martā plkst.18.00 Lielajā zālē iedzīvotāju tikšanās ar Ogres novada izpilddirektora
vietnieku, Ogresgala pagasta vadītāju PĒTERI ŠPAKOVSKI.
17.martā plkst.19.00 MEISTARKLASE PĒRĻOŠANĀ – pērļotas virtenes. Ieteicamie
materiāli – īrisa diegs, tamboradata Nr.1. Dalības maksa Ä 3 (Ls 2,11).
12. martā plkst.11.00 Liepājas Leļļu teatra izrāde VELNIŅI. Biļešu cena Ä 2 (Ls 1.42)
30.martā izbraukums uz Latvijas Nacionālās operas izrādi MŪZIKAS SKAŅAS.
Izbraukšana plkst.10.00 no Ogresgala centra.
4. jūnijā organizējam izbraukumu uz Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra izrādi TANGO AR
STROKU. Biļešu cenas Ä 15 un Ä 17 ( Ls 10,54 un 11,95). Transports Ä 3,55 (Ls 2,49). Pieteikties un samaksāt līdz 25. martam. Biļešu skaits ierobežots.

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv ‘
19.martā plkst.18.00 iedzīvotāju tikšanās ar Ogres novada izpilddirektora vietnieku,
Ogresgala pagasta vadītāju PĒTERI ŠPAKOVSKI.
5.aprīlī plkst.16.00 PENSIONĀRU BALLE. Pieteikties pa tālr.: 65068716, 65068710,
65068734 līdz 1.aprīlim.
20.aprīlī plkst.12.00 pie Tautas nama DZIEDĀSIM UN LUSTĒSIM, LIELDIENIŅAS
SVINĒSIM. Priecāsimies par saules gaismas atgriešanos, ziemas miegu un slinkumu dāvāsim
lācim, projām dzīsim ļaunumu un raizes. Lūdzu ņemt līdzi krāsainas olas, lai varētu piedalīties
olu ripināšanā.
Otrdienās plkst.18.00 2.stāva nodarbību telpā RADOŠĀ DARBNĪCA aicina uz šādām
nodarbībām: 18.martā FILCĒŠANA; 25.martā ROTAĻLIETU IZGATAVOŠANA.

Madlienas Kultūras namā
Informācija: 65039166; e-pasts: elina.cilevica@ogresnovads.lv
22. martā plkst. 19.00 SADANCIS MADLIENĀ. Ieeja par ziedojumiem.
25.martā plkst.13.00 piemiņas brīdis KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAI
Madlienas kapu kalniņā. Plkst. 13.30 represēto iedzīvotāju tikšanās kultūras namā. Atmiņu
stāsti, kopīgas sarunas un koncerts.

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
15.martā plkst.19.00 Juris Hiršs un Anna Klēvere koncertprogrammā BRĪNUMI NOTIEK!
Biļešu cena Ä 3 ( Ls 2.11) Biļešu iepriekšpārdošana, koncerta dienā dārgāk!
25.martā kolektīvs izbraukums uz Valmieras teātra izrādi – M.Gorkijs DZIMTA. Biļešu
pieteikšana un informācija kultūras namā.

Krapes Tautas namā
Informācija: e-pasts: rudzutaks@inbox.lv
No 10.marta ANDAS ZAĶES BARKOVSKAS mākslas darbu izstāde.

Lauberes Kultūras namā
Informācija: tālr.: 65037321; e-pasts: valdapluge@inbox.lv
17.aprīlī plkst.19.00 izrāžu apvienība "Panna" no Rīgas un Ainārs Ančevskis
komēdijā JAUNAIS TĒTIS. Biļešu cenas: Ä 6; 7; 8 (Ls 4.22; 4.92; 5.62). Biļetes var iegādāties
Lauberes kultūras namā un “Biļešu paradīzes” kasēs.
19.aprīlī plkst.21.00 LIELDIENU BALLE ar grupu V.I.A. no Cēsīm. Vietas pie galdiņiem
pieteikt līdz 16.aprīlim. Biļešu cena 5.69 EUR (Ls 4).

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
7.februāris – 29.marts. Izstāde PILNA BUFETE AR ZIRGU UZRAUDZĪBU.
20.martā kultūrvēsturiski izglītojošs seminārs LAI ZUDUŠAIS IEDVESMO, uz kuru
aicināti visi tie, kam interesē novadpētniecība un vēsture.
