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Vēl viena mūzikas un mākslas saliņa
"Kultūras Ziņas" jautā Kārļa Kažociņa
Madlienas Mūzikas un mākslas skolas direktorei
VITAI ERVALDEI
Skola pirmoreiz durvis vēra 1989. gada 1. septembrī, tātad gandrīz pirms gadsimta ceturkšņa. Sava
novadnieka, komponista Kārļa Kažociņa vārdu tā
ieguva 1996. gadā, bet divus gadus vēlāk audzēkņus
sāka uzņemt mākslas nodaļa. Vita Ervalde Madlienā
strādā jau 21 gadu, no tiem 18 ir skolas direktore.
– Pagastam pašam sava mūzikas un mākslas skola –
protams, vērtība, bet to var uzskatīt arī par lielu
greznību...
– Iespējams, ka tā ir greznība, ja lūkojamies uz valsts
ekonomisko situāciju pašreiz. Taču tā nekādā
gadījumā nav greznība, ja domājam par saviem
bērniem un viņu iespējām sevi radoši pilnveidot un attīstīt. Tāpēc Latvijā ir ne mazums pagastu,
kuros darbojas gan mākslas, gan mūzikas skolas vai to filiāles. Mūsu novadā un tuvākajā
apkaimē, izņemot Ogri, šādas skolas nav, esam vienīgā.
– Tātad pulcējat kopā bērnus no vairākiem pagastiem?
– Skolā mācās desmit pagastu bērni – no Madlienas, Lauberes, Lēdmanes, Krapes, Meņģeles,
Mazozoliem, Taurupes un Ķeipenes, Suntažiem un Zaubes. Kopā profesionālās ievirzes
izglītības programmās viņu ir 110: mūzikas nodaļā 60 audzēkņu, mākslas nodaļā – 50.
– Varat uzņemt visus, kuri izteikuši šādu vēlmi?
– Jā, varam. Šogad, piemēram, uzņēmām 33 jaunus audzēkņus. Iespējams, ne visi izturēs līdz
galam, jo nereti gadās, ka kāds atbirst. Žēl, bet neko nevar darīt. Jāsaprot arī, ka skolu
izvēlējušies nomaļus dzīvojoši bērni, un šādos gadījumos mēdz būt, ka tieši transporta
pieejamībai (nepieejamībai) ir izšķiroša loma. Daži nespēj apvienot vispārizglītojošo skolu un
mūzikas vai mākslas skolu. Mainās arī intereses. Taču lielākā daļa mācās centīgi un dara to ar
prieku.
– Kādas iespējas jūsu skolā audzēkņiem piedāvā Mūzikas nodaļa?
– Mācām vijoļspēli, akordeona spēli, klavierspēli, tāpat bērni apgūst saksofona vai flautas spēli.
Īpašā cieņā ir pūšamie instrumenti, jo mēs visi lepojamies ar pagasta pūtēju orķestri Madliena,
kura pamatsastāvu veido mūsu skolas audzēkņi, absolventi un esošie vai bijušie pedagogi.
Topošajiem mūziķiem notiek arī mūzikas teorijas nodarbības. Mums ir koris, kurā dzied ap
četriem desmitiem 1.–4. klašu bērnu. Vēl viens kopīgās muzicēšanas veids ir vokālais
ansamblis, kurš šogad atsācis darboties, un tajā iesaistījušies vairāk nekā 20 audzēkņu. Tātad
daudziem dziedāt patīk. Es uzskatu tā: ja apkārtējās skolās nav kora, un bērni nezina, kas ir šī
kopā dziedāšana, tad vismaz mūzikas skola viņiem dod iespēju to uzzināt. Turklāt
kordziedāšana attīsta balsi, muzikālo dzirdi, kas jebkuram nāk tikai par labu, neatkarīgi no tā,
kādu profesiju viņš izvēlēsies.
Skolā ir arī vairāki ansambļi (saksofonistu, vijolnieku, akordeonistu, kameransamblis).
Šogad mēģināsim to sastāvus dažādot, jo savā izglītības programmā vēlamies akcentēt
kolektīvo muzicēšanu. Tas arī bagātina mācību procesu, ļaujot bērnam iespējami ātrāk izjust
prieku par to, ko viņš jau apguvis.
Turpinājums 2. lpp.

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!
SVILPASTES SPĀNIJĀ
No 21. līdz 28. septembrim vokālās grupas Svilpastes vecākā grupa kā vienīgie Latvijas
pārstāvji piedalījās konkursā “Festa de Espana” (“Celebration in Spain”) Spānijā, kur spēkiem
mērojās arī dziedātāji no Spānijas, Itālijas, Čīles, Krievijas (arī bērni no tālās Jakutijas).
Programma bija raibu raibā. Bija pārstāvēti visdažādākie žanri, piemēram, piedalījās arī
baznīcas zēnu koris no Novgorodas, gusļu spēlētāji no Maskavas, bērni no Čīles paši gan
dziedāja, gan dejoja, gan pavadīja savu
priekšnesumu uz bungām.
Konkursantus vērtēja spāņu žūrija, kuras
sastāvā profesionāli operdziedātāji, horeogrāfi un konservatorijas pasniedzēji. Lai
iegūtu 1. prēmiju (I pakāpes diplomu), vidējai
atzīmei (no 10 ballēm) bija jābūt vismaz 9,6.
Tāpēc milzīgs gandarījums par mūsējiem!
Lūk, rezultāti!
1. prēmija – Svilpastes un Beāte Maģe
2. prēmija – Toms Kalderauskis
3. prēmija – Liene Ģērmane
Paralēli koncertiem dziedātāji apmeklēja
Barselonu, pabija Pireneju kalnos un dāsni
baudīja silto sauli un Vidusjūru.
Ilze Miezere,
vokālās grupas Svilpastes vadītāja

24. oktobrī plkst. 19.00 Ogres Kultūras centra Mazajā zālē kamerizrāde

DŪDIEVIŅŠ
Biļešu cena Ls 3

Programmā: Vizmas Belševicas, Jāņa Elsberga
un Klāva Elsberga dzeja;
Imanta Kalniņa, Jura Kulakova, Raimonda Paula,
Oresta Silabrieža, Ulda Stabulnieka mūzika

OJK – Obligāti Jādzird Katram

Jau gadu Ogrē starp daudziem koriem vienā dziesmā skan arī Ogres jauniešu balsis. Zem
Ogres Kultūras centra karoga ir izveidojies Ogres Jauniešu koris (OJK), kas kopā pulcē vairāk
nekā 40 dziedošus jauniešus, kuri ir gan Ogres un Ogres apkārtnes vidusskolu audzēkņi, gan
absolventi, kuri negrib pazaudēt saikni ar dzimto pilsētu un mūziku.
Kora dibināšanas pirmatnējā ideja uzplauka jau 2012.gada martā, kad Ogres Valsts
ģimnāzijā notika absolventu salidojums, kurā ar nelielu koncertprogrammu uzstājās OVĢ kora
Gājputni absolventi. Redzot mirdzumu un pat dažu asaru dziedātāju acīs, arī kora diriģentei
Dainai Čudarei šī ideja – veidot jauniešu kori – likās lieliska, jo īpaši tāpēc, ka pēc gada bija
gaidāmi Dziesmu svētki. Un kas var būt labāk, kā pavadīt svētku laiku kopā ar saviem
mīļākajiem dziedātājiem! Taču tajā brīdī aizņemtības dēļ ideja noplaka, bet netika aizmirsta, jo
jau 2012.gada vasarā tai pievienojās vēl daži domubiedri no Ogres 1.vidusskolas absolventu
pulka...
Jautājums – kas ir nepieciešams, lai izveidotu konkurētspējīgu jauniešu kori? Atbilde ir
pavisam vienkārša: pāris aizrautīgu entuziastu, kora mūzikas specifikas zinātāju un divas
lieliskas diriģentes ar pieredzi jauniešu kora vadīšanā – Daina Čudare (OVĢ JK Gājputni) un

