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Dejojošie dimanti un pērles
“Kultūras Ziņas" jautā Ogres deju apriņķa un XV Deju
svētku virsvadītājai ILUTAI MISTREI
"Ļoti saspringts laiks," – tā pašreizējo situāciju un
mēnešus līdz vasarai sauc daudzi potenciālie Dziesmu
un Deju svētku dalībnieki. Taču, Ilutasprāt, tādi ir
pēdējie divi gadi – pagājušais un šis.
- Ja iepriekš, ejot uz skati, katrai grupai bija obligātās
dejas, kas jāsagatavo, tad šogad ir tā, ka katrs kolektīvs
sagatavo visu repertuāru, un tad pirms skates tiek izlozētas
divas dejas, un viena būs pašu izvēlēta. Tātad visām dejām
jābūt vienlīdz labi sagatavotām, jo tu nezini, ko izlozēsi.
Tāpēc arī šos divus pēdējos gadus mēs ļoti daudz strādājām,
lai palīdzētu vadītājiem – organizējām seminārus, lai skatē
horeogrāfiskā teksta precizitāte būtu nevainojama. Esmu
ļoti gandarīta, ka to par savu mērķi izvirzījuši arī dejotāji, un
ar pārliecību saku: dejotāji ir mūsu dimanti un pērles.
- 9. martā notikušais koncerts Lielvārdē arī deva
iespēju savus spēkus pārbaudīt?
- Jā. Katru gadu pirms lielajām skatēm īstenojam
projektu "Pa dejas ceļu", kas ir deju repertuāra pārbaudes koncerts. Iepriekš kolektīvu vadītāji izlozēja
dejas (lai sajustu 18. marta gaisotni Rīgā, Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, kur izlozēsim skates dejas),
un aizvadītajā sestdienā tās izdejojām. Jau ceturto gadu mums ir šāda tradīcija, ka katrs nodejo divas dejas,
un tad kopīgi skatāmies, kas vēl jāuzlabo, kur vēl jāpiestrādā. Novēlu visiem vadītājiem 18. martā
veiksmīgu roku, jo zinu, cik visiem ir ļoti svarīgi parādīt sevi iespējami labāk! Un tad jau 24. martā
kultūras namā "Lielvārde" būs šis lielais notikums – skate. Ceru, ka visi Ogres apriņķa deju kolektīvi tiks
uz svētkiem.
- Cik šo iepriekšminēto pērļu un dimantu jūsu pārraudzībā ir?
- Mūsu deju apriņķī (Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novads) svētkiem gatavojas 30 kolektīvu.
Bet, ja konkrēti runājam par Ogres novadu, tie ir 18 kolektīvi, un tas ir ļoti daudz. Ļoti arī priecājos par tām
pašvaldībām, kas Dziesmu svētku gadā īpaši uzpucē savus kolektīvus. Jo vērtējumā daudz dod tieši
tautastērpi. Protams, tas viss veido ļoti lielas izmaksas. Labi, ja pašvaldības šos izdevumus jau laikus
ieplāno un visu nepieciešamo sagādā.
Ļoti patīkami arī, ka radušies jauni deju kolektīvi. Visā Latvijā šī tendence ir kopīga, valstī pēdējo gadu
laikā klāt nākuši 80 deju kolektīvi,un Ogres novads nav izņēmums. Tā, piemēram, Meņģeles Tautas namā
izveidojies jauniešu deju kolektīvs Strauts, un šī skate viņiem būs pirmās ugunskristības. Priecē arī, ka
Ogres deju apriņķī ir lielākais senioru deju kolektīvu skaits – 6. Ne tik sen tajā pašā Meņģelē piedzima
senioru deju kolektīvs Sumulda, šogad arī Ķeguma novadā radies Ķegums. Tas ir daudz, citur nav neviena.
Visur galvenokārt dejo jaunieši, bet pie mums – arī seniori.
-Pastāstiet par saviem kolektīviem!
Mans jauniešu deju kolektīvs Pūpolītis Deju svētku A grupas ansambļu skatei gatavoja 8 dejas, un
viņiem arī pirmajiem februārī bija šī uzstāšanās žūrijas priekšā Rīgā, Ķīpsalā. Esmu ļoti lepna, ka viņi labi
nostartēja, jo uzskatu, ka pērn mēs tikām nepelnīti zemu novērtēti. Šogad Pūpolītis dejojot vienā blokā ar
Danci, mobilizējās un parādīja, ka arī laukos ir ļoti labi A grupas ansambļi.
- Šie jaunieši ir jūsu vienīgais kolektīvs?
- Vadu arī vidējās paaudzes deju kolektīvs Vēji, kas sākotnēji radās, kopā sanākot Pūpolīša vecāku
grupai, kuri pauda vēlēšanos dejot. Divus gadus darbojāmies uz pašiniciatīvas pamata, tad skatē sevi labi
pierādījām, un Lielvārdes dome mūs paņēma savā paspārnē, tagad esam kultūras nama kolektīvs. Šie
mums būs pirmie Deju svētki,
- Jūs Ogres deju apriņķi vadāt jau daudz gadu.
- Šī ir mana vienpadsmitā darba sezona, un šie būs mani trešie Deju svētki. Sākumā es uztraucos, kad
tika reformēti novadi, jo mums bija ļoti labas iestrādes, un baidījos, ka var notikt neatgriezeniskas
pārmaiņas. Taču tagad man ir prieks, ka Ogres novada kultūras darbu koordinē Anita Ausjuka, un mūsu
sadarbība ir gan pēctecīga, gan pārdomāti lietderīga.
- 2008. gada Dziesmu un deju svētkos pirmoreiz bijāt virsvadītāja. Tāpat 2010. gada Skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. Šovasar atkal jūs redzēsim virsvadītāju tribīnē Daugavas
stadionā.
- Jā. Vidējās paaudzes D grupas deju kolektīvu repertuārā ir mana deja “Kaņeku Jānis un kaimiņu
Grieta”. Esmu uzaicināta arī par virsvadītāju, un tā ir milzu atbildība. Latvijā ir 116 vidējās paaudzes D
grupas kolektīvu. Ceru, ka visi labi nodejos skatēs un tiks uz svētkiem, taču laukumā ir vieta tikai 96
kolektīviem... Turklāt virsvadītājam jau iepriekš jāparedz desmitiem variantu, ja nu gadījumā ne viss
notiek kā plānots. Bet situācijas var būt dažādas. Piemēram, iepriekšējos svētkos, kad jauniešu deju
kolektīvi dejoja manu deju "Tymā upes malā", visu mums atvēlēto mēģinājuma laiku, pusotru stundu, lija
lietus. Es izmisusi stāvēju un nesapratu, ko darīt. Taču zināju arī, ka mums cita laika vairs nebūs, lai
sagatavotos. Bet dejotāji atkal pierādīja, ka ir īpaša tauta un spēj visu izdarīt.
- Lietus iepriekšējos svētkos bija vienīgais nepatīkamais pārdzīvojums?
- Jā, jo es jau Skolēnu svētkos biju strādājusi kā asistente un apmēram zināju, ko šis darbs reāli nozīmē.
Domāju arī, ka šovasar ar "vidējiem" sastrādāties nebūs grūtāk kā ar jauniešiem, kas Rīgā jau naktīs
neguļ – nav laika, viņi svin to, ka ir svētkos. Ar jauniešiem tiešām bija jautri: stāvu tribīnē pirms
mēģinājuma, sasveicinos un prasu, cikos tad gājāt gulēt: "Divos?" – Nē! – "Trijos?" – "Nē!"... Daudzi
piecos un citi nemaz...
Kopmēģinājumam atvēlētajā laikā kaut ko no jauna iemācīties ir grūti, jo laika vienkārši ir par maz.
Mēs jau tāpat esam apbrīnojami, ka nedēļas laikā spējam sagatavot tik lieliskus uzvedumus! Cik ilgi
mēģina Olimpisko spēļu atklāšanu?
- Jūs nupat teicāt: jaunieši izbauda to, ka viņi ir svētkos. Kas virsvadītājam ir šis laiks Rīgā?
Darbs? Svētki?
- Virsvadītājam tas ir milzu darbs, bet svētki, manuprāt, atnāk jau ģenerālmēģinājumā, ja saproti, ka
dejotāji ir paspējuši laikus ienākt laukumā... Jā, ir liels uztraukums, kad tu ieraugi visus stāvam ejās, tad
ienākam laukumā, kur sāk skanēt tavas dejas ieraksts... Bet laimes mirklis atnāk tad, kad redzi, ka tā zīme,
ko esi izveidojis uz papīra – Māras krusts vai fragments no Lielvārdes jostas, vai Zalkša zīme – laukumā
atdzīvojas, pulsē, sniedz informāciju gan skatītājiem, gan kosmosā...
Es dažkārt iedomājos – horeogrāfs pie tās dejas strādā apmēram pusgadu, pēc tam to iestudē, atkal un
atkal mēģinot (novados, pilsētās, dažādos semināros), bet svētkos tā ilgst tikai trīs minūtes. Laime ir tikai
trīs minūtes, un tas ir tavs svētku mirklis. Atceros, stāvēju tribīnē, kad jaunieši dejoja "Tymā upes malā",
un man šķita, ka viss stadions pukst manā sirds ritmā.
- Par jums radīts priekšstats, ka esat ļoti stingra vadītāja. Nenoliegsiet to?
- Es uzskatu, ja cilvēks ko dara, tad tas jādara kārtīgi. To man jau mazotnē iemācīja vecmāmiņa: "Ja tu,
meitiņ, ko dari, tad dari no sirds." Arī mans skolotājs Vairis Ceimers (agrāk dejoju TDA Lāčplēsis) bija
prasīgs un stingrs. Jā, esmu prasīga. Es ļoti priecājos, ka mūsu kolektīvu līmenis ir cēlies, bet tas nebūtu
iespējams, ja mēs te kāds muļļātos, nevis nopietni strādātu. Man arī ļoti gribētos, lai kolektīvu vadītāji
nesacenšas savā starpā, bet mēģina būt draugi, taču vēroju, ka reizēm tas ir ļoti grūti. Nesaprotu, ko kāds
grib sadalīt. Mums, visiem latviešiem, ir ļoti jāturas kopā. Ja mēs katrs kritiskāk paskatītos pats uz sevi un
otru tik ļoti nekritizētu, domājot, ko es pats vēl varu izdarīt, mēs būtu tikai ieguvēji.
- Jūs jauki teicāt, ka visiem vajag turēties kopā. Vai ir arī spēka vārdi, ko sakāt pati sev?
- Joprojām atceros savas latviešu valodas un literatūras skolotājas, arī klases audzinātājas Dzidras
Bļodones mums mācīto tautasdziesmu: "Visi man labi bija, ja es pati laba biju; visi man ienaidnieki, ja es
naida cēlājiņa." Spēcīgi vārdi iekodēti arī dejā "Visam cauri iet": "Bur man buri, skauž man skauģi, nevar
mani izpostīt; Dieviņš vilka zelta jostu ap to manu augumiņu.”

