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PA “Ogres novada Kultūras centrs”

2013. gada 14. jūnijs

Ikviens ir pelnījis labu vārdu
"Kultūras Ziņas" jautā Ogres
novada kultūras darba organizatorei ANITAI AUSJUKAI
– Kā ierasts, ceļš uz Dziesmu
svētkiem piecos gados mērojams. Bet jaunais novadu dalījums radīja citu situāciju, liekot daudzko mainīt.
– Jā, izveidojās jaunie novadi,
un mēs domājām, kā tālāk, kā turpināt? Vienojāmies, ka visi četri
novadi (Ikšķile, Ķegums, Lielvārde un Ogre) sadarbību turpinās, jo katrā taču ir kultūras darba
speciālists, un svētki mums visiem ir kopīgi. Taču viegli nav –
Kopā ar Kelmes Kultūras nama direktori Irēnu Sirusieirezi katrs novads ir pietiekami liels
pats par sevi. Bet galvenais jau ir
tautas mākslas svētkos Lietuvā
rezultāts. Domāju, ka tas ir labs –
svētkiem esam nopietni sagatavojušies. Tās ir skates, tie ir festivāli, kāda noteikta žanra
koncerti vai pasākumi. Daudz labu iestrāžu bija jau rajonā, un tās arī gribējās turpināt. Viena no
tādām ir jau tradicionālais "Sadancis", kas notika vēl pērn.
Protams, ka Dziesmu svētku galveno smagumu uz saviem pleciem iznes kori, deju kolektīvi
un pūtēju orķestri, taču nedrīkstam aizmirst arī lietišķo mākslu, folkloru, amatierteātrus,
vokālos ansambļus. Agrāk lielie pasākumi, skates notika centrā – Ogrē. Bet viss nedrīkst notikt
tikai centrā, jāļauj arī lauku pagastiem justies vajadzīgākiem, vairāk novērtētiem ne tikai
vietējos sarīkojumos, bet arī novada un starpnovadu pasākumos. Tāpēc, piemēram, pūtēju
orķestri mums pulcējušies Madlienā, amatierteātri – Suntažos un Madlienā, vokālie ansambļi –
Lauberē, deju kolektīvi – Lielvārdē. Protams, ka skanošākās zāles ir Ogrē, un tas vienmēr jāņem
vērā. Bet to, ko varam darīt ārpus Ogres, arī cenšamies darīt. Jo tad vietējam kultūras
darbiniekam tā ir cita atbildība, un arī lauku ļaudis atzinīgāk novērtē amatiermākslu, un zāles ir
pilnākas.
– Skates vienmēr ir atbildīgākais brīdis, kolektīva gatavību Dziesmu svētkiem
apliecinot, pēc tam bieži sākas "viļņošanās" un raisās pārdomas...
– Man ir savi vērojumi katru gadu, bet problēmas allaž aktualizējas Dziesmu svētku
priekšvakarā, jo iepriekš katrs novērtējums netiek uztverts tik ļoti sāpīgi. Protams, mēs nevaram
žēloties, jo Ogres kolektīvu līmenis ir augsts, un visi piedalīsies svētkos Rīgā. Taču tajā pašā
laikā, runājot ar saviem kolēģiem, zinu, ka brauc jau kolektīvi un vadītāji mājās pēc skatēm
saskumuši, un šis ir jautājums, kas republikā nav sakārtots. Ja mēs paskatāmies uz visu kopainu,
tad redzam, ka uz koru un deju fināliem tiek tikai lielo pilsētu kolektīvi, tie, kuriem ir šīs
dalībnieku atlases un izvēles iespējas. Laukos tas ir nedaudz savādāk: vieni un tie paši cilvēki
gan dzied, gan dejo, gan teātri spēlē. Manuprāt, vajadzētu padomāt par šo aspektu un varbūt
dalīt grupās? Tā nedomāju es vien, tā domā arī mani kolēģi. Pie šā jautājuma vajadzētu strādāt.
Lai būtu, teiksim, lauku novadi un tiem atbilstošs repertuārs. Jo šobrīd, kad repertuārs ir visiem
viens, nekad tas lauku cilvēks, kuram nav muzikālās izglītības, nedziedās tik labi, kā savu balsi
izkopis korists. Arī man ir ļoti žēl, ka mūsu Suntažu un Madlienas dziedātāji brauc mājās ar
asarām acīs, jo bija cerējuši uz augstāku novērtējumu skatē. Taču uz pārējo fona viņus novērtē tā
kā novērtē... Lai gan viņi ne mazāk centīgi ir nākuši uz visiem mēģinājumiem un ļoti nopietni
gatavojušies svētkiem.
Turklāt skatēs nekad nevar izvairīties no subjektīva vērtējuma, tādējādi ir daudz zemūdens
akmeņu, kas vienus paceļ, bet citus gremdē. Un tad rodas rūgtums. Šajā ziņā man gribas
atgādināt vokālo ansambļu situāciju, jo mums notika divas skates: starpnovadu un Rīgas jeb
reģionālā skate, kas virzīja tālāk – uz konkursu. Man kļuva skumji, domājot, vai tiešām mums ir
tik daudz senioru vokālo ansambļu, vīru vokālo ansambļu, lai niecīga punkta desmitdaļa atzītu
vai "norakstītu" padarīto? Tā notika ar Madlienas vokālo ansambli. Bet pagāja mēnesis, laikam
republikā bija beigušās visas skates, un atklājās, ka arī Madliena drīkst braukt uz svētkiem...
– Lai piedalītos svētkos, dalībniekiem jāpārvar ne tikai skates barjeras, bet jābūt
atbilstoši tērptiem. Arī šī sagatavošanās daļa prasa daudz rūpju un līdzekļu.
– Daudz. Bet visi ir centušies, ir meklētas dažādas projektu naudas, un uz svētkiem mēs iesim
skaisti apģērbti. Sevišķi man gribas uzteikt lauku kolektīvus, jo ir domāts ne tikai par tautas
tērpiem, bet sagādātas arī "darba kārtas", lai mēģinājumu laukumā katrs būtu atbilstoši ģērbts,
un lai uzreiz var redzēt, ka tas ir Ogres novads, ka tā ir Meņģele utt.
Es ļoti ceru, ka, svētkiem izskanot, tiks pateikts liels paldies visiem svētku dalībniekiem un
katram, kurš, atbilstoši saviem spēkiem un iespējām, ir devis savu ieguldījumu to veidošanā.
Ikviens ir pelnījis tikai labus vārdus, sākot no dalībniekiem un viņu ģimenēm, kas to visu balsta,
kolektīvu vadītājiem utt. Sevišķi to gribu teikt par savām klubu meitenēm – tik godprātīgām un
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Šā gada īsākā nakts Ogrē atnāks XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XV Deju svētku
zīmē. Tādējādi simboliskā skaņu, rakstu, krāsu, emociju un līdzpārdzīvojuma kamolā satīsies
gan vārdos grūti raksturojamā garākās dienas un īsākās nakts maģija, gan tradīcijām bagātā
Līgovakara svinēšana, gan gaviles, Dziesmas lielo dienu gaidot un visiem kopā tai pretī ejot.
Stāsta Ogres Saulgriežu Dziesmu un Deju svētku režisore DAINA RAITUMA:
