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Gadus grūti izstāstīt

Pirmajā rindā no kreisās puses: S. Lāce, A. Klaucāne, J. Goldmane, J. Metlāne, I. Skrebele,
A. Pulkstene, D. Tribise, G. Sabļina. Otrajā rindā no kreisās puses: I. Virse, J. Mežjāne,
Ā. Murāne, A. Krecere, E. Juberte, I. Ikauniece, L. Dzelme, A. Žilvinska.
Ne reizi vien "Kultūras Ziņu" publikāciju sagatavošanā izmantoti Ogres Centrālās
bibliotēkas (OCB) sniegtie pakalpojumi. Arī ar tās ikdienu esam iepazīstinājuši un stāstījuši par
darbiniecēm, kuras visu paaudžu lasītāji un apmeklētāji jau tāpat labi pazīst. Tagad, atceroties
šīs sarunas, nevar nepamanīt, ka tās allaž ieturējušas apmēram vienu toņkārtu: prieku par savu
darbu un gandarījumu, ko tas sniedz, stāstus par katras dienas daudzveidību, atzinības vārdus
kolēģiem, reizē arī paužot vārdos pat grūti ietveramu misijas apziņu, esot vidutājam starp
apmeklētājiem un bibliotēkas piedāvātajām iespējām. Tāpat visās intervijās un atmiņu
fragmentos ikreiz pārsteiguši skaitļi – ne tik daudz pašu bibliotēku, kā tajos strādājošos
raksturojoši. Piemēram, saruna ar Bērnu literatūras nodaļas vadītāju Ivetu Skrebeli un galveno
bibliotekāri Aiju Pulksteni šā gada maijā. Abas Ogres bibliotēkā strādā jau 35 gadus.
Ne viens desmits vien
Jautrīte Mežjāne (pašreiz pilda direktores pienākumus) kopā ar kolēģēm saskaitījusi, ka
bibliotekāro darbinieku darba stāžs Ogres bibliotēkā vidēji ir 17 gadi, bet bibliotekārais stāžs
kopumā – 26 gadi. "Vidējais darba stāžs mūsu kolektīvā ir liels," viņa atzīst. Taču "darbu"
izstāstīt nav viegli, vēl jo sarežģītāk tāpēc, ka katrs gads šajā jēdzienā "ieaudis" dažādas nianses.
Turklāt šo gadu ir daudz.
Jautrīte pati, piemēram, bibliotēkā sākusi strādāt 1982. gadā. Vispirms bijusi bibliotekāre,
tad pārgājusi uz komplektēšanas nodaļu, sākumā bijusi redaktore, tad nodaļas vadītāja, pēc tam
kļuvusi par direktora vietnieci. Viņa joko, ka esot kā kaķis izstaigājusi visu ēku - tātad visus
bibliotēkas procesus labi iepazinusi.
Lasītavas vadītāja Gaļina Sabļina Ogrē strādā kopš 2005. gada janvāra un par šādu soli
izšķīrusies pēc 20 darba gadiem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB). Nosaukuma un
nozīmības ziņā prestižāku bibliotēku – Latvijas Akadēmisko bibliotēku (LAB) – pirms 12
gadiem pret Ogri nomainījusi arī Abonementa vadītāja un lasītāju klubiņa vadītāja Anna
Klaucāne. Pirmais desmits Ogres bibliotēkā šogad apritēs arī galvenajai bibliotekārei Līksmai
Dzelmei, kura pirms tam arī strādāja Rīgā. Nupat, septembrī, 35. darba gada slieksnim
bibliotēkā pāri kāpa Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja Janīna Metlāne, kura no
Ludzas rajona bibliotēkas uz Ogri atnāca 1995. gadā. Savukārt mobilās bibliotēkas – bibliobusa
bibliotekāre Ruta Iranoviča, gaiši smaidot, saka: "Es bibliotēkā esmu visu savu mūžu, un pēc
manas sejas jau var redzēt, ka šis mūžs ir garš..."
Nav divu vienādu dienu
Kad kopīgi mēģinām tikt skaidrībā, kas tad īsti ir tas pievilcīgais (kā magnēts piesaistošais,
iespējamos "mīnusus" un neadekvāto vērtējumu naudas izteiksmē nepamanīt liekošais)
bibliotekāra specialitātē vispār un Ogres bibliotēkā konkrēti, atbildes ir līdzīgas: "Darbs ļoti
interesants..." "Nav divu vienādu dienu..." "Ir prieks, ja izdevies cilvēkam palīdzēt..." "Mums
pašām nepārtraukti jāmācās..." "Bibliotekāra profesija ir viena no interesantākajām..."
Taču katra mana sarunu biedrene šo "patīk", "interesanti" un "labākā profesija" pamato,
lūkojoties no savu ikdienā veicamo pienākumu skatupunkta. Piemēram, Gaļina pauž prieku, ka
jauno tehnoloģiju ienākšana bibliotēkā lasītavu un tās sniegtos pakalpojumus pārvērtusi par
īpaši pieprasītiem, reizē liekot arī visiem tajā strādājošajiem "iet laikam līdzi un vienmēr apgūt
ko jaunu." Tāpat viņa un kolēģes pamanījušas, ka datoru noslogotība un apmeklētāju intereses
allaž raksturojušas visā Latvijā notiekošo. "Bija laiks, kad nāca gados jauni vīrieši un centīgi
studēja sludinājumus, meklējot darbu... Tāpat bija laiks, kad rindas pie datoriem bija daudz