Semināra norise
10.30 – 11.00 Izstādes “Pilna bufete ar zirgu uzraudzību” apskate.
11.00 – 11.40 Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās bibliotēkas projekts “Zudusī Latvija”.
Ginta Zalcmane , LNB Uzziņu un informācijas sektora vadītāja
11.40 – 12.20 Vakardiena un šodiena Latvijas plakātos.
Raits Lubinskis, LNB Sīkiespieddarbu un attēlizdevumu nodaļas galvenais bibliotekārs.
12.40 – 13.20 Likvidētās dzelzceļa līnijas Rīga – Ērgļi izmantošana tūrismā.
Arno Smiltnieks, Ogres Vēstures un mākslas muzeja speciālists vēstures jautājumos.
13.20 – 14.00 Laipni lūgti Latvijas Davosā jeb Latvijas kūrortu mārketinga aspekti 20.gadsimta
20.- 30.gados.
Iveta Ruskule, Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore.
Organizē Ogres Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Ogres Centrālo bibliotēku.
22.martā plkst. 12.00 DEKUPĀŽAS DARBNĪCA. Ideja veidot šādu pasākumu radusies,
iedvesmojoties no izstādes „Pilna bufete ar zirgu uzraudzību”. Dekupāžas tehnikā var dekorēt
dažādus priekšmetus, dažādas virsmas. Šoreiz izvēlēsimies koku, kuru var apdarināt ar dažāda
veida papīriem, konkrēti – ar vecinātām afišu kopijām. Darbnīcā iemācīsimies panākt koka un
papīra vecuma efektu.
Nākot uz darbnīcu, obligāti līdzi jāņem koka gabaliņš (dēlītis, koka foto rāmītis. u.c). Ja
vēlaties uz šīs līdzpaņemtās pamatnes dekupēt kādu konkrētu senu fotogrāfiju vai avīzi, ņemiet
arī to līdzi. Visus pārējos dekupāžai nepieciešamos materiālus – seno laiku afišu kopijas, līmi
būs sagādājis muzejs, bet padomus un ierosmes darbam ikviens varēs saņemt no darbnīcas
vadītājas Gitas Līkumas. Darbnīcā izgatavotais darbiņš paliks katram veidotājam par piemiņu.
Ieeja darbnīcā Ä 1, 42 (Ls 1).
No 24. līdz 29.martam izstādes apmeklētājus, gaida pārsteigums. Izstādes pēdējā nedēļā
muzeja kasē līdz ar ieejas biļeti ikviens varēs saņemt jautājumu, uz kuru būs iespējams atbildēt,
nedaudz pamatīgāk iepazīstoties ar izstādē eksponētajām afišām. Pareizās atbildes autoram
balva garantēta. Ar šo konkursu OVMM vēlas pievērst apmeklētāju uzmanību tieši afišu tekstos
ietvertajai informācijai, taču savu vēstījumu nes arī burtu lielums, dizains un attēli. Konkursu
atbalsta - ziedu salons “Efeja”, kafejnīca “Pūres Beķereja”, konditorejas veikals “Trakā Bite”
un fotostudija R13.
Gunta Šmidre, Ogres Vēstures un mākslas muzeja informācijas speciāliste

Der zināt
No 15. līdz 16. martam vokālā studija Svilpastes piedalās starptautiskajā konkursā Tallinā
“Baltic Golden Swallow 2014”.
5.aprīlī OKC Jauniešu koris dzied draudzības koncertā Dikļos.
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Turpinājums no 1. lpp.

Labi rezultāti skatēs un saviļņojums Deju svētkos Rīgā. Katri šie svētki ir neaizmirstami un
spilgti, īpaši koncerta kulminācijas brīži, kad tev tirpas skrien pār kauliem vai asaras kāpj acīs.
Rīga svinēja savu astoņsimtgadi, un, svētkiem gatavojoties, mēs jau izcīnījām ļoti augstu
vietu, par ko paši brīnījāmies. Dejojām Daugavas stadiona pašā centrā, pašā priekšā.
Gribējām dejot Paula koncertā Mežaparkā – dejojām. Arī Dailes teātrī iestudētajā Māras
Zālītes komēdijā "Še, tev, Žūpu Bērtulis!" esam piedalījušies. Vispirms viņi to Ogrē 2004. gada
23. jūnijā spēlēja, bet nākamajā gadā mēs Dailes teātrī uzstājāmies. Cītīgi braucām uz
mēģinājumiem, dejojām izrādēs."