PA “Ogres novada Kultūras centrs”

Jāzepa Vītola 150 gadu atcere Ogrē
Jāzepa Vītola 150. dzimšanas dienas gads mudina
pievērsties latviešu profesionālās mūzikas patriarha personības
un daiļrades mazāk zināmām lappusēm. Tas attiecas arī uz
šīsvasaras Dziesmu svētku programmā iekļauto koncertu
“Jāzepam Vītolam – 150”. Tā veidotāji – diriģents Mārtiņš
Klišāns, mūzikas žurnālists Orests Silabriedis un kinorežisors
Roberts Rubīns – rosinājuši piecus jauniešu korus koncerta
pirmajā daļā atskaņot retāk dzirdētas Vītola kordziesmas, kuras
aicinām klausīties vai nu klātienē 2. jūlijā Latvijas Universitātes
Lielajā aulā vai arī Latvijas Televīzijas veidotajā ierakstā.
Savukārt šī Dziesmu svētku koncerta otrajā daļā plašākai publikai
tiks prezentēts Latvijas diriģentu koris, un te nu jāapsveic
ogrēnieši – ideja par šāda kora veidošanu piedzima tieši Ogrē
2012. gada vasarā Airas Birziņas iniciētajā kordiriģentu vasaras
nometnē.
Šosestdien, 16. martā, diriģentu koris atkal pulcēsies Ogrē.
Vairāku stundu intensīvā mēģinājumu darbā tiks nostiprinātas
kopdziedāšanas sajūtas, kurām pamats likts jau vairākos kopmēģinājumos Rīgā. No visiem Latvijas
novadiem sabraukušie koru vadoņi šoreiz pakļaus savas balsis vienotam mērķim un laipni ļausies
Dziesmu svētku virsdiriģentu žestam, priecējot publiku ar Jāzepa Vītola klasiskajām kormūzikas
pērlēm, kas, diemžēl, tik reti rotā Latvijas koncertu afišas.
Klausīsimies vienu no pirmajām Vītola kordziesmām “Lūgšana”, kas ar Mihaila Ļermontova
tekstu krievu valodā sacerēta kā viens no Pēterburgas konservatorijas absolvēšanas gala eksāmena
darbiem. Dziesma “Diriģents” ar Annas Brigaderes dzeju smalki atgādina par šīs profesijas
pārstāvju īpatnībām, un prieks, ka šo dziesmu uzņēmies iestudēt viens no šīsvasaras Dziesmu svētku
koncepcijas pamatautoriem Ivars Cinkuss. 19. gadsimta nogales Latvijas garīgās atmodas simbols –
ļoti skaistā dziesma “Dievozolu trijotne” nodota Sigvarda Kļavas jūtīgajās rokās. Mazo un cilvēku
iemīļoto pērli “Ar kristālspodriem stariem” diriģēs Arvīds Platpers. Vētraini spraigo “Karaļmeitu”
zīmēs Māris Sirmais. Ar jaunības gadu korāli “Gājēja dziesma naktī”, kam Gētes teksts, diriģentu
kora priekšā stāsies Juris Kļaviņš. Apjomīgo un iespaidīgo balādi “Dāvids Zaula priekšā” savā
pārziņā ņēmis Mārtiņš Klišāns. Atcerēsimies – Vītols savulaik uzskatīja, ka ar šo opusu viņš sevi no
atskaņojamo autoru loka būšot izkomponējis ārā – tik sarežģīta ir šī monumentālā skaņu būve, kas ne
katram korim pa spēkam. Programmu vainagos Dziesmu svētku un latviešu kordiriģēšanas skolas
simbols – “Gaismas pils”, ko diriģēs Dziesmu svētku goda virsdiriģents Edgars Račevskis.
Atgādināsim, ka Jāzeps Vītols ir Latvijas profesionālās mūzikas stūrakmens – gan pats piemēru
rādīdams ar nevainojami būvētām, klasicistiski līdzsvarotas iedvesmas spārnotām kompozīcijām,
gan jaunāku paaudžu talantus skolodams. Izcils pedagogs, nepārvērtējams Latvijas mūzikas
augstskolas izveidotājs un vadītājs, talantīgs rakstnieks, spožs mūzikas kritiķis. Laikabiedru ļoti
augstu vērtēts gan Pēterburgas profesionālajās mūziķu aprindās, gan, protams, dzimtenē. Līdzās
profesionālajiem pienākumiem – omulīgs, sociāli ieinteresēts, dzīves baudas novērtēt spējīgs
impozants vīrs ar makšķeri un papagailīti.
Orests Silabriedis

E-prasmju nedēļa Latvijā un Ogres novadā
Ceturto gadu pēc kārtas Latvijā tiek organizēta E-prasmju nedēļa, kuras mērķis ir ieinteresēt
sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un
citām iespējām, kas pieejamas e-vidē.
Iedzīvotāji tiek aicināti uz BEZMAKSAS semināriem.
Ogres Centrālajā bibliotēkā
18.marts
13.00 Darbs ar fotogrāfiju augšupielādi datorā. Gūsiet praktiskas iemaņas, kā no fotoaparāta
augšupielādēt bildes datorā. Mērķa grupa – seniori un citi interesenti. Iepriekšēja pieteikšanās līdz
15.martam: galina.sablina@ocb.lv vai zvanot, tālr.: 65071947.
15.00 Skype – viens no aktuālākajiem komunikāciju veidiem. Būs iespēja iepazīt moderno
tehnoloģiju sniegtās iespējas elektroniskai saziņai ar draugiem un radiniekiem.
Mērķa grupa – seniori un citi interesenti. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 15.martam:
galina.sablina@ocb.lv vai zvanot, tālr.: 65071947.
19.marts
10.00 – 16.30 Konference – tiešraide Digitālais piedzīvojums. Tiešraides mērķis ir interesantā
veidā iepazīstināt iedzīvotājus ar dažādām noderīgām e-iespējām un jauniem e-pakalpojumiem, kas
noderēs ikvienam – gan pavadot brīvo laiku, ceļojot, iepērkoties, gan uzņēmējiem, īstenojot
komercdarbību. Iedzīvotāji visu dienu varēs sekot līdzi konferencei, kas tiks pārraidīta Ogres
Centrālajā bibliotēkā.