– Jau pērnruden, sākot jauno darba cēlienu, zinājām, ka galvenais šīs vasaras notikums mūsu
pašdarbības kolektīviem, protams, būs Dziesmu svētki Rīgā. Bija arī skaidrs, ka ne visi novada
ļaudis varēs nopirkt biļetes uz Noslēguma koncertu Mežaparkā, uz deju koncertiem
"Daugavas" stadionā vai būt klāt citos pasākumos. Taču svētku repertuārs ir apgūts, kori skatēs
veiksmīgi piedalījušies, dejotāji žūrijas vērtējumu saņēmuši, tāpat pūtēju orķestri
sagatavojušies. Turklāt visi kolektīvi ir skaisti saposušies – gan jauni tērpi sašūti, gan valkātie
rūpīgi pielaboti. Sapratām, ka tas ir mūsu pienākums – atrādīt pašu mājās visu to krāšņumu, ar
ko iesim uz Dziesmu svētkiem, un ļaut klausītājiem izbaudīt tās gara bagātības un sajust to
milzīgo enerģiju, kas iekodēta tautas mākslā un visās šajās mākslinieciskajās programmās.
Arī Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir rosinājis 2013. gada Dziesmu svētkus sākt no
savas sētas, mājas, pilsētas, bet viņu priekšlikums attiecas uz 30. jūniju, svētku pirmo dienu.
Taču mēs vienojāmies, ka atbilstošākais brīdis mūsu pilsētā būs tieši Saulgriežu laiks –
21. jūnijs, kas, manuprāt, labi sabalsojas ar Dziesmu svētku moto "Gaisma līgo Latvijā".
Savukārt mūsu sarīkojuma moto ir: "Līdz debesu augstumiem – Līgo!"
Svētki sāksies plkst. 20.30 ar dalībnieku gājienu (tautas tērpu parādi) no Mūzikas skolas līdz
svētku laukumam pie Kultūras centra. Šis gājiens būs lieliska iespēja visiem mūsu kolektīviem
– ogrēniešiem un Ogresgala pašdarbniekiem – parādīties savā krāšņākajā veidā (košajos
tautastērpos, ziedu vainagos), un mums visiem viņus "tuvplānā" ieraudzīt, kas lielo svētku
burzmā nebūs tik viegli izdarāms.
No gājiena svētku dalībnieki ieradīsies laukumā, kur būs brīvdabas skatuve, vietas
skatītājiem, strūklaka un ugunskurs – lai arī uguns un ūdens maģija būtu svētkos klātesoša. Soli
skatītājiem jau būs sarūpēti, taču labsajūtas un ērtību dēļ der līdzi paņemt segas, saliekamos
krēslus. Darbosies arī bufetes.
Koncerts sāksies plkst. 21.00, un tajā piedalīsies ap 400 dalībnieku. Koru, deju kolektīvu un
pūtēju orķestru vijumu Saulgriežu vainagā veidos jauktais koris Ogre, Skolotāju kamerkoris,
jauktais koris Grīva, Ogres jauniešu koris, Ogres 1. vidusskolas jauktais koris Anima, sieviešu
koris Rasa, senioru koris Atvasara; deju kolektīvi: Ogre, Aija, Ābeļzieds, Raksti, Solis,
Ogrēnietis, pūtēju orķestri Horizonts un Ciemupe. Kopā ar mūsu dziedātājiem uzstāsies arī
Rīgas Tehniskās universitātes vīru koris Gaudeamus. Savu veltījumu svētkiem būs sarūpējusi
Tautas lietišķās mākslas studija Saiva, kuras veikumu visa Latvija varēs redzēt Rīgā, izstādē
"Dziesma top citādi".
Muzikālās programmas virsvadību uzņēmusies diriģente Aira Birziņa, bet svētkos
piedalīsies arī XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Goda virsdiriģenti Pauls Kvelde, Juris
Kļaviņš, virsdiriģenti Jānis Zirnis un Ivars Cinkus, kā arī mūsu ilggadējais bijušais rajona
virsdiriģents Leons Amoliņš.
Kā jau noprotams, kori dziedās Noslēguma koncerta programmā iekļautās dziesmas, deju
kopas izdejos savas programmas "Tēvu laipa" rakstus, bet pūtēju orķestri spēlēs Dižkoncerta
"Novadu stāsti" Vidzemes programmas daļu.
Koncertam sākoties, noteikti gribam klausītājus iepazīstināt ar visiem svētku dalībniekiem,
tāpēc ir sagatavotas lakoniskas, interesantas "vizītkartes". Vēlamies īpaši godināt Dziesmu
svētku kustības veterānus, jo, piemēram, mūsu Atvasarā ir koristi, kuru balsis skanējušas jau
1948. gada lielajā kopkorī, tātad pirmajos pēckara svētkos. Tāpat vairāki piedalījušies Dziesmu
svētku simtgadei veltītajos svētkos 1973. gadā. Ir doma, ka arī mūsu svētkos goda vieta varētu
tikt ierādīta tradicionālajam "Līgo" karogam, kas parasti ir visu lielo svētku norišu centrā. Jā, tas
ir Vispārējo Dziesmu svētku karogs, taču tas ir "Līgo" karogs un garīguma simbols, kas jau 140
gadu ved mūs uz Dziesmu svētkiem visos laikos. No šāda viedokļa mēs to varētu tuvplānā
saviem ļaudīm parādīt.
Protams, sarīkojuma vizuālajā noformējumā izmantosim arī savu iedziedāto Dziesmu
svētku zīmi.
Koncertprogrammu vadīs Ligita Zadvinska un aktieris Mārtiņš Vilsons. Scenogrāfs ir Māris
Ruskulis. Bet scenāriju raksta profesore Janīna Kursīte.
Svētku kulminācija, protams, būs diriģentu un dziedātāju atzinīgi vērtētā Uģa Prauliņa
skaņdarba "Līgo – Jāņu nakts mistērija" izpildījums, piedaloties koristiem, dejotājiem un
mūziķiem. Pēc tam kolektīvu pārstāvji iedegs ugunskuru, bet mākslinieciskie vadītāji,
izlūdzoties svētību Dziesmu svētkiem un to dalībniekiem, ziedos dzintaru ugunij.
Turpmākās vasaras īsākās nakts stundas būs atvēlētas dejām, dančiem un rotaļām. Spēlēs
grupa Folkvakars (Edgars Kārklis, Kristīne Kārkle-Puriņa, Gatis Valters, Edgars Saksons un
Krišjānis Putniņš) un Dzelzs Vilka Jauno Jāņu orķestris, kas savam ierastajam mūziķu sastāvam
piepulcējis papildspēkus, un dalībnieki pieņēmuši katram latvietim tik nozīmīgo Jāņa vārdu.
Domāju, ka Saulgriežu nakts īpašajā burvībā un Līgo spēkpilnajā enerģētikā ik dziesma
celsies līdz debesu augstumiem, ik raksts ievīsies padebešos. Arī meitas cels līdz debesu
augstumiem, vainagus metīs, strūklakas šalks, ugunskura dzirkstis lidos un gars būs līdz debesu
augstumiem!
Par Saulgriežu svētku norisi interesējās Inta Kārkliņa
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XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku atklāšana
visās Latvijas pilsētas un pagastos