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

garākas. Tagad noprotam, ka lielai daļai jauniešu tas ir mājās, un viņi pie mums datora dēļ nenāk.
Vērojam arī, ka arvien drošāk darbā ar datoru jūtas vecākās paaudzes cilvēki. Esam gandarīti, ka
varam viņiem šajā ziņā palīdzēt, jo jau vairākus gadus organizējam kursus. Pērn datoriemaņas
apguva 65 cilvēki, bet gribētāju allaž ir vairāk."
Lasītavas vadītāja arī neslēpj, ka mulsinot dažu lielo uzņēmumu attieksme, bibliotekārus
padarot par saviem "ārštata darbiniekiem". Protams, ieteikums klientam "Ejiet uz bibliotēku, tur
jums palīdzēs!" glaimo, taču saprašanās ar specifisku līgumu vai dokumentu nereti nav viegla.
Tomēr Gaļina saka: "Tu esi spiests visu laiku būt kā uz viļņa. Ja tu šeit strādā, tev ir jāspēj
cilvēkam palīdzēt. Nevar pateikt: "Es nezinu.""
Bet Anna Klaucāne, nomainījusi LAB pret Ogri, nešaubās, ka kopumā esot ļoti vinnējusi: "Ir
interesantāk. Lielajās bibliotēkās ir ļoti izteikta specializācija, tāpēc darbs ar laiku sāk šķist
vienmuļš. Kad atnācu uz šejieni, sapratu, ka darba ir ļoti daudz, ka tas ir krietni dinamiskāks,
daudzveidīgāks, turklāt ar cilvēkiem - kā jau pie apkalpošanas." Turklāt sešus gadus Anna vada
arī lasītāju klubiņu, kur katra tikšanās parasti izvēršas svētkos. "Mums, pieaugušo abonementā,
apmēram trešā daļa lasītāju ir tieši jaunieši: studenti, tehnikumu, profesionālo skolu audzēkņi un
vidusskolēni. Tāpat ar prieku vērojam, ka tie cilvēki, kuri jau bērnībā sākuši lasīt, to dara visu
savu dzīvi, un īpaši čakli lasītāji ir gados vecāki ļaudis. Turklāt viņu intereses ir ļoti daudzpusīgas. Ja iznāk laiks parunāties, temati ir dažādi. Vienīgi žēl, ka automatizācijas apstākļos arī
grāmatu izsniegšanas process ir ātrāks, un dažkārt cilvēki saka: "Jūs tagad tik ātri no mums gribat
tikt vaļā, nevar ne parunāties..."
Grāmatas un tehnoloģijas
Savukārt Janīna, atzīstot, ka viņas vadītās nodaļas nosaukums gan esot visai sarežģīts, atklāj,
ka īstenībā tā ir komplektēšana. "Mēs atbildam gan par grāmatu iegādi, gan par elektronisko
katalogu, ko veidojam visam rajonam, un arī novadpētniecības datu bāzi." Janīna arī neslēpj, ka
viņa visu laiku vēlējusies strādāt tieši komplektēšanas nodaļā, un, darba gaitas sākot, tā arī
noticis. Pirmos gadus Ogrē gan nācies pastrādāt abonementā, līdz vēlāk iegrozījies tā, ka viņa
tikusi komplektēšanā: "Biju ļoti laimīga. Mans sapnis piepildījās."
Kolēģes teikto papildina Jautrīte: "Strādāt komplektēšanā, tas ir specifisks darbs. Jebkuram
nemaz nav vēlmes un aicinājuma to darīt. Arī katrs tur nevar strādāt. Šajā darbā jābūt ļoti
precīzam – uz latu, uz santīmu, uz eksemplāru... Tas ir darbs ar dokumentiem. Tā ir atbildība." "Mūsu bibliotēkā visas kolēģes ir ļoti precīzas," turpina Janīna," ikviena cenšas savu darbu
padarīt nevainojami. Domāju, ka mūsu elektroniskais katalogs izskatās labi. Mūsu nodaļai arī ir
tā sajūta, ka šobrīd elektroniskais katalogs ir pamatu pamats. Jo no tā atkarīga gan uzziņa, gan
grāmatu izsniegšana, gan saņemšana. Ar šādu apziņu un atbildību mēs arī strādājam."
Par īpašu "pienesumu" bibliotēkai rūpējas arī galvenā bibliotekāre Līksma Dzelme, kuru
pārējās mīļi dēvē par Novadpētnieci. Tas viņas veiktā darba dēļ, jo oficiāli bibliotēkā šāda amata
nav, taču datu bāzē novadpētniecības sadaļa gan ir. "Iekļaujam tajā visus aprakstus par
publikācijām, kas atrodamas presē un veltītas mūsu reģionam un Ogres cilvēkiem, kuri sava
novada vārdu tālāk nesuši." Zinot, ka šādu populāru novadnieku ne mazums, noprotams, ka
darāmā pietiek. "Ogres novads, tāpat agrākais mūsu rajons, ir personībām bagāts, tāpēc gandrīz
katru dienu presē ir kas rakstīts par Ogri, Ikšķili vai Lielvārdi, un darba ir daudz." Paralēli tam
Līksma veido arī lasītavas izstādes. "Lasītavā ir ļoti interesanti strādāt, katra diena nāk ar
jauniem jautājumiem un paiet nemanot. Bet ir gandarījums, ka esi cilvēkam palīdzējis atrast
vajadzīgo informāciju."
Gandrīz tādiem pašiem vārdiem kā Janīna – par sapni un tā piepildījumu – runā Ruta
Iranoviča. Savulaik kā pirmā veikusi metodisko darbu Ogres bibliotēkā un braukājusi pa visu
rajonu, viņa tagad dara ko līdzīgu: strādā bibliobusā un atkal riņķo pa novadu. Taču īstais sapņa
piepildījums esot bibliotekāra darbs, kurā var iztikt bez datora. "Man tie datori ne visai...", viņa
atzīst un nopriecājas: "Tagad man ir pasaule bez datora. Ir tikai cilvēks un grāmata. Mēs ar