Gunita Bičule (Ogres 1. VSK JK Anima).
Vēlāk, pavasarī, koristu kopīgi sarīkotā neformālā pasākumā šie paši kora idejas aizsācēji
atzinās: “Tas bija nereāli! Vēlreiz es to neizdarītu! Kur mēs bijām tik traki!”
Jāatzīst, ka kora veidošanas procesā galvenais mērķis bija lielā koru skate un, protams,
2013.gada Dziesmu svētki. Pēc septiņu mēnešu nerimstoša darba Jauniešu koris skatē sevi
spēja parādīt kā otrais labākais jauktais koris Ogres novadā. Vasarā sekoja neaizmirstams
piedzīvojums – Dziesmu svētki, kur koris startēja ar savu saukli “Obligāti Jādzird Katram”
(OJK). Dziesmu svētki kora sastāvu saliedēja vēl vairāk un dzima diženi plāni, kā, piemēram,
basu rindas pilnveidot ar trešajiem basiem, miegs ir priekš “mīkstajiem” un kopīga zobu
mazgāšana uzlabo balsi.
Prakses, pieredzes, saliedētības un sadziedāšanās nolūkos koris šī gada laikā ir devies
sadraudzēties ar citiem koriem, piedalījies dažādos Ogres Kultūras centra rīkotajos pasākumos,
piedalījies mazākos un lielākos sadziedāšanās konkursos un vienkārši saliedējies, cītīgi kopā
darbojoties. Līdz ar to šis gaidāmais viena gada jubilejas koncerts būs ne tikai kā atskaite par
paveikto, bet arī kā jauns atspēriens un turpinājums. Tam jau ir izvirzīts nākamā gada mērķis –
“Pasaules koru olimpiāde 2014”, kas vasarā notiks Rīgā.
Arī kora diriģentēm, kuras koristi mēdz dēvēt par kora mammām, šis gads ir bijis
izaicinājumiem un piedzīvojumiem bagāts. Daina un Gunita nebeidz vien priecāties, redzot
dziedātāju degsmi koncertos. Bet dažkārt, dodoties uz kādu koncertu, piezagušās arī bailes, jo
ne visi dziedātāji ir čakli apmeklējuši mēģinājumus. Bet izskatās, ka kora podesti dziedātājiem
sniedz neredzētu spēku un dzirksteli, kas ļauj parādīt to pašu labāko. Dziedātājus diriģentes
dēvē par Čubīšiem, jo mēdz visus apmīļot un uzmundrināt. Tāds mīļvārds radies pirmajos kora
kopīgajos iepazīšanās pasākumos, apvienojot pirmos divus burtus (Čudare un Bičule) no kora
mammu uzvārdiem.
Tā kā gada laikā pierādījās, ka Ogres Jauniešu koris „nav ar pliku roku ņemams”, gaidāmais
koncerts būs kā apliecinājums jauniešu talantiem, enerģijai un kopīgam darbam. Koncerta
programma klausītājus vedīs cauri OJK piedzīvojumiem šī gada laikā, kuri asociējas ar
konkrētām dziesmām un atmiņām ne tikai pašiem koristiem vien. Īpašu atmosfēru palīdzēs
veidot mūziķi un draugi – grupa COLT, priecējot ar īpašām kompozīcijām, kuras izpildīs kopā
ar kori.
Liela pateicība šī koncerta tapšanā un atbalstā jāsaka Ogres Kultūras centram, kur arī
Jauniešu koris aicina ierasties visus klausītājus, atbalstītājus un kora mūzikas mīļus, lai kopīgi
atskatītos uz paveikto un iedvesmotos vēl gaidāmajam.
Ogres Jauniešu kora viena gada jubilejas koncerts notiks 19. oktobrī plkst. 18.00 Ogres
Kultūras centra Mazajā zālē. Gaidīsim!
Zane Šauva, OJK alts
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Vēl viena mūzikas un mākslas saliņa
– Iespēja ātri redzēt padarīto ir liela Mākslas nodaļas priekšrocība.
– Ir gan, un tas viņiem ļoti patīk. Audzēkņiem mācām visus obligātos mākslas priekšmetus plus
izvēles priekšmetus, piemēram, apstrādāt koku, apgleznot zīdu vai porcelānu, apgūt
datorgrafikas, tekstilmākslas vai veidošanas iemaņas. Šos izvēles priekšmetus mainām, lai
bērniem neapnīk, lai ir kas jauns. Šajā nodaļā audzēkņiem varbūt ir vieglāk tāpēc, ka nav
mājasdarbu, jo viņi visu padara uz vietas. Lai gan katru reizi viņi skolā pavada sešas stundas
(kas ir divas reizes vairāk nekā Mūzikas nodaļas bērni), tas nevienam neliekas grūti, jo, kā jau
teicu, liela priekšrocība ir tā, ka rezultāts uzreiz top redzams. Mūsu audzēkņi ir piedalījušies
starptautiskās izstādēs, un Taivānā pat savulaik iegūta zelta medaļa. Notiek ne mazums
konkursu, uz kuriem darbi tiek vienkārši aizsūtīti, un mēs saņemam diplomus. Šos darbiņus
neturam noliktavās vai atvilktnēs, bet cenšamies izlikt redzamā vietā, un daudzas mūsu
pašvaldības telpas ir šo zīmējumu izgreznotas.
– Aizvadītajā pavasarī jūsu skolas vārdu visā Latvijā skandināja gan par topošo mūziķu, gan
jauno mākslinieku veikumu.
– Ja valsts konkursā piedalās vairāk nekā 290 bērnu no visām republikas mākslas skolām un tiek
gūts panākums, tas ir augstu vērtējams sasniegums. Mēs tiešām lepojamies ar Montas Lilijas
Olekšas un viņas skolotājas Vinetas Kazekas veikumu – iegūto Atzinību. Savukārt Mūzikas
nodaļā pavasarī lielākais prieks mums bija par diviem audzēkņiem. 1. klases skolniece
Elizabete Pilmane kopā ar skolotāju Valdu Garūtu pianistu konkursā Francijā ieguva 3. vietu,
bet Ernests Valts Circenis starptautiskā akordeonistu konkursā Limbažos ieguva 3. vietu un
1. vietu Cēsīs akordeonistu konkursā. Ernesta jaunākais sasniegums ir kompozīcijā, kuru viņš
apgūst skolotājas Vinetas Līces vadībā. 12. oktobrī Alojā rīkotajā jaunrades dziesmu konkursā
“Kas mēs bijām, būsim, esam” iegūta 2.vieta.
– Skola īsteno arī interešu izglītības programmas, kas piesaista gan mazus bērnus, gan
pieaugušos.
– Mums ir piecas programmas, ko varam piedāvāt interesentiem. Tā ir Mazā mūzikas skoliņa un
Mazā mākslas skoliņa, kur tiek attīstītas bērnu muzikālās un mākslinieciskās spējas un ko
apmeklē bērni līdz skolas vecumam un arī jaunāko klašu audzēkņi. Savukārt vecāko klašu
skolēnus un pieaugušos aicina Mākslas studija. Darbojas arī Tekstilmākslas studija, ko ļoti
iecienījuši tieši pieaugušie un īpaši – jaunās māmiņas. Pateicoties kultūras nama atsaucībai,
mums tagad ir divas stelles, un tas nozīmē, ka šajā rudenī sāksim apgūt aušanas pamatus. Un vēl
piedāvājam jebkurā vecumā apgūt kāda mūzikas instrumenta spēli.
– Iepazīstiniet, lūdzu, arī ar saviem kolēģiem – pedagogiem un pārējiem skolas
darbiniekiem!
– Esam sešpadsmit skolotāji un trīs tehniskie darbinieki. Mākslas nodaļā strādā pieci pedagogi,
Mūzikas nodaļā – vienpadsmit. Tikai trim no viņiem ir pilna slodze, un pedagogi uz Madlienu
brauc no Siguldas, Rīgas, Ogres, Skrīveriem, tāpat no apkārtējiem pagastiem. Taču
"aizņemties" no kaimiņpagastiem reti iespējams, jo šādu speciālistu vienkārši trūkst. Ja kāds no
pedagogiem pēkšņi "izkrīt", tā ir ļoti liela problēma. Priecājamies par mūsu un vidusskolas
kopīgajiem skolotājiem, jo strādājam vienā ēkā un brīžos, kad tas nepieciešams, savstarpēji
izpalīdzam.
Mūsu skolas finansējumu veido valsts mērķdotācijas pedagogu algām, kas gan neļauj īstenot
pilnās profesionālās izglītības programmu. Tāpēc esam pateicīgi, ka visu šo krīzes laiku un
joprojām šajā ziņā palīdz Ogres pašvaldība. Lieti noder vecāku līdzfinansējums. Par šo naudu ir
jāiegādājas mācību līdzekļi, jāuztur skola un jāapmaksā pedagogu darbs. Mēs to darām, bet,
vienalga, neesam konkurētspējīgi, un, ja citur tiek piedāvāts lielāks atalgojums, pedagogus ir
grūti noturēt... Taču, par laimi, skolotājiem tas nav tikai "maizes darbs", bet gan sirdsdarbs, kas
tiek darīts ar lielu entuziasmu un aizrautību.
– Nākotnē raugāties cerīgi? Būs bērni, kuriem šo skolu vajadzēs? Būs pedagogi, kuri mācīs?
Būs vietējais, novada un valsts atbalsts, lai skola turpinātu pastāvēt un attīstīties?
– Protams, ka raugos cerīgi! Taču apzinos arī, ka skolas turpmākā attīstība ir atkarīga no
daudziem ārējiem apstākļiem: ekonomiskās situācijas, finansu resursiem, demogrāfiskās
situācijas. Kopā ar pedagogiem esam vienisprātis: lai skola būtu, vispirms jācenšas ieinteresēt
apkārtējo pagastu bērni – potenciālie mūsu audzēkņi, kā arī jāsaglabā esošais audzēkņu skaits.
Nopietni domājam par skolas budžeta papildināšanu, izmantojot dažādu projektu piedāvātās
iespējas. Tāpat jāstrādā, lai turpinātu pilnveidot un attīstīt mūsu materiāli tehnisko bāzi, mācību
līdzekļus, metodiskos materiālus. Tas viss ļautu mācību procesam kļūt vēl kvalitatīvākam.

