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“Kultūras Ziņas” jautā Ogres novada
domes priekšsēdētājam EDVĪNAM
BARTKEVIČAM
Gatavojoties šīs vasaras XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju
svētkiem aizvadītajā nedēļā Ogres
Kultūras centrā risinājās interesanti
notikumi.
Ogrēniešiem bija lieliska iespēja
dzirdēt Latvijas diriģentu kora koncertu,
kas ieveda mūs XXV Dziesmu svētku noskaņā. Dziesmu svētku logo iedziedāšana,
izmantojot jaunākās tehnoloģijas – tā
tiešām
izdevās lieliski! Katrā ziņā nozīmīgs
Edvīns Bartkevičs un Dziesmu svētku galvenais
notikums bija kultūras ministres Žanetes
režisors Uģis Brikmanis
Jaunzemes-Grendes ierašanās uz Dziesmu
svētku ieskaņas pasākumu. Manuprāt, XXV Dziesmu svētki tiks īpaši gaidīti – kā gaiši svētki,
kā gaismu izstarojošs, mūs visus stiprinošs un vienojošs notikums. Un mums nepieciešams šāds
gaišums, jo pēdējie gadi gan ekonomiski, gan sadzīviski daudziem cilvēkiem ir bijuši smagi.
Dziesmu svētki – tā ir iespēja atgūties, saliedēties.
Kā Ogres novada amatiermākslas kolektīvi gatavojas Dziesmu un Deju svētkiem?
Esmu patiesi lepns par Ogres novada tautas mākslas kolektīviem, kuri diendienā ziedo savu
brīvo laiku, lai kopā ar citu Latvijas novadu dziedātājiem, dejotājiem un mūziķiem radītu
gaišākos, varenākos svētkus mūsu valstī. Prieks par mūsu kolektīvu panākumiem skatēs.
Paldies visiem koru, deju kolektīvu, pūtēju orķestru un vokālo ansambļu dalībniekiem,
vadītājiem, repetitoriem, koncertmeistariem, lietišķās mākslas meistariem, ikvienam, kurš
sniedz savu artavu ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem. Lai tiem 900 dalībniekiem, kuri mūsu
novadu pārstāvēs svētkos, balsis dzidri un tālu skan un deju solis raiti ritinās!
Arī Ogre šo gadu aizvada svētku zīmē, svinot pilsētas 85. dzimšanas dienu. Vai vasarā
gaidāmi kādi īpaši pasākumi, veltīti pilsētas jubilejai?
Augusta pēdējā nedēļā tradicionāli tiek rīkoti Ogres pilsētas svētki. Tā kā šogad tie notiks
pilsētas 85 gadu jubilejas zīmē, Ogrē viesosies mūsu pašvaldības ārvalstu sadarbības partneri
no Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas, Nīderlandes, Moldovas. Ir
paredzēta plaša un daudzveidīga kultūras, sporta un izklaides pasākumu programma visu
gadagājumu iedzīvotājiem, plašāka svētku programma nekā iepriekšējos gados ir paredzēta
bērniem. Katrā ziņā svētku laikā atkal būs Sābru tirgus ar mūsu novada pagastu ļaužu
līdzdalību. Paldies kultūras darbiniekiem par šo jauno un interesanto pasākumu, kas, manuprāt,
inoteikti kļūs par tradīciju.
Tuvojas Lieldienas un, cerams, ka pavasaris arī pamazām uzvarēs ziemu. Jūsu
vēlējums pilsētniekiem.
Lai gan ziema šogad spītīgi turas savās pozīcijās un negrib piekāpties pavasarim, tomēr
pavasaris noteikti pienāks, kaut arī ar nokavēšanos. Klāt Lieldienu laiks, kas saistās ar gaidām
un cerībām, ar ticību labajam un gaišajam. Šis ir dabas atmodas laiks, kas nāk ar spožāku sauli
debesīs un mudina arī cilvēkus tapt gaišākiem savās dvēseles. Visiem mūsu novada
iedzīvotājiem vēlu gaišas, priecīgas Lieldienas!

Turpinot un sākot
Idejai par Latvijas Kordiriģentu kori piedzimstot tieši
Ogrē, pilsētas vārds šīs dziedošās vienības biogrāfijā
ierakstīts uz laiku laikiem. Savukārt 16. marts sagādāja jaunu
ierakstu. Proti – Ogres Kultūras centrā notika izcilā skaņraža
Jāzepa Vītola 150 gadu atcerei veltītais koncerts, un
klausītāju priekšā izgāja tieši šis kolektīvs.
Jau aicinot uz koncertu, droši varēja lietot vispārākās
pakāpes epitetus un nebaidīties arī no vārda "unikāls". Jo šis
sarīkojums tieši tāds arī bija: vienreizējs un savā ziņā
vienīgais, kas apvienoja visu Latvijas novadu kordiriģentus
un Dziesmu svētku virsdiriģentus, ievedot Jāzepa Vītola
radītajā skaņu pasaulē un atklājot tās daudzveidību. Turklāt
arī vārds "daudzveidība" noteikti jāizceļ, jo Ogrē skanējušās dziesmas citās kormūzikas
koncertu programmās reti kad dzirdamas. Un, iespējams, ka tieši šā iemesla dēļ tikai dziesmas
"Gaismaspils" (varbūt "Beverīnas dziedonis", "Karaļmeita", "Mežezers", "Upe un cilvēka
dzīve") komponista uzvārds nemulsina dažādu erudīcijas konkursu cienītājus... Taču šī marta
sestdiena noteikti ļāva kļūt bagātākiem un zinošākiem visiem klātesošajiem. Par to parūpējās
gan dziedātāji, gan diriģenti, gan koncerta vadītājs, muzikologs Orests Silabriedis, iepazīstinot
ar latviešu profesionālās mūzikas pamatlicēja dzīves gājumu un daiļrades zīmīgākajiem datiem.
Diriģentu kora Ogrē izpildītā "Gaismas pils" kļuva arī par pirmo iedziedāto XXV Vispārējo
latviešu Dziesmu un XV Deju svētku zīmi jeb logo. To prezentēja 19. martā Rīgā, klātesot
kultūras ministrei Žanetei Jaunzemei-Grendei (tāpat kā Ogrē), Dziesmu svētku rīkotājiem un
virsdiriģentiem.
Stāsta zīmes idejas autors, Dziesmu un deju svētku radošais direktors Gatis Mūrnieks:
"Dziesmu svētki pieder mums visiem, tādēļ šo zīmi var radīt jebkurš. Lai vizuālajai identitātei
piesaistītu iespējami vairāk cilvēku, zīmes veidošanas process ir atvērts un katram personīgs.
Ņemot vērā šo svētku vadmotīvu "Gaisma līgo Latvijā", zīmes veidolā saredzamais "vainags"
simbolizē gaismu un sauli, bet "vainaga vijums" – radīšanas procesu. Šī izvēlētā simbola
atbilstību apliecina arī 1873. gada Dziesmu svētku karogā blakus "baltajam tēvam" atrodamais
aizsāktais ozollapu vainags."
Viņš arī izskaidro zīmes veidošanas principu: "Izmantojot jauno tehnoloģiju iespējas, senās
prasmes pārnesām uz digitālo vidi, kurā datora algoritms pārvērš katra lietotāja dziedājumu
unikālā skaņu un latvju rakstu zīmju vijumā. Savukārt internets nodrošina to, ka zīmes
veidošanas procesam nav ne skaitlisku, ne ģeogrāfiska rakstura ierobežojumu. Tādējādi šo zīmi
droši var uzskatīt arī par pirmo tautas radīto logotipu."
Skaņu augstuma, dinamikas gradāciju un latvju rakstu zīmju digitālais vijums veidojas,
dziedot kādu no interneta vietnē http://www.dziesmusvetki.tv/logo piedāvātajām 13
tautasdziesmām vai pašu izvēlētu "brīvo" dziesmu, kamēr īpaši izstrādāts datora algoritms
analizē skanējuma tonalitāti un konkrētos brīžos piešķir vainagam atbilstošu zīmju loku. Savu
zīmi iespējams radīt, dziedot vai spēlējot individuāli, ansamblī vai lielākā kolektīvā jebkurā
pasaules vietā, kur ir pieejams dators un internets.