Turpinājums 2. lpp.

Deju kolektīvs ir dibināts 1999. gadā. Savā pastāvēšanas laikā esam aktīvi piedalījušies
Latvijas Dziesmu un Deju svētkos, dažādos sadraudzības koncertos, kā arī daudzos
starptautiskos festivālos Polijā, Igaunijā, Meksikā, Čehijā, Holandē, Krievijā, Itālijā, Francijā,
Dienvidkorejā, Turcijā.
Katru gadu piedalāmies apriņķa deju
kolektīvu skatē un varam lepoties, ka
pēdējos 10 gadus esam Ogres apriņķa
labākais D grupas deju kolektīvs, kā arī
viens no 10 savas grupas labākajiem
kolektīviem Latvijā. Esam arī aktīvi
Jaunrades deju skates Valmierā
dalībnieki, kā arī tematisko koncertu
rīkotāji Ogrē.
Šogad XV Deju svētkos vēlamies būt
vienoti un pamanāmi lielajā dejotāju pūlī,
tādēļ lūdzam jūsu atbalstu mēģinājuma
tērpu iegādei, kuri tiktu lietoti ne tikai
Deju svētku kopmēģinājumos, bet arī
turpmāk citos kopmēģinājumos, kas ļauj
kolektīva vadītājam vai horeogrāfam
labāk uztvert dejas māksliniecisko un
tehnisko izpildījumu.
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Ogres un Lielvārdes novada skolu mūsdienu deju kolektīvu radošā konkursa rezultāti
28.02.2013. Ogres Kultūras centrā
Pirmsskolas kolektīvi
Modernā baleta studija Teixma, vad. Teiksma Ziemele
17.3
III pakāpe
Mūsdienu deju studija Teixma, vad. Ilze Bleķe
14
Diploms par piedalīšanos
1.-4.klašu grupā
Ogres sākumskola, grupa Karameles, vad. Linda Mangule 22
I pakāpe, izv. uz 2. kārtu
Studija Teixma, vad. Teiksma Ziemele
20.66 II pakāpe
Studija Teixma, grupa Show kids, vad. Ina Bordasova
20
II pakāpe
Lēdmanes pamatskola, grupa Elpo līdzi, vad. Silvija Neško 18.66 III pakāpe
Studija Teixma (Lielvārde), vad. Ilze Bleķe
17.33 III pakāpe
5.-9.klašu grupā
Ogres Valsts ģimnāzija, grupa Pērles, vad. Linda Mangule 24
I pakāpe, izv. uz 2. kārtu
Ikšķiles vidusskola, JV club, vad. Anete Antrope
23.3
I pakāpe, izv. uz 2. kārtu
Studija Teixma, vad. Teiksma Ziemele
20
II pakāpe
10.-12.klašu grupā
Studija Teixma, vad. Teiksma Ziemele
22
I pakāpe, izv. uz 2. kārtu
Studija Teixma, vad. Teiksma Ziemele
21.33 II pakāpe
Jauktās grupas
Studija Teixma (3.-6.kl.) (Lielvārde), vad. Ilze Bleķe
22.33 I pakāpe, izv. uz 2. kārtu
Ikšķiles vidusskola, JV club (6.-11.kl.),
vad. Anete Antrope, Juris Vasiļjevs
22.33 I pakāpe, izv. uz 2. kārtu
Modernā baleta studija Teixma (2.-7.kl.),
vad. Teiksma Ziemele
21.33 II pakāpe
Mūsdienu deju studija Teixma (6-12 gadi),
vad. Ina Bordasova
18.66 III pakāpe
Žūrijas komisija: Zanda Mūrniece, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura
centra vecākā referente mūsdienu dejās, horeogrāfe; Sandra Podniece, kustību valodas
skolotāja, horeogrāfe, Praktiskās estētikas skolas skolotāja; Ilmārs Dreija, Ogres novada
Bērnu un jauniešu centra direktors, horeogrāfs, novada deju kolektīvu virsvadītājs.
Ogres un Ikšķiles novada skolu mazo mūzikas kolektīvu konkursa rezultāti
28.02.2013. Ogres Kultūras centrā
Ogres Valsts ģimnāzija, rokgrupa Namejs
48
I pakāpe
Ogres Valsts ģimnāzija, soliste Dominika Kovale
37
II pakāpe
Ikšķiles vidusskola, Folk grupa
32
II pakāpe
Ikšķiles vidusskola, vokāli instrumentālais ansamblis
31
II pakāpe
1.-4.klašu grupā
Ikšķiles vidusskola, 2.-4.klašu popgrupa
42
I pakāpe
Ogres sākumskola, soliste Laima Mangule
40
I pakāpe
Ogresgala pamatskola, duets Annija Meļakova un Artūrs Mežaraups 35.7
II pakāpe
Madlienas vidusskola, duets Patrīcija Laurinoviča un Reinis Jurka 31.3
II pakāpe
Taurupes vidusskola, vokālais ansamblis
24.3
III pakāpe
5.-9.klašu grupā
Ogres Valsts ģimnāzija, Beāte Maģe (8. kl.)
48
I pakāpe
Jaunogres vidusskola, Anete Ševšeļeva (9. kl.)
46.7
I pakāpe
Ogres 1.vidusskola, Toms Kalderauskis (9. kl.)
45.7
I pakāpe
Ikšķiles vidusskola, Ilze Rizena (9. kl.)
43.3
I pakāpe
Ikšķiles vidusskola, Laura Sopele (6. kl.)
42.7
I pakāpe
Ikšķiles vidusskola, 5.-7. kl. popgrupa
42.3
I pakāpe
Ogres sākumskola, Beāte Baumeistere (5. kl.)
41.7
I pakāpe
Ikšķiles vidusskola, Adriana Līkā (5. kl.)
41.3
I pakāpe
Ogres Valsts ģimnāzija, vokālais ansamblis B6 (7. – 9. kl.)
41.3
I pakāpe
Jaunogres vidusskola, Anastasija Barancova (6. kl.)
40.7
I pakāpe
Ikšķiles vidusskola, Kristiāna Šulca (7. kl.)
40
I pakāpe
Ikšķiles vidusskola, duets Laura Andrijonoka un Ilze Rizena
36.7
II pakāpe
Ikšķiles vidusskola, vokālā grupa
36
II pakāpe
Madlienas vidusskola, Estere Ozoliņa (7. kl.)
36
II pakāpe
Ogres Valsts ģimnāzija, Beāte Vasioleka (9. kl.)
33.7
II pakāpe
Madlienas vidusskola, Māra Kļaviņa (6. kl.)
31.7
II pakāpe
Ogres sākumskola, Beatrise Majore (6. kl.)
31.7
II pakāpe
Ikšķiles vidusskola, Estere Vētra (9. kl.)
30.3
II pakāpe
Ikšķiles vidusskola, Laura Andrijonoka (9. kl.)
29.7
III pakāpe
Jaunogres vidusskola, Valērija Vinokurova (6. kl.)
29.3
III pakāpe
Ogresgala pamatskola, 5.-9.kl. popgrupa
28
III pakāpe
10.-12.klašu grupā
Ogres Valsts ģimnāzija, Elizabete Skudiķe (10. kl.)
45.7
I pakāpe
Ogres 1.vidusskola, Ilze Skarbule (11.kl.)
45.7
I pakāpe
Taurupes vidusskola, Sanita Šteine (12. kl.)
40
I pakāpe
Ogres Valsts tehnikums, vokālais ansamblis
36
II pakāpe
Ogres Valsts ģimnāzija, duets Elizabete Skudiķe un Artūrs Brants
34.7
II pakāpe
Žūrijas komisija: Ilze Miezere, vokālā pedagoģe, vokālās studijas Svilpastes vadītāja;
Harijs Zariņš, rokgrupas Colt mūziķis; Aivars Lūsis, mūziķis.
Turpinājums no 1. lpp.