Aicina skolēnus piedalīties fotokonkursā par Lāčplēša dienu
Lai veicinātu skolēnu interesi par valsts aizsardzību, drošību un patriotismu, skolēni aicināti piedalīties
Saeimas rīkotajā fotogrāfiju konkursā “Mana Lāčplēša diena”. Fotogrāfijas konkursam var iesūtīt līdz
28. oktobrim. Ikviens 8.-12.klašu skolēns ir aicināts iesūtīt paša uzņemtu digitālu fotogrāfiju, kurā
atainots, ko tieši viņam nozīmē Lāčplēša diena. Fotogrāfijai jāpievieno arī nosaukums, un, ja autors vēlas,
īss idejas apraksts.
Iesūtītās fotogrāfijas vērtēs žūrija: Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas
deputāti, Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube, Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra
direktors Druvis Kleins, Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja pārstāvis, kā arī profesionāls fotogrāfs.
Desmit labāko darbu autorus gaida balva – Ādažu nacionālā mācību centra apmeklējums un unikāla
iespēja vērot karavīru paraugdemonstrējumus. Tāpat paredzētas pārsteiguma balvas skolotājiem, kuri
savus audzēkņus atbalstījuši dalībai šajā konkursā. Atzīmējot Lāčplēša dienu, Saeimā plānota šo
fotogrāfiju izstāde, kā arī uzvarētāji varēs ekskursijā apmeklēt parlamentu.
Skolēni aicināti fotogrāfijas līdz šī gada 28.oktobrim sūtīt uz e-pastu info@saeima.lv vai datu nesējā
pa pastu uz Jēkaba ielu 11, Rīgā LV-1811, norādot savu vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, kontakttālruņa
numuru un e-pasta adresi. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Saeimas mājaslapā http://ej.uz/xvc9.

Lauberes Kultūras namā
Informācija: tālr.: 65037321; e-pasts: valdapluge@inbox.lv
19.oktobrī plkst. 21.00 RUDENS BALLE kopā ar grupu Vīzija. Pieteikties un iegādāties
biļetes pie galdiņiem līdz 15. oktobrim. Biļešu cena Ls 3.50 (Ä 4.98)
21.oktobrī plkst.13.00 Leļļu teātra izrāde IELĀPS. Biļešu cena Ls 0.70 (Ä 1)
27.oktobrī plkst.13.00 Madlienas Kultūras nama amatierteātra izrāde TRĪNES GRĒKI.
Režisors Didzis Cauka. Biļešu cena Ls 1 (Ä 1.42)

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Informācija: Ogre, Brīvības iela 35, tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
1. - 31.oktobris. Literatūras izstāde LATVIJAS TAUTAS FRONTEI - 25
15. - 31.oktobris. Novadpētniecības izstāde RAKSTNIEKAM JĀNIM PLAUDIM - 110
Līdz 31.oktobrim lasītavā vēl ir skatāma fotoizstāde MĒS UN BIBLIOTĒKA
18.oktobris - 15.novembris. Pasākumu zālē literatūras izstāde
JŪRA - KOPĪGĀ UN KATRAM SAVA un jūras noskaņas Ineses Virses fotogrāfijās.
19.oktobrī plkst. 14.00 Pasākumu zālē MY EUROPE FILM FESTIVAL 2012. gada
programmas deviņas labākās īsfilmas (Turcija, Vācija, Francija, Somija, Beļģija, Latvija u.c.).
Īsfilmu garums – 6 līdz 22 minūtes.
Atsākam ikmēneša ceļojumu iespaidu pēcpusdienas mūsu bibliotēkā!
29. oktobrī plkst. 17.00 Pasākumu zālē Nikolajs Sapožņikovs stāstīs par KIPRU – SALU,
KUR GANDRĪZ VISAS DIENAS GADĀ IR SAULAINAS...

LĀČPLĒŠA DIENAS PASĀKUMI 11. NOVEMBRĪ
Plkst.18.00 Ogres Kultūras centra Mazajā zālē
Koncerts TĒVIJAI. Piedalās: koris Grīva, diriģente Maija Amoliņa un Evita Konuša,
koncertmeistare Sarmīte Reneslāce. Viesi: Pēteris Plakidis, Dzintars Beitāns un Ivars
Bezprezvanovs.
Plkst.18.00 Orientēšanās sacensības LĀČPLĒŠA KAUSS
/pulcēšanās Meža unMednieku ielas krustojumā, līdzi jāņem galvas lukturīši/
Plkst.19.00 LĀPU GĀJIENS no Ogres Kultūras centra uz Brāļu kapiem.
Piemiņas Zalvju salūts.