Suntažu Kultūras namā
31. martā plkst.12.00 Lieldienu pasākums ģimenēm ar bērniem LIELDIENAS KLĀT. Zaķēni
Pauks un Šmauks aicina Tevi uz spēlēm un rotaļām. Ieeja uz pasākumu – viena krāsaina zaķa
ola!
Ogresgala Tautas namā
31.martā plkst.12.00 vokālais ansamblis Saime ar draugiem ielūdz uz Lieldienu koncertu
SPĪDI NU, SAULĪTE, LIELDIENU RĪTĀ! Pēc koncerta šūpošanās, spēles un darbošanās pie
Tautas nama.
Ciemupes Tautas namā
31.martā plkst.12.00 pie Ciemupes 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.
Lauberes Kultūras namā
31.martā plkst.21.00 PAVASARA BALLE. Spēlēs grupa Vilx no Smiltenes. Pieteikties līdz
26.martam, līdzi jāņem "groziņš". Biļešu cena Ls 3.50
Laukumā pie Madlienas Kultūras nama
31. martā plkst. 8.00 LIELDIENU TIRGUS. Aicināts ikviens pirkt un pārdot gribētājs!
Madlienas Kultūras namā
1. aprīlī plkst 13.00 Lieldienu pasākums senioriem.
Ogres Kultūras centrā
1. aprīlī plkst. 11.00 Mazajā zālē mazo vokālistu konkurss OGRES NOVADA CĀLIS 2013.
Biļešu cena gan lieliem, gan maziem Ls 0,70
Ogres Vēstures un mākslas muzejā
1. aprīlī plkst. 12.00 aicinām vecākus ar bērniem uz LIELDIENU SVINĒŠANU. Lieldienu
zaķis Oliņš-Boliņš svinīgi atklās ar mēbelītēm papildināto bērnu rotaļu stūrīti. Tā kā muzejā
šobrīd apskatāma izstāde “Kaķu laiks”, šajās Lieldienās kopā ar zaķi Oliņu-Boliņu atcerēsimies
arī par kaķiem – bērnu stūrītī būs pieejamas īpašas kaķu darba lapas krāsošanai un uzmanības
pārbaudīšanai. Mazliet pēc plkst. 12.00 muzeja ekspozīcijā skatīsimies Rozes Stiebras
multfilmu “Kaķīša dzirnavas”. Pēc tam zaķis aicinās izkustēties laukumā pie muzeja, kopā ejot
rotaļās, spēlējot spēles un šūpojoties. Aicinām bērnus ņemt līdzi mājās krāsotās olas, lai ar tām
piedalītos konkursā. Atnestās oliņas balsošanai un vērtēšanai izliksim jau plkst. 12.00, bet plkst.
14.00 paziņosim konkursa rezultātus un apbalvosim skaistāko, neparastāko, asprātīgāko,
apaļāko u.c. olu krāsotājus.

LAIŽAM OLU OGRES UPĒ. Ogres upe šogad piedzīvojusi bargu ziemu – ūdens aizsala
decembrī, Ziemassvētkos strauji cēlās ūdens līmenis un 2013.gada pirmajā dienā izgāja ledus. Tagad upe
aizsalusi otrreiz. Šogad Lieldienās biedrība “Mazais dambītis” upes straumē vai pa ledu plāno palaist
simbolisku OLU (1,5 x 2 m). Ikviens pilsētas iedzīvotājs aicināts raudzīties uz OLAS ceļu Ogres upes
straumē no abiem krastiem. OLA savu ceļu sāks pie pirmā dambīša. Vērojot OLAS ceļu, aicinām iedzīvotajus priecāties par Lieldienām un vienlaikus arī padomāt, kur pavasarī sakopt savas upes krastus un turēt
tos tīrus vasarā. OLAS autori ir divi pilsētas iedzīvotāji, kuri dzīvo pie Norupītes ietekas Ogres upē – Valts
Bērziņš un Gunārs Platpīrs. Aicinam Jūs 31.martā plkst.15.00 piedalīties OLAS ceļā pa Ogres upi.

Foto no ogresfakti.lv

LIELDIENAS KLĀT

Dzied Latvijas Kordiriģentu koris, diriģē XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku
virsdiriģents Mārtiņš Klišāns
Iedziedāšanas process ir vienkāršs: jāizvēlas dziesma, tad, sekojot norādēm, jāaktivizē
mikrofons. Ja būs izraudzīta tautasdziesma, tad pēc karaoke principa tiks parādītas notis un
vārdi; ja izvēlēta "brīvā" dziesma, tad katrs varēs dziedāt, ko vēlas. Zīmes veidošanai
nepieciešams aptuveni 20 – 30 sekunžu garš dziesmas fragments, lai datorprogramma spētu
izanalizēt nošu augstumu, dinamikas intensitāti un tempu konkrētajā brīdī. Analīzes rezultātā
īpaši izstrādāts datora algoritms "uzvij" lietotājam unikālu vainagu, kura lokos izkārtotas
septiņas latviešu tradicionālās zīmes. Katra zīme atbilst kādai no septiņām notīm, piemēram,
Dieva zīme – do, Māras zīme – re, Laimas zīme – mi utt.
Iegūto zīmi var saglabāt, sūtīt pa e-pastu, izdrukāt, ievietot sociālajos tīklos, likt uz apģērba,
automašīnas, tā apliecinot savu piederību Dziesmu un deju svētkiem.
Prezentācijas laikā savu zīmi ar latviešu tautasdziesmas "Vai tā mana vaina bija" vādiem iedziedāja Ogres Kultūras centra vokālā grupa Anima Solla. Virsdiriģentu trio – Jānis Ērenštreits,
Ivars Cinkuss un Gints Ceplenieks – izvēlējās dziesmu "Dziedat, meitas, vakarā", bet
"Panorāmas" trio savā 55. dzimšanas dienā zīmē pārvērta dziesmu "Viss nāk un aiziet tālumā."
Jau 20. martā savu Dziesmu un Deju svētku zīmi bija izveidojuši apmēram 3000 cilvēku.
Inta Kārkliņa