Pirmā kolektīva vadītāja arī saskaitījusi, ka tajos septiņos gados Raksti desmit reižu devušies
ārzemju braucienos, piedaloties vairākos nozīmīgos UNESCO līmeņa festivālos. "Tas ir ļoti
daudz," viņa secina. "Jau 2001. gadā Meksikā bijām, uzstājāmies vienpadsmit pilsētās. Holandē
ir būts, tāpat visa Itālija iepazīta, nerunājot par Čehiju, Poliju vai Igauniju. Beidzamajā gadā
mūs uzaicināja piedalīties pat divos lielos festivālos – Francijā un Korejā."
Raksti var visu
Tāpat Ināra Driksna atceras, ka, piedaloties festivālā Čehijā, kolektīvam lūgts nākamajā dienā
(svētdienā), uzstājoties pilsētas laukumā, pašiem arī kaut ko nodziedāt. Nodziedāt? Nekādu
jautājumu pat neesot bijis – ja vajag, dejotāji gatavi arī dziedāt. Kā piemērotāko (lustīgāko)
izvēlējušies dziesmu "Es nenācu šai vietā" un izdomājuši, kā visi ritmā rokas cilās, kājas mētās
un pietupsies, lai būtu interesantāk. "Taču nākamajā dienā izrādās: jādzied dievkalpojumā. Ko
nu? Noņēmām visas kāju – roku cilāšanas, vienojāmies par lēnāku tempu un nopietnu sejas
izteiksmi. Tā nu Raksti stāv gandrīz vai miera stājā un dzied brīdī, kad baznīcēni iet saņemt
dievmaizīti. Viņi dzied, bet es sēžu skatītājos un knapi valdos, lai nesmietos, un no centības man
jau birst asaras... Pēc tam atbildīgais par šo pasākumu pienāca pie mums, uzslavēja, atzina, ka
esam patikuši labāk no visām valstīm un uzaicināja vēl kādu dziesmu nodziedāt. Piekritām, jo
Raksti var. Nodziedājām "Pūt, vējiņi!"."
Savukārt festivālā Holandē bijušas pārstāvētas divdesmit valstis, bet kādā no koncertiem
divas estrādes novietotas viena otrai pretī, un publika - vidū. "Kad izgājām uz skatuves, lielākā
daļa skatītāju vēroja pretējo estrādi, uz kuras uzstājās kolektīvs no Togo. Taču koncerta beigās
visu publiku interesēja tikai mūsu priekšnesums. Bet festivāla noslēgumā pie mums pienāca
orgkomitejas vadītājs, lai atvadītos no kolektīva, kas viņam vislabāk paticis."
Sinonīms kvalitātei
"Laikam visa kā bija par daudz," galveno iemeslu aiziešanai no Rakstiem nosauc Ināra
Driksna. "Man bija nopietns darbs, kas prasīja diendienā būt uz vietas, piecus gadus vakaros
lasīju studentiem lekcijas, gatavojos doktora grāda iegūšanai un 2005. gadā arī to aizstāvēju...
Plus vēl Raksti – mēģinājumi, koncerti, svētki, festivāli... Jā, pašai bija drusku žēl, bet sapratu,
ka nevaru vairs visu apvienot, ka jāapstājas."
Taču, 2006. gada 18. novembrī no Rakstiem šķīrusies, viņa kolektīvu tomēr neaizmirst un
vismaz "ar vienu aci" paseko līdzi tā ikdienai un veiksmēm. "Man prieks par Rakstiem, prieks,
ka ar viņiem tagad strādā Edgars (Tabors – I. K.), un dara to ļoti enerģiski. Arī viņš ir "manējais".
Redzu, ka kolektīvs nestāv uz vietas, ka stils mainās – jo katram vadītājam ir savs rokraksts, savs
stils. Viss ir normāli. Galvenais, lai dejotājiem patīk. Ja pašiem patīk, tad viss ir kārtībā. Raksti
šajos gados ir auguši, saliedējušies, izgājuši daudz kam cauri. Esmu dzirdējusi, ka, uzteicot
automašīnu izcilo kvalitāti, mēdz sacīt, ka pat Āfrikā mersedess ir mersedess. Par deju
kolektīviem runājot, tas būtu – labs kolektīvs. Manuprāt, Raksti ir Raksti jebkurā koncertā.
Tātad sinonīms kvalitātei."