GAISMU SAUCA, GAISMA AUSA
Jāzepam Vītolam - 150
3. novembrī plkst. 16.00 Ogres Kultūras centra Mazajā
zālē notiks komponistam Jāzepam Vītolam veltīts
koncerts, kurā skaistākās solo un kora dziesmas izpildīs
solisti Ance Purmale un Nauris Indzeris, Ogres skolotāju
kamerkoris (diriģente Ilze Kūle) un jauktais koris Līgatne
(diriģenti Mārcis Katajs un Ilmārs Seilis).
Aizvadītās vasaras Dziesmu svētkos jau vairākos
koncertos godinājām izcilo komponistu, Latvijas Mūzikas
akadēmijas (tobrīd Latvijas konservatorijas) dibinātāju,
vairāku Dziesmu svētku organizatoru un virsdiriģentu,
populārākās kora dziesmas – “Gaismas pils” – autoru. Tā
skanējusi sešpadsmit(!) Dziesmu svētkos un nereti tiek
uzskatīta par Trešās atmodas sākumu, jo 1985. gadā, kaut
arī “Gaismas pils” nebija iekļauta repertuārā, kopkoris to
nodiriģēt izsauca klausītāju rindās sēdošo Maestro Haraldu
Medni.
Jāzepa Vītola personība un vērtības vienmēr ir bijušas dziļi saistītas ar Latviju – gan
apdziedot tās skaisto dabu un tā atklājot savu apbrīnojami smalko liriķa talantu, gan dzejā
atrodot un mūzikā paužot savu dziļo mīlestību Latvijai.
Sagaidot mūsu Latvijas 95. dzimšanas dienu, gribētu visiem vēlēt – vienmēr dedzīgi un
nerimtīgi mīlēt savu Latviju un katram sirdī glabāt savu Gaismas pili, kas līdzīgi kā dziesma liek
mums tiekties pēc gaismas, saukt gaismu un ļaut augšāmcelties mūsu visu kopējai Gaismas
pilij.
Ilze Kūle, Ogres skolotāju kamerkora diriģente
Jau otro gadu oktobrī Ogrē notiek FOTO
DIENAS. OGRE 2013. Gan foto profesionāļi, gan
pilsētas iedzīvotāji un viesi var skatīt izstādes, dziļāk
iepazīt foto jomu seminārā "Egona Spura ceļš", kā arī
piedalīties vairākās praktiskās meistardarbnīcās.
PASĀKUMU PROGRAMMA
26.oktobrī no plkst.10.00 Ogres Mūzikas skolā
seminārs EGONA SPURA CEĻŠ, tēma “Portrets”. Semināra pirmajā daļā savus darbus rādīs
pazīstami Baltijas valstu fotogrāfi - Andrejs Grants, Kaupo Kikas (Igaunija), Romualds
Požerskis (Lietuva). Pēc diskusijas sekos semināra otrā daļa - "Foto maratons", kas šogad dod
vārdu jauniem un mazāk zināmiem autoriem. Semināra noslēgumā "Foto maratona" uzvarētāju
apbalvošana.
IZSTĀDES
3. – 31.oktobris. Ogres Kultūras centra Mazajā zālē
UPE, fotoklubs “Ogre” un Ūmeo fotoklubs (Zviedrija)
5.oktobris – 11.novembris. Taurupes pagasta pārvaldes zālē
TAURUPES CILVĒKI, fotoklubs “Ogre”
10.oktobris – 23.novembris. Ogres Kultūras centra Kamerzālē
ZĪMES. ASFALTS, Linda Gunde
11.oktobris – 9.novembris. Ogres Vēstures un mākslas muzejā
MANI PACIETĪGĀKIE MODEĻI, Aivis Šmulders
15.oktobris – 26.oktobris. Ogres Mākslas skolā OGRES CILVĒKI, fotoklubs “Ogre”
26.oktobrī Ogres Mūzikas skolā
10 x 10, foto klubs “Ogre” DARBNĪCAS UN MEISTARKLASES
19.oktobrī plkst. 14.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā
FOTOGRĀFIJU NOFORMĒŠANAS UN IERĀMĒŠANAS DARBNĪCA
"Foto Dienas Ogre 2013" atbalsta Ogres novada pašvaldība un Valsts Kultūrkapitala fonds.
Ieeja visos pasākumos (izņemot meistarklases) bez maksas.

Taurupes cilvēki
Saulainā 5. oktobra sestdienas rītā Taurupes pagasta pārvaldes zālē pulcējās fotokluba
“Ogre” biedri, lai veidotu savu darbu izstādi. Laikā no 26. līdz 28. jūlijam viņi piedalījās vasaras
plenērā Taurupē. Ir pienācis rudens un, gluži kā cāļus skaita rudenī, arī fotogrāfi bija saskaitījuši
savus labākos darbus, lai atrādītu tos mums – taurupiešiem, kuri bija viesmīlīgi uzņēmuši
māksliniekus savās mājās, savā ikdienā, it kā sīkos sadzīves mirkļos. Nu tie visi skaisti
iemūžināti fotogrāfijās, pierādot, ka arī ikdienišķais var būt skaists. Un, ja iemīli ikdienu, vari
justies laimīgs.
Fotogrāfijās redzami visu vecumu taurupieši - no bērna līdz sirmgalvim. Ikvienā fotogrāfijā
ir savs sižetiskais risinājums, skaists ainaviskais fons, kāds tas ir tikai Taurupē. Tieši tāpēc šīs
fotogrāfijas tik ļoti uzrunā izstādes apmeklētājus, un gribas tās aplūkot vēl un vēlreiz, katru reizi
atklājot kādu jaunu iezīmi, kas iepriekš paslīdējusi garām nepamanīta.
Fotoizstādē ar saviem darbiem piedalās: Anita Ozoliņa, Daiga Balcere, Daiga Oļševska,
Elīne Buka, Ēriks Biters, Ēriks Rācenis, Gija Veinberga (īpašs prieks, jo viņa ir taurupiete),
Inese Fecere, Ingūna Roze, Kaspars Freimanis, Lāsma Līcīte, Linda Gunde, Ludmila Millere,
Olga Mote, Vitauts Mihalovskis. Izstāde notiek “Foto dienas. Ogre 2013.” ietvaros. Atbalsta
Taurupes pagasts, Valsts kultūrkapitāla fonds un Ogres novada pašvaldība.
Izstāde apmeklētājiem būs apskatāma līdz 11. novembrim, bet pēc tam izstādes darbi tiks
nodoti Novadpētniecības muzejam, tātad saglabāti nākamajām paaudzēm.
Liels paldies visiem fotogrāfiem par ieguldīto laiku un darbu, kā arī fotokluba “Ogre”
vadītājam Vitautam Mihalovskim par sadarbību.
Nellija Balode, Taurupes Tautas nama vadītāja

Der zināt
19., 20. oktobrī Ogres Danču klubs piedalās draudzības koncertā Rumšiškēs (Lietuva)
30. novembrī plkst. 15.00 TPO Horizonts koncerts Ogres Mūzikas skolā
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2013. gada 17. oktobris

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
Pirmdien
slēgts
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
Kā arī stundu pirms pasākumiem. Tālr.: 65047740
19. oktobrī plkst. 18.00 Mazajā zālē Jauniešu kora 1 gada jubilejas KONCERTS. Ieeja brīva.
19. oktobrī plkst. 21.00 Deju zālē
Atpūtas vakars DEJU LAIKS. Spēlē grupa Zvaigžņu lietus. Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai
rezervētu vietas pie galdiņiem, Ls 5 (Ä 7.11), pasākuma dienā – Ls 7 (Ä 9.96)
23. oktobrī plkst. 11.00 Lielajā zālē
Liepājas teātra muzikāla izrāde bērniem PELNRUŠĶĪTE. Kurš gan no mums nezina pasaku
par Pelnrušķīti un Princi? Šis būs stāsts par to, ka, ja mēs ļoti, ļoti kaut ko gribēsim, tad tas pie
mums arī atnāks. Tas liks atcerēties, ka viss ir gluži vienkārši – labs ir labs un slikts ir slikts, ka
dvēseles brīnumainākās īpašības ir uzticība, cēlums un spēja mīlēt, jo šīm brīnumainajām
jūtām nekad, nekad nepienāks beigas. Biļešu cena Ls 2; 2.50; 3 (Ä 2.85; 3.56; 4.27)
23. oktobrī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Liepājas teātra viesizrāde RAGANA. KAISLĪBAS SENLAIKU GARĀ. Uzzinot, ar ko
nodarbojas meža mājiņā dzīvojošie vīrs un sieva, jaunais mežsargs nolemj viņus atmaskot. Vīra
mudināta, sieva nolemj mežsargu savaldzināt. Pamazām visi trīs tiek ierauti postošā kaislību
virpulī, no kura izkļūt vairs nav iespējams. Režisors Dž. Dž. Džilindžers. Lomās: Inese
Kučinska, Egons Dombrovskis, Kaspars Gods. Biļešu cena Ls 4; 5; 6 (Ä 5.69; 7.11; 8.54)
24. oktobrī plkst. 19.00 Mazajā zālē
Kamerizrāde DŪDIEVIŅŠ. Piedalās: Ieva Parša, balss, dzeja; Gundars Grasbergs, balss, dzeja;
Orests Silabriedis, stāstnieks, klavieres; Edgars Saksons, sitaminstrumenti; Aldis Liepiņš,
klavieres; Uģis Brikmanis, režija, dzeja. Programmā: Vizmas Belševicas un Klāva Elsberga
dzeja; Imanta Kalniņa, Jura Kulakova, Raimonda Paula, Oresta Silabrieža, Ulda Stabulnieka
mūzika. Biļešu cena Ls 3 (Ä 4.27)
26. oktobrī plkst. 18.00 Mazajā zālē
Vokālās grupas Anima Solla 15 gadu jubilejas koncerts SA-LIDOJUMS. Viesi – čehu vīru
vokālā grupa Gentlemen Singers. Ieeja brīva.
27. oktobrī plkst. 16.00 Lielajā zālē
TRĪS ZVAIGZNES (Zigfrīds Muktupāvels, Andris Ērglis, Uģis Roze). Programmā Imanta
Kalniņa un Jāņa Lūsēna dziesmas ar mūsdienu dzejnieku vārdiem.
Biļešu cena Ls 4; 5; 6; 7 (Ä 5.68; 7.11; 8.54; 9.96)
.