šoferīti aizbraucam, noteiktā stundā esam klāt un saprotam, ka esam gaidīti. Bibliobusā strādāju
divus gadus, bet gandrīz katru savu lasītāju jau pazīstu. Apmēram arī noprotu, kas interesē un
iesaku. Dažs pat atļauj man izvēlēties: "Jūs jau zināt, ko es gribu." Cilvēki ir dažādi, dažiem
gribas parunāties, citiem – ne. Vieni atnāk, sameklē savu grāmatu un aiziet. Ar citiem, ja laiks
atļauj, izrunājamies: šo lasīsim, bet to ne... Tā bija ļoti interesanta, bet par kādu citu vispār nevar
saprast, kāpēc tā ir tulkota un izdota... Jā, lielākā daļa čaklo lasītāju jau ir pensijas gados, taču
viņi ir ļoti zinoši un zinātkāri. Spēj tik piegādāt ko jaunu!"
Cildinājuma vārdi bibliotēkai
No pasen lasītā E. Gilberta romāna "Dzimtais akmens" man atmiņā palicis dialogs, kurā viens
no grāmatas varoņiem otram saka apmēram tā: "Parādi man, kā cilvēks no rīta iet uz darbu, un es
pateikšu, vai viņš šo darbu mīl." Runājot par Ogres Centrālās bibliotēkas darbiniecēm,
manuprāt, šāds jautājums nav pat jāuzdod.
"Tā jau ir diagnoze – strādāt bibliotēkā," precizē Jautrīte Mežjāne. "Parunājiet ar jebkuru no
mūsu meitenēm, visas teiks vienu un to pašu – diagnoze," piebalso Gaļina. "Mums ir ļoti labs
kolektīvs, lieliska, erudīta komanda," nešaubās Janīna. "Cilvēki ir ļoti pateicīgi, ka ar bibliotēkas
starpniecību var tik pie grāmatām un lasīt," uzsver Ruta. "Bibliotēka jau pati ir īpaša vieta, tāpat
ir prieks, ka vari dalīties savās zināšanās un citiem palīdzēt," saka Līksma. "Daudzi lasītāji saka:
bibliotēka, tā ir mūsu dzīvība. To dzirdēt ir liels gandarījums," atzīst Anna.
Inta Kārkliņa
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Festivālu vasara
Kā vēsta afiša, 28. septembrī plkst.18.00 tiekam aicināti
uz Ogres Tautas teātra iestudēto krīzes komēdiju "Taupības
komisārs". Tātad jaunā sezona sākusies! Bet kāda
amatierteātrim bijusi aizvadītā vasara? To jautāju režisoram
JĀNIM KAIJAKAM:
- Ļoti laba, darbīga. Lai arī iepriekšējā sezona beidzās jau
pavasarī, mūsu teātra priekškars, tēlaini izsakoties, tā īsti
nemaz neaizvērās, jo, sākot ar maiju, esam piedalījušies četros
festivālos. Latvijā tā ir iegājies, ka starptautiskajiem amatierteātru festivāliem raksturīgs divu gadu cikls, tāpēc tieši šogad
to bija tik daudz.
Iesākām ar festivālu Liepājā, kur parādījām savu "Trešo
vārdu", tad turpinājām Gulbenē un Balvos ar "Taupības
komisāru" un pabeidzām Limbažos ar "Trešo vārdu".
- Rīkotāji kolektīvu uzaicina piedalīties vai paši
piesakāties?
- Vienmēr ir iespēja pieteikties pašiem. Taču Ogres Tautas
teātris jau daudzviet ir uzstājies, tātad ir pazīstams, un arī šajos
festivālos mēs tikām uzaicināti piedalīties. Bet jaukākais ir tas,
ka mēs atkal saņēmām uzaicinājumus piedalīties nākamajos
festivālos.
- Lūdzu, paraksturo katru šovasar notikušo festivālu un
pastāsti, kā Ogres kolektīvam veicās!
- 5. Baltijas amatierteātru festivāls "Te un nekur citur" notika maija sākumā Liepājā. Tajā
kopā ar latviešu kolektīviem uzstājās arī lietuviešu un igauņu amatierteātri, un izrādes vērtēja
starptautiska žūrija – trīs Latvijas pārstāvji un Klaipēdas Universitātes Mākslas fakultātes
docente. Mūsu iestudējums "Trešais vārds" ieguva skatītāju simpātiju balvu, bet Gundars Arājs
saņēma diplomu par veiksmīgu aktierdarbu.
Ļoti jauks bija 15. un 16. jūnijā Gulbenē notikušais festivāls ar interesanto nosaukumu
"Hepenings". Tajā piedalījās arī pūtēju orķestri, kas rūpējās par svētku gaisotni visā pilsētā.
Izvēlējāmies rādīt "Taupības komisāru", domājot to vairāk kā izklaidei piemērotu, bet,
piemēram, žūrijas pārstāvji – režisors Lauris Gundars un aktrise Anna Putniņa – to vērtēja kā
nopietnu izrādi un teica atzinīgus vārdus.
Tāpat priecājāmies par iespēju piedalīties Starptautiskajā klasiskās dramaturģijas festivālā
"Ķiršu dārzs", kas tradicionāli notiek Balvos un teātra ļaužu vidē ir ļoti populārs, jo allaž
piedāvā interesantus iestudējumus. "Ķiršu dārza" raksturīga īpatnība ir arī tā, ka tas orientēts uz
sadarbību ar netālu esošo Krieviju un Baltkrieviju, un, piedaloties kaimiņvalstu kolektīviem,
izrādes tika spēlētas latviešu, krievu un baltkrievu valodā. Žūrijā strādāja arī teātra kritiķe no
Maskavas - Jevgeņija Rozanova (viņa Balvos viesojās jau trešo reizi) un Maskavas Jaunā
aktiera teātra režisors un pedagogs Valērijs Šalavins. Rādījām savu "Taupības komisāru", un es
priecājos, dzirdot Rozanovas atzinīgos vārdus gan par augstvērtīgo māksliniecisko sniegumu,