21. aprīlī
Pavasaris un Mākslas diena 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
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Konkursa "Kur saulīte rotājās" rezultāti
Uz 2. kārtu tiek izvirzīti
Ogres Valsts ģimnāzija
Marta Ivane, 9.kl., SAULE LĪGO NAKTS UGUNĪ (pedagoģe Sanita Nikitenko)
Ričards Eglītis, 7.kl., Ralfs Neimanis, 8.kl. SAULE – ACS – ZEME (Rolands Bučkovskis)
Raivita Razgale, 8.kl., MANAS SAULES – PASAULES ( Sanita Čiekure)
Dominika Kovale, Arta Zverova, Annija Bulmeistere, 8.kl., NOIET SAULE VAKARĀ,
IEKRĪT ZELTA LAIVIŅĀ (Sanita Čiekure)
Jaunogres vidusskola
Sofija Lukjanska, 8.kl., SAULE – DZĪVĪBAS SIMBOLS (Irina Solovjova)
Ogres 1. vidusskola
Ieva Andersone, 12.kl., NEGULI, SAULĪTE, ĀBEĻU DĀRZĀ (Vita Beikerte)
Ogres sākumskola, Roberts Sisenis, 1.kl., Alise Ničipurova, 1.kl., Beāte Bērziņa, 3.kl., Liene
Liše, 3.kl., SAULES RATS (Iveta Razgale)
Skolēnu grupa, 4.-6.kl., DZIMTAIS KRASTS (Laila Misuļina)
Madlienas vidusskola
Roberta Atraste, 8.kl., SAULES MĀJA (Inta Putniņa-Cīrule)
Laura Jēgere, 11.kl., 4 SAULAINIE MACIŅI (Inta Putniņa-Cīrule)
Dagnija Cinīte, 8.kl., 2 SAULAINIE MACIŅI (Inta Putniņa-Cīrule)
Suntažu vidusskola
Skolēnu grupa, 3. – 4.kl., ZIEMAS SAULĪTE (Linda Jēkabsone)
Suntažu internātpamatskola
Marta Valtere, 9.kl. (Gunta Būmeistare)
Antons Poplavskis, 5.kl. (Gunta Būmeistare)
Taurupes vidusskola
Oksana Deņisova, Emīls Oto Birģelis, Artūrs Ozoliņš, Dagnis Krūmiņš, Ilvars Aivis Freivalds,
4.kl., NORIET SAULE VAKARĀ (III) (Guna Daugule)
Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs
Patrīcija Sparāne, 4.kl., KĀRBIŅA – SAULES LAIVA (Gita Līkuma)
Skolēnu grupa, 2. – 4.kl., SPĪGUĻO, SAULĪT! (Sanita Čiekure)

Ogres novada kultūras un izglītības iestāžu teātru un literāro
uzvedumu skate Ogres Kultūras centrā 2013. gada 15.martā
Rezultāti
Jaunogres vidusskolas Vasarraibumi, izrāde “Assolj”, pēc A.Grīna motīviem, 146 punkti, I
pakāpe
Jaunogres vidusskolas Vasarraibumi, izrāde “Alise Brīnumzemē”, pēc L. Kerola motīviem,
134 punkti, II pakāpe
Ogres Valsts ģimnāzija, Dz. Briedis “Svētais karš”, 132 punkti, II pakāpe
Ogres 1. vidusskola, I. Ziedonis “Bērnība”, 123 punkti, II pakāpe
Ogres Kultūras centra Mazais teātris, J. Jurkāns “Gliemezītis riteņbraucējs”, 120 punkti, II
pakāpe
Ogres Kultūras centra Mazais teātris, Andris Zeibots “Liliju ezers”, 93 punkti, III pakāpe
Žūrijas komisija: Rita Smirnova – Ogres Kultūras centra vadītāja, režisore, Uģis Tīrums,
režisors, Guna Pūpēde, Izglītības un sporta pārvaldes metodiķe

Ogres novada 2.-4., 5.-9. klašu (I kārta) un jaukto koru skate
2013. gada 19. martā
Rezultāti
Suntažu vidusskolas,1. – 4. kl. koris (diriģente Inita Andževa), 40.3 punkti, I pakāpe
Ogres 1. vidusskolas2. – 4. kl. koris Tauriņi (Maira Līduma), 42 punkti, I pakāpe
Jaunogres vidusskolas 2. – 4. kl. koris (Natālija Miroļubova), 41.8 punkti, I pakāpe
Ogres sākumskolas 2.– 4. klašu koris (Laila Daudziņa), 36.9 punkti, II pakāpe
Ogresgala pamatskolas 1. – 4. kl. koris ( Inese Dudele) , 36.5 punkti, II pakāpe
Madlienas vidusskola, 2.–4. klašu koris (Iveta Mežajeva), 36.1 punkts, II pakāpe
Ogres 1. vidusskola jauktais koris Anima (Gunita Bičule), 44.9 punkti, I pakāpe
Uz II kārtu virzīti tikai 5. – 9.klašu kori
Ogres 1. Vidusskolas 5.– 9. klašu koris (Ilze Briede), 40.9 punkti, I pakāpe
Suntažu vidusskolas5.– 9. klašu koris (Inita Andževa), 40 punkti, I pakāpe
Žūrijas komisija: Līga Dziedātāja – diriģente, Ogres mūzikas skolas Kora klases vadītāja;
Evita Konuša – diriģente, Lielvārdes mūzikas skolas Kora klases pedagogs; Daina Čudare –
diriģente, Ogres mūzikas skolas Kora klases pedagogs

Ogres novada Kultūras un Izglītības iestāžu Skatuves runas konkurss
“Ievelc dziļā elpā savu Latviju!” 2013. gada 21. martā
Uz 2.kārtu tiek izvirzīti
Eduards Survilo, Ogres sākumskola, 1.kl., 46 punkti
Imants Ziedonis “Es, cilvēks, pasaulē”; Tautas pasaka “Kas tur mežā rībēja?”
Margarita Sēkliņa, Ogres sākumskola, 6.kl., 47 punkti
Ojārs Vācietis “Es atnācu pateikt”; Olga Lisovska “Uz manu tālo atmiņu...”
Lauris Ostrovskis, Ogres Valsts ģimnāzija, 10.kl., 48 punkti
Imants Ziedonis “Uz Uzbekiju...”; Gundega Repše “Brālis Ojārs Vācietis”
Nadīna Rutka, Ogres Valsts ģimnāzija, 12.kl., 48 punkti
Imants Ziedonis “Par ko es sapņoju”; Ojārs Vācietis “Gandrīz”