Pati Ināra pēc Rakstiem vienu brīdi ar dejām un dejošanu nebija saistīta, bet nu jau piecus
gadus viņa vada Ogres Kultūras centra senioru deju kolektīvu Ogrēnietis. "Viss jau ir
likumsakarīgi," viņa piebilst. "Kad man bija 19, es vadīju jauniešus, kad man bija 26, kopā ar
vīru sākām vadīt vidējos, un pēc tam manā dzīvē ienāca Raksti. Bet tagad esmu kopā ar senioru
kolektīvu, un mums visiem ir skaistie plus/mīnus piecdesmit...”
Tā sākām un turpinām
Dace Ošiņa, Antra Veisa un ilggadējais Rakstu prezidents Gints Sproģis ir trīs no tiem
pirmajiem dejotājiem, kuri, pamanījuši aicinājumu pieteikties vidējās paaudzes deju kolektīvā,
tam atsaucās, un 1999. gada martā teiktajam jāvārdam ir uzticīgi joprojām. Taču kāda jaunā
kolēģa komplimentu – "Rakstu zelta fonds" – izteiktu šīs sezonas sākumā, uzzinot, ka trīs dejo
jau kopš pirmās dienas, abas dejotājas atvaira ar smaidu. "Es nejūtos tik veca!" saka Antra. "Tas
nav par mums!" jokojot protestē arī Dace. Tad smaidus nomaina nopietnība, un manas sarunas
biedrenes ir vienisprātis, ka īstenībā šie piecpadsmit gadi esot ātri paskrējuši. "Mūsu pirmais
koncerts notika pļaviņā pie vecā tautas nama, kur dejojām seši pāri, bet jau rudenī sākās ļoti
nopietns darbs, un tāds tas ir visus šos gadus," atzīst Antra. "Pirmo sezonu nodejojuši, mēs
nākamajā vasarā jau aizbraucām uz Poliju, kur piedalījāmies starptautiskā festivālā."
Bet Dace neslēpj, ka viņa, nākot uz šo interviju, domājusi, ko vēl par Rakstiem pateikt, jo viss,
šķiet, esot izstāstīts. Tāpat kādu īpašu notikumu izcelt pagrūti – visi īpaši. "Gan ārzemju
braucieni, gan nometne, kas mums bijusi (žēl, ka tikai viena), gan sadarbība ar teātri, gan
Dziesmu un deju svētki, draudzēšanās ar citām deju kopām... Tā ir visa kolektīva dzīve. Ar
saviem kritumiem un kāpumiem."
Turklāt to saka cilvēks, kura ziņā jau daudzu gadu garumā ir kolektīva arhīvs, jo Dace
hronistes pienākumus pilda kopš 2004. gada. "Arhīvs – tās ir visas atzinības, goda raksti,
diplomi... Tāpat mapīte "Par mums raksta", bieza mape "Mēs rakstām" – mūsu ceļojumu
apraksti, dienasgrāmatas. Arī katra gada raksturojums skaitļu valodā: cik dejas esam
iemācījušies, kur pabijuši, visi notikumi hronoloģiskā secībā..." Sākot pildīt šos pienākumus,
viņa "mantojumā" no pirmās arhivāres saņēmusi vienu albumu ar fotoattēliem un komentāriem
par tajos redzamo. Tagad pildās piektais. Esot arī iegājies, ka ikvienā pasākumā vai braucienā,
kad Raksti tiek pie kādas balvas, atzinības vai suvenīra, autobusā atskanot: "Padodiet tālāk!
Dace, paņem!" Bet mājupceļā Dace to visu sadala arī kolēģiem, jo pašai koferī vairs nav vietas.
Protams, ka līdzās kolektīvajam arhīvam katrs veido savu personīgo Rakstu arhīvu.
Dejot savam priekam
Taču pat biezākais fotoalbums vai bagātākā publikāciju mapīte skatītājiem neredzamo
Rakstu ikdienu – garās mēģinājumu stundas un sviedros mērcēto ceļu pretī skatuves gaismām
un aplausiem – ļauj tikai nojaust. Un arī pašiem dejotājiem grūti to izstāstīt. "No vienas puses,
mēs smagi strādājām, bet, no otras puses – tas ir mūsu vaļasprieks," domā Dace. "Manuprāt, jau
no paša sākuma vadmotīvs bija tāds: mēs nākam dejot sava prieka pēc un pavadīt laiku kopā ar
labiem cilvēkiem." Līdzīgi uzskata arī Antra. "Ināra uzreiz mums lika saprast, ka priecāties un
savus darba augļus baudīt koncertos, svētkos vai festivālos var tikai pēc labi padarīta darba.