gan komplimentus par gaumi un humora izjūtu, kuras citiem teātriem dažkārt pietrūkstot. Viņa
mūsu veikumu novērtēja daudz labāk, nekā es to biju gaidījis.
Arī Limbažos notiekošajam festivālam "Spēlesprieks" ir senas tradīcijas, jo tas teātra
kolektīvus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas pulcēja kopā jau trīspadsmito reizi.
Šoreiz festivāla saimniece, Limbažu Tautas teātra režisore Inta Kalniņa bija izdomājusi to
veidot kā vides izrāžu festivālu. Tāpēc neviens iestudējums netika spēlēts uz tradicionālās
skatuves, bet gan parādīts neierastākos spēles laukumos. Piemēram, tika izmantota agrākā filca
rūpnīca, kafejnīcas, pilsētas domes telpas... Visi režisori iepriekš brauca uz Limbažiem un
izvēlējās atbilstošāko telpu savai izrādei.
Mēs savu "Trešo vārdu" izdomājām parādīt pilsētas vecajā rātsnamā. Tas ir restaurēts, un
telpās dominējošie krāsu toņi labi saskanēja ar varoņu kostīmiem, tāpat rātsnamā esošās
mēbeles labi iederējās mūsu izrādē. Turklāt par skatuvi Limbažos kļuva divas telpas, taču
skatītājiem nevajadzēja pārvietoties no vienas otrā. Atverot lielās durvis, kas pārdalīja telpu,
spēles laukums mainījās, darbība turpinājās un ieguva dimensiju. Arī man pašam ļoti patika, kā
šī izrāde izskanēja. Sāku pat domāt, ka varbūt nākamvasar "Trešo vārdu" varam parādīt vēl kādā
Latvijas pilī vai muižā. Jo rezultāts bija interesants. Turklāt vairāk nekā puse skatītāju nevarēja
tikt telpā iekšā – vietas nepietika...
- Tātad var teikt, ka vasara kolektīvam nesusi radošu gandarījumu?
- Jā. Jo tieši skates un festivāli ir tie, kas amatierteātru kustību uztur pie dzīvības. Gados
vecākie aktieri nereti atceras, ka savulaik Tautas teātri devušies pat nedēļu garos izbraukumos
un pulcējuši pilnas zāles. Taču tagad vasarās brīvdabas estrādes pārpludina profesionālās
mākslas piedāvājums, jo daudzi vēlas redzēt savus iemīļotos seriālu varoņus "tuvplānā". Bet
mums šādas uzstāšanās iespējas un tikšanos ar skatītājiem dod festivāli. Jo zāle vienmēr ir pilna.
Mēs vērojam, ko dara kolēģi, viņi skatās mūs... Ļoti svarīga šo festivālu sadaļa ir profesionālās
sarunas.
- Tām laiks vienmēr atrodas?
- Atrodas. Gan pēc izrādēm tiekam visi saaicināti kopā, un tad žūrijas locekļi izsaka savas
domas, reizē dalot balvas un diplomus. Citviet notiek "apļveida" sarunas, kad tu nedrīksti teikt
"patīk" vai "nepatīk", bet redzētais ir jāvērtē. Tāpat ir iespēja runāt ar ekspertiem "aci pret aci".
Un tas tad arī ir kritērijs izrādei: vai nu tev jāskrien šim ekspertam pakaļ un kaut daži vārdi no
viņa jāizvilina, vai arī viņš pats nāk klāt un saka: "Es vēlos ar Jums parunāt". Tas jau vien kaut ko
izsaka.
Manuprāt, mēs šovasar labi nostartējām. Aktieri izdarīja to, kas viņiem bija jāizdara, un par
to kolektīvam ļoti liels paldies! Mani īpaši iepriecināja negaidīti augstais "Taupības komisāra"
novērtējums.
- Sestdien šis iestudējums atkal satiksies ar skatītājiem. Noprotams, ka ne visi ogrēnieši to
jau ir redzējuši, un, cerams, izmantos šo iespēju aiziet un noskatīties.
- Jā, gribam izrādi parādīt arī savās mājās. Mēs jau atkal aktīvi darbojamies, gatavojamies
jaunai izrādei, bet, kamēr nav nospēlēta gatavā izrāde, nav sajūtas, ka sezona būtu sākusies.
Manuprāt, tas ir svarīgi pašam kolektīvam: atkal atveras priekškars, atkal mēs spēlējam.
- Lai gan nekāda īsta pārtraukuma nav bijis...
- Cenšamies darbu pavisam nepārtraukt. Ja gadās lielāks pārtraukums, rodas sajūta, ka viss
jāsāk no jauna. Turklāt mēs jau pavasarī sākām darbu pie sava jaunā iestudējuma – Moljēra
"Skapēna blēdībām". Nospēlēsim "Komisāru", ķersimies darbam nopietni klāt. Gribam
turpināt mūsu tradīciju – katru gadu decembrī parādīt jaunu iestudējumu. Ceram, ka tas izdosies
arī šogad.
- Sarunas laikā tu ieminējies, ka kolektīvā derētu vēl kāds jauns aktieris. Vai tas nozīmē, ka
trupas sastāvs mainījies?
- Izmaiņas notiek laiku pa laikam, taču Ogres Tautas teātra kodols palicis nemainīgs. Bet
atkarībā no darba, ko iestudējam, var pienākt brīdis, ka ar tiem 10 vai 15 cilvēkiem, kuri teātrī
jau ir, nepietiek un vajag vēl kādu klāt. Turklāt amatierteātrī nevar uzreiz atnākt un spēlēt savu
lielo lomu. Ir jābūt augšanas procesam. Mūsu topošajā izrādē ir nelieli aktieriski uzdevumi, kas
varētu palīdzēt ieraudzīt jaunus cilvēkus, kas gribētu teātra mākslā sevi pārbaudīt. Skaidrs arī,
ka kolektīvam nepārtraukti ir jāatjaunojas. Tas ir dabisks process.
Ar režisoru tikusies Inta Kārkliņa