16.martā Valmieras Kultūras centrā notika XXV Vispārējo latviešu
Dziesmu un XV Deju svētku Vidzemes novada pūtēju orķestru skate
Ogres novada pūtēju orķestru rezultāti
Ogres novada Kultūras centra pūtēju orķestris Horizonts (diriģents Vilis Kokamegi, Dimitrijs
Grozovs), 44.53 punkti, II grupa
Madlienas pagasta kultūras nama pūtēju orķestris Madliena (Viesturs Lazdiņš), 39,67 punkti,
III grupa
Ogre novada Bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestris Ciemupe (Gunārs Freidenfelds), 34,00
punkti, III grupa

Der zināt
1. aprīlī TDA Ogre un VPDK Raksti dejo VEF Kultūras pilī, Rīgā
5. aprīlī deju studija Pīlādzītis dejo Jumpravā
13. aprīlī VPDK Aija dejo Skrundā
19. aprīlī deju studija Pīlādzītis dejo Lauberē
26. aprīlī Ogres, Lielvārde, Ķeguma, Ikšķiles novada Kultūras un Izglītības iestāžu deju
kolektīvu skate
1. maijā VPDK Raksti dejo VEF Kultūras pilī, Rīgā
5. maijā Ogres Tautas teātris piedalās Amatierteātru festivālā Liepājā
8. maijā Ogres apriņķa jaukto koru kopmēģinājums
25. maijā VPDK Aija piedalās koncertā “Salaspils kausam – 20”

trīs pried
siņš
ēs 4.maijā Ogres Kultūras centra Lielajā zālē nu jau desmito reizi
u
T

Ogrē 2013

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.

SVILPASTES IGAUNIJĀ
16. martā Igaunijā, Tallinā, Lindakivi kultūras centrā norisinājās I starptrautiskais dziesmu
un deju konkurss “Baltic Silver Swallow 2013”.
Ogres Kultūras centra bērnu vokālā studija Svilpastes no Igaunijas pārveda veselu birumu
diplomu un balvu – 4 Grand Prix (abas Svilpastu lielās grupas, solisti Toms Kalderauskis un
Krists Upelnieks, kam tikai 6 gadi). Ar godalgotām vietām atgriezās arī solisti Anna Baiba
Bidiņa, Matilde Trofimova, Evelīna Beitāne, Katrīne Zariņa, Liene Ģērmane un abas jaunākās
Svilpastu grupas. Grand Prix atveda uz Ogri arī A. Manguļa audzēkne Beāte Baumeistere, Ance
Merstere ir laureāte.
Prieks par visiem dalībniekiem! Bērni ļoti nopietni gatavojās un konkursā centās no visas
sirds! Tāpēc arī rezultāti neizpalika. Apsveicam!

Ceļojums mūzikā skolu jauniešiem!
26.februārī Liepājas Simfoniskais orķestris
kopā ar Ogres skolu jauniešiem un interesentiem
uzsāka ceļojumu pa piecām ievērojamākām
mūzikas lielvalstīm-Vāciju, Austriju, Krieviju,
Franciju un ASV. Bez šaubām, daudz par šim
valstīm jau zināms un daudz interesanta vēl
nāksies uzzināt. Koncertciklā, ko speciāli
jauniešiem šajā un nākošajā mācību gadā piedāvā
Liepājas Simfoniskais orķestris, redzēsiet un
dzirdēsiet izcilākos šo valstu komponistu un viņu
radītos mūzikas šedevrus, kas iegājuši pasaules
kultūras un mūzikas vēsturē un ar ko katram
izglītotam cilvēkam reiz dzīvē nāksies saskarties.
Mūsdienās šie slavenie skaņdarbi tiek iekļauti
kinofilmu un multiplikācijas skaņu celiņos, pat
datorspēlēs un mobilajos tālruņos. Lai gūtu kaut
nelielu ieskatu plašajā mūzikas pasaules
mantojumā, katrā no koncertcikla “Mūzikas lielvalstis” četriem koncertiem iepazīsimies ar jau
minēto piecu valstu dižākajiem pārstāvjiem un pazīstamākajām melodijām.
5.aprīlī ceļosim uz Ameriku. Šoreiz klausītāji dzirdēs gan dažādas populāras dziesmas un
melodijas no pasaulē pazīstamām animācijas un mākslas filmām, kā arī mūzikliem (”Hello
Dolly”, “Over the Rainbow”, “Singing in the Rain”, “New York, New York” u.c.), gan
amerikāņu maršu, baletu mūziku un džeza standartus.
Koncerta forma ir atvērta un interaktīva – tās ir koncertlekcijas, stāsti par simfonisko
mūziku. Ar bagātīgu vizuālo materiālu un saistošu stāstījumu koncertlekciju vadīs un diriģēs
pieredzējušais mūzikas pedagogs, diriģents Dzintars Jurgelaitis.
Uz brīdi aicinām aizmirst skaitļus, formulas, pierakstus, teorēmas un ļauties nelielam
ceļojumam mūzikā 5.aprīlī plkst.14.00 Ogres Kultūras centra Lielajā zālē!
Iveta Vēvere, LSO Sabiedrisko attiecību vadītāja

2013. gada 23. martā Ogres Kulturas centrā
notika Vidzemes zonas Latvijas vokālo ansambļu konkurss
Ogres novada vokālo ansambļu rezultāti
Pusprofesionālie vokālie ansambļi
Ogres Kultūras centra vokālā grupa Anima Solla (vadītāja Marīte Puriņa), 46,67 punkti, A
pakāpe
Sieviešu vokālie ansambļi
Suntažu Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis Svire (Inita Andževa), 38,00 punkti, II
pakāpe
Senioru vokālie ansambļi
Madlienas Kultūras nama senioru vokālais ansamblis Tik un tā (Pārsla Jēkabsone) 38,33
punkti, II pakāpe