28. oktobrī plkst. 18.00 Mazajā zālē
Imanta Ziedoņa un Ojāra Vācieša VĒSTULES. Lasa Jaunā Rīgas teātra aktieri Kaspars Znotiņš
un Vilis Daudziņš. Muzicē Jēkabs Nīmanis.
Biļešu cena Ls 2 (Ä 2.85); skolēniem, pensionāriem Ls 1,50 (Ä 2.13)
30. oktobrī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Indras Reinholdes kamerbalets piedāvā laikmetīgā baleta izrādi GULBJA DZIESMA (fantāzija par Čehova tēmām). Četru valstu dejotāju radoša sadarbība: Nam Keun An (Dienvidkoreja); Raul Tamez (Meksika); Marc Ballo (Spānija); Ieva Kemlere, Gabija Bīriņa un Anastasija
Šņakina (Latvija). Čehoviskais skumji smieklīgā motīvs caurvij izrādi, atklājot mīlestības un
garīgo ideālu trauslumu. Cilvēka gaišās domas, cerības un sapņi, jaunības radošo spēku
pilnestība – kur tas viss paliek, kad pāri iet nepielūdzamā dzīve, atstājot dvēselē vien alkas, kas
nekad nebeidzas? Biļešu cena Ls 5; 6; 7 (Ä 7.11; 8.54; 9.96)
.

2.novembrī plkst. 18.00 Lielajā zālē
Senioru deju kolektīva Ogrēnietis un draugu koncerts ATKAL TIKŠANĀS PRIEKS.
Biļešu cena Ls 2 (Ä 2.85)
.

3.novembrī plkst. 16.00 Mazajā zālē
Koncerts GAISMU SAUCA, GAISMA AUSA. Dzied Ogres Skolotāju kamerkoris un jauktais
koris Līgatne. Biļešu cena Ls 1.50 (Ä 2.13)
8. novembrī plkst. 19.00 Lielajā zālē
MANAS TAUTAS DZIESMAS. Dziedās Ingus Pētersons, Liene Šomase, Andris Ērglis, Atis
Auzāns, Ivo Fomins, Antra Stafecka, Dainis Skutelis, Emīls Balceris, Kristīne Kārkle-Puriņa
u.c. Biļešu cena Ls 6; 7; 8; 9, 10 (Ä 8.54; 9.96; 11.38; 12.81; 14.23)
.

9.novembrī plkst. 18.00 Lielajā zālē
Vidējās paaudzes deju kolektīva Aija un draugu koncerts RĪGA DIMD.
Biļešu cena Ls 2 (Ä 2.85)
.

16. novembrī plkst. 21.00 Deju zālē
Atpūtas vakars DEJU LAIKS. Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie
galdiņiem, Ls 5, (Ä 7.11), pasākuma dienā – Ls 7 (Ä 9.96)
.

17. novembrī plksts. 18.00 Lielajā zālē
Dokumentālā filma – Askolda Saulīša ATMODAS ANTOLOĢIJA. Filma, kas veltīta Latvijas
Tautas frontei, stāsta par būtiskākajiem pagrieziena punktiem Atmodas laika vēsturē. Viens no
galvenajiem Atmodas priekšnosacījumiem bija Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšana Otrā
pasaules kara laikā, kas ievada filmas vēsturisko atkāpi. Ieeja brīva.

23. novembrī Ogres Kultūras centra Lielajā zālē
7. JAUNO MŪZIĶU UN GRUPU KONKURSS

ZAĻAIS KNĀBIS 2013
Ja Jums ir grupa, spēlējat ģitāru, bungas, šeikeri, vai varbūt trijstūri
vai zāģi, tad mēs meklējam tieši Jūs. Tehnisks vai etnisks, tam nav
nozīmes, kāds ir jūsu stils, ja uzskatāt, ka esat oriģināls un gatavs
sacensties ar citiem jaunajiem un daudzsološajiem. Šogad esam
nolēmuši paplašināt konkursu un aicinām piedalīties arī jaunos
mūziķus, kuri kaut arī nespēlē grupā, vēlas uzstāties individuāli un
parādīt sevi kā oriģinālus izpildītājus, multimāksliniekus.
Anketa pieejama ww.okc.lv un pie OKC dežuranta līdz 13. novembrim.

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv ‘
2.novembris – 9.novembris. ĶIRBJU UN KABAČU SKAISTUMKONKURSS. Aicinām
līdz 2.novembrim atnest savu dārza skaistuli!
2.novembrī plkst.12.00 tikšanās ar rakstnieci INGUNU BAUERI. Ieeja brīva.
15.novembrī plkst.18.00 Kinopunkts demonstrē režisora Askolda Saulīša dokumentālo
filmu ATMODAS ANTOLOĢIJA. Ieeja brīva.
16.novembrī plkst.21.00 atpūtas vakars pie galdiņiem SVĒTKU NOSKAŅĀS. Spēlē grupa
Emburgas zēni. Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie galdiņiem, Ls 3 (Ä 4,27)
pasākuma dienā – Ls 5 (Ä 7,11). Informācijas tālrunis: 28700053.

Ciemupes bibliotēkā
Informācija: Ciemupe, Liepu gatve 12, tālr.: 65068710
1. - 31. oktobris. Literatūras izstādes ULDIM DUMPIM – 70 un ELĪNAI ZĀLĪTEI – 115

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 265035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
25. oktobrī plkst. 18.00 pirmsskolas izglītības iestādes “ĀBELĪTE” JUBILEJAS
PASĀKUMS.
30. oktobrī plkst. 17.00 izbraukums uz Dailes teātra izrādi OŅEGINS (biļetes jau pasūtītas).
11. novembrī plkst. 19.00 tradicionālais ALEJAS IZGAISMOŠANAS pasākums pie Tautas
nama. Aicinām ēku un māju logos ielikt svecītes, tā godinot mūsu kritušo brīvības cīnītāju
piemiņu!
15. - 20. novembris. Ogresgala pamatskolas un Ogresgala Tautas nama radošo kolektīvu
darbu izstāde TĒVU TĒVI LAIPAS META, BĒRNU BĒRNI LAIPOJĀS.
17. novembrī plkst. 18.00 koncerts NEKUR NAV TIK LABI KĀ MĀJĀS. Pēc koncerta
plkst. 21.00 BALLE – groziņvakars kopā ar grupu Kreisais pagrieziens.

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
19. oktobrī plkst. 19.00 Suntažu amatiertātra Sauja izrāde – Andrejs Migla DIVREIZ
ZAGTA LĪGAVIŅA (pēc Jēkaba Janševska romāna “Mežvidus ļaudis” motīviem). Režisors
Didzis Cauka. Biļešu cena Ls 1 (Ä 1.42)
26. oktobrī plkst.21.00 DISKOTĒKA.
9. novembrī plkst. 19.00 Ogres apriņķa LAUKSAIMNIEKU BALLE.
11. novembrī plkst. 13.30 Dokumentālā filma ATMODAS ANTOLOĢIJA, režisors
Askolds Saulītis. Filma veltīta Latvijas Tautas frontei un stāsta par būtiskākajiem pagrieziena
punktiem Atmodas laika vēsturē.
17. novembrī plkst. 16.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienas svinības un
pagasta apbalvojuma SUNTAŽU LEPNUMS ieguvēju godināšana un koncerts.