Taurupes Tautas namā
Informācija: nellija@taurupe.lv
5. oktobrī plkst. 13.00 Taurupes pagasta pārvaldes zālē Ogres fotokluba izstādes
TAURUPES CILVĒKI atklāšana.
No 1. oktobra darbu atsāk AMATIERTEĀTRIS, režisore Inta Antone; JAUKTAIS
VOKĀLAIS ANSAMBLIS, vadītāja Ligita Millere un VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU
KOLEKTĪVS, vadītāja Daiga Rosicka. Visos kolektīvos gaidām jaunus dalībniekus!

Madlienas Kultūras namā
Informācija: 65039166; e-pasts: elina.cilevica@ogresnovads.lv
MĀKSLINIECISKĀS PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI ATSĀK DARBU
Pūtēju orķestris MADLIENA, diriģents Viesturs Lazdiņš
Pirmdienās un piektdienās (Lielajā zālē) plkst. 19.00
PŪTĒJU ORĶESTRA MEITEŅU DEJU GRUPA, vadītāja Anna Krastiņa
Tikšanās 20. septembrī plkst. 19.00
Jauktais koris MADLIENA, diriģenti Jānis Taranda, kormeistars Rihards Bērziņš
Trešdienās plkst. 19.00
Vidējās paaudzes deju kolektīvs MADE, vadītāja Vēsma Valmiera
Otrdienās plkst. 20.00
Jauniešu deju kolektīvs DAINA, vadītāja Agnese Lepse
Pirmdienās un trešdienās plkst. 16.30
AMATIERTEĀTRIS, režisors Didzis Cauka
Trešdienās plkst. 18.00
Senioru jauktais vokālais ansamblis TIK UN TĀ, vadītāja Pārsla Jēkabsone
Ceturtdienās plkst. 14.00
LĪNIJDEJU KOLEKTĪVS, vadītāja Elita Kaužena
Pirmdienās un ceturtdienās plkst. 18.00
Bērnu deju kolektīvs LIENĪTE, vadītāja Vineta Tumane
Otrdienās, ceturtdienās plkst. 16.00; piektdienās plkst. 14.00
Maksas pulciņi:
VĒDERDEJAS, vadītāja Linda Mangule
AEROBIKA, vadītāja Baiba Basaraba
Otrdienās plkst. 18.00
Tikšanās 20. septembrī plkst. 19.00
TŪRISMA PULCIŅŠ, vadītājs Mārtiņš Ošs
Tikšanās 23. septembrī plkst 17.00
Laipni aicinām jaunus dalībniekus iesaistīties pašdarbības kolektīvos!