2013.gada 24. martā kultūras namā “ Lielvārde” notika
Ogres apriņķa deju kolektīvu skate
Ogres novada deju kolektīvu rezultāti
JAUNIEŠU DEJU KOLEKTĪVI
B1 grupa
Ogres Kultūras centra TDA Ogre (vadītājs Edgars Tabors), 54,2 punkti, I pakāpe
B2 grupa
Lauberes pagasta kultūras nama JDK Spiets (Ingrīda Eglīte), 47,1 punkti, I pakāpe
C grupa
Ogresgala pagasta tautas nama JDK Ābeļzieds (EgitaTontegode), 43,9 punkti, I pakāpe
Madlienas pagasta tautas nama JDK Daina (Agnese Lepse), 43,6 punkti, I pakāpe
Ogres valsts tehnikuma JDK Soli (Daira Dāle), 41,9 punkti, I pakāpe
Meņģeles pagasta tautas nama JDK Strauts (Ilze Jankuna), 35,0 punkti, II pakāpe
VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVI
D grupa
Ogres kultūras centra VPDK Raksti (Edgars Tabors),56,1 punkti, Augstākā pakāpe
Suntažu pagasta kultūras nama VPDK Sunta (Skaidrīte Andževa), 52,9 punkti, I pakāpe
E grupa
Ogres kultūras centra VPDK Aija (Aija Zepa), 47,1 punkti, Augstākā pakāpe
Ķeipenes pagasta tautas nama VPDK Dandzis (Aiga Jermaka), 45,9, Augstākā pakāpe
Lauberes pagasta kultūras nama, VPDK Lustīgais (Ervīns Kaužens), 39,0 punkti, II pakāpe
Madlienas pagasta tautas nama VPDK Made (VēsmaValmiera), 38,3 punkti, II pakāpe
Taurupes pagasta tautas nama VPDK Taurupe (Daiga Rosicka), 36,1 punkti, II pakāpe
SENIORU DEJU KOLEKTĪVI
F grupa
Ogres kultūras centra SDK Ogrēnietis (Ināra Driksna), 47,9 punkti, Augstākā pakāpe
Suntažu pagasta kultūras nama SDK Suncele (Aiga Jermaka), 45,2 punkti, Augstākā pakāpe
Meņģeles pagasta tautas nama SDKSumulda (Ilze Jankuna), 45,1 punkti, Augstākā pakāpe
Ķeipenes pagasta SDK Ķeipene (Inese Daugaviete), 40,6 punkti, I pakāpe
Žūrijas komisija: Jānis Purviņš, Gunta Raipala, Zanda Mūrniece, Maruta Alpa, Taiga
Ludborža, Rolands Juraševskis, Gunta Skuja
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Ogres Kultūras centrā
Ogrē, Brīvības ielā 15, www.okc.lv. Informācija: diennakts dežuranta tālr.: 65024680,
biļešu kases tālr.: 65047740, e-pasts: kulturascentrs@okc.lv
Kases darba laiks no 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.
.

28.martā plkst.16.00 Lielajā zālē
Zaļajā ceturtdienā bērnu deju studijas Pīlādzītis koncerts ATCELTS!
1. aprīlī plkst. 11.00 Mazajā zālē
Mazo vokālistu konkurss OGRES NOVADA CĀLIS 2013.
Biļešu cena gan lieliem, gan maziem Ls 0,70
.

3. aprīlī plkst. 18.00 Kultūras centra 220. telpā
TLMS Saiva izstādes IETINIES ZINĀŠANĀS atklāšana.
.

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
.

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
.

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.
13.aprīlī plkst. 21.00 Deju zālē
Pēdējo reizi šinī sezonā! Atpūtas vakars DEJU LAIKS. Spēlē grupa Lifts /Rēzekne/. Biļetes
cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie galdiņiem, Ls 5, pasākuma dienā Ls 7
.

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

19. aprīlī plkst. 20.00 Lielajā zālē
Prāta Vētra un “Laima” dāvina koncertfilmas VĒL VIENA KLUSĀ DABA bezmaksas seansu
100 Latvijas pilsētās un novados. Ielūgumus uz seansiem meklējiet www.ekase.lv sadaļā
“Biļetes”. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar “Laima”, “Kinopunkts”, “Latvijas Pasts” un
“McĀbols”.
.

20.aprīlī plkst. 13.00 Lielajā zāle
8. senioru dāmu deju grupu festivāls VIZBUĻU PUTENIS.
.

21. aprīlī MĀKSLAS DIENA OGRĒ.
.

21. aprīlī plkst. 18.00 Lielajā zālē
Režisora Jāņa Norda jaunā spēlfilma MAMMU, ES TEVI MĪLU. Lomās: Kristofers
Konovalovs, Vita Vārpiņa, Matīss Livčāns, Indra Briķe. Dinamisks attiecību trilleris par
trīspadsmitgadīgu Rīgas skolnieku Raimondu un viņa māti. Kāda šķietami nenozīmīga piezīme
skolā iesāk piedzīvojumiem bagātu nedēļu. Raimonds aizbēg no mājām, iekuļas apšaubāmā
afērā ar lokālo prostitūtu, nonāk policijas redzeslokā un visbeidzot atrisina samilzušo konfliktu
gan ar mammu, gan savu labāko draugu. Biļešu cena Ls 2
.

23. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
MELO-M dodas turnejā pa Latviju, klausītājiem piedāvājot gan kompozīcijas no savas jaunās
mūzikas programmas, gan visu laiku labākos un populārākos skaņdarbus no grupas repertuāra.
Biļešu cena Ls 5, 7, 10
.

27. aprīlī no plkst. 9.00 laukumā aiz kultūras centra
PAVASARA GADATIRGUS. Tirgotājiem pieteikšanās no 15. līdz 25. aprīlim.
.

27.aprīlī plkst. 17.00 Lielajā zālē
TDA Ogre un draugu koncerts DEJO AR OGRES ZVAIGZNI. Biļešu cena Ls 1
.

28. aprīlī plkst. 16.00 Lielajā zālē
Rīgas Skolēnu pils teātris Zīļuks piedāvā izrādi KURTS ŠMORĒ, LAI ATPŪTINĀTU
GALVU. Bezmaksas ieejas kartes var saņemt OKC kasē.
.

30. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē Indras Reinholdes kamerbalets piedāvā modernā baleta
viencēlienu vakaru MĀSA PASAULE/PARĪZES DZIESMAS. Spilgtā un savdabīgā
horeogrāfija, kā arī emocionāli piesātinātā jauno dejotāju skatuves valoda aicinās skatītāju
ļauties līdzpārdzīvojumam un izbaudīt dejas mākslas maģiju. Biļešu cena Ls 3, 4, 5

Ogres Mākslas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 11
Informācija: tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
Līdz 6.aprīlim izstāde PAPĪS 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.
8. - 20.aprīlis. SAGATAVOŠANAS GRUPU BĒRNU DARBU IZSTĀDE. Skolotājas: Inese
Karpova, Astrīda Mazule un Žanete Žvīgure. Darba laiki: darba dienās 10-19; sestdienās
10-18; svētdien – brīvs.

3. aprīlī 18.00 Ogres Kultūras centra 220. telpā
TLMS Saiva izstādes IETINIES ZINĀŠANĀS atklāšana. Tajā būs redzami gan
gatavie izstrādājumi (segas, dvieļi, galdauti u.c. austas lietas), gan ar
aušanu saistītie darbarīki (ratiņš, tītavas, stelles utt.)
* * *
SATIEC SAVU MEISTARU! Ogres Kultūras centra 220. telpā:
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 plkst. 18.00 pa tālr.: 26313588 vai e-pastu: saiva.ogre@inbox.lv, norādot dalībnieka
vārdu, uzvārdu un vecumu.
TĀ IEGŪST VILNAS DZIJU. Pašiem mazākajiem ogrēniešiem, bērnudārzu un sākumskolu
audzēkņiem, iepriekš piesakot grupas apmeklējumu, iespēja praktiski piedalīties radošā
procesā par vilnu, dziju un aušanu. Pieteikties pa tālruni 26313588, piesakot sev vēlamo laiku
un dienu (no 8. līdz 12. aprīlim).