11.00 Swedbank pakalpojumi. Bankas darbinieki iepazīstinās ar internetbankas sniegtajām
iespējām, bankomātu lietošanu un citiem aktuāliem pakalpojumiem. Pēc prezentācijas iespēja iegūt
praktiskas iemaņas, lietojot internetbanku. Mērķa grupa – seniori un citi interesenti. Iepriekšēja
pieteikšanās līdz 18.martam: galina.sablina@ocb.lv vai zvanot, tālr.: 65071947.
20.marts
11.00 SEB bankas piedāvātie e-pakalpojumi. Konsultācijas par Ibankas, interneta pirkumu
drošības sistēmas 3D Secure, e-paraksta lietošanu un citiem e-pakalpojumiem, kā arī bankomāta
lietošanu. Mērķa grupa - seniori un citi interesenti. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 19.martam:
galina.sablina@ocb.lv vai zvanot, tālr.: 65071947.
22.marts
11.00 Mobilā piektdiena. Iepazīstināšana ar mobilajām tehnoloģijām un aplikācijām.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 21.martam: galina.sablina@ocb.lv vai zvanot, tālr.: 65071947.
17.00 LNB Digitāla bibliotēka un Ogres CB elektroniskais katalogs. Digitālās bibliotēkas
datu bāzes izmantošana un informācijas meklēšanas iespējas Ogres Centrālās bibliotēkas
elektroniskajā katalogā un OCB autorizēto lietotāju priekšrocības. Iepriekšēja pieteikšanās līdz
18.martam: galina.sablina@ocb.lv vai zvanot, tālr.: 65071947.
Meņģeles pagasta bibliotēkā
19.martā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Skype – viens no aktuālākajiem komunikāciju veidiem.
Darbs ar fotogrāfiju augšupielādi datorā.
Madlienas bibliotēkā
20.martā plkst.11.00 Swedbank pakalpojumi. Iepriekšēja pieteikšanās.
Suntažu pagasta bibliotēkā
20.martā plkst.13.30 Swedbank pakalpojumi. Iepriekšēja pieteikšanās.

Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles un Salaspils novada vokālo ansambļu skates
rezultāti 03.03.2013. Ogres Kultūras centrā
Augstākā pakāpe
Anima Solla, Ogres Kultūras centrs
49
izvirzīts uz 2.kārtu
I pakāpe
Stari, Lēdmanes Tautas nams
43,66
izvirzīts uz 2.kārtu
Tomes Tautas nama dāmu ansamblis
42,33
izvirzīts uz 2.kārtu
Nona, Ikšķiles Tautas nams
41,33
izvirzīts uz 2.kārtu
Tik un tā, Madlienas Kultūras nams
40,66
izvirzīts uz 2.kārtu
Saime, Ogresgala Tautas nams
40,33
izvirzīts uz 2.kārtu
Grams, Ikšķiles Tautas nams
40
izvirzīts uz 2.kārtu
Svīre, Suntažu Kultūras nams
40
izvirzīts uz 2.kārtu
II pakāpe
Tikai tā, Birzgales Tautas nams
39,33
izvirzīts uz 2.kārtu
Sonore, Ķeipenes Tautas nams
37,33
Kvēlziedi, Ķeguma Tautas nams
35
Otrada, Salaspils Kultūras nams Enerģētiķis 35
III pakāpe
Ogres 1.vidusskolas vokālais ansamblis
33
Sunrise, Salaspils Kultūras nams Enerģētiķis 32,66
Gamma, Meņģeles Tautas nams
31,33
Taurupīte, Taurupes Kultūras nams
30,33
Invita, Ciemupes Tautas nams
30
Laube, Lauberes Kultūras nams
30
Žūrijas komisija: Antra Strikaite, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura
centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, kordiriģente;
Andris Sējāns, Latvijas Vokālo ansambļu asociācijas valdes loceklis, kordiriģents,
aranžētājs, dziedātājs;
Ferijs Millers, Latvijas Vokālo ansambļu asociācijas valdes loceklis, Rīgas Doma kora
skolas pedagogs, kordiriģents, Latvijas Radio kora mākslinieks.

trīs pried
siņš
ēs 4.maijā Ogres Kultūras centra Lielajā zālē nu jau desmito reizi
u
T
norisināsies popdziesmu un deju grupu festivāls-konkurss
TUSIŅŠ TRĪS PRIEDĒS 2013, kurā piedalās gan vietējās
popgrupas un deju grupas, gan grupas no citām Latvijas
pilsētām un kaimiņu valstīm. Pieteikuma anketas un konkursa
nolikums atrodams www.okc.lv.

Ogrē 2013

Pavasaris un Mākslas dienas vairs nav aiz kalniem un traucas šurp ar vēja spārniem, tāpēc Ogres
Kultūras centrs aicina novada māksliniekus domas lidojumam lai ar saviem darbiem 21. aprīlī,
Mākslas dienā, piedalītos izstādē LIDO PUTNI. Darbus, kas tapuši pēdējā gada laikā, pieņemsim
Ogres Kultūras centrā laika periodā no 2. līdz 12. aprīlim.
Ance Āmane, tālr. 65035958

Der zināt
15. martā plkst. 11.00 Ogres Kultūras centrā Ogres novada kultūras un izglītības iestāžu teātru un literāro
uzvedumu skate.
19. martā plkst. 10.00 Ogres Kultūras centra Mazajā zālē Ogres novada izglītības iestāžu koru skate, 1.
kārta.
21. martā plkst. 11.00 Ogres Kultūras centra Mazajā zālē Ogres novada kultūras un izglītības iestāžu
skatuves runas konkurss.
22.martā plkst.19.00 Ogres Kultūras centra Mazajā zālē Ogres apriņķa sieviešu koru kopmēģinājums.
23. martā jauktais koris Ogre koncertē Saldū.
23.martā Skolotāju kamerkoris koncertē Koknesē.
24.martā Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles, Ķeguma novada deju kolektīvu skate kultūras namā “Lielvārde”.
24.martā Ogres Tautas teātris piedalās amatierteātru skatē Salaspilī “Gada izrāde 2012”.
27. - 28. martā Mazais teātris dodas uz teātru festivālu “Teātra diena Siguldā 2013” .

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
No 13. marta līdz 3. maijam neparasta izstāde KAĶU LAIKS par spilgtākajiem kaķu
vēstures notikumiem Ogrē un tālu aiz pilsētas robežām.
14. martā plkst. 19.00 VIESU DIENĀ MUZEJĀ. Viesosies pazīstamais fotomākslinieks
Gunārs Binde. Ieejas maksa Ls 0.60
20. martā plkst 18.00 aicinām uz izstādei KAĶU LAIKS veltītu muzikālu pasākumu, kurā
klausīsimies mākslas zinātnieces Edvardas Šmites lekciju Kaķis un citi dzīvnieki Latvijas
mākslā. Lekciju papildinās un neoficiālu gaisotni pasākumā radīs mūziķi Rolands Ūdris un
Ilona Balode. Ieejas maksa pasākumā Ls 2
23. martā, nedēļu pirms Lieldienām, plkst. 14.00 aicinām uz DEKUPĀŽAS RADOŠO
DARBNĪCU. Tajā, rotājot koka olas un greznojot īpašus dekorus, apgūsim universālo tehniku,
kura ļauj parastas lietas pārvērst mazos brīnumos, kā arī uzzināsim mazliet vairāk par
dekupāžas vēsturi. Nodarbību papildinās gan stāstījums par olu kā īpašu simbolu, gan dalīšanās
pieredzē par garšīgu un jautru svētku svinēšanu. Ieejas maksa pasākumā Ls 1. Īpaši gaidītas
ģimenes ar bērniem!

Taurupes Tautas namā
Informācija: nellija@taurupe.lv
15.martā plkst.19.00 PAVASARA IESKAŅU BALLE. Pirmajā daļā – koncerts, piedalās
pagasta pašdarbnieki un pensionāru kopas Novakare dalībnieki. Otrajā daļā – pie galdiņiem ar
“groziņiem”, deju mūziku spēlēs grupa Sestā jūdze.
24.martā no plkst. 12.00 līdz 17.00 MODES TALKA.
25.martā plkst.12.00 Taurupes novadpētniecības muzejā atceres pasākums
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAI

Grāmatnīcā “Auseklis”
Informācija: Ogre Brīvības iela 16 , tālr. 65024790
28. martā plkst. 17.30 tikšanās ar psiholoģi un dziednieci Elizabeti Ozolu un rakstnieku,
žurnālistu Jāni Arvīdu Plaudi, kā arī grāmatas ES UN TU prezentācija. Grāmatā analizētas
krīzes situācijas ģimenē, meklēti to cēloņi un risinājumi. Dialogiem praktisks raksturs.
Elizabete un Jānis Arvīds aicina uz dialogu arī lasītājus — citam ar citu un pašiem ar sevi.

3

2013. gada 14. marts

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. septembra līdz 31. maijam
Pirmdiena
slēgta
Otrdiena
14.00 - 19.00
Trešdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Ceturtdiena
14.00 - 19.00
Piektdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
un stundu pirms pasākumiem.
.