Ikviens ir pelnījis labu vārdu
darbīgām. Es ļoti lepojos ar sava novada kultūras darbiniekiem: viņi ir ļoti augstas raudzes
cilvēki.
Neuzskatu, ka strādāt pilsētā kultūras darbiniekam ir viegli, taču laukos tas ir daudzkārt
grūtāk. Piemēram, ja pilsētā var atļauties piesaistīt mākslinieku, tad paša kultūras darbinieka
pārziņā paliek tieši "saturs". Bet laukos viss ir pašiem: saturs, forma un izpildījums. Turklāt visi
kultūras un tautas namu vadītāji arī paši piedalās pašdarbībā, un ne tikai vienā kolektīvā, bet
divos, trijos. Kā Meņģeles Ilze, kura dzied ansamblī, vada divus deju kolektīvus un pati arī dejo.
Kā Suntažu Dzidra, kura dzied korī, ansamblī, zīmē skices teātra kostīmiem, gaismo izrādes,
vada pasākumus un vēl pa vidu nokrāso kādu sienu vai apvelk krēslu. Vai Lauberes Valda, kura
pati dejo, vai Ķeipenes Inese, pirmā aktrise pagastā, plus vada kolektīvu, dejo, dzied. Tāpat
Madlienas Elīna – brauc dziedāt uz Ogri, vada pasākumus, organizē. Par visām šīm meitenēm es
saku: viņas ir apbrīnojami talantīgas.
– Ja visi šie talanti vēl tiktu atbilstoši novērtēti...
– Ja tiktu... Algas joprojām ir sāpīgākais jautājums, bet tas nav mūsu spēkiem vien
sakārtojams, un arī visā valstī nav sakārtots. Joprojām nav skaidrības, ko pieņemt par "izejas
punktu" aprēķiniem, likmēm u. tml. Agrāk tas bija vienkāršāk, un varbūt nemaz nebija
nepareizi, ka svarīgs rādītājs bija izglītība, ka katram kolektīvam bija savs žurnāls, kurā
atzīmēja nodarbību stundas, tāpat bija stundu likme, tika pieplusētas uzstāšanās, izbraukumi, un
viss kopā summējās. Tagad nez kāpēc viss ir sarežģīti, sākot jau ar to, ka pat klasifikatorā šādas
profesijas – kultūras darbinieks – īsti nemaz nav.
Taču šie cilvēki ir pelnījuši adekvātu atalgojumu, jo nevar nepārtraukti strādāt tikai "idejas
vārdā", kā tas noticis līdz šim un notiek joprojām. Nedrīkst arī atrunāties: "Kāda alga, ja viņiem
tikai viens pasākums mēnesī?" Lai sagatavotu šo vienu pasākumu, nereti ir jāstrādā viss
mēnesis.
Pieminot algas, jāskar vēl viens aspekts. Proti – katram pagastam ir savs pārvaldnieks, un
katram pārvaldniekam "savs" naudas maks. Tāpēc ļoti daudz ir atkarīgs no pārvaldnieka
skatījuma uz kultūru. Mums ir dažādi pārvaldnieki: ir tādi, kuri saprot, atbalsta un iedziļinās, bet
ir arī tādi, kuri atstāj visu pašplūsmā. Jā, protams, nauda vienlīdz vajadzīga gan ceļa remontam,
gan kultūras nama kolektīvam. Tādējādi viņiem šī izšķiršanās nav viegla. Taču arī pašdarbnieki
dod savu pienesumu pagastam, iegulda ne mazums savu līdzekļu, lai varētu uz tās skatuves
uzkāpt, lai varētu piedalīties. Gribas no pārvaldniekiem lielāku sapratni un atbalstu, jo nav
pamata tikai uzskatam, ka pašdarbnieki "dzīvo vienos priekos un ballējas".
Šī problēma ir aktuāla visā republikā. Ceru, ka paies Dziesmu svētki, un būs vairāk laika par
to padomāt. Neliela virzība uz priekšu jau ir – labi, ka beidzot atjaunota mērķdotācija, taču tā ir
tik simboliska... Manuprāt, nav arī īsti pareizi, ka Rīga nosaka to, kam dot šīs dotācijas, cik dot
un par ko dot. Neba no Rīgas labāk redzams.
– Uz jūsu rakstāmgalda kaudze mapīšu ar interesantiem uzrakstiem: "Dalībnieki",
"Gājiens", "Transports", "Ēdināšana", "Naktsmītnes"... Vēl daudz organizatoriskā
darba jāpaveic?
– Nu jau esam tuvu finālam – Dziesmu svētkiem. Jo skaidrs, ka lielāko darbu jau ir izdarījis
kolektīvs ar savu vadītāju. Mēs tikai apkopojam un piegādājam šīs ziņas Rīgai un darām visu,
kas mūsu spēkos, lai mūsu novada pašdarbnieki būtu paēduši, atpūtušies un pilnvērtīgi svētku
dalībnieki. Skaidrs arī, ka galvenais smagums gulstas uz pašvaldībām, jo valsts atbalsts ir visai
minimāls.
Man šie būs septītie Dziesmu svētki, kuru organizēšanā piedalos, un ar pirmajiem nav pat ko
salīdzināt – mēs esam auguši. Taču labāki sadzīves apstākļi svētku dalībniekiem Rīgā joprojām
ir vēlami. Es ļoti pārdzīvoju, ka daudziem ir jāguļ skolās uz matračiem, jo ne visur ir kopmītnes
un gultas, jāstāv garās rindās pie dušām, jāēd vienotais ēdiens... Varbūt Rīgai tuvāk dzīvojošie
varētu nakšņot mājās? Taču to liedz saspringtais un ne vienmēr līdz galam pārdomātais
uzstāšanās grafiks. Tāpēc šobrīd cenšamies panākt, lai šie dzīvošanas apstākļi Rīgā būtu
iespējami ērtāki. Vienā skolā mums tas pat izdevies: senioru deju kolektīvam būs gultas.
Savukārt Atvasara ik vakaru tiks vesta mājās, jo šā kora dalībnieki nevar nedēļu gulēt uz grīdas.
– Uz brīdi aizmirstot šīs rūpes, ar kādām domām nāk Dziesmu svētki?
– Ar lielu prieku un lepnumu, ka mums ir tik liels kolektīvu skaits, un no Ogres novada vien
svētkos piedalīsies ap 1000 dalībnieku (30 kolektīvu). Mēs noteikti būsim pamanāmi. Gan
gājienā, gan Mežaparka Lielajā estrādē, "Daugavas" stadionā, Doma laukumā... Un šādos
brīžos man ir sajūta, ka arī es pati tur dziedu un dejoju.