Vispirms ir nopietni jāpastrādā, un mēs tā arī darījām. Nekad mēģinājums nav aizvadīts, sēžot,
dzerot kafiju un pļāpājot..."
Jā, brīžiem gadoties, ka pēc smagas darba dienas sevi pat jāpiespiež atnākt uz Kultūras
centru, bet kad tas izdarīts un kad mēģinājums beidzies, ir iegūta jauna enerģijas deva. "Tu ej
mājās, kājas gandrīz vairs nevelk, bet jūti gandarījumu, esi pozitīvi uzlādējies un visu

nogurumu, negatīvismu izdejojis ārā..." secina Antra. "Tevi uzlādē kolektīvs un tu esi palīdzējis
kādam citam to izdarīt," piekrīt Dace.
Tieši darbs, centība un neatlaidība ir tās pamatīpašības, kas izsver katra jaunpienācēja "būt"
vai "nebūt" Rakstos. "Daudzi ir teikuši, ka kolektīvs ir neieņemama virsotne, kurā neviens no
malas nevar ienākt," stāsta Dace. "Bet tā nav. Tas ir apmāns. Mēs nekad neesam kādu atstūmuši,
vienkārši – cilvēks pats atzīst šo kolektīvu par savējo vai ne. Vēlas strādāt vai ne. Mēs esam
atvērti jebkuram, katrs var nākt un mēģināt, skatīties un izvēlēties: pievienoties vai ne. Šī
izšķiršanās lielā mērā atkarīga no cilvēka paša – vai viņam patīk tas, ko redz, vai viņš šeit jūtas
labi, vai arī tas nav īsti tas, ko gribējis. Palikt vai nepalikt – tā ir katra paša izvēle."
No skatuves uz zāli
Dace un Antra, sakot lielu paldies Rakstu dejotāju ģimenēm par atbalstu, neaizmirst piebilst,
ka kopā aizvadītie piecpadsmit gadi arī kolektīvu izveidojuši par kuplu, draudzīgu saimi, kurā
visi savējie. "Mēs esam cits citu ļoti labi iepazinuši, varam saprasties no pusvārda un no
skatiena." Par savējo viņas uzskata arī vadītāju Edgaru, kurš, nākot no pašu vidus, nu kļuvis par
līderi, kas satur visus kopā. Dace arī atgādina, ka ikviens vadītājs kolektīvā ir atstājis ko savu.
"Viņi ir dažādi. Katram savas prioritātes, savi mērķi. Taču viennozīmīgi katrs no viņiem
kolektīvam vēlējis labāko." "Mēs no viņiem esam ko savu ņēmuši un daudz arī guvuši,"
papildina Antra. "Tas arī mūs saturējis kopā. Tāpat grūtības pārvarētas kopīgi, un tas bijis kā
pārbaudījums. Jo mēs jau esam dažādi: dažādas profesijas, likteņi, un vienīgais kopīgais:
vaļasprieks – deja."
Brīžos, kad koncerti iegadās, piemēram, piecas nedēļas pēc kārtas, slodze gan šķietot tā kā
par lielu, taču, Daces vārdiem runājot, iespēja uzstāties kolektīvam ir ļoti svarīga. "Ja kolektīvs
dejo tikai mēģinājumos, motivācija zūd. Bet katrs koncerts, katra piedalīšanās kādā pasākumā
ļauj redzēt, ko mēs spējam. Jo mums patīk ne tikai dejot, bet redzēt arī rezultātu. Patīk apzināties
to, ka esam labs un stiprs kolektīvs."
“Nereti pirms uzstāšanās uztraukums ir tik liels, ka, šķiet, viss aizmirsies," pārdzīvotajā dalās
Antra. "Tomēr uztraukumam ir jābūt. Tas palīdz koncentrēties un labāk nodejot. Taču
gandarījums, ka cilvēki smaida un aplaudē, jo redzētais paticis." To nenoliedz arī Dace: "Jā, ir
bijuši brīži, kad jūt enerģijas apmaiņu no skatuves uz zāli un atpakaļ. Tā ir neaprakstāma sajūta.
Šķiet – elpa aizraujas..."