16. martā plkst. 17.00 Ogres Kultūras centra Mazajā zālē
JĀZEPA VĪTOLA 150-GADEI VELTĪTS KONCERTS. Dzied Latvijas Kordiriģentu koris.
Diriģenti: Ivars Cinkuss, Sigvards Kļava, Juris Kļaviņš, Mārtiņš Klišāns, Arvīds Platpers,
Edgars Račevskis, Māris Sirmais un Jānis Zirnis. Koncertu vada Orests Silabriedis. Biļešu cena
Ls 1. Vietu skaits ierobežots.
.

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

17. martā plkst. 15.00 Mazajā zālē
Draudzības koncerts SANĀKAM, SADZIEDAM! Piedalās: jauktais koris GRĪVA /diriģentes
Maija Amoliņa un Evita Konuša/; Pārtikas un veterinārā dienesta un Zinātniskā institūta BIOR
jauktais koris /diriģents Ivars Krauze, kormeistare Antra Strikaite/. Biļešu cena Ls 1
.

17. martā plkst. 16.00 Lielajā zālē
Liepājas teātra izrāde, komēdija LAIMESCIEMA PODNIEKDARBNĪCA. Lomās – Inese
Kučinska, Egons Dombrovskis, Kaspars Kārkliņš. Izrādes darbība notiek īstā podnieku
darbnīcā, kur līdzās podiem un bļodām tiek virpotas arī trīs cilvēku – raupja vīra, jaunekļa un
romantiskas atraitnes – karstākās vēlmes. Biļešu cena Ls 4, 5, 6
.

23. martā pl. 12.00 Mazajā zālē Vidzemes novada vokālo ansambļu skate.
.

28.martā plkst.16.00 Lielejā zālē
Zaļajā ceturtdienā bērnu deju studijas Pīlādzītis koncerts kopā ar draugiem, deju kolektīviem
Ābolēni, Pūpolītis, Liedags, Bitīte un Rītupīte.
.

4. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Koncerts MĪLESTĪBAS PIESKĀRIENS. Liriski smeldzīgas, dvēseliskas un spilgtas latviešu
komponistu melodijas izdzīvos lieliskie dziedātāji: Andris Ērglis, Anmary, Dons, Endija
Rezgale un Oranžā kora dziedātāji Olga Stupiņa, Anita Levša, Inta Ļaksa un Sergejs Ivanovs.
Biļešu cena Ls 4, 5, 6
.

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 265035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
Tiek organizēts brauciens uz Dailes teātra izrādi ZIEDONIS. LĀCIS. SIEVIETES. Izrāde
notiks 5.maijā plkst. 18.00. Pieteikties un iemaksāt naudu par biļetēm līdz 25. martam. Biļešu
skaits ierobežots.
No 12. marta līdz 22. martam darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.30 apskatāma Austras
Paegles rokdarbu izstāde AMATAM ZELTA PAMATS.
31. martā plkst. 12.00 vokālais ansamblis Saime ar draugiem ielūdz uz Lieldienu koncertu
SPĪDI NU, SAULĪTE, LIELDIENU RĪTĀ! Pēc koncerta sūpošanās, spēles un darbošanās
pie tautas nama.
3. aprīlī plkst.11.00 Latvijas leļļu teātra izrāde DIVAS LOTIŅAS. Ieeja Ls 1.50

Ogresgala bibliotēkā
Informācija: Ogresgals, Bumbieru iela 9, tālr.: 65035141
15. - 31.marts. 25. marts – upuru piemiņas diena Skumju diena, sāpju diena pieminama.
25.marts - 8.aprīlis. Lieldienu zvani, Kristus augšāmcelšanās laiku pieminot.
Skolēniem
14.martā jaunāko grāmatu apskats.
4.-29. marts. Uzziņu literatūras izstāde Bibliotēkā nedzīvo klusums, tur dzīvo burti .
20.marts - 5.aprīlis. Lieldienu ideju grozs.
Martā. MOSTAS DABA. Par izmaiņām dabā, pavasari sagaidot
Marta mēneša 2.pusē. Noslēguma pasākums Bērnu žūrijas dalībniekiem. Kopā sanākšana,
viktorīna par izlasītajām grāmatām, apbalvošana.

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv ‘
1.aprīlī plkst.12.00 pie Tautas nama LIELDIENĀS. Priecāsimies par saules gaismas
atgriešanos, ziemas miegu un slinkumu dāvāsim lācim, projām dzīsim ļaunumu un raizes,
dancināsim un ripināsim olas, dejosim un iesim rotaļās. Lūdzu ņemt līdzi krāsainas olas, lai
varētu piedalīties olu ripināšanā. Ja būs nelabvēlīgi laika apstākļi, tad pasākums notiks Tautas
namā.
13.aprīlī plkst.16.00 PENSIONĀRU BALLE. Viesosies Lēdmanes amatierteātris ar izrādi
Vienīgais vīrietis. Pieteikties pa tālr.: 65068716, 65068710, 65068734 līdz 5.aprīlim.

Ciemupes bibliotēkā
Informācija: Ciemupe, Liepu gatve 12, tālr.: 65068710
Izstāde, veltīta Latvijas tautai traģiskajiem 1949. gada 25. marta notikumiem CEĻŠ UZ
NEZINĀMO...

Lauberes Kultūras namā

5. aprīlī plkst. 14.00 Lielajā zālē
AMERIKA. Izglītojošu koncertu cikls skolu jauniešiem MŪZIKAS LIELVALSTIS atklāj
nozīmīgāko klasiskās mūzikas lielvalstu galvenās ikonas – mūzikā, arhitektūrā, dabā. Liepājas
simfoniskais orķestris. Diriģents, lektors un prezentācijas autors Dzintars Jurgelaitis.
Biļešu cena Ls 1,50; skolēniem Ls 1

Informācija: tālr.: 65037321; e-pasts: valdapluge@inbox.lv
31.martā plkst.21.00 PAVASARA BALLE. Spēlēs grupa Vilx no Smiltenes. Pieteikties līdz
26.martam, līdzi jāņem "groziņš". Biļešu cena Ls 3.50

.

Informācija: Ozolmuiža, tālr: 65037326
1.marts - 3.aprīlis. Fotoizstāde PURVU NOSLĒPUMI.
16. martā plkst. 13.00 tematisks pasākums MANS BRĪVAIS LAIKS – CEĻOTPRIEKS.
Piedalās Nikolajs Sapožņikovs.
13., 14. martā. plkst.16.00 FIMO un stikla apgleznošanas nodarbības, ar labdarības veikala
Hopen finansiālu atbalstu.
20., 22., 27.martā plkst. 16.00 Lieldienu dekoru un apsveikumu izgatavošana dažādās
tehnikās.
28.martā plkst.16.00 Lieldienu pasākums NĀC, NĀKDAMA, LIELA DIENA!
23.martā plkst.13.00 diskusija ar EK LIFE+ projekta “Augstā purva biotopu atjaunošana
aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” vadītāju Dr.biol. Māru Pakalni.

6. aprīlī Mazajā zālē Ogres apriņķa koru skate.
.

11. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Valmieras Drāmas teātra izrāde Anšlavs Eglītis BEZKAUNĪGIE VEČI. Lomās: Rihards
Rudāks, Januss Johansons, Juris Laviņš, Oskars Morozovs, Skaidrīte Putniņa.
Virsrakstā minētie veči ir trīs latviešu vīri, kam savulaik nācies pamest Latviju un kuri tagad
vada savas vecumdienas Kalifornijā. Viņu vaļasprieki un attiecības, konflikti ar bērniem, kas
uzsūkuši jaunās mītnes zemes ieražas un valodu, mēģinājumi saglabāt latvietību ļoti atgādina
mūsdienu ekonomisko emigrantu dzīvi. Biļešu cena Ls 5, 6, 7
.

12. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Valsts akadēmiskais koris LATVIJA un Liepājas simfoniskais orķestris. Diriģents
Atvars Lakstīgala. Programmā: Jānis Ķirsis, simfoniska poēma Sapņotājs /pirmatskaņojums/;
V. A. Mocarts, Sancta Maria mater Dei, kv 273; Leons Amoliņš, Klusās lūgšanas
/pirmatskaņojums/. Bezmaksas ieejas kartes var saņemt OKC kasē.
.