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
11.oktobris – 9.novembris
AIVJA ŠMULDERA fotoizstāde
MANI PACIETĪGĀKIE MODEĻI.
Fotogrāfs Aivis Šmulders līdz
šim bijis vairāk pazīstams kā ainavu un
manipulētās fotogrāfijas meistars.
Tomēr pēdējos gados mākslinieks ir
pārskatījis savu plašo, vairāku gadu
desmitu laikā uzkrāto fotofilmu un
negatīvu arhīvu un, izmantojot
jaunākās tehnoloģijas, radījis jaunu
fotogrāfiju sēriju, apliecinot sevi kā
izcilu portretistu. Pavisam neliela daļa
no šīs kolekcijas – 30 fotogrāfijas –
atlasīta izstādei “Mani pacietīgākie
modeļi”. Protams, visbiežāk pieejamie un ar milzīgu pacietību apveltītie modeļi jebkuram
māksliniekam ir viņa ģimenes locekļi. Aivim Šmulderam tā ir bijusi dzīvesbiedre Marta, kura
bija visas Šmulderu ģimenes centrs, atbalsts un dvēsele līdz pat 2004. gadam, kad viņa aizgāja
mūžībā. Iespējams, ka tuva cilvēka zaudējums māksliniekam lika pārvērtēt ģimenes portretu un
dokumentētu ikdienas sadzīvisku situāciju nozīmi. No negatīvu simtiem autors devis
priekšroku 20. gs. 70.–80. gados fiksētajiem ģimenes dzīves brīžiem. Kolekcijas galvenā
varone ir sieva Marta, kas pārsteidz ar savu stāju, lepnumu, dvēselisku siltumu. Viņai līdzās
dažādos dzīves periodos iemūžināts mākslinieka dēls Juris un meita Janta. Tagad – aplūkojot
šos kadrus ar laika distanci, var novērtēt autora uzdrīktēšanos ļaut iepazīties ar tik personiskām
savas un savu ģimenes locekļu dzīves situācijām.
Irēna Bužinska, mākslas zinātniece, izstādes kuratore
19. oktobrī plkst. 14.00 FOTO NOFORMĒŠANAS UN IERĀMĒŠANAS DARBNĪCA.
Ieteikumus, kā pareizi un glīti paša spēkiem ierāmēt un noformēt fotogrāfiju, stāstīs un praktiski
demonstrēs Jaņa Rozentāla Mākslas vidusskolas pasniedzējs, pazīstamais fotogrāfs Raimo
Lielbriedis. Ieejas maksa pasākumā – muzeja ieejas biļete: pieaugušajiem Ls 0,60 (Ä 0.85),
skolēniem, studentiem, pensionāriem Ls 0,30 (Ä 0.43). Interesenti laipni aicināti!
Muzeja suvenīru klāstu papildinājuši stikla magnēti un zīmuļi ar apdruku
Ogres Vēstures un mākslas muzeja jau esošo suvenīru klāstu – ziepes ar kafijas un kanēļa, kā
arī piparmētru aromātu, krūzes ar Ogres upes skatu, krāsojamās grāmatas, pastkartes u.c. –
papildinājuši stikla magnēti ar stilizētu Ogres pilsētas un novada ģerboni. Magnēta iepakojumu
papildina vēsturiska informācija par Ogres upes nosaukuma izcelsmi: “Ogres pilsētas
nosaukuma rašanās saistītāma ar Ogres upi, kuras krastos tā atrodas. Tomēr precīza Ogres
pilsētas vārda izcelšanās nav skaidra. Iespējams, tas ir pārveidots baltu cilmes vārds vangrē, kas
nozīmē – līkumotā upe. Indriķa hronikā Ogres upe dēvēta par Vogeni (Wogene, Woga).
Savukārt, pēc igauņu valodnieka paula Aistes domām vārds Wogen saistāms ar somugru
vārdiem woog (straume, plūsma, vilnis) un wogama (plūst, tecēt). Acīmredzot tagadējais
baltiskais nosaukums Ogre ir kādreizējā somugru vārda pārveidojums.”
Nelielie stikla magnētiņi, kas atgādina straumes nopulētus upes oļus, būs gaumīga un skaista
dāvana gan pilsētas viesiem, gan pašiem tās iedzīvotājiem. Magnēta cena – Ls 1.50 (Ä 2.13).
Tāpat muzeja kasē nopērkami zīmuļi, kas, prezentējot pastāvīgās ekspozīcijas, ar 4 veidu
apdrukām: “Es ? Ogri”, “Ogre – vecā Rīga”, “Ogre – peldu un gaisa kūrorts” un “Ogre nav
briesmonis”, vēsta par leģendārām un kuriozām lappusēm pilsētas vēsturē. Zīmuļa cena – Ls
0.35 (Ä 0.50).
Pilnīgs muzeja suvenīru klāsts pieejams muzeja mājas lapā www.ogresmuzejs.lv
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Tāds dzīvesveids:Anima Solla