Katrs koncerts – jauna pieredze
Kā jau dzimšanas dienās ierasts, pats gaviļnieks nereti kļūst apcerīgs. Izņēmums nav arī
Rakstu vadītājs Edgars Tabors, kurš sarunas sākumā piemin laiku un tā ātro skrējienu. Taču tad
nosmaida, Rakstu piecpadsmit gadus nodēvē par pusaudža vecumu un precizē, ka tikai rudenī
būs pieci gadi, kopš viņš vada kolektīvu.
"Rakstus vadīt joprojām nav grūti, jo mums ir kopīgs mērķis – labi dejot, kas nozīmē nopietni
strādāt kopīgas idejas vārdā. Mēs visi gribam kaut ko darīt kopā, un tas ir lieliski," viņš saka. Tad
piebilst, ka visus aizvadītos gadus dejotāji ar "visām četrām" viņu esot atbalstījuši, tāpēc pat
domstarpību nav bijis. Izņemot varbūt par koncertu skaitu sezonā... "Es viņus ļoti labi saprotu,
jo visi ir pieauguši cilvēki, ar ģimenēm, un katru sestdienu nevar pavadīt koncertos, kā tas
mums nesen bija – piecas nedēļas nogales pēc kārtas. Nav viegli. Bet tajā pašā laikā katrs
koncerts – tā ir jauna pieredze, papildu treniņš."
Jauna pieredze būs arī jubilejas koncerts, uz kuru Raksti aicina 15. martā. Tā programma
veidota, domājot galvenokārt par dejotājiem – lai viņi var izdejot jaukākās no tām dejām, kas
pēdējos piecos gados sakrātas un pieņemtas par savām, lai nedaudz atskatītos un arī iepriecinātu
skatītājus ar kaut ko jaunu. Taču skaidrs, ka visu pat piecos gados sakrāto vienā vakarā izdejot
nav iespējams, nemaz nerunājot par visu deju pūru. "Raksti nekad vairs nevarēs izdejot visu to,
kas sakrāts," zina teikt vadītājs. "Jo šajos 15 gados ir apgūts vairāk nekā simts deju. Neesam arī
centušies aptvert neiespējamo, un no "aizvēstures" neko ārā necēlām. Zināt vēsturi ir labi, bet
jāskatās uz priekšu. Būs mums 51 gads, tad gremdēsimies atmiņās. Pašlaik mēs visi vēl esam
jauni un skaisti un domājam par nākotni. Jubilejas koncertā piedalīsies arī bērnu deju kolektīva
Pīlādzītis tās grupiņas, kurās dejo mūsu bērni, sākot ar sešgadīgajiem un beidzot ar IX-X klasi,
kā arī TDA Ogre. Mūsuprāt, dejas mīļotājiem būs ko redzēt.”

Priecājoties un lepojoties
Lai gan Edgars uzskata, ka "deju koncertā runā deja", jubilejas reizē bez apsveikuma
vārdiem, laba vēlējumiem un daudzu skaļi pausto prieku par Rakstiem nekādi neiztikt. Taču
viņš pats atbilstošākos un sirsnīgākos vārdus savējiem, visticamāk, pateiks tajā brīdī, kad
pārējās runas būs jau izskanējušas, un paliks tikai savējie: kolektīvs un vadītājs. Tomēr arī šajā
intervijā viņš savus dejotājus nebeidz un nebeidz slavēt.
- Katrā ziņā gandarījums par Rakstiem kā kolektīvu ir milzīgs. Esmu arī secinājis, ka viņi visu
šo piecu gadu laikā ne reizi nav pamanījušies mani sarūgtināt. Tas man ir liels pārsteigums.
Varbūt ir reizes, kad ne viss izdevies tik veiksmīgi kā iecerēts, bet kopumā – cepuri nost šo
dejotāju priekšā! Es apbrīnoju viņu lielo uzņēmību, pacietību un gribasspēku, viņu vēlmi
iemācīties ko jaunu. Jo mēģinājumi nav atpūta, mēs nenākam atpūsties, mēs nākam strādāt.
Turklāt šie cilvēki dejojot, protams, rod piepildījumu savam brīvajam laikam, taču reizē viņi arī
domā valstiski – jo tādējādi mēs saglabājam savu nacionālo identitāti. Mēs esam latvieši, mums
ir savs tautastērps, mums ir savas dejas, un mēs ar to visu lepojamies.
Esmu ļoti priecīgs, ka varu strādāt kopā ar šiem cilvēkiem. Nešaubos, ka ar Rakstiem kopā ir
iespējams kalnus gāzt.
Inta Kārkliņa
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