14. aprīlī plkst 16.00 Lielajā zālē
UĢIS MIEZĪTIS ielūdz uz savas jubilejas koncertu. Spēlē grupa M-rent. Biļešu cena Ls 2

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Informācija: Ogre, Brīvības iela 35, tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
12.-30.marts. Tematiskā grāmatu izstāde MARTA PIESKĀRIENI. Noderīgi padomi un
ieteikumi, pavasari sagaidot.
19. - 30.aprīlis. Ogres Centrālās bibliotēkas 85. jubilejā ar izstādi IESKATS
BIBLIOTĒKAS PASĀKUMOS tiek aizsākts novadpētniecības izstāžu cikls Bibliotēkas
vēsture fotogrāfijās – no jubilejas līdz jubilejai (2008 – 2013).
26.martā plkst.17.00 Ceļojums uz PARADĪZES DĀRZU – ŠRILANKU. Ceļojuma
iespaidos dalīsies Nikolajs Sapožņikovs.
3. aprīlī 18.00 Ogres Kultūras centrā

TLMS Saiva izstādes IETINIES ZINĀŠANĀS atklāšana.
* * *
Jau otro reizi Latvijas Nacionālais kultūras centrs rīko projektu SATIEC SAVU MEISTARU!,
kurā aicina piedalīties tautas lietišķās mākslas meistarus, stāstniekus, teicējus, muzikantus un citus
tradicionālo prasmju zinātājus. Pasākuma laikā no 2013. gada 4. līdz 7. aprīlim visā Latvijā notiks
meistardarbnīcas, individuālas nodarbības, paraugdemonstrējumi, koncerti un danči, kur ikviens
interesents varēs satikt savu meistaru. Arī Ogres Tautas lietišķās mākslas studija Saiva aicina
ogrēniešus apgūt un pilnveidot aušanas prasmes un ne tikai...
SATIEC SAVU MEISTARU! ir 2009. gadā aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas turpinājums, kas iekļauts kopīgā Eiropas projektā “Eiropas amatu prasmju dienas”. Arī pagājušajā pavasarī pasākuma trīs dienās meistari uzņēma pie sevis mācekļus gandrīz simts vietās visā Latvijā.
Ogres Kultūras centrā:
4.aprīlī no 11.00 bizes mešana, nīšu siešana;
no15.00 bizes ievilkšana stellēs;
prezentācija par aušanu visas dienas garumā.
5. aprīlī no 11.00 velku sagatavošana aušanai – nītīšana, šķietošana, paminu piesiešana.
6.aprīlī no 11.00 ikviens interesents var pamēģināt aušanas prasmi;
no 12.00 līdz 14.00 demonstrējumi un iespēja izmēģināt auduma apdruku.
7.aprīlī no 11.00 ikviens interesents var pamēģināt aušanas prasmi. Aušanas demonstrējums, kā
top Lielvārdes josta. Prezentācija par aušanu visas dienas garumā.
13.aprīlī plkst. 11.00 Pirmais kamolu tīšanas čempionāts. Dalībnieku pieteikšanās līdz 12.
aprīļa 18.00 pa tālr.: 26313588 vai e-pastu: saiva.ogre@inbox.lv, norādot dalībnieka vārdu,
uzvārdu un vecumu.

Lauberes pagasta bibliotēkā

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
16.martā plkst. 18.00 Pagrabiņa pēcremonta iesvētīšanas pasākums DZĪVE, DZĪVĪTE.
Friča Bārdas dzeja un dažādu autoru dziesmas – veltījums mīlestībai Dailes teātra aktiera
A.Robežnieka izpildījumā. Biļešu cena Ls 2. Iepriekšpieteikšanās!
16.martā plkst.22.00 DISKOTĒKA. Biļešu cena Ls 1,50; 2
21.martā plkst.10.00 dārzkopības seminārs ar selekcionāru R.Petrovski. Puķu un dārzeņu
sēklu tirdzniecība.
25.martā plkst. 11.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena un individuāla ziedu
nolikšana pie represēto pieminekļa.
No 25.marta Suntažu pagasta iedzīvotāju radošo darbu un rokdarbu izstāde.
30.martā plkst.17.00 amatierteātra Sauja pirmizrāde DIVREIZ ZAGTA LĪGAVIŅA (pēc
Jēkaba Janševska romāna “Mežvidus ļaudis” motīviem), režisors D. Cauka.
Saujas 10. dzimšanas diena OLĀ IR SPĒKS UN DZĪVĪBA. Aicināti visi bijušie teātra aktieri,
pārējie kultūras nama kolektīvi un, protams, skatītāji! Biļešu cena uz pirmizrādi Ls 1
Nozīmīgi notikumi Suntažu Kultūras nama amatiermākslas kolektīvu dzīvē
23., 24.martā amatierteātris Sauja piedalās republikas amatierteātru skatē “Gada izrāde
2012” Salaspilī
23.martā vokālais ansamblis Svīre piedalās reģionālajā skatē Ogres Kultūras centrā.
24.martā Ogres apriņķa deju kolektīvu skatē Lielvārdē piedalīsies Suntažu deju kolektīvi –
Spāre, Sunta, Suncele.
Aicinājums Suntažu vidusskolas skolēniem un pagasta jauniešiem! Aicinu apliecināt
savu varēšanu, talantu, prasmi, uzdrīkstēšanos konkursa ES PROTU, ES UZDRĪKSTOS
1. kārtā Suntažu Kultūras namā 7.aprīlī plkst.12.00. Sīkāka informācija kultūras namā, mob.:
29217856, Dzidra.

Ogres Mākslas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 11
Informācija: tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
6. - 16.marts. Sagatavošanas grupu bērnu darbu izstāde PIRMĀ. Skolotājas – Signe
Kraukle, Elīna Reča, Sarmīte Munde, Astrīda Mazule, Žanete Žvīgure.
18. - 23.marts. Skolu bērnu un jauniešu vizuālās mākslas pulciņu konkursa darbu izstāde
KUR SAULĪTE ROTĀJĀS.
25.marts - 6.aprīlis. Izstāde PAPĪRS BALTS UN NE TIK BALTS. Tallinas Mākslas
institūta absolventu un draugu grupas darbi uz papīra un no papīra. Organizētāji – Signe
Kraukle un Liepājā dibinātā biedrība "Jaunā mākslas lāde", vadītāja Liene Eltermane.

2013. gada 14. marts

Gaist un tomēr nezūd
Marts, kā jau pavasara pirmais mēnesis, ikvienam
no mums ļauj justies savādāk. Taču Ogres Kultūras
centra kultūras pasākumu organizatorei DAINAI
RAITUMAI ir vēl vairāk iemeslu to saukt par
īpašu. Vispirms jau dzimšanas dienas dēļ. Bet ne
tikai.
Tieši pirms četrdesmit pieciem gadiem, "šādā
pavasarī", kā saka pati Daina, viņa sākusi strādāt
kultūras nodaļā (Kuldīgā), un viss turpmākais laiks
kultūrai arī atdots, lai kā amata pienākumi oficiāli
dēvēti. Bet toreiz šāds pavērsiens – no bērnudārza
(kur iesākumā jauniņo audzinātāju daži vecāki,
paslēpušies aiz žoga, pat novēro, vai tiks galā) un
pieļāvuma studēt juristos – uz absolūti nezināmo
jomu, viņu ļoti pārsteidz un samulsina.
"Man ļoti patika ar bērniem strādāt," stāsta Daina.
"Turklāt tieši šo specialitāti vidusskolā, kā
paredzēja tā laika mācību programmas, biju
apguvusi. Un tad, kad pēc diviem gadiem man
vajadzēja pēkšņi no šā darba aiziet – kā jau nereti
notiek, kad priekšniecība nolemj, jutos kā no laivas
izmesta. Mani sagatavošanas grupas bērni nāca ar
savām dāvaniņām, un tas bija tik mīļi, tik sāpīgi, ka
šķita: esmu kaut ko apglabājusi. Vakarā mājās sēdēju uz sava dīvāniņa, izliku dāvaniņas un
raudāju. Jo es nezināju savu turpmāko ceļu, nezināju, ko īsti jaunais darbs sola un ko tas no manis
prasīs."
Kad dziedāja, trauki šķindēja
Bet toreiz, lielajā Kuldīgas pārmaiņu pavasarī, viens no jaunās kultūras nodaļas inspektores
pienākumiem bija vest divus vietējos vīru korus uz salidojumu Ogrē. Nākamo gadu, darbu un
notikumu kontekstā zīmīgi, vai ne? Tam piekrīt arī pati Daina un papildina: "Drīz atgadījās vēl
kāds zīmīgs notikums: vienā no tolaik populārajiem pieredzes apmaiņas braucieniem, kad ar kādu
kultūras darbinieku grupu viesojāmies tolaik slavenākajā Ogres rajona kolhozā "Lāčplēsis", es,
jauki parunājusies ar Kauliņtēvu un viņam uzdāvinājusi cimdu pāri, nezin kāpēc atstāju pasi..."
Arī dzimtas saknes meklējamas šaipusē, nevis Kurzemē, kur viņas vecākus aizved karš un
bēgļu gaitas. "Esmu dzimusi un uzaugusi Skrundā, taču mani vecāki nāk no Kokneses," dzimtas
vēstures lappuses paver Daina. "Abi dziedājuši koros, piedalījušies Dziesmu svētkos. Atceros,
biju vēl maza, kad tika svinēta tēta jubileja, un agrākie koknesieši sapulcējās mūsu mājās (tēvs bija
mežsargs, dzīvojām dziļos laukos) un izdziedāja visas brīvās Latvijas dziesmas, kā vēlāk sapratu.
Dziedāja tā, ka dimdēja māja un trauki šķindēja aiz pārliecības, ka Latvija atkal būs brīva."
Vecāku stāsti līdzi nāk joprojām, kuros tāpat liela daļa ir dziesmai. "Es dzīvoju no šiem
stāstiem. Patiesībā izdzīvoju savu vecāku jaunības laiku, Kokneses laiku. Viņi no agrākās
pilnvērtīgās dzīves tika iemesti karā, pārcēlās uz Kurzemi, un viss agrākais pārvērtās atmiņās.
Kādam tās bija jāizstāsta. Viņi stāstīja man. Nekad nesūrojās, cik smagi strādājuši, bet atcerējās, kā
korī dziedājuši, kā visur braukuši, arī uz Daugavas Dziesmu svētkiem Vīgantes parkā pie
Staburaga. Manī šie stāsti dzīvoja, un šķita, ka es pati to visu esmu piedzīvojusi. Šī dzīves daļa
manī ir iekodējusies."
Pēdējos Vīgantes parkā notikušajos Dziesmu svētkos 1965. gadā kā klausītāja klāt ir arī Daina
pati. "Es mācījos 10. klasē, vietējais mežsargs bija tēva brālēns, un mēs atbraucām ciemos. Tūlīt
būs pusgadsimts apkārt, bet redzētais joprojām ir acu priekšā... Izcirstā un izzāģētā Daugavas
ieleja likās pilna ar kropliem cilvēkiem, tik šausmīgi tie koki izskatījās... Un turpat – ārkārtīgi
skaistais un smeldzīgais koncerts Vīgantes parkā... No vienas puses – tik skaists, tik romantisks
(tāpat kā balle pēc tam), no otras – tik smeldzīgs, jo pēdējais. Un apziņa: nekad dzīvē tā vairs
nebūs, viss tūlīt nogrims..."