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv ‘
13.aprīlī plkst. 16.00 PENSIONĀRU BALLE. Viesosies Lēdmanes amatierteātris ar izrādi
Vienīgais vīrietis. Pieteikties pa tālr.: 65068716, 65068710, 65068734 līdz 5.aprīlim.
25. aprīlī plkst. 19.00 režisora Jāņa Norda jaunā spēlfilma MAMMU, ES TEVI MĪLU.
Lomās: Kristofers Konovalovs, Vita Vārpiņa, Matīss Livčāns, Indra Briķe. Dinamisks attiecību
trilleris par trīspadsmitgadīgu Rīgas skolnieku Raimondu un viņa māti. Kāda šķietami
nenozīmīga piezīme skolā iesāk piedzīvojumiem bagātu nedēļu. Raimonds aizbēg no mājām,
iekuļas apšaubāmā afērā ar lokālo prostitūtu, nonāk policijas redzeslokā un visbeidzot atrisina
samilzušo konfliktu gan ar mammu, gan savu labāko draugu. Biļešu cena Ls 1,50

Lauberes Kultūras namā
Informācija: tālr.: 65037321; e-pasts: valdapluge@inbox.lv
6. aprīlī plkst. 14.00 Lauberes amatierteātra Zīles pirmizrāde MELI pēc Ed.Vulfa lugas
"Meli" motīviem. Ieeja par ziedojumiem
12.aprīlī plkst. 14.00 LILIPUTU CIRKS no Ukrainas. Biļešu cena Ls 2

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
28. martā plkst. 17.30 Suntažu Ģimenes un jauniešu centra mākslas studijas, kultūras nama
Čaklo roku pulciņa, rotaslietu darinātāju un biedrības Suntalniece rokdabnieču izstādes
PUSTUMSĀ atklāšana. Organizatore – Gunta Būmeistare
30.martā plkst. 17.00 amatierteātra Sauja pirmizrāde A. Migla DIVREIZ ZAGTA
LĪGAVIŅA un 10 gadu dzimšanas dienas svinības. Biļešu cena Ls 1
7.aprīlī plkst. 12.00 Konkurss bērniem un jauniešiem ES PROTU, ES UZDRĪKSTOS! Vēl
var pieteikt savu dalību!Ieeja uz pasākumu skatītājiem Ls 1
13.aprīlī plkst. 18.00 kultūras nama vokālā ansambļa Svīre 10. dzimšanas dienas koncerts un
svinības kopā ar draugu kolektīviem. Ieeja uz koncertu Ls 1
19.aprīlī plkst. 20.00 “Kino punkta” akcija visā Latvijā. Grupas PRĀTA VĒTRA koncerta
videoversija uz lielajiem ekrāniem. Ieeja bez maksas!
27.aprīlī plkst. 20.00 brāļu Auzānu un slavenā Jersikas orķestra koncerts. Biļešu cena Ls 3

Madlienas Kultūras namā
Informācija: 65039166; e-pasts: elina.cilevica@ogresnovads.lv
12. aprīlī. plkst. 16.30 UKRAIŅU CIRKS bērniem. Biļešu cena Ls 2
13.aprīlī plkst. 21.00 ATPŪTAS UN DEJU VAKARS kopā ar grupu Vēja runa.
Biļešu cenaLs 5, lūdzam savlaicīgi pieteikt galdiņus kultūras namā vai pa tālruni: 65039166

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Informācija: Ogre, Brīvības iela 35, tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
Līdz 30.aprīlim. Ogres Centrālās bibliotēkas 85. jubilejā ar izstādi IESKATS
BIBLIOTĒKAS PASĀKUMOS tiek aizsākts novadpētniecības izstāžu cikls Bibliotēkas
vēsture fotogrāfijās – no jubilejas līdz jubilejai (2008-2013).
2.-17.aprīlis. Literatūras izstāde veltīta Pasaules veselības dienai VESELĪGS
DZĪVESVEIDS – MOŽAM GARAM

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
Līdz 3. maijam izstāde KAĶU LAIKS –
par spilgtākajiem kaķu vēstures notikumiem
Ogrē un tālu aiz pilsētas robežām.
Kaķu kultūrvēsture ietiecas tūkstošiem gadu senā
pagātnē. Šodien viņu pieglaudīgie kažociņi joprojām
izstaro to pašu cēlumu, ko Senajā Ēģiptē, kad kaķus
godāja kā dievus. Mainījies vien astaino sociālais
statuss – šodien par pierastu parādību pilsētās kļuvuši
tā saucamie miskastes un pagrabu kaķi. Kas zin,
iespējams, arī sarkanās švīkas, ko pa retam dabūjam,
mums tiek kā atgādinājums par viduslaikiem, kad
kaķus kā nelabā sabiedrotos dedzināja uz sārtiem
kopā ar raganām.
Arī Ogres pilsētā kaķim ir sava vēsture. Sākot no
apmešanās brīža vidējā dzelzs laikmetā Ķentes kalnā, (kas pat varētu būt pirmā arheologu fiksētā
kaķu apdzīvotā vieta Latvijas teritorijā!), turpinot ar neparastu kaķu vēstures pieturpunktu pagājušā
gadsimta 30. gados. 1936. gada laikrakstā “Ogres Ziņas” lasāms, “Jaunogrē kaķus nav brīv’ turēt.”
Pilsētas dome, sargājot kūrorta atpūtnieku sirdsmieru un kanārijputniņu dzīvības, aizliegumu turēt
kaķus iekļāvusi pilsētas saistošajos noteikumos.
Izstādē ar Ogres Vēstures un mākslas muzeja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja un Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja priekšmetiem rādīsim
spilgtākos kaķu vēstures mirkļus. Ļaujot apjaust, ka vēstures apslēptie kaķu piedzīvojumi Ogres
pilsētā lepni stādāmi blakus pasaules interesantākajiem un neparastākajiem faktiem. Izstāde būs
veltījums tiem, kas “kaķim zem tupeles” un pārējiem, kuru viedoklis kaķiem ir tikpat vienaldzīgs.
Santa Šustere, Ogres Vēstures un mākslas muzeja Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Gada izrādi meklējot
"Jums vajadzēja pirmo izrādi redzēt," Salaspils kultūras namā ienākušos paziņas (kaimiņus)
uzrunāja kāda sieviete un turpināja slavēt: "Visi smējās. Es arī – no visas sirds... Dikti feins
gabals bija!" Manuprāt, to vajadzēja dzirdēt arī Ogres Tautas teātra aktieriem un režisoram
Jānim Kaijakam, par kura veidoto iestudējumu – Franča Arnolda un Ernesta Baha komēdiju
"Taupības komisārs" – šie vārdi tika teikti. Jo tas bija papildu apliecinājums jau izrādes laikā
paustajai atzinībai – sirsnīgajiem smiekliem, aplausiem un līdzdzīvošanai varoņu aizrautīgajai
un meistarīgajai lavierēšanai mīlestības, savstarpējo attiecību, darba pienākumu, naudas un
pārpratumu labirintos. Tāpat apliecinājums, ka izrādes programmiņā paustā režisora vēlme ar
šo izrādi skatītāju izsmīdināt, "cik vien būs aktieru spēkos, ļaut aizmirst ikdienas rūpes un, ja to
nevar, tad vismaz likt par tām pasmieties", īstenota.