Ogres novada dalībnieki XXV Vispārējos latviešu
Dziesmu un XV Deju svētkos
Kori
Ogres Kultūras centra jauktais koris OGRE, jauktais koris GRĪVA, Skolotāju kamerkoris,
sieviešu koris RASA, Jauniešu koris, senioru koris ATVASARA
Ogres 1.vidusskolas jauniešu koris ANIMA
Suntažu kultūras nama jauktais koris SUNTAŽI
Madlienas kultūras nama jauktais koris
Deju kolektīvi
Ogres Kultūras centra Tautas deju ansamblis OGRE, vidējās paaudzes deju kolektīvs
RAKSTI, vidējās paaudzes deju kolektīvs AIJA , senioru deju kolektīvs OGRĒNIETIS
Ogresgala Tautas nama jauniešu deju kolektīvs ĀBEĻZIEDS;
Suntažu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs SPĀRE; vidējās paaudzes deju kolektīvs
SUNTA, senioru deju kolektīvs SUNCELE
Madlienas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs DAINA,vidējās paaudzes deju kolektīvs
MADE
Ķeipenes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs DANDZIS, senioru deju kolektīvs
ĶEIPENE
Menģeles Tautas nama jauniešu deju kolektīvs STRAUTS, senioru deju kolektīvs
SUMULDA
Lauberes Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs SPIETS, vidējās paaudzes deju kolektīvs
LUSTĪGAIS
Taurupes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs TAURUPE
Ogres Valsts tehnikuma jauniešu deju kolektīvs SOLIS
Pūtēju orķestri
Ogres Kultūras centra pūtēju orķestris HORIZONTS
Ogres novada Bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestris CIEMUPE
Madlienas kultūras nama pūtēju orķestris MADLIENA
Vokālie ansambļi
Ogres Kultūras centra vokālā grupa ANIMA SOLLA
Madlienas Kultūras nama senioru vokālais ansamblis TIK UN TĀ
Ogres Kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studija SAIVA
Lauberes Kultūras nama audēju kopa NOSKAŅA
Ogres Kultūras centra folkloras kopa ARTAVA

Iecerēts, ka ar XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem varētu tikt
iedibināta jauna tradīcija, svētku laikā visā Latvijā paceļot valsts un svētku īpašo karogu.
Svētku koncepcijas “Gaisma līgo Latvijā” autors un svētku galvenais režisors Uģis Brikmanis
uzskata, ka ikviena cilvēka dalība Dziesmu un deju svētkos ir ļoti nozīmīga, un šo ikviena
cilvēka nozīmību iecerēts parādīt ar valsts un svētku īpašā karoga pacelšanu svētku laikā.
Iecerēts, ka 30. jūnijā uzreiz pēc ekumēniskā dievkalpojuma Rīgas Domā no plkst.13.12, kad
Saule zenītā ir Zilupē, līdz plkst.13.40, kad Saule zenītā ir Pāvilostā, visā Latvijas teritorijā pret
sauli tiks pacelti karogi. “Man ir būtiski, lai ar šo tiktu pateikta doma, ka ikviens ir svarīgs. Ne
tikai mēs visi kopā, bet arī katrs atsevišķi pārstāv Latviju un Latvijas kultūru,” sacīja Brikmanis.
.