Piešķir dzīvei krāsainību
Sveicam ilggadējo pūtēju orķestra "Horizonts"
mūziķi AIVARU JENDI dzimšanas dienā!
Dzimšanas dienām atnākot, gaviļnieku
suminājumos it bieži ieskanas vārds "ceļš",
galvenokārt simboliskā nozīmē runājot par jau
noieto mūža ceļu un vēlot veiksmi turpmāk. Arī
mēs ar Aivaru Jendi runājam par ceļiem. Par tiem,
kam atdoti gari darba gadi, strādājot Rīgā,
projektēšanas institūtā un "uz papīra" izbūvējot
desmitiem un simtiem kilometru, kam pēc tam
bijis lemts pārtapt gan baltajos un dziesmās
apdziedātajos Latvijas lielceļos, gan braukšanai
ērtajās melnajās asfalta lentēs. Un es varu
pieņemt, ka mans paps, savulaik strādādams Talsu
3. CBR, Kurzemes pusē būvējis tieši Aivara
projektētos ceļus...
"Strādājot institūtā, visa Latvija izbraukāta,"
saka Aivars Jende, "diez vai būs tāda pilsēta, kurā
neesmu bijis vai vismaz cauri braucis. Vasarā
braucām, izpētījām, samērījām, bet ziemā
sēdējām un projektējām. Nākamajā vasarā
ceļinieki jau var būvēt. Piemēram, tas ceļš, kas
Salaspilī iet pāri HES dambim, ir manis projektēts,
arī liels posms Kalnciema šosejai, kuru iztaisnoja.
Tāpat viens otrs mazāks celiņš uzbūvēts... Daļa projektu palicis arhīvā, jo pietrūcis naudas iecerēto
īstenot. "Nu jau tādu laiciņu vairs neprojektēju," nosmaida Aivars un neslēpj, ka sirdī gan esot
palicis ceļinieks.
Taču tajā pašā sirdī joprojām vieta ir arī orķestrim. Turklāt jau vairāk nekā pusgadsimtu, bet, ja
vēlamies būt precīzi – tieši 55 gadus! Jo viss sācies 1958. gadā Cesvaines vidusskolā, kad tur
nopirkts mūzikas instrumentu komplekts. Tas nekas, ka bijusi vasara, spēlētgribētāji (viņu pulkā
arī 8. klasi tikko beigušais Aivars) nākuši kopā un jau 1. septembrī skolasbiedrus pārsteiguši,
spēlējot himnas, savukārt Jaunā gada ballē – dejas. Kad pēc gada puikām pūtēju muzicēšanas ābeci
atvērušais skolotājs (profesionāls agronoms), pārcēlies uz citurieni, Aivars ar klasesbiedru iet uz
kultūras namu, tur, kur ir iespēja turpināt muzicēt. Piedalās aģitbrigādē un uzstājas gan tuvākos,
gan tālākos ciemos, bet tauri labprāt uzspēlē zaļumballēs, muzicējot kopā ar tolaik Grašu pusē
pazīstamo Misiņkapelu, kurā ģimenes tēvs spēlējis vijoli, māte – cītaru, viens dēls – akordeonu,
otrs – bungas.
"Kad iestājos Politehniskajā institūtā, tagadējā RTU, un mācījos ceļiniekos," atceras Aivars,
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Bez prieka asarām neiztikt
Dainas "Ogres laiks" dalās divos posmos. Pirmo, ar namiņu (Ogres rajona Kultūras nams – I.K.)
galvenokārt saistīto, viņa jau ir nedaudz atklājusi, stāstot par Millerīti un OKC jaunās ēkas
tapšanu. Otro un pašreizējo, 2005. gada martā (!) sākto, pat grūti pārstāstīt. Vispirms tāpēc, ka
paveikts daudz, bet galvenokārt tāpēc, ka šis darbs – organizatore, koordinatore, projektu vadītāja
utt. – vārdos grūti izstāstāms. Jo apjomīgs, allaž daudz nezināmo sevī slēpjošs un katrs kā pirmais.
Turklāt, lielākoties aiz "priekškara" paliekošs. Lai pieminu tos pašus nu jau tradicionālos (un
populāros) Ogres Mūzikas svētkus. "O, dziedāja Vaice! Jā, viesojās Siliņš! Uzstājās Dita
Krenberga!" Klausītāju aplausi, protams, viņiem, ziedi un sajūsma – arī. Un tikai retais tovakar vai
nākamajā dienā teiks paldies tieši Dainai.
"Jā, patiesībā jau mūsu darbs ir gaistošs," viņa piekrīt. "Sagatavo kādus svētkus vai sarīkojumu,
tie notiek, paiet, un viss. To var atcerēties: jā, skaisti, strādājām, paveicām, bet runājam jau
pagātnē. Viss paliek tikai atmiņās, un, iespējams, nedaudz dokumentēts kādā fotogrāfijā vai
kinomateriālos. Ne vairāk. Tā ir bagātība, kas krājas un no kuras dzīvo, bet tomēr ir tikai gaisā un
atmiņās..."
Tāpēc nav grūti nojaust, ka īpašs prieks un lepnums Dainai ir par diviem pašas veikumiem.
Proti, par grāmatas "Latvijas valsts svētuma zīmes" sastādīšanu un izdošanu (1998) un Dziesmu
svētku mazās enciklopēdijas sagatavošanu un izdošanu (2004). Abi šie izdevumi jau sen kļuvuši
par bibliogrāfiskiem retumiem.
Taču, atzīstot, ka darbs ir gaistošs, Daina tā raksturo vienu darba šķautni, nevis izceļ kā trūkumu
vai, pasarg' Dievs, pauž to ar nožēlu. "Man šis darbs ir devis gandarījumu," ar pārliecību balsī saka
Daina. "Esmu iepazinusi tik lieliskus cilvēkus! Esmu mācījusies un ļoti daudz enerģijas guvusi no
māksliniekiem, kuri šeit viesojušies, uzstājušies. Šajā ziņā varu būt laimīga, jo tādu saskarsmi ar
personībām, turklāt ar tik daudzām, reti kuram kultūras darbiniekam liktenis ir lēmis. Esmu arī
pārliecinājusies, ka iepriekš dzirdētais: "Jo lielāka personība, jo patīkamāk ar viņu kontaktēties, jo
vienkāršāks un sirsnīgāks viņš ir", nav izdomājums. Šie cilvēki tiešām nāk ar lielu savu gaišumu,
un šādu personību klātbūtne piedod arī dzīvei citas krāsas. Lūk, tas arī ir īpašais šajā darbā!"
Ar līdzīgām izjūtām Daina atceras starptautiskā folkloras festivāla "Baltica" koncertus Rīgā,
Nacionālajā teātrī, ko tolaik, strādādama Tautas mākslas centrā, režisējusi, lielo Dziesmu svētku
atklāšanas pasākumus Dziesmu svētku parkā. Un, protams, visus sešus Ogres Mūzikas svētkus...
"Nobira jau arī pa kādai prieka asarai, saprotot, ka laikam jau izdevies," viņa smejas. "Gaidīju,
kad atkal būs kas lielāks darāms, kad varēs darboties, satikt interesantus cilvēkus, lielas personības
un riktīgi uzstīgoties..." Savukārt citu asaru "kontā" viņa ieraksta tās, kas nobirdinātas, par kultūras
darba speciālisti vēl tikai topot – mācoties, ne visam uzreiz izdodoties un pieredzi krājot. Un tieši
tāpēc sāpīgi pārdzīvo, ka dažkārt šā darba specifikas nepārzinātāji kļūst par bargākajiem kritiķiem
un ar vieglu roku – dažos vārdos – nolīdzina ar zemi kāda rūpīgi izloloto un tikpat rūpīgi padarīto
veikumu. "Daudziem liekas, ā, kultūras darbs, tas jau nav nekas nopietns, tur nekādu speciālo
zināšanu nevajag – iešu un darīšu... Bet tā nav. Tā ir tāda pati profesija kā citas, kas jāiemācās,
jāapgūst akadēmiska izglītība, lai tev būtu kāda garīga bagāža, un jāmācās arī visu mūžu. Visu.
Citādi tas ir sekli un nenopietni.”
Bija vērts atgriezties mājās
Daina Raituma kūrēja Rīgas Latviešu biedrības kultūras projektus, kad viņu uzrunāja Ligita
Zadvinska, aicinot "mājās". Mazliet padomājusi, Daina saka: "Jā". Iepriekšējā vasarā bija notikuši
pirmie Ogres Mūzikas svētki, un pilsētas kultūras dzīves pārraudzītāji, sapratuši, ka tiem jākļūst
par tradīciju, aicināja Dainu ņemt tos savā ziņā. "Kad man pateica par Mūzikas svētkiem, uzreiz
zināju, ka tas ir "lauks", kurā ir, ko darīt. Tā arī bija un joprojām ir. Tāpat esmu varējusi realizēt
citus interesantus projektus."
Tā arī ir atbilde uz neuzdoto jautājumu, vai bija vērts atgriezties. Bet Daina turpina: "Visu šo
laiku, kopš atgriezos Ogrē, man tieši pats darba process bijis patīkamākais. Turklāt ļoti daudz ko
skaistu varējām īstenot. Apkārt bija kolēģi, ar kuriem to varēja izdarīt. Direktore, kura izprot, un
mums ir arī labākais pašvaldības vadītājs Eiropā. Ir izpratne par mūsu darba jēgu un to, cik šis
darbs svarīgs, un cik ļoti nozīmīgs tiem, kurus mēs uz Kultūras centru un svētkiem aicinām. Man ir
ļoti patīkami strādāt, un arī darbs joprojām ļoti patīk.”
Ar Dainu Raitumu tikās Inta Kārkliņa