Pāri visam dejasprieks
Svētdien, 24. martā, kultūras namā “Lielvārde” notika Ogres deju apriņķa (Ogres,
Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novads) kolektīvu skate, vērtējot dejotāju gatavību
šīsvasaras Deju svētkiem. Savos iespaidos par skatē redzēto dalās žūrijas pārstāvji:
Latvijas Nacionālā kultūras centra dejas mākslas eksperte, svētku lieluzveduma projekta
vadītāja MARUTA ALPA, Deju svētku virsvadītāja un horeogrāfe TAIGA LUDBORŽA
un Deju svētku lieluzveduma "Tēvu laipas" mākslinieciskais vadītājs un horeogrāfs
JĀNIS PURVIŅŠ.

Dejo Aija

Izrāde “Taupības komisārs”

Līdzīga reakcija zālē valdīja arī, skatoties Suntažu kultūras nama amatierteātra Sauja
veidoto iestudējumu – Andreja Upīša lugu "Dzimumdienas rītā". Tās režisors Didzis Cauka
uzskata: "Ja latvietis par sevi var veselīgi pasmieties, tad tā ir vērā ņemama vērtība." Protams,
var pasmieties – ko labprāt arī skatītāji darīja. Taču var arī sajūsmināties, kā suntažnieki vārda
vistiešākajā nozīmē – vienā elpas vilcienā – izspēlēja dzimumdienas rīta nestās cerības un
pārpratumus, reizē ne naga melnuma nenoslēpjot no katra īstās dabas un rīcības motīviem.
Izrādei beidzoties un atskanot aplausiem, gandrīz visi zālē sēdošie reaģēja vienādi: "Kā? Jau
viss?!", jo šķita, ka aizritējis ne vairāk par 20 minūtēm, lai gan pulkstenis rādīja divtik.
Ar šīm abām izrādēm (Ogres TT un Suntažu Saujas), kā arī Salaspils, Mālpils un Zasas
amatierteātra iestudējumiem svētdien, 24. martā, Salaspils kultūras namā "Enerģētiķis" finišēja
reģionu skates un tika nosaukti finālskatei izvirzītie kolektīvi. Bet, kamēr Latvijas Nacionālā
kultūras centra apstiprinātā žūrija redzētos iespaidus pārvērta punktos un iegūtajās pakāpēs,
lūdzu viņus paraksturot Latvijas amatierteātrus kopumā.
Režisors Armands Ekštets: "Pirms iesaistīšanās šajā žūrijā, neesmu saskāries ar
amatierteātriem, tāpēc mans personīgais pārsteigums ir tas, ka šo teātru repertuārā ir tik daudz
latviešu dramaturģijas. Tas ir ļoti labi. Jo caur to arī skatītāji var satikties ar jau pazīstamiem
dramaturgiem un iepazīt pa kādam jaunajam, par kura eksistenci līdz tam nemaz nav zināts. Ne
mazāk priecē arī tas, ka darbojas daudz jauniešu, un mēs uz skatuves neredzam tikai to vienu
paaudzi, kas reiz uzsāka šo darbu. Turklāt tie ir jaunieši, kuriem šajā laikmetā var būt arī citas
intereses, citi eksistenciālie jautājumi un pat citas informatīvās bāzes. Taču, ja viņi izvēlas
amatierteātri un pat veido jaunus ansambļus, kuros ir tikai jaunieši, tas, manuprāt, ir
vispozitīvākais, ko es visā šajā amatierteātru kustībā redzu."
Režisors Valdis Lūriņš: "Raksturojot Latvijas amatierteātrus, es teiktu: izskatās labi, cerīgi.
Cilvēki turas, spēlē un vēlas to darīt. Man arī radies iespaids, ka kolektīvs, kuram ir, ko teikt,
vienmēr atrod patiešām vērtīgu un interesantu materiālu, kas viņam ir vistuvākais. Savukārt
kolektīvs, kuram ir savs viedoklis par to, kas ir amatierteātris, bieži vien paņem to, ko spēlējuši
citi un taisa kaut kādas kopijas. Taču īsti radošie prot sameklēt ļoti dažādus materiālus.
Manuprāt, tas lielā mērā saistīts ar domāšanu. Ja pārkāpsim stereotipu, ka mēs tikai
"uzspēlēsim teātri", un pieliksim klāt savu domu, ienesīsim kaut ko jaunu šajā teātrī (vienalga,
pareizu vai nepareizu), tas būs mūsu ceļš, un uzreiz kaut kas radošs. Atcerēsimies, piemēram, to
pašu bieži spēlēto Blaumani: tur, kur ir radoša attieksme, tur, kur cilvēki darbojas no sirds un
īsti, dažkārt pat mazas miniatūras pārvēršas lielos brīnumos pozitīvā nozīmē. Un top izrādes,
kurās liekas pazūd sienas, un ienāk liela elpa."
- Kā vērtējat Ogres novada kolektīvu sniegumu skatē?
Žūrijas pārstāve, LKA Audiovizuālās un skatuves mākslas teorijas studente Ilze Lūka:
"Suntažu amatierteātra Sauja iestudētā komēdija "Dzimumdienas rītā" man patika. Uz
skatuves viss ritēja viegli, raiti un, kad beidzās, likās: vai tas ir viss? Manuprāt, veiksmīgs
iestudējums. Ja nu vienīgi mazliet pietrūka muižas ļaužu viltības, tad tēli būt vēl interesantāki.
Taču īstenībā es sēdēju un izrādi baudīju, un tās 40 minūtes pagāja ātri."
Armans Ekštets: "Labi nospēlēja suntažnieki, viss notika ļoti raiti, un galvenās lomas
atveidotājs (aktieris Valentīns Žalkovskis – I. K. ) ir liels malacis. Viss ansamblis ir kolorīts."
Valdis Lūriņš: "Ļoti labu iespaidu atstāja Ogres Tautas teātra izrāde, režisora Jāņa Kaijaka
veidotais "Taupības komisārs". Var redzēt, ka ir ieguldīts rūpīgs darbs, ko liecina ļoti labais
aktieru sniegums. Turklāt šo aktieru ir daudz, un nevar nepamanīt, ka viņi ir nopietni
iedziļinājušies savu varoņu psiholoģijā un nespēlē "pa virsu" vien, neizrādās, kā nereti
komēdijās ierasts, bet pamato katru savu darbību un vārdu.
Jāņa izrādē ir daudz labu veikumu, un koptēls veidojas patīkams. Ogres teātris atstāj ļoti
stabilu iespaidu, un var tikai apbrīnot tos daudzos atbalstītājus, kuri viņiem nākuši palīgā, lai
šis iestudējums taptu. Turklāt šī izrāde ir arī ļoti labi plastiski nostrādāta, ne tikai dejās, bet arī
visā aktieru eksistencē uz skatuves. Izrādei ir ļoti labs temps un gaumīgi kostīmi. Par
iestudējumu var teikt tikai to pozitīvāko, ko tā arī pelnījusi. Un būtu jauki, ja viņi savu
"Taupības komisāru" turpinātu rādīt, gan priecējot skatītājus, gan pilnveidojoties paši, jo
aktieri, to spēlējot, uztrenē arī savu psihofizisko formu. Esmu pārliecināts, ka kontakts ar
skatītāju daudz ko iemāca."
Inta Kārkliņa