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Informācija: Ogre, Brīvības iela 35, tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
1. augusts – 15.oktobris. Novadpētniecības izstāžu cikla “Bibliotēkas vēsture fotogrāfijās –
no jubilejas līdz jubilejai (2008 – 2013)” izstāde MĒS UN BIBLIOTĒKA.
2. – 30.septembris. Izstāde SEPTEMBRA DZEJAS MOTĪVI. Jaunākā Latvijā izdotā
dzejas literatura.
2. – 30.septembris. Novadpētniecības izstāde IEPAZĪSTI OGRES SKOLAS!
18. oktobris – 15. novembris. Literatūras izstāde JŪRA – KOPĪGĀ UN KATRAM SAVA un
jūras noskaņas INESES VIRSES fotogrāfijās.
PAPILDINI LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS KRĀJUMUS!
Latvijas Nacionālā bibliotēka līdz 1. novembrim rīko akciju “Tautas grāmatu plaukts”. Tās mērķis
ir dot iespēju iedzīvotājiem piedalīties Nacionālās bibliotēkas jeb Gaismas pils satura veidošanā, dāvinot
bibliotēkai sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, lai to kopā ar dāvinātāja ierakstīto vēstījumu lasītu cilvēki
šodien un arī nākamajās paaudzēs.“Tautas grāmatu plaukts” tiks izvietots Latvijas Nacionālās bibliotēkas
jaunās ēkas ātrijā un sliesies piecstāvu mājas augstumā.“Tautas grāmatu plaukta” apjoms ir pāris desmiti
tūkstoši grāmatu. Akcijas rezultātā tiks ne vien piepildīts “Tautas grāmatu plaukts”, bet noskaidrota arī
nācijas mīļākā grāmata un autors. Grāmatu dāvināšana notiks visās Latvijas bibliotēkās līdz 1.novembrim.
Savukārt 2014. gada 18. janvārī akcijā sadāvinātās grāmatas “Grāmatu draugu ķēdē” ceļos no Latvijas
Nacionālās bibliotēkas vecās ēkas uz jauno, simboliski aizsākot bibliotēkas piepildīšanu ar iedzīvotāju
veidotu saturu.Akcijai tiek veidota interneta vietne www.tautasgramatuplaukts.lv. Interneta vietnē akcijas
dalībniekiem un citiem interesentiem būs iespējams iepazīties ar dāvināto grāmatu nosaukumiem,
autoriem, tautas grāmatu lasīšanas kanonu un citām ar akciju saistītām aktualitātēm.

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
28. septembris no plkst. 12.00 līdz 14.00
Veselīga uztura darbnīca ģimenēm ar bērniem VESELS ĒDIS!
Septembrī, sirds veselības mēnesī, lai jau savlaicīgi mudinātu bērnus domāt par veselīgu
uzturu un tā ietekmi uz cilvēka organismu, Ogres Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar p/a
“Dziednīca” aicina uz neparastu veselīga uztura darbnīcu ģimenēm ar bērniem. Darbnīcā
apgūsim ēdienu gatavošanas mākslu, apvienojot veselīgo ar garšīgo. Uzzināsim jaunus
paņēmienus neparastu garšu radīšanā, mācīsimies ēstgatavošanu no vienveidīga ikdienas
rituāla pārvērst aizraujošā notikumā. Jaunākie ēstgatavotāji tiks aicināti paši ar savām maņām
noteikt dažādas garšvielas, kopā pētīsim un atšifrēsim uz pārtikas produktu iepakojuma
rakstīto. Nodarbību vadīs labas garšas konsultante Vineta Āboliņa.
Pasākuma laikā apskatei būs atvērta aktuālā izstāde “Bērnība”, kurā par dažādu paaudžu
bērnības laiku vēsta spēles, rotaļlietas un fotogrāfijas no Ogres Vēstures un mākslas muzeja un
citām kolekcijām. Veselīga uztura darbnīcas desertā skatīsimies multfilmas no savu vecāku
bērnības. Pasākumā īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem! Ieeja bez maksas!
Santa Šustere, Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām Ogres Dzejas dienu apmeklētājiem, kuri ieradās
uz pasākumu Jaunogrē 12.septembrī. Diemžēl pasākuma norises datumu nācās mainīt uz
11.septembri tehnisku iemeslu dēļ, par ko savlaicīgi informējām gan “Ogrēnietī”, gan dažādās
interneta vietnēs.
Ogres Vēstures un mākslas muzeja darbinieki