30.jūnijā saule zenītā
Ogresgalā plkst. 13.00
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XV Deju svētku karoga pacelšanas svētki pie
Ogresgala Tautas nama. Piedalās jauniešu deju kolektīvs Ābeļzieds un vokālais ansamblis
Saime.
Taurupē plkst.13.00
Svētku karoga pacelšana Taurupes skolas parkā. Piedalās vidējās paaudzes deju kolektīvs
Taurupe un jauktais vokālais ansamblis Taurupīte.
Lauberē plkst. 13.20
Svētku karoga pacelšana pie Lauberes Kultūras nama kopā ar iedzīvotājiem, pašdarbniekiem
un kolektīviem, kas piedalās Dziesmu un Deju svētkos: DK Spiets, VPDK Lustīgais, audēju
kopa Noskaņa.
Ogrē plkst. 13.26
Svētku karoga pacelšana pie Ogres Kultūras centra.
Ciemupē plkst. 13.26
Svētku karoga pacelšana pie Ciemupes Tautas nama. Piedalīsies jauktais vokālais ansamblis
Invita. Vēlams uz pasākumu līdzi nest dārza vai pļavas ziedus.
Ķeipenē plkst.13.30
Svētku karoga pacelšanā Ķeipenē pie tautas nama. Piedalās senioru deju kolektīvs Veldze.
Madlienā plkst. 13.30
Svētku karoga pacelšana pie Madlienas pagasta pārvaldes. Piedalās jauniešu deju kolektīvs
Daina, senioru jauktais vokālais ansamblis Tik un tā, pūtēju orķestris Madliena.
Meņģelē plkst. 13.30
Svētku karoga pacelšana pie Meņģeles Tautas nama.

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki
2013. gada 30. jūnijs – 7. jūlijs
21. jūnijs, piektdiena
16.00 Tautas lietišķās mākslas izstādes “Dziesma top citādi” atklāšana Rīgas izstāžu zālē “Rīgas Mākslas
telpa”
29. jūnijs, sestdiena
11.00 Koru konkurss* Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Rīgas Latviešu biedrības namā
30. jūnijs, svētdiena
11.00 Ekumēniskais dievkalpojums Doma baznīcā
11.00 Vokālo ansambļu konkurss* Mazajā Ģildē
14.00 Bērnu folkloras kopu un solistu koncerts “Zvaigžņu sega” Rīgas Latviešu biedrības namā
16.00 Tautas tērpu skate Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā
18.30 Garīgās mūzikas koncerts Doma baznīcā
21.30 XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku atklāšana* Dziesmu svētku parkā
1. jūlijs, pirmdiena
12.00 Koklētāju ansambļu konkurss* Rīgas Latviešu biedrības namā
13.00 Deju kolektīvu konkurss* Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā
18.00 Mazākumtautību kolektīvu koncertuzvedums “Zem vienas debess” Lielajā Ģildē
2. jūlijs, otrdiena
12.00 Amata meistaru darinājumu gadatirgus atklāšana* Vērmanes dārzā
19.00 Jāzepa Vītola 150. dzimšanas dienai veltīts koncerts Latvijas Universitātes Lielajā aulā
20.00 Tautas mūzikas koncerts “Raksti” Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā
3. jūlijs, trešdiena
9.00 Pūtēju orķestru konkurss* Lielajā Ģildē
12.00 – 22.00 Mazākumtautību diena “Gaismas avots”* Vērmanes dārzā
19.00 Ņujorkas latviešu kora koncerts Rīgas Latviešu biedrības namā
19.00 Vokāli simfoniskās mūzikas koncerts “Arēna Rīga”
4. jūlijs, ceturtdiena
19.00 Kokļu mūzikas koncerts Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā
No 19.00 Pūtēju orķestru koncerti* Rīgas baznīcās
20.00 Vokālo ansambļu sakrālās mūzikas koncerts “Latviešu psalmu dziedājumi” Rīgas Sv. Jāņa baznīcā
22.00 Deju lieluzveduma “Tēvu laipas” ģenerālmēģinājums – koncerts Daugavas stadionā
23.00 Vokālo ansambļu mūzikas koncerts “Putns ar zīda asti” Doma dārzā
19.00 – 00.00 Saieta nams Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā
5. jūlijs, piektdiena
11.00 – 22.00 Tautas mūzikas ansambļu maratons* Vērmanes dārzā
14.00 Deju lieluzvedums „Tēvu laipas” Daugavas stadionā
18.00 Senioru koru un deju kolektīvu koncerts “Zem treju loku varavīkšņu tilta”* Starptautiskajā izstāžu
centrā Ķīpsalā
22.00 Deju lieluzvedums “Tēvu laipas”Daugavas stadionā
19.00 – 00.00 Saieta nams Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā
6. jūlijs, sestdiena
10.00 Noslēguma koncerta “Līgo!” ģenerālmēģinājums Mežaparka Lielajā estrādē
11.00 – 20.00 Folkloras diena* Rīgas parkos un skvēros, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā,
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Berga Bazārā
15.00 Bērnu vokālo ansambļu koncerts „Jūriņā” Rīgas Latviešu biedrības namā
15.00 Deju lieluzvedums “Tēvu laipas” Daugavas stadionā
17.00 Pūtēju orķestru Dižkoncerts* Doma laukumā
19.00 Noslēguma koncerta “Līgo!” ģenerālmēģinājums – koncerts Mežaparka Lielajā estrādē
22.00 Kokļu mūzikas nakts koncerts “Lai top gaisma!”* Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē
22.00 Deju lieluzvedums “Tēvu laipas” Daugavas stadionā
7. jūlijs, svētdiena
9.30 Pūtēju orķestru “Karoga gājiens” No Rīgas Latviešu biedrības nama pa Raiņa bulvāri līdz Brīvības
piemineklim
10.00 – 15.00 Svētku dalībnieku gājiens No Brīvības pieminekļa pa Brīvības ielu līdz Dailes teātrim
19.00 Noslēguma koncerts “Līgo!” Mežaparka Lielajā estrādē
23.00 – 04.00 Sadziedāšanās nakts* Mežaparka Lielajā estrādē
* Ieeja bez maksas
.

26.jūnijs – 15.jūlijs. Bērnu un jauniešu tēlniecības izstāde “Dziesmu svētku ceļš” Galerijā Centrs
29.jūnijs, 2. – 5.jūlijs. Latvijas amatierteātru izrādes Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā,
Vērmanes dārzā, Dailes teātrī
2. – 7.jūlijs. Amata meistaru darinājumu gadatirgus Vērmanes dārzā
2. – 7. jūlijs. Viesu kolektīvu koncerti Vērmanes dārzā, Esplanādē, Mazajā Ģildē, Doma laukumā, Rīgas
Sv.Pētera baznīcā, Anglikāņu baznīcā un Latvijas Universitātē
2., 3., 5., 6. jūlijs.Bērnu vokālo ansambļu, mazākumtautību kolektīvu koncerti un Stāstnieki Berga Bazārā
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2013. gada 14. jūnijs

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 1. jūnija līdz 31. augustam
Pirmdiena
slēgts
Otrdiena
14.00 - 18.00
Trešdiena
10.00 - 15.00
Ceturtdiena
14.00 - 18.00
Piektdiena
10.00 - 15.00
un stundu pirms pasākumiem.

Ciemupes estrādē
23.jūnijā plkst. 22.00 LĪGO NAKTS ZAĻUMBALLE līdz rīta gaismai pie kopīga
ugunskura lustīgus dančus spēlēs grupa Ciemupe.

Ogresgala pagastā
Kase slēgta
no 17. jūlija līdz
13. augustam

.