Maruta Alpa: "Svētdien Lielvārdē redzētais raisīja ļoti priecīgas emocijas un radīja lielu
pacilātību. Jo līmenis bija ļoti augsts. Un skaidri redzams, ka, lai sasniegtu tādu kvalitāti, ir
jāiegulda milzu darbs. Tas nav paveicams tikai divu pēdējo gadu laikā, kad visi kolektīvi
intensīvi gatavojas gaidāmajiem svētkiem. Tāpēc jāatskatās un jārunā par visu laiku, kopš
Ogres deju apriņķis atrodas Ilutas Mistres pārraudzībā. Plus vēl spēcīgas personības – kolektīvu
vadītāji. Tāpat iekšējā konkurence, bez kuras, protams, neiztikt, taču tā negremdē, bet gan ceļ,
rosina strādāt vēl un vēl, jo gaisotne ir radoša un labvēlīga. To ļoti labi manījām arī skates laikā.
Zālē valdīja svētku sajūta, un visi kolektīvi, uztraucoties par sevi, dzīvoja arī līdzi tam, kurš
konkrētajā brīdī uzstājās.
Noteikti gribu uzteikt augsto dejas kultūru, kāda bija vērojama jau sākot ar C grupu, kas
tomēr, salīdzinot ar pārējiem, ir iesācēji. Tā, piemēram, Ogresgala Ābeļzieds pārsteidza ar
stabilitāti. Arī vidējā paaudze priecēja. Var redzēt, ka Aija ļoti labi jūtas savā grupā, un
"Kreicburgas polka" sievām bija vienkārši brīnišķīga. Skatē piedalījās seši senioru kolektīvi –
bieži tik daudz senioru vienuviet negadās redzēt. Turklāt lieliski viņi visi bija. Spilgti izcēlās
Ķeguma dejotāji, tāpat Ogrēnietis ar īpašo cēlumu un godbijību. Tie visi bija priekšnesumi,
kurus žūrija varēja baudīt, aizmirstot par to, ka ir jāliek punkti un jārēķina punktu simtdaļas vai
desmitdaļas. Tā notiek reti, bet Lielvārdē to piedzīvojām.
Manuprāt, B grupas meistari un mākslinieki sagādāja daudz pārsteigumu gan mums, žūrijai,
gan, domāju, arī paši sev. Katrs kolektīvs ikvienā no dejām bija īpašs. Savukārt D grupā gan
Rakstu, gan Vēju krāsas bija ļoti spilgtas un prātā paliekošas.
Jā, arī dažas kļūdiņas pamanījām un uz tām norādījām, taču tās ir viegli labojamas. Arī tas, ka
dažiem kolektīviem (piemēram, Suntai) izlozē nelaimējās, un tādējādi atzīmes aiz komata
sarindojās mazākas kā citiem, nerada šaubas par to, ka dejotāji un vadītājs strādājis godprātīgi,
un kopējo līmeni arīdzan nemaina. Skatē Ogres deju apriņķis parādījās ļoti spēcīgs. Pa visām
vīlītēm spraucās ārā prieks par iespēju dejot kopā un lepnums par sevi: mēs varam. Mēs
satikāmies ar lielu, skaistu, sakoptu un talantīgu ģimeni. Esmu gatava visus kolektīvus iecelt
vispārākajā pakāpē."
Taiga Ludborža: "Viss skatē redzētais
ļoti patika un priecēja Taču īpaši – D grupas
kolektīvi. To vidū spilgtākais, piemēram,
Vēji, taču arī pārējie pozīcijas neatdeva.
Galvenais, manuprāt, bija dejotprieks un
azarts, ko ikviens apliecināja pārpārēm. C
grupas kolektīvu nebija daudz, bet tāpat
interesanti un spilgti, kuri droši varēs pāriet
uz B2 grupu, savukārt B2 varēs pāriet uz B1
grupu. Vislielāko emocionālo pārdzīvojumu
man sagādāja jauniešu deju kolektīvs
Jumpraviņa, kas dejoja manu deju "Ai, zaļā
Dejo Raksti
birztaliņa". Tā tiešām sildīja sirdi. Jo viens ir
tas, ko tu, horeogrāfs, izdomā un pārvērt deju rakstos, un pēc tam ieraugi uz skatuves. Taču šī
bija mana deja!
Ļoti iepriecināja arī visas skates gaisotne: kolektīvi atbalstīja viens otru, dzīvoja līdzi, turēja
īkšķus par savējiem, juta līdz arī tiem, kuriem ne viss izdevās kā būtu gribējies. Turklāt – dzīvoja
līdzi arī kolēģu veiksmei, nevis apskauda vai apstrīdēja."
Jānis Puriņš: "Es gribētu runāt ne tikai par Lielvārdē redzēto, bet kopumā par skatēs redzēto.
Mūsu žūrija ir vērtējusi jau vairāk nekā 350 kolektīvu visā Latvijā un secinājums ir ļoti
patīkams. Droši var teikt, ka šoreiz uz svētkiem kolektīvi ir gatavojušies vēl godprātīgāk un
cītīgāki nekā iepriekš un dejo ļoti labi. Tāpēc arī skates par skatēm īsti nemaz negribētos saukt.
Tie ir svētki, tā ir dejas, krāsu un rakstu daudzveidība, tā ir enerģija, emocijas, pārdzīvojums.
Tas ir spēks, lepnums un cieņa – cieņa pret tautas tradīcijām, cieņa pret deju, tautas tērpu... Un
pāri visam – dejotprieks, ko vārdos pat neiespējami aprakstīt. Tas viss bija redzams arī
Lielvārdē – uzstājās ļoti daudz labu kolektīvu. To arī gribu uzsvērt. Katrā no grupām ir kāds
visspilgtākais, bet tas nenozīmē, ka citi būtu sliktāki.”
Žūrijas viedokļus apkopoja Inta Kārkliņa

Biļetes uz Dziesmu un deju svētkiem
Pirmajās divās tirdzniecības dienās –
sestdien 6.aprīlī un svētdien 7.aprīlī –
"Biļešu Paradīzes" tirdzniecības vietas
(arī Ogres kultūras centrā)
strādās no plkst. 11.00 līdz 19.00.
Dejo TDA Ogre
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