Jau vasaras vidū, iegūstot Latvijas labākā vokālā ansambļa titulu un Dziesmu svētku Lielo
balvu, vokālā grupa Anima Solla lika Ogres vārdam izskanēt skaļi jo skaļi. Kā bieži tas noticis,
gūstot panākumus skatēs, konkursos un festivālos pašu mājās un pasaulē. Bet rudens nāk ar
jauniem koncertiem un festivālu, jo Anima Solla svin savu piecpadsmito dzimšanas dienu un
dara to kopā ar mūzikas mīļotājiem.
Rakstīt par šo ansambli allaž ir viegli un interesanti: daudz paveikts, daudz ieceru, optimisma
un enerģijas pilna katra saruna. Savukārt, ja izvēlas pievērsties jau sasniegtajam, ir vēl vieglāk –
balvu, titulu un atzinību pārpārēm, spēj tik atgādināt un kādu nepiemirst. Taču panākumi ir tikai
katra veikuma redzamākā daļa. "Aiz priekškara" palikušo (darbu, neatlaidību, mēģinājumu
stundu nogurumu, mulsuma un prieka asaras) vārdos grūti izstāstīt. Tomēr sarunā ar trim
dziedātājām – Annu Rudzīti, Ditu Tomsoni, Terēzi Upatnieci – un vadītāju Mārīti Puriņu to
mēģinām.
Trīs stāsti par ansambli
Anna: – Pašu sākumu ir piedzīvojusi tikai vadītāja un es. Kā jau mēs zinām, ansamblis
izveidojās 1998. gadā un sākās no Jumpravas meiteņu kora. Kad, absolvējušas vidusskolu,
vairākas aizbrauca uz Rīgu mācīties, koris pajuka. Taču bija meitenes, kuras vēlējās muzicēt.
Vadītāja (Mārīte Puriņa, Annas mamma – I. K.) sākumā skatījās negribīgi, bet tad piekrita veidot
ansambli. Trūka altu, tāpēc uzaicināja arī mani, toreiz vēl 8. klases skolnieci. Gada laikā sastāvs
izkristalizējās, un palikām piecas meitenes – četras no Jumpravas un es no Lielvārdes. Tā arī
piecus gadus nodziedājām. Guvām pirmās uzvaras, aizbraucām uz Itāliju, vinnējām. Vienu gadu
nacionālajā konkursā piedalījāmies pat ar jaukto sastāvu (pieņēmām klāt puišus no kora), jo
nolikums prasīja vismaz sešus dziedātājus. II kārtā saņēmām augstāko vērtējumu un bijām
gandarīti arī par to.
Pienākot sestajam gadam, mēs draudzīgi šķīrāmies ar iepriekšējām meitenēm. Taču Anima
Solla jau bija kļuvusi par tādu kā zīmolu, un negribējās palaist vējā ieguldīto darbu. Meklējot
jaunas dziedātājas, uzrunājām pazīstamas meitenes, arī Ditu, jo abas savu bērnību esam
pavadījušas Lielvārdē. Es turpināju dziedāt, gan mācoties vidusskolā Rīgā, gan studējot Ventspils
Augstskolā. (Šobrīd Anna dzied kamerkorī Ave Sol, kā arī tulko no angļu un krievu valodas. – I.
K.)
Dita: – Ansamblī sāku dziedāt 2003. gadā, mācoties Mūzikas akadēmijas I kursā. Biju
dzirdējusi Animas Sollas iepriekšējo sastāvu, bet tas manu uzmanību nepiesaistīja. Taču brīdī,
kad Anna ieminējās, piekritu: "Jā! Kāpēc gan ne?" Nodziedāju gandrīz septiņus gadus, un tad,
kad mēs ar Mārīti vienojāmies, ka es iešu savu ceļu, bet Anima Solla – savu, gandrīz stundu sēdēju
uz grīdas un raudāju. Man tuvie cilvēki teica: "Tas ir labi, ka tu raudi, jo tas parāda, cik tev
nozīmīgs ir bijis šis ansamblis, šis laiks un cilvēki." Jā, tā tiešām visus šos septiņus gadus bija
prioritāte. Un ļoti daudz brīnumaina šajā laikā ir piedzīvots: daudz kur pasaulē būts, daudz jaunu
cilvēku iepazīts. Turklāt pati esmu mainījusies šo gadu laikā: augusi profesionālā izpratne par
mūziku. Šobrīd ir tā, ka visu, ko esmu ieguvusi ansamblī, izmantoju savā darbā, un par to Mārītei
visu mūžu teikšu paldies. Tāpēc, manuprāt, viņai nav jābrīnās, ka mans Mazsalacas vokālais
ansamblis Ēra šajā gadā ir labākais amatieru sieviešu ansamblis Latvijā. Tagad mana pamatdarba
vieta ir Valsts akadēmiskais koris Latvija. Vēl strādāju Mazsalacas Kultūras centrā ar jaukto kori
un mācu dziedāšanu Mazsalacas Mūzikas skolā.
Terēze: – Man Anima Solla sākās pirms nepilniem diviem gadiem, kad biju absolvējusi Rīgas
Doma kora skolu, iestājusies Kultūras akadēmijā un dziedāju korī Kamēr... Tolaik tika meklēts
pirmais soprāns, jo uz pusgadu vajadzēja aizstāt meiteni, kura apmaiņas programmā studēja
ārzemēs. Taču es no ansambļa dziedāšanas nekā nezināju. Atnācu uz noklausīšanos, un man
iedeva kaut kādu "ārprāta skaņdarbu" – no "delfinārija" (kā mēs pašas saucam augstās skaņas)
līdz "lāču rēkoņai"... Dziedāju un ļoti, ļoti patika, jo man patīk izaicinājumi. Vadītāja gan skatījās
visai skeptiski un jautāja: "Vai tu varēsi visu savienot?", jo prom no kora domāju iet sezonas
beigās, kas bija tieši tas pusgads. Teicu, ka, manuprāt, savienošu. Tad viņa iedeva plānu un
prasīja: "Vai tu vari 100% apsolīt, ka tajā datumā būsi? Vai to nedēļu būsi Latvijā? Vai to nedēļu ar
Animu Sollu varēsi būt ārzemēs?" Par laimi, sakrita, ka visi tie datumi bija brīvi, un es tiku.
Protams, uzradās blakus pienākumi, ko pakārtoju ansamblim (no kora arī aizgāju), un tā es dziedu
joprojām. Strādāju izdevniecībā "Musica Baltica" un neklātienē LU studēju modernās valodas un
biznesu.
Atpakaļ kāpties nedrīkst
Dita: – Man radies iespaids, ka ļoti daudz meiteņu tieši te, ansamblī, iegūst pārliecību par
saviem spēkiem, impulsu muzicēt turpmāk un jaunus mērķus. Viņas studē ārzemēs, dodas uz
citiem kolektīviem, lai sevi jaunā kvalitātē pierādītu. Taču ansambļa muzicēšanas specifika ir tā,
ka šie cilvēki nevis vienkārši regulāri dzied kopā, bet cits citu jūt. Ja nepārtraukti šie seši
"elementi" mainās, vadītājam ir ļoti grūti.
Anna: – Jā, tas ir mīnuss, ka mēs maināmies, un visu laiku jāsadziedas no jauna. Taču tas ir arī
mūsu pluss – mums ir daudz iespēju. Turklāt – garš rezervistu "soliņš" ar bijušajām dziedātājām,
kur šad tad var "aizņemties", ja nepieciešams.
Dita: – Mārītei kā vadītājai, vēloties ansambli saglabāt un darbu turpināt, neatliek nekas cits,
kā pieņemt šo faktu, ka meitenes mainās, un tad mēģināt atrast no tā labāko variantu. Manuprāt,
viņai tas veiksmīgi arī izdodas, un ansamblis ik pa laikam piedzīvo dažādas transformācijas. Viņa
spēj ieraudzīt "nišas", kurās vēl neviens neko nav darījis, un tad mērķtiecīgi uz to virzās. Kopā ar
Animu Sollu esmu arī sapratusi, ka katram nākamajam, kurš ienāk kolektīvā, tiek uzlikta augstāka
"latiņa", jo ansamblis līdz tam jau ir daudz sasniedzis, tātad tev jāvar vēl vairāk.
Anna: – Nekas cits taču neatliek. Atpakaļ kāpties nevar. Un, ja piemēram, mums savas
dziesmas uztic komponists Rihards Dubra, skaidrs, ka jāspēj tās izdziedāt. Bet tas ārkārtīgi
sašaurina to meiteņu loku, kurā mēs varam meklēt savas dziedātājas.
Dita: – Atnāk, piemēram, mums pirmais soprāns, kuram ir pa spēkam tās ārkārtīgi augstās
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skaņas, un Dubra to izmanto. Viņam kā komponistam tās ir jaunas iespējas, jauna iedvesma. Bet
nākamajiem dalībniekiem: lūdzu, nospiedz un norūc! Esam pat gājušas pie komponista ar notīm
rokās un vaicājušas: "Lūdzu, parādi, kur te lai elpo!" Bet viņš saka: "Elposiet rīt..."
Anna: – Diemžēl nav jau vienas nošu grāmatas, ko paņemt, atvērt un dziedāt. Tāpēc Anima
Solla daudz pasūtina mūziku komponistiem, tādējādi paplašinot visu sieviešu vokālo ansambļu
repertuāru. Manuprāt, tā ir viena no tādām lielām, skaistām virsvērtībām.
Dita: – Latvijā gan ir maz ansambļu, kas var nodziedāt to, ko Anima Solla, taču šīs dziesmas
dzied kori. Plus mēs esam papildinājuši jauktā kora repertuāru pasaules mērogā. Proti, mūsu 10
gadu jubilejai komponists Ēriks Ešenvalds uzrakstīja ciklu, ko veidoja trīs garīgas dziesmas.
Viena no tām bija "O salutaris hostia!" – sešbalsīgs skaņdarbs, kur četras balsis pilda pavadošo
lomu, un ir divi brīnišķīgi soprāna solo. Pēc laika komponists to pārveidoja par jauktā kora
skaņdarbu, kas šobrīd ir vairāku pasaules koru aktīvajā repertuārā. Latvijā to dzied Valsts koris,