Ogres Mākslas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 11
Informācija: tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
16. - 28.septembris. Ropažu Mūzikas un mākslas skolas RODENPOIS Mākslas nodaļas
audzēkņu darbu izstāde DARBI. Galvenā uzmanība izstādītajos audzēkņu vizuāli plastiskās
mākslas programmas nobeiguma darbos ir pievērsta cilvēkam un videi.
Mākslas nodaļas pedagoģes – Dace Grundmane, Eva Stāvere, Agnese Spridzāne un Līga
Slišāne – ir atradušas individuālu pieeju katram audzēknim, un rezultātā ir tapuši radoši darbi,
kuros redzama audzēkņu un pedagogu labā sadarbība. Izstādē parādīts arī darba process no
idejas līdz realizācijai materiālā.
Izstāžu zālē redzami šādi darbi: Lauras Jurikas “Skaņu burvība”, Madaras Ūdres
“Perspektīve”, Baibas Bukevičas “Ropaži 2007. Pavasaris”, Lindas Dzenes “Cilvēks un
nemierīgie ūdeņi”, Ērika Auzenbaha un Nila Graudiņa prezentācijas materiāli, Saivas
Bankavas “Ropažu Cīrulis”, Alises Vidžus “Alises brīnummati ” un Gabrielas Īviņas “Parks”
un citi. Izstāde apskatāma darbdienās no plkst. 10.00-19.00, sestdienās 10.00-18.00,
svētdienās-slēgts.
Mākslas nodaļas vadītāja Gunta Darbvare
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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
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
28. septembrī plkst. 18.00 Lielajā zālē
Ogres Tautas teātra krīzes komēdija E. Bahs, F. Arnolds TAUPĪBAS KOMISĀRS.
Režisors Jānis Kaijaks. Biļešu cena Ls 2
29. septembrī plkst. 12.00 Lielajā zālē
Valmieras kinostudijas izrāde bērniem SMURFIŅI UN ZELTA STATUETE. Šajā stāstā
rūķīši dosies meklēt zelta statueti. Ceļš, lai to atrastu, nebūt nebūs viegls, jo Gargamels ir ļoti
spēcīgs pretinieks, kurš arī vēlas iegūt zelta statueti. Biļešu cena Ls 2; 3
5. oktobrī plkst. 18.00 Mazajā zālē
Viktors Kozlitins KRIEVU ROMANCES. Skanēs dziesmas no kinofilmām, klasiskas krievu
romances un operas ārijas. Biļešu cena Ls 3
11. oktobrī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Īpašā ZELTA EKSPEDĪCIJĀ meklēt un atrast patiesās vērtības Latvijā dodas populārās
šlāgergrupas Baltie lāči un Apvedceļš kopā ar pūtēju apvienību Zelta taures. Optimisms un
dzīvesprieks, šarms un vīrišķība, muzikalitāte un jaunrade, dzirkstošs humors un mīlestība
skanēs veltījumā Latvijas klausītājiem. Biļešu cena Ls 4; 5; 6
12. oktobrī no plkst. 9.00 pļavā aiz Kultūras centra
RUDENS gadatirgus. Tirgotājiem pieteikšanās no 30.09. līdz 10.10.
13. oktobrī plkst. 16.00 Lielajā zālē
Liepājas Leļļu teātra izrāde, dziesmu spēle bērniem DIEGABUNDŽA. Režisore L. KaupužaEglinska. Celšanās, gulēt iešana, došanās uz bērnudārzu un atpakaļ, rotaļāšanās, iešana uz
parku, - visi šie ikdienišķie notikumi, kuri atkārtojas no dienas dienā, pieaugušajam var šķist kā
pelēka rutīna, savukārt bērna acīm tie atklājas kā milzīga piedzīvojumu jūra. "Diegadundža"
tas ir stāsts par kopābūšanu un mīļumu. Biļešu cena Ls 1
15. oktobrī plkst. 19.00 Mazajā zālē
Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība un Ogres danču klubs aicina uz EIROPAS
TRADICIONĀLO DANČU VAKARU. Tiks rādītas un mācītas folkloras dejas no Serbijas,
Francijas, Igaunijas, Melnkalnes un Latvijas. Ieeja bez maksas.
16. oktobrī plkst. 14.00 Lielajā zālē
TIKSIMIES MŪZIKĀ! Koncertcikls skolu jaunatnei /7.-12. kl./. Liepājas Simfoniskais
orķestris, diriģents Andis Veismanis. Muzikālos tēlos – Andris Ērglis.
Biļešu cena Ls 2, skolēniem, uzrādot skolēnu apliecību, Ls 1
Katrs komponists reiz bijis mazs zēns ar savu iedomu pasauli un vecākiem, kas bargāk vai mīļāk
audzinājuši topošo ģēniju darba dzīvei. Baha, Mocarta, Rimska-Korsakova un citu skaņražu
bērnības ainas kopā ar diriģentu Andri Veismani uzburs dziedātājs Andris Ērglis.
17. oktobrī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Pilnīgi jauna muzikāla komēdija normāliem cilvēkiem GRIBU BĒRNU! Laimīgi precējies
pāris Žanna un Artūrs nolemj, ka ģimenes laimi ir pelnījuši arī viņu neprecētie draugi, un
cenšas savest abus kopā. Diemžēl ir viena lieta, ar ko viņi nav rēķinājušies – Agneses un Lotāra
paniskās bailes atkal vilties mīlestībā. Vai Žannai un Artūram izdosies plānotais? Kā ieskaidrot
diviem cilvēkiem, ka viņi ir lemti viens otram? Lomās: Ģirts Ķesteris, Maija Doveika, Zane
Daudziņa vai Marija Bērziņa, Aldis Siliņš. Režisors Juris Rijnieks. Biļešu cena Ls 5; 7; 9
19. oktobrī plkst. 18.00 Mazajā zālē Jauniešu kora 1 gada jubilejas KONCERTS.
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, pasākuma dienā – Ls 7
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
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. Džilidžers. Lomās: Inese
Kučinska, Egons Dombrovskis, Kaspars Gods. Biļešu cena Ls 4; 5; 6
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
26. oktobrī plkst. 18.00 Mazajā zālē
Vokālās grupas Anima Solla 15 gadu jubilejas koncerts. Viesi – čehu vīru vokālā grupa
Gentlemen Singers.
27. oktobrī plkst. 16.00 Lielajā zālē
TRĪS ZVAIGZNES (Z. Muktupāvels, A. Ērglis, U. Roze). Programmā Imanta Kalniņa un Jāņa
Lūsēna dziesmas ar mūsdienu dzejnieku vārdiem. Biļešu cena Ls 4; 5; 6; 7
28. oktobrī plkst. 18.00 Mazajā zālē
Imanta Ziedoņa un Ojāra Vācieša VĒSTULES. Lasa Jaunā Rīgas teātra aktieri Kaspars Znotiņš
un Vilis Daudziņš. Jēkaba Nīmaņa mūzika. Biļešu cena Ls 2; skolēniem, pensionāriem Ls 1,50
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). Biļešu cena Ls 4; 5; 6; 7