19. jūnijā plkst. 19.00 Mazajā zālē
Koncerts JAUNLAIKU TAUTASDZIESMAS. Programmā: Imanta Kalniņa, Kārļa Lāča,
Mārtiņa Brauna, Raimonda Paula, Jura Kulakova, Zigmara Liepiņa un citu komponistu
dziesmas. Piedalās: sieviešu kori Rasa un Dzintars; Kristīne Kārkle – balss, vijole; Ivars
Cinkuss – balss; Kaspars Zemītis – ģitāra, mandolīna; Edgars Kārklis – dūdas, stabule, birbīne,
akordeons; Gatis Valters – bass; Mārtiņš Linde – sitaminstrumenti. Diriģente Aira Birziņa.
---------------------------------------------------------------21. jūnijā pļavā aiz Kultūras centra
Saulgriežu Dziesmu un Deju svētki Ogrē

LĪDZ DEBESU AUGSTUMIEM – LĪGO!
20.30 Tautas tērpu parāde (gājiens no Mūzikas skolas).
21.00 Ogres koru, deju kolektīvu, pūtēju orķestru vijums saulgriežu vainagā. Uguns un
ūdens mistērija. Piedalās: XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku goda virsdiriģenti Pauls
Kvelde, Juris Kļaviņš un virsdiriģenti – Aira Birziņa, Jānis Zirnis, Ivars Cinkuss; jauktie kori –
Ogre, Anima, Atvasara, Grīva, Skolotāju kamerkoris, Ogres Jauniešu koris; sieviešu koris
Rasa; RTU vīru koris Gaudeamus; deju kolektīvi – Ogre, Ābeļzieds, Solis, Raksti, Aija,
Ogrēnietis; pūtēju orķestri – Horizonts, Ciemupe; Tautas lietišķās mākslas studija Saiva.
Koncertu vada Ligita Zadvinska un Mārtiņš Vilsons.
23.00 Danči un rotaļas kopā ar grupu Folkvakars un Dzelzs Vilka Jauno Jāņu orķestri.
---------------------------------------------------------------23. jūnijā pļavā aiz Ogres Kultūras centra
9.00 LĪGO GADATIRGUS. Tirgotājiem pieteikšanās no 11. līdz 21. jūnijam.
22.00 LĪGO BALLE pie lielā ugunskura. Spēlē Kalnu ielas muzikanti (M. Krūmiņš).
---------------------------------------------------------------30. jūnijā plkst. 13.26 pie Ogres Kultūras centra
Tiks pacelts XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku karogs, kurā attēlota Ogres
pilsētas dalībnieku iedziedātā svētku zīme.

Ogres Mākslas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 11
Informācija: tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
5. - 29. jūnijs. Pirmā stāva zālē AUDZĒKŅU PUSGADA DARBU IZSTĀDE. Tā atspoguļo
mācību procesu, parādot labāko no katra kursa un disciplīnas, uzdevuma. Tiek pārstāvēta:
gleznošana, zīmēšana, kompozīcija, keramika, veidošana, tekstils, kokapstrāde, modes
dizains, foto, porcelāna apgleznošana, zīda apgleznošana. Autori ir vecumā no 12- 15 gadiem.
Otrā stāva zālē DIPLOMDARBU IZSTĀDE. Izstādē apskatāmi 27 autoru darbi, kuru
radīšanai atvēlēts laiks visa mācību gada garumā. Darbi atšķiras gan ar tehniku, gan ar ideju,
gan izmantotā laika un ieguldījuma ziņā. Izstādē redzami smalki izstrādāti zīmējumi, papīra
plastika, modes studijas, gleznojumi un ir pat viena apjomīga koka pūce.
Darba laiks: darbdienās un sestdienās 10.00 – 18.00, svētdienās – slēgts.

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
13. jūnijs – 13.jūlijs. Līvas Kaprāles personālizstāde NEKAD NESAKI NEKAD
Izstādes atklāšana 13.jūnijā plkst. 18.00
Autores pirmā personālizstāde ir veltījums vilnas filcējuma tehnikai, par kuru, pirmo reizi
iepazīstoties, viņa nepatikā nodomājusi, ka nekad vairāk tajā nestrādās. Paradoksāli, bet gan
diplomdarbs Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, gan arī izstādē “Nekad nesaki nekad”
aplūkojamais Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura darbs “Emociju pilieni” tapuši tieši šajā
tehnikā.
Divos apjomīgajos izstādē redzamajos darbos risināta pašportreta, dažādu emocionālo
stāvokļu attēlojuma tēma. Līva Kaprāle ir izkopusi neierasti precīzu attēla izveidi slapjās
filcēšanas tehnikā.Vilna kā materiāls un pati filcēšanas tehnika sniedz plašas iespējas
gleznieciska attēla veidošanai, bet jaunā māksliniece centusies rast netradicionālu pieeju
pašportreta atveidei arī uz apjomīgām formām. Izvēle veidot attēlu uz trīsdimensionālas formas
tekstilmākslā ir neierasta un reti izmantota, tas ir arī zināms tehnisks izaicinājums.
Izstādes atklāšanas dienā, 13. jūnijā, klausoties muzikālus priekšnesumus, gūsim ieskatu
lielformāta filca instalāciju veidošanas tehniskajā procesā. Ieeja atklāšanas pasākumā – bez
maksas. Nāciet un iepazīstiet vilnas neparasto pievilcību!
20. jūnijs plkst. 19.00 Viesu diena muzejā: saruna ar fotomākslinieci IVETU VAIVODI
Iveta Vaivode jau vairākus gadus profesionāli darbojas kā fotogrāfe žurnālos “Santa”,
“Pastaiga”, “Klubs”, “Una” un citu dzīvesstila žurnālu lappusēs. Fotogrāfiju apguvusi pie
Andreja Granta studijā, kā arī Bornmutas Mākslas institūtā, komercfotogrāfijas kursā. Kopš
2005. gada Iveta Vaivode ir starptautiskās fotogrāfu aģentūras “Young Photographers United”
dalībniece. Par “Gardens of abandonment” Inese Vaivode ieguvusi 2. vietu prestižajā
Lielbritānijas Fotogrāfu asociācijas konkursā “AOP Student Photographer of the year”. Ivetas
Vaivodes nozīmīgākās izstādes kopš 2003. gada bijušas skatāmas Latvijā, Lielbritānijā, Belģijā
un Lietuvā. Ieeja pasākumā bez makas. Laipni aicināti visi interesenti!
Santa Šustere, Ogres Vēstures un mākslas muzeja Sabiedrisko attiecību speciāliste

Brīvdabas kino seanss!
28.jūnijā plkst. 22.30 pie “Kūrmājas”
komēdija-drāma SERŽANTA LAPIŅA ATGRIEŠANĀS.
Režisors Gatis Šmits. Lomās: Andris Keišs, Guna Zariņa, Gatis Gāga, Vilis
Daudziņš, Kaspars Znotiņš, Baiba Broka, Lily.

22.jūnijā plkst. 18.00 Ogresgala Tradīciju parkā VASARAS SAULGRIEŽU SVINĪBAS.
Pievienojies svinētājiem un izdzīvo senās tradīcijas kopā ar Trīni un Tralli! Gatavo svētku
rotas, pin ziedu un ozollapu vainagus, iepazīsti latviešu tradīcijas, rotaļas, dančus un gūsti spēku
no latviešu tautasdziesmām! Iesim kopā un gūsim no dabas! Aicinām iedzīvotājus piedalīties
vainagu un jāņusiera konkursos.
16. augustā pensionāru EKSKURSIJA PA SĒLIJU. Pieteikties Ogresgala bibliotēkā no
1. līdz 9.augustam. Tālr.: 6503514; 26429276.
10. augustā plkst. 14.00 Ogresgala kapos KAPUSVĒTKI .

Ķeipenes Tautas namā
Informācija: 26545470; e-pasts: inese.daugaviete@inbox.lv
16.jūnijā plkst.14.00 Lēdmanes amatierteātra izrāde, Riharda Kalvāna komēdija, viencēliens VIENĪGAIS VĪRIETIS. Režisore Alda Račika. Pasākumu izdaiļos Lēdmanes dāmu
deju grupa Lēdmanietes. Biļešu cena Ls 0,80

23.jūnijā LĪGO VAKARS ĶEIPENĒ
20.00 Līgotāju gājiens no tautas nama;

21.00 Līgo vakara koncerts pie tautas nama

Madlienas pagastā
14.jūnijā plkst.12.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Madlienas kapu
kalniņā
15.jūnijā plkst.22.00 MADLIENAS ESTRĀDES ATKLĀŠANA. Diskoballe. Ieeja no
plkst. 22.00 – Ls 2, pēc plkst.23.00 – Ls 2,50. Piedalās: grupa Zem spiediena, Dj Joks, Dj Edža,
Dj Mikinsh. Organizē: Infinitydjs. Tehniski atbalsta: M-stage.lv
23. jūnijā
8.00 ZĀĻU TIRGUS
18.00 Madlienas kultūras nama amatierteātra izrāde – Rūdolfa Blaumaņa TRĪNES GRĒKI.
Biļešu cena Ls 1
22.00 LĪGO SVĒTKU BALLE kopā ar Juri Neretnieku. Biļešu cena Ls 1

Taurupes pagastā
23.jūnijā plkst. 22.00 JĀŅU NAKTS KONCERTS – ZAĻUMBALLE kopā ar grupu
Pārītis. Solists, akordeonists – Ēriks Budēvics (no grupas Hameleoni); taustiņinstrumenti –
Indra Raila.