komponists Georgs Dovgjallo mani paņēma institūta mazajā simfoniskajā orķestrī. Bet,
augstskolā nodibinoties estrādes orķestrim, es tajā spēlēju saksofonu." Viņš arī atzīst, ka mūzikas
dēļ ne tik smagi bijuši dienesta gadi ziemeļos, jo spēlējis pulka orķestrī."
Pūtēju orķestri Horizonts Aivars par savu sauc jau 37. sezonu. "1976. gada 4. janvārī atnācu uz
pirmo mēģinājumu un tā arī paliku. Vilis (Kokamegi – I. K.) iedeva mežragu, jo nebija neviena, kas
spēlē, apguvu to un vairāk nekā 30 gadu nobukšķināju. Apmēram pirms trim gadiem pārgāju uz
baritonu. Bet nupat pirmoreiz rokās dabūju eifoniju, kultūras nams nopirka. Pilnīgi kā dāvanu man
dzimšanas dienā." Viņš arī pastāsta, ka visus instrumentus apguvis pats, mūzikas skolā neejot:
"Ņēmu rokās un spēlēju. Apgūt var visu ko, vajag tikai trenēties. Galvenais, lai patīk un interesē".
Gandrīz četrus gadu desmitus būdams kopā ar Horizontu, Aivars kļuvis ne tikai par vienu no
vecākajiem orķestra mūziķiem, bet pelnīti ticis orķestra vecākā godā, tādējādi uzņemoties papildu
atbildību par visa kolektīva kopējo sniegumu. Turklāt viņa ziņā ir arī kolektīva radošās biogrāfijas
dokumentēšana, un gadu gaitā, ierakstam pie ieraksta virknējoties, "hronika" kļuvusi it apjomīga.
Taču sācies viss ar orķestra kasiera pienākumu pildīšanu...
"Mani izbīdīja par orķestra kasieri," sarunu biedrs met skatu atpakaļ, "jo tajos laikos mūziķiem
arī ko maksāja: par mēģinājumu 3 rbļ., par koncertu – 10... Vajadzēja reģistrēt, kuri konkrēti ir
piedalījušies mēģinājumā vai koncertā. Tā tas pamazām krājās. Tad izdomāju, ka, sagaidot 20
gadus, kopš Horizontam piešķirts Tautas pūtēju orķestra tituls, jāizveido neliels kopsavilkums:
personālijas (maza bildīte, gadi orķestrī), repertuārs, uzstāšanās (koncerts, gājiens, svētki,
Dziesmu svētki), iegūtās vietas skatēs, ārzemju braucieni... Sakopēju avīžu izgriezumus, kuros par
mums rakstīts. Bet uz 25 gadiem vēl tos piecus pieliku klāt, un iznāca pat neliela brošūriņa. Nu jau
atkal gadi klāt nākuši. Vienīgi tagad mazāk, ko rakstīt, jo tik daudz to notikumu nav kā, piemēram,
savulaik, uzstājoties kopā ar Viktoru Lapčenoku vai Imantu Skrastiņu. Koncerti katru nedēļu, un
daždien – pat vairāki!"
Jūtams arī, ka Aivaram, tāpat kā citiem viņa kolēģiem, drusku kremt, ka pūtēju orķestru nozīme
Latvijā pa šiem gadiem mazinājusies. Viņš to arī neslēpj: "Jā, pūtēju orķestru loma ir mainījusies.
Diemžēl. Bija Ordelovskis, pavilka augšā visu orķestra kustību, bet, kopš viņš mūžībā, viss it kā
noplicinās, nav vairs tā spožuma un pacēluma, kas iepriekš. Salidojumi, protams, notiek, Dziesmu
svētkos piedalāmies, bet tik plaši kā agrāk vairs ne. Agrāk tikām uz Lielās estrādes, nu jau divus
Dziesmu svētkus tikai Doma laukumā... "
Taču orķestrī spēlēt Aivaram joprojām patīk. Turklāt kopš aizvadītā gada maija viņš to dara arī
Ciemupē un, šo faktu pieminot, labsirdīgi nosmaida: "Tas ir jauniešu orķestris, jā, bet skolēniem
vēl tie spēki par vājiem, tāpēc uz tiem lielajiem instrumentiem mums, večiem, jāpalīdz. Prieks, ka
Ciemupe strādā ļoti nopietni – divas reizes nedēļā un no pirmās mēģinājuma minūtes līdz beigām,
tā jauniešiem ir iespēja mācīties un aug."
Šiem diviem vakariem liekot vēl Horizonta mēģinājumu klāt, iznāk, ka trīs vakari nedēļā
aizņemti. Tomēr Aivars to neuzskata par apgrūtinājumu un saka: "Tā arī vieglāk uzturēt formu – ar
vienu reizi nedēļā, paspēlējot tikai 1,5 - 2 stundas, manuprāt, ir par maz." Un kāds gan
apgrūtinājums, ja Aivars nešaubās, ka orķestris dzīves vienmuļībā ienes krāsainību.
Inta Kārkliņa
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