tāpat to cenšas darīt daudz amatieru koru. Tātad tagad šī dziesma ir visur, bet sākums bija te, un par
to liels prieks.
Ansamblis pirmajā vietā
Šovasar Dziesmu svētkos izcīnīto balvu Terēze, pirmoreiz kopā ar Animu Sollu to ieguvusi,
vērtē kā lielu panākumu. Savukārt Ditai, kura jau iepriekšējos svētkos pieredzējusi šādu uzvaru,
tas licies pašsaprotami: "Viss ir savās vietās. Tā tam ir jābūt." Kolēģi papildina Anna: "Jo tu jau
zini, kā mēs ikreiz gatavojamies. Pat kārtējam koncertam, nemaz nerunājot par konkursiem. Mēs
uz to ejam mērķtiecīgi. Tāpēc rezultāti ir." Abas ilggadējās dziedātājas arī neslēpj, ko no viņām šie
gadi kopā ar ansambli prasījuši un turpina prasīt.
Anna: – Vispirms tā ir precīza plānošana, jo tev ir jāspēj savu dzīvi organizēt tā, lai, dziedāšanu
izvirzot priekšplānā, neciestu viss pārējais, arī ģimene un darbs. Svarīga arī atbildības sajūta un
apziņa, ka bez tevis nevar: ja tu neesi, nav arī ansambļa. Ja es neaizeju uz mēģinājumu, ansambļa
nav, ja es saslimstu koncerta dienā, koncerta nav... Tas nav kā korī, kur tevi var aizstāt cits.
Dita: – Viens ir pašam ļoti precīzi plānot savu laiku un sakārtot prioritātes, kur galvenā,
protams, ir Anima Solla, jo ansamblis vienā brīdī kļūst par tavu dzīvesveidu. Bet tikpat lielā mērā
nepieciešams, lai apkārt būtu ģimene un draugi, kuri saprot, cik daudz tu velti ansamblim gan
vēlos darbdienu vakarus, kad tev ir mēģinājums, gan sestdienas, kad nevari būt uz vecmāmiņas
dzimšanas dienu vai aizbraukt ciemos, jo tev ir koncerts... Tāpat tu nebūsi mājās Ziemassvētkos,
jo ansamblim ir jādzied dievkalpojumā... Tu nevari nolikt vakarā bērnu gulēt, jo tev jābūt
mēģinājumā... Veicas tām, kurām otrās puses un ģimenes locekļi saprot (kā Mārītes vīrs Guntis,
kurš viņu visus šos piecpadsmit gadus ir atbalstījis), ka šī dziedāšana ir sirdslieta. Ģimenes
atbalsts – tā ir milzīga vērtība. Ja tā nav, meitenēm ir ļoti grūti.
Par trim "piecgadēm" un jubilejas koncertiem
Kad līdz kārtējam mēģinājumam atlicis mazliet laika, arī ansambļa vadītāja Mārīte Puriņa ir
gatava atskatīties uz piecpadsmit darba, meklējumu, atradumu un dziesmu pilnajiem gadiem.
–Ja salīdzina pa "piecgadēm", tad pirmā bija tāda, kurā sastāvs nemaz nemainījās. Un tad tu
strādā uz izaugsmi, strādā arvien vairāk un vairāk, mēģinot izdarīt labāk un labāk. Tas bija sākuma
entuziasms, un mēs visi taustījāmies, meklējot savu nišu. Kad pēc pirmajiem pieciem gadiem
vajadzēja radīt jaunu sastāvu, es to ļoti pārdzīvoju. Jo man vēl nebija pieredzes un priekšstata, kā
turpmāk būs, kas notiks, ko darīsim, kā attīstīsimies. Tas acīmredzot bija brīdis, kad visam
vajadzēja mainīties: bija jānotiek lūzumam, lai sāktos pilnīgi cita kvalitatīva attīstība. Mēs it kā
turpinājām iesākto, bet reāli daudz ko sākām no jauna. No iepriekšējā posma paņēmām līdzi dažas
dziesmas un paši sākām veidot savu repertuāru, savu "zelta fondu". Otrajā "piecgadē" sapratām,
ka 20. gs. otrās puses garīgā mūzika ir tā, kurā mēs sevi jūtam vislabāk, un šajā virzienā arī sākām
strādāt. Sākām pasūtināt jaundarbus, uzsākām sadarbību ar Rihardu Dubru.
Šķiet, ka trešā "piecgade" aizzibējusi vēl ātrāk nekā iepriekšējās. Meitenes ir jaunas, dzīve
viņām dinamiskāka, brauc uz ārzemēm mācīties, precas, dzimst bērni... Dziedātājas arvien
mainās, bet pirmā sāpīgā sastāva maiņa arī man apliecināja, ka viss, kas notiek, notiek uz labu.
Katra nākamā maiņa kopējo ainu drusku pamaina, bet tas ir interesanti! Dzirdu, kā skanējums
mainās, vēroju, kā jaunie cilvēki domāšanā mainās, mēģinu saprast, domāt līdzi.
Gadiem ejot, mūsu iestrādes jau ir tik pamatīgas, ka katra nākamā dziedātāja mums jāmeklē
varošāka nekā tā, kura aizgājusi. Un nu jau drusku pat tā kā bail, cik tālu tas viss ies. Jo katrs
jaunais tagad atnāk uz iepriekšējās bāzes, nevis gluži tukšā vietā. Viņam tas viss ir ātri jāapgūst,
plus vēl jaunais repertuārs.
Arvien biežāk arī redzam, ka Anima Solla mūsu dziedātājām kļūst par tādu kā pakāpienu vai
tramplīnu ceļā, piemēram, uz profesionālo karjeru. Gan Valsts korī kāda turpina dziedāt, cita uz
Radio kori aiziet, vēl cita – uz Ave Sol... Tāpat priecājos, ka esam noderējuši kā mācību poligons
šāda darba turpinātājiem. Ditai, piemēram. Man tas ļoti simpatizē. Ir laba sajūta, ka aiz tevis kaut
kas paliek, ka tu neesi viens pats.
Domāju, ka šajos gados Anima Solla kļuvusi arī par tādu kā radošo laboratoriju, jo mēs
cenšamies strādāt ar jaunu mūziku, jauniem komponistiem. Ir daudz eksperimentu, un man pašai
sākumā bieži vien nav skaidrs, ar ko viss beigsies. Bet tas liekas pats interesantākais. Jo es zinu –
nāks jauns sastāvs, un šī pati dziesma atkal iegūs jaunu skanējumu. Vienīgi šajā ziņā grūti ir ilgi
dziedošajām meitenēm, kam vecais repertuārs bijis daudz reižu jāatkārto. Taču negribas šo "zelta
repertuāru" pazaudēt, turklāt Dubra un Ešenvalds vairākus darbus rakstījuši tieši mums. Tāpēc arī
varam teikt, ka pēdējos gados repertuāra problēmu esam veiksmīgi risinājušas: mums nav bijis
jāsūdzas, ka nav, ko dziedāt.
–Ko dzirdēsim jubilejas koncertos?
–Vienīgais mūsu koncerts Ogrē, mūsu mājās, būs 26. oktobrī, un to mēs esam nosaukušas SALIDOJUMS – ja burtiņus "s" un "a" saliek pareizā secībā, iznāk Anima Solla abreviatūra. Tātad,
Anima Solla’s lidojums. Uz šo koncertu aicinām visas mūsu dziedātājas, taču aicinām nevis
klausīties, bet piedalīties. Agrākos sastāvus gan pilnībā restaurēt nebūs iespējams, bet arī viņām
būs iespēja nodziedāt savulaik apgūto repertuāru. Domāju, ka interesanti būs gan viņām, gan
tagadējam sastāvam, gan klausītājiem. Kad saskaitījāmies, iznāca, ka kopā mēs varētu būt ap 15.
Šajā koncertā uzstāsies arī ciemiņi, jo viesos brauc mūsu draugi no Čehijas – vīru vokālais
ansamblis Gentlemen Singers. Nākamajā dienā viņi uzstāsies Lielvārdē, kur savukārt viesosimies
mēs.
Bet 30. oktobrī Kaņepes kultūras centrā Rīgā uzstāsimies kopā ar Rihardu Zaļupi, jo gribam
aktualizēt mūsu ilggadējo sadarbību. Pēc tam, 2. novembrī, pirmā Rīgas A cappella festivāla
ietvaros, mākslas centrā "Totaldobže" notiks koncerts "Abra", kurā iepazīstināsim ar
jaundarbiem, kas radīti tieši mums, izmantojot tradicionālās kultūras bagātības. Dzirdēsim Andra
Dzenīša, Selgas Mences, Jura Vaivoda, Krista Auznieka darbu pirmatskaņojumus, Uģa Prauliņa
mums rakstītās dziesmas, Līgas Celmas un citu latviešu autoru skaņdarbus. Vēl viens mūsu
jubilejas koncerts – "Aiz klusuma" – notiks 10. novembrī Spīķeru koncertzālē, un tajā mēs
dziedāsim divus Riharda Dubras ciklus. "Putns ar zīda asti" sacerēts, izmantojot Ojāra Vācieša
mīlas liriku, otrs – Aspazijas dzeju. Šis koncerts mums būs jauna pieredze, jo uzstāsimies kopā ar
elektroniskās skaņas mākslinieku Oriole.
–Decembra tradicionālās uzstāšanās dievnamos jau nojaušamas, un tad būs klāt nākamais
gads...
–2014. gadā Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, un Latvijā notiek Pasaules koru olimpiāde.
Sakarā ar to, ka mēs it veiksmīgi uzstājāmies Dziesmu svētkos, esam uzaicinātas piedalīties šajā
olimpiādē sieviešu vokālo ansambļu kategorijā, Čempionu līgā. Tas nozīmē, ka uzreiz esam
pēdējā kārtā. Apceram vēl dažas interesantas idejas. Piemēram, kopā ar vācu vīru kori DelicaTon,
ar kuru jau esam sadarbojušās, veidot kopīgu jaukto kori un arī startēt šajā Olimpiādē. Kora
nosaukums jau izdomāts – Anima Delicata.
Inta Kārkliņa

Koncepcijas autore Ligita Zadvinska, tālr.: 26543512. Tekstu redaktore Elita Priedīte, tālr.: 65020967, e-pasts: elita.priedite@okc.lv. makets - Ilga Eglīte. Tirāža 13000 eks.