Lauberes parkā
23.jūnijā plkst. 18.00 amatierteātra Zīles uzvedums LĪGO VAKARĀ.

Meņģeles pagastā
23.jūnijā pie tautas nama pasākums IELĪGOSIM JĀŅU DIENU.
3.augustā Meņģeles kapos KAPUSVĒTKI.
10.augustā 66. SPORTA SVĒTKI Meņģelē.
24.augustā ZEMNIEKU UN LAUKSAIMNIEKU DIENA Meņģelē .

Suntažu estrādē
15.jūnijā plkst.22.00 IZLAIDUMA BALLE ar grupu Ceļojums. Ieeja uz balli Ls 2
23.jūnijā plkst.23.00 LĪGO NAKTS ZAĻUMBALLE ar J. Graudiņu un grupu.
20.jūlijā plkst.22.00 grupas JĀTNIEKI koncerts un diskotēka. Biļešu cena Ls 2,50
27.jūlijā plkst.20.00 TV šova “Dziedošās ģimenes” laureāta BAUMAŅU ĢIMENES
koncerts. Biļešu cena Ls 3
10.augustā plkst.20.00 Dailes teātra dziedošo aktieru INTARA REŠETINA un IEVAS
PĻAVNIECES koncerts. Biļešu cena Ls 3
31.augustā vasaras sezonas noslēguma DISKOTĒKA.
VASARAS SAULGRIEŽU SVĒTKUS

KĀ PUĶE KOŠI UZZIED DZĪVĪBA
21. jūnijā plkst. 20.00 Suntažu estrādē
ielīgos Ogres novada pagastu amatiermākslas kolektīvi
19.45 svētku dalībnieku gājiens no kultūras nama uz Suntažu estrādi
Suntažu pagasts
Jauktais koris Suntaži, diriģenti Andis Klučnieks, Sandra Trasūne; jauniešu deju kolektīvs
Spāre, vadītāja Aiga Jermaka; vidējās paaudzes deju kolektīvs Sunta, vadītāja Skaidrīte
Andževa; senioru deju koletīvs Suncele, vadītāja Aiga Jermaka; sieviešu vokālais ansamblis
Svīre, vadītāja Inita Andževa; amatierteātris Sauja, režisors Didzis Cauka; tautas lietišķās
mākslas pulciņš Spole, vadītāja Rita Ozola.
Madlienas pagasts
Jauniešu deju kolektīvs Daina, vadītāja Agnese Lepse; vidējās paaudzes deju koletīvs Made,
vadītāja Vēsma Valmiera; senioru vokālais ansamblis Tik un tā, vadītāja Pārsla Jēkabsone;
amatierteātris Madliena, režisors Didzis Cauka; pūtēju orķestris Madliena, diriģents Viesturs
Lazdiņš.
Lauberes pagasts
Jauniešu deju kolektīvs Spiets, vadītāja Ingrīda Eglīte; vidējās paaudzes deju koletīvs
Lustīgais, vadītāji Ervīns un Agrita Kauženi; sieviešu vokālais ansamblis Laube, vadītāja Edīte
Eglīte; amatierteātris Zīles, režisore Vineta Kazeka; tautas lietišķās mākslas pulciņš Noskaņa,
vadītāja Valda Plūģe.
Ķeipenes pagasts
Vidējās paaudzes deju kolektīvs Dandzis, vadītāja Aiga Jermaka; senioru deju kolektīvs
Veldze, vadītāja Inese Daugaviete; sieviešu vokālais ansamblis Sonore, vadītāja Sanita Vītuma;
Ķeipenes amatierteātris, režisore Alda Račika.
Taurupes pagasts
Vidējās paaudzes deju koletīvs Taurupe, vadītāja Daiga Rosicka; jauktais vokālais ansamblis
Taurupīte, vadītāja Ligita Millere; Taurupes amatierteātris, režisore Inta Antone.
Mazozolu pagasts
Deju kolektīvs Līčupes resgaļi, vadītāja Ina Šīrone; sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja
Ligita Millere.
Meņģeles pagasts
Senioru deju kolektīvs Sumulda, vadītāja Ilze Jankuna; jauniešu deju kolektīvs Strauts,
vadītāja Ilze Jankuna.
Koncertu vada Nacionālā teātra aktieris Mārcis Maņjakovs
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Viena no... Bet pati
Virsdiriģenti AIRU BIRZIŅU esmu
intervējusi ne reizi vien, tāpat viņas
profesionālais viedoklis par kordziedāšanu un
Dziesmu svētkiem izzināts visai regulāri.
Tomēr uzdot kādu personiskāku vai
sadzīviskāku jautājumu līdz šim nebija
iznācis, un zinu, ka arī mani kolēģi vienmēr
aizņemto un lietišķo Airu par tiem maz
tincinājuši. Šoreiz gan sarunas tēmu gribējās
paplašināt – reizē ar aktuālāko, paritināt vaļā
to notikumu un atmiņu kamolu, kas gadu gaitā
satinies kārtu kārtām.
Aicina uz koncertu
Taču dzimšanas dienas un dziesmas Lielās
dienas zīmē atnākušais jūnijs tik un tā
vispirms mudina runāt par darbu, kas tieši
svētku dēļ nāk un nāk klāt. Turklāt Aira
precizē: "Mani ikdienas pienākumi un
pamatdarbi tāpēc nekur nepazūd. Rīgas Doma
kora skolā nupat bija iestājeksāmeni
1. klasītei, Mūzikas akadēmijā tiek kārtoti
nobeiguma eksāmeni. Gribu zināt, kā klājas
ne tikai maniem audzēkņiem, bet arī
paskatīties, kā veicas nākamajiem jaunajiem
kolēģiem. Paralēli gan koris Dzintars, gan Rasa turpina gatavoties koru kariem. Rasa gatavojas arī
tautas tērpu skates nākošajai kārtai, un man par to ir ļoti liels prieks. Turklāt mēs jau trešo reizi ejam
uz skates noslēguma kārtu."
Pavisam drīz, 19. jūnijā, diriģente un abi viņas vadītie sieviešu kori aicinās uz koncertu Ogres
Kultūras centrā. To raksturojot, Aira stāsta: "Programma "Jaunlaiku tautasdziesmas", ko mēs ar Juri
Vaivodu kopā izdomājām pagājušajā pavasarī, Dzintara 65. jubilejā, šogad skanēs otru reizi.
Uzstāsies Dzintars un Rasa, kam piepulcēsies vēl vairāki mūziķi, un kopā mēs atskaņosim tās
dziesmas, kas radušās apmēram mana mūža garumā un ko klausītāji jau pazīst no daudzām solistu
vai rokgrupu programmām, izrādēm, kinofilmām... Juris tās visas ir sabalsojis korim, izveidojis
instrumentācijas. Manuprāt, programma ir ļoti krāsaina. Dziedātājām patīk, ceru, ka nevilsies arī
klausītāji."
Cūku bēres un "Mežrozīte"
Kāda? Darbīga, aizņemta, radošu ieceru pārpilna, gudra, prasīga, neatlaidīga, pat sīkumaina, lai
panāktu vajadzīgo rezultātu... Nopietna un lietišķa, kad darbs darāms... Temperamentīga un
sievišķīgi spītīga. Jautra, dažādām everģēlībām gatava un liela dejotāja, kad iemesls dzīvi svinēt.
Neformālos apstākļos ar kaut ko līdzīgu zirgastei uz pakauša savirpinātu un uzreiz par studenti
noturama, cēla un majestātiska, īpašās notikuma sajūtas pārpilna Dziesmu svētkos ("Esmu izjutusi,
kā kleita mani nes")... Diriģente, pedagoģe... Viena no izredzētajiem, kā arvien biežāk tiek godāti
mūsu virsdiriģenti.
Taču ceļš līdz šādam godam, piedzimstot un uzaugot Lubānā, ko vēl septiņdesmitajos gados no
Rīgas šķīra septiņu stundu garš brauciens autobusā (pāri Kangaru kalniem), ir krietni grubuļaināks,
vairāk neatlaidības un uzņēmības prasošs, nekā tam, kurš jau no mazotnes dzīvo galvaspilsētā, un,
pienākot skolas laikam, tiek aizvests uz mūzikas skolu blakusielā. Turklāt mazpilsētā vecāki bērnus
pie rokas reti kad vadā. Viņi lielākoties ir patstāvīgi, un iet
paši.
Birziņu pirmdzimtā noteikti. Tik tikko divos gadiņos
ieaugusi, mazā knīpa droši kniksē katram ciemiņam un braši
sveic ar latviešu tautasdziesmu "Suņi zaķim pēdas dzina".
Vēl pēc pāris gadiem par repertuāra "stūrakmeni" kļūst
tolaik īpaši populārā Raimonda Paula dziesma "Mežrozīte",
un uzstāšanās iespējas paplašinās. "Vēl viena jauka
"skatuve", kur es varēju uzstāties, bija cūku bēres," smaida
Aira. "Vectēvs gāja draugiem un kaimiņiem cūkas kaut, es
viņam līdzi, un tā man bija iespēja cilvēku pulcēšanās reizēs
uzdziedāt savu mīļo dziesmu."
Viņas bērnībā dziesmu ir daudz, jo gan mamma, gan tētis
ir skanīgu balsu īpašnieki. Tāpat tētis spēlējis akordeonu,
vijoli, cītaru, nedaudz arī klavieres. Visos ģimenes saietos,
kā tolaik ierasts, pie galda gan dziedāts, gan dancots. Abi
vecāki arī jaunībā dejojuši deju kolektīvos, un Aira lepojas,
ka tieši tētis viņu izskolojis šajā mākā: "Dažādās ballītēs viņš
mūs, visas trīs meitas, vienmēr dancināja – mācīja". Turklāt
uzskatījis, ka riktīgi cilvēki esot tie, kuri labi dejo. "Laikam
Vēl viss priekšā... Airai 12 gadi.
jau tētis dziedāšanu uztvēra kā pašu par sevi saprotamu,"
pieļauj meita. "Tāpat kā mamma, kuru joprojām mulsina tas, ka daudzu tūkstošu cilvēku vaļasprieks
kādam (man) ir darbs... Es saprotu vecākus, jo laukos ar vārdu "darbs" pieņemts saprast kaut ko
praktiskāku, taustāmāku..."
No solistes par pianisti
Airas pašas bērnu dienās šis taustāmais pienākums, līdzās melodiju, brīnumaini zilo debesu
("Tādu debesu nav nekur citur", joprojām viņa uzskata), sulīgi zaļo pļavu un dzelteno sviestabumbu
iekrāsotajiem gadiem, netālās baznīcas zvanītajiem (arī padomju laikā) svētvakariem sestdienās un
svētrītiem svētdienās, ir dārza ravēšana, govs pārdzīšana mājās no ganībām, piena atnešana...
(Nebrīnieties, tāda tolaik ir mazpilsētas specifika!) Arī atbildība reizi mēnesī paganīt ciema govis un
nopelnīt rubli no vecāsmammas... "Man ļoti patika braukt ar riteni, un piena kanniņu tad varēja
uzkarināt uz velosipēda ragiem," ar sajūsmu atceras bijusī lubāniete. "Tiesa, ceļā bija arī uzkalniņš,
un nereti kanniņa izlija... Pati biju negausīga piena dzērāja, dzēru to pie visiem ēdieniem: zupām,
kotletēm, rasola... Dzēru parasti aukstu, bet ziemā, nevarot sagaidīt, kad atkusīs, jo ienests no āra,
kur sniegā stāvējis un sasalis, kasīju ar karoti un grauzu... Ne vēderu sabojāju, ne slimoju. Piens man
joprojām garšo. Taču pati nekad neesmu mēģinājusi govi slaukt, jo ļoti baidījos no govīm, tikai ar
lielām grūtībām varēju atdzīt no ganībām, stāvēju pa gabalu ar stibu rokā..."
Kad Aira sāk mācīties skolā, klases audzinātāja Bāliņa vecākiem iesaka meiteni sūtīt mūzikas
skolā. Toreizējās Madonas mūzikas skolas Lubānas filiāles piedāvājums nav plašs: tikai dažu
instrumentu spēles apguve, tāpēc Birziņai tiek klavieres. Tobrīd mājās ir tikai akordeons. Bet
vecmamma, īpašā mīļuma lokā mazmeitas ietvērusi, apņemas katrai (!) no viņām uzdāvināt
klavieres, un to arī izdara.
Tieši klavieres centīgo mūzikas skolas audzēkni, kurai daudzi pirms tam pareģojuši dziedātājas
nākotni, pirmoreiz arī izved uz skatuves, un viņa, vēl 4. klases skolniece, spēlē pavadījumus gan
skolas, gan sovhoza vidējās paaudzes deju kolektīvam. "Joprojām nespēju aptvert, kā deju kolektīva
vadītāja, pieaudzis cilvēks, varēja man to uzticēt, jo no pianista taču tik daudz kas atkarīgs?" brīnās
Aira. "Turklāt tolaik visas skates notika ar klavierēm, nekādu ierakstu nebija..." Taču arī klases
audzinātāja nešaubās, ka meitene tiks galā, un uztic viņai sagatavot savējos – 4. klases ansambli –

patriotisko dziesmu konkursam. Šis pienākums tiek izpildīts, un mazā vadītāja ar "savu kolektīvu"
uzvar pat rajonā.
No mērķa – mācīties mūziku – nenovirza arī tas, ka pēkšņi filiāle uz gadu tiek slēgta, jo risinājums
atrodas: bariņam bērnu tiek atļauts divas reizes nedēļā ātrāk aiziet no stundām, lai brauktu uz 40 km
attālo Madonas Mūzikas skolu. Ceļš gan ir garš, autobusa šūpošanās rada nelabumu, un mājās
izdodas pārbraukt vēlu, taču Airas atmiņā šim laikam ir gaiša toņkārta. "Tobrīd es mācījos 5. klasē,
bet mūzikas skolā klasi zemāk. Tas tomēr vēl ir mazs bērns. Deviņos vakarā atbraucu Lubānā, gāju
mājās un vienmēr skatījos debesīs. Ziemā tās allaž bija pilnas zvaigznēm – cita aina nemaz nav prātā
palikusi. Bet pavasaros, kad braucām mājās, abpus ceļam stiepās pļavas, ziedēja dzeltenās
sviestabumbas, gaiļbiksīši... Mūsu pusē ir daudz līdzenumu, tāpēc viss pārredzams, un arī apvārsnis
ir tālu."
Pēc izslēgšanas metodes
Brīdī, kad jāsper nākamais solis izglītības ieguvē, jo abas vietējās skolas
absolvētas, par, šābrīža acīm skatoties,
vērtīgāko padomdevēju Airai kļūst
klavierskolotāja, rosinot vispirms aizbraukt uz konsultācijām Rīgā, Jāzepa
Mediņa Mūzikas vidusskolas Kordiriģēšanas nodaļā. "Līdz tam vārds
"koris" man asociējās tikai ar pašas
dziedāšanu skolas korī un dažiem
neaizmirstamiem koncertiem kā klausītājai. Atceros Dārziņskolas zēnu uzstāšanos Madonā, izpildot Raimonda
Paula dziesmas, stalto Jāni Erenštreitu
kora priekšā un to, ka vienā dziesmā
solists bija Mārtiņš Klišāns. Tāpat
atmiņā kora Gaudeamus koncerts
Ar meitu Austru Čehijā 2007. gadā.
Lubānā ar vētraino Edgaru Račevski
uz skatuves, Silvicolas un Paula Kveldes
viesošanās. Tāda vien man tā "bāze" un priekšzināšanas."
Aira, pa pusei jokojot, pa pusei nopietni stāsta, ka kordiriģēšanas nodaļā nonākusi pēc izslēgšanas
principa – "no visiem ļaunumiem izvēloties mazāko". Klavierspēle, lai gan labi padevusies, atmesta
tāpēc, ka šaubījusies, vai pietiks uzņēmības katru dienu garas stundas vingrināties... Arī mūzikas
vēstures un teorijas nodaļa brāķēta, par spīti vienmēr mīļajam solfedžo priekšmetam: neesot
gribējies rakstīt grāmatas... (Taču tagad šī doma saista arvien vairāk, pat tematu, par kuriem rakstīt,
daudz, un viņa sev pārmet, ka joprojām tam neatrodot laiku) Bet vokālā nodaļa prasījusi 18 gadus,
kuru viņai vēl nebija. "Domāju – tagad gaidīt trīs gadus un mūziku nemācīties? Nē! Atlika tikai
diriģenti, kā gudri ieteica mūzikas skolotāja." Savukārt Rīgai priekšroka dota tāpēc, ka te dzīvojusi
tēta māsa, Airas krustmāte, un viņas joprojām dzīvo vienā mājā.
Tikai pārākajā un vispārākajā pakāpē viņa runā par saviem pedagogiem – izcilām un interesantām
personībām: "Es esmu pateicīga viņiem visiem, jo no katra esmu varējusi daudz ko mācīties un daru
to joprojām. Man arī bija lieliski kursa biedri, kuru ieguldījums Latvijas mūzikas dzīvē tagad jau ir
pamanīts un atzīts.”
Robežas neiezīmē
Par saviem vienaudžiem teikto (pamanīti un atzīti) pilnā mērā var attiecināt arī uz Airu pašu. Koris
Sakta (vēl mācoties Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas 4. kursā), Ogre, Ausma, Dobeles Sidrabe,
Ādažu Jumis... Kopš 1997. gada – darbs ar pašas dibināto OKC Rasu, kopš 2000. gada – Dzintara
mākslinieciskā vadītāja un Rīgas Doma meiteņu kora diriģente. Pati dziedājusi kamerkorī Sacrum un
Versija, tāpat dažādos muzikālos projektos. Bijusi vairāku kormūzikas pasākumu koordinatore,
direktore un producente, strādājot Tautas mākslas centrā, organizējusi 1998. gada Dziesmu svētkus.
Mācījusi jaunos kordiriģentus Mediņskolā, strādājusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolā, strādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Bijusi Saldus rajona koru
virsdiriģente, joprojām ir Ogres rajona un Rīgas pilsētas sieviešu koru virsdiriģente.
Taču neviens no šiem pienākumiem iepriekš nav ticis iekļauts "obligāti" veicamo darbu vai
sasniedzamo mērķu sarakstā. Jo šāda saraksta viņai nemaz nav un nav arī bijis. "Nekad neesmu
iezīmējusi kādas robežas vai plānojusi tad un tad izdarīt to un to. Man vienmēr ir bijis tik daudz ko
darīt, ka allaž nācies secināt: gads atkal paskrējis. Tiesa, pēdējiem piecpadsmit gadiem tādus kā
robežstabus "sazīmē" Dziesmu svētki, bet man pat nepatīk šādas mērvienības. Jo liekas, mērot
piecgadēs, laiks tiek saspiests un saīsināts."
Tomēr, ikdienas veikumam summējoties, ir tikai likumsakarīgi, ka 2003. gadā Airai Birziņai tiek
lielo Dziesmu svētku virsdiriģentes gods. Par laimi, nerakstītā vecuma cenza "barjera" (bez
pusgadsimta plecos neesi Mežaparka tribīnes cienīgs) ir noārdīta, un arī noturīgais uzskats – "Tā nav
sieviešu profesija", Latvijas kora mūzikas Grand-Dame (Aira gan saka: koru karalienei) Ausmai
Derkēvicai 1973. gadā pirmoreiz kopkora priekšā izejot, stipri saļodzīts. Airasprāt, diriģenta
profesijā nevajadzētu būt dalījumam pēc dzimumiem, un viņa arī neuzskata, ka sievietei ir grūtāk
sevi šajā profesijā pierādīt nekā vīrietim. "Tā atbilde laikam ir: būt īstajā vietā un laikā. Manuprāt, lai
kaut ko sasniegtu, ir jānoiet zināms ceļš, un katram tas ir cita garuma. Vīrietis vai sieviete – tas tajā
brīdī varbūt pat nav izšķirīgi. Piekrītu tiem, kuri uzskata, ka sasniegumus dod talanta reizināšana ar
darbu, nevis pieplusošana."
"Es bij' meita..."
XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki virsdiriģentei joprojām palikuši prātā triju notikumu
dēļ. Vispirms jau pirmās diriģētās kopkora dziesmas – "Es bij' meita" – dēļ. "Man bija arī citas
sieviešu kora dziesmas, pārliecinošas skanējumā, bet šī, Pētera Plakida veidotā apdare – jaunākā un
grūtākā, gara, ar nerātno dainu tekstu. Jau iedomājoties vien, ka tūlīt būs jākāpj tribīnē, kas ir
augstākā Latvijā, un atpakaļceļa nav, un no brīža, kad es pacelšu rokas, neko mainīt vairs nevarēs,
emocionālā spriedze bija neizsakāma. Dzirdot, ka tiek pieteikta mana dziesma, sāku trīcēt. Nekad
iepriekš nebiju tā trīcējusi. Blakus man sēdēja Romāns Vanags, otrā pusē – Ivars Cinkuss, viņi to juta
un saspieda ar pleciem no abām pusēm kopā, saņēma aiz rokām un izstūma mani uz priekšu.
Neatceros, kā tiku tribīnē. Atguvos vien tad, kad jau biju augšā, un atceros mirkli, kad man ir paceltas
rokas, un es saprotu: ir jāsāk..."
Otrs brīdis bijis ne mazāk mulsinošs. Aizstājot kolēģi Ausmu Derkēvicu, kura lauzusi roku, Aira
diriģējusi divas dziesmas sieviešu korim. Brīdī, kad skanējusi "Pie Dieviņa gari galdi" Romualda
Jermaka apdarē, zemu pāri Mežaparkam lidojusi lidmašīna, un tās radītajā troksnī koris nemaz nav
bijis dzirdams. Bet dziesmu jau nepārtrauksi...
Ne mazāk lielu satraukumu radījis lietus, kas tieši tad, kad Valda Zilvera apdarei "Vēja māte" bijis
nepieciešams kokļu pavadījums, no smidža pārgājis arvien stiprākā. "Dziesmai jāsākas, un es
aptveru, ka nav paredzams, kas notiks, jo instrumenti taču nav šādiem laika apstākļiem piemēroti.
Ceļu rokas un redzu, ka puse koklīšu (mazās meitenes un akadēmijas koklētājas) ir gatavas spēlēt, bet
pieredzējušās apklājušas savus instrumentus... Būs pavadījums, nebūs? Situāciju vajadzēs glābt
sintezatoram? Taču sāka spēlēt mazās meitenes, viņām pievienojās arī pārējās, un lietus gāja
mazumā. Dziesmai izskanot, es dzirdēju vairs tikai mežu un putnus."
Šovasar Aira, visticamāk, vairs neuztrauksies tik ļoti kā pirmajos svētkos, lietus, cerams, nelīs, un
arī lidmašīnas netraucēs dziesmām celties pāri Mežaparka koku galotnēm. Dziedātāju rindās
virsdiriģente savu mammu, abas māsas un meitu diez vai saskatīs, taču viņas noteikti turēs īkšķus, lai
viss labi izdodas. Būtu tētis dzīvs, noteikti būtu vienas skanīgas balss vai braša dejotāja vairāk.
Bet pēcsvētku rīts, reāli ar pārgurušiem muskuļiem atnākošs un sadāvināto puķu smaržās
reibinošs, ne saldam miegam, ne noguruma gainīšanai daudz laika neatvēlēs. Jau pēcpusdienā Aira
sev sarūpējusi jaunus pienākumus – Doma kora skolas meitenēm sākas vasaras nometne.
Inta Kārkliņa
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