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv ‘
Kolektīvi ļoti gaida un aicina jaunus dalībniekus, kuri vēlas radoši izpausties, atrast līdzīgi
domājošus un saturīgi pavadīt brīvo laiku.
RADOŠĀ DARBNĪCA. Otrdienās plkst. 18.00 2. stāva nodarbību telpā. Šajā sezonā pēc
jūsu izvēles varēs apgūt dažādas rokdarbu tehnikas, darbojoties ar visādiem materiāliem. Mūsu
radošajā un draudzīgajā pulciņā kopīgi varēsim realizēt savas idejas. Nodarbības ir bezmaksas.
1.oktobrī – auduma apdruka (līdzi jāņem krekliņš, ko apdrukāt)
8.oktobrī – piespraudes (pērlītes, organzas auduma gabaliņi, adata, diegs)
15.oktobrī – dekupāža
Jauktais vokālais ansamblis INVITA. Trešdienās plkst. 18.00 Mazajā zālē. Aicina
dalībniekus visās balsu grupās.
HATHA JOGA. Otrdienās plkst.19.00 Lielajā zālē. Nodarbībās nepieciešams ērts apģērbs
un paklājiņš.
---------------------------------------------------------------12.oktobrī plkst.16.00 SVECĪŠU VAKARS Ciemupes kapos.

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 265035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
Izbraukumi:
uz Latvijas Leļļu teātra izrādi UN ATKAL PIFS... Vecākiem ar bērniem. Pieteikties līdz
11. oktobrim pa tālr. 26190756.
uz Dailes teātra izrādi OŅEGINS 30. oktobrī plkst. 17.00 (biļetes jau pasūtītas).
12.oktobrī plkst. 14.00 SVECĪŠU VAKARS Ogresgala kapos

Krapes Tautas namā
Informācija: e-pasts: rudzutaks@inbox.lv
28.septembrī plkst. 13.00 tikšanās ar dzejnieci INESI TORU, gleznotāju SOLVEIGU
KĻAVIŅU un grāmatizdevēju ILONU VĪTOLU. Dziesmas ar I. Toras dzeju izpildīs dāmu
ansamblis Stari.Varēs iegādāties grāmatas un gleznas.

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
.

LAUBERES KULTŪRAS NAMS ATSĀK PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVU DARBĪBU
Bērnu deju kolektīvs BITĪTES – pirmdienās un trešdienās no 14.00 līdz 15.30 jaunākā
grupa; 16.00 - 17.30 – vecākā grupa (3. - 7. klase).
BĒRNU VOKĀLAIS ANSAMBLIS – otrdienās un ceturtdienās no 14.00 līdz 15.30 (nodarbības notiek skolā).
Vokālais ansamblis LAUBE – otrdien, 1.oktobrī plkst. 19.00, vadītāja Edīte Eglīte.
Audēju kopa NOSKAŅA – otrdien, 1.oktobrī plkst. 19.00, vadītāja Valda Plūģe.
Deju kopa LUSTĪGAIS – trešdien, 2.oktobrī plkst. 20.00 (vecums neierobežots), vadītāji
Agrita un Ervīns Kauženi.
BĒRNU DRAMATISKAIS PULCIŅŠ – ceturtdien, 3.oktobrī plkst. 15.30, vadītāja Alda
Račika
Amatierteātris ZĪLES – ceturtdien, 3.oktobrī plkst. 19.30, vadītāja Vineta Kazeka
Jauniešu deju kolektīvs SPIETS – piektdien, 4.oktobrī plkst. 19.00, vadītāja Ingrīda Eglīte
Visos kolektīvos aicinam jaunus dalībniekus! Sīkāka informācija pa tālr.: 27840990.

Mazozolu Tautas namā
Informācija: tālr.: 20013793; e-pasts:ingrida.gold@gmail.com
28.septembrī plkst. 11.00 MIĶEĻDIENAS TIRGUS. Programmā: dārzeņu un ziedu
izstāde, dažādu lauku un ne-lauku labumu pirkšana, pārdošana, Karlīnes Ķirbienes un Benitas
Burkānes uznāciens, danču un dziesmu lustes. Ieeja bez maksas
12.oktobrī plkst. 14.00 Taurupes amatierteātra izrāde – Rūdolfs Blaumanis KĀ VECAIS
ZEMĪTIS PAŠU NELABO REDZĒJA.

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
5.oktobrī plkst. 10.00 pie kultūras nama RUDENS GADATIRGUS. Tirgošanās pēc
vispārējiem tirgus noteikumiem. Vietu iepriekšpieteikšana kultūras namā (1m – Ls 1),
tālr.: 65037246, 29217856 darba laikā.
5.oktobrī plkst. 21.00 RUDENS BALLE ar grupu Galaktika. Galdiņu iepriekšpieteikšana un
izpirkšana līdz 3.oktobrim, cena Ls 5
SUNTAŽU KULTŪRAS NAMA PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI ATSĀK SEZONU
Koris SUNTAŽI, diriģents Andis Klučnieks, kormeistare Sandra Trasūne
Pirmdien, 7.oktobrī plkst. 19.00
.

Senioru deju kolektīvs SUNCELE, vadītāja Aiga Jermaka
Otrdien, 1.oktobrī plkst. 20.00
.

Ansamblis SVĪRE, vadītāja Inita Andževa
Trešdien, 2.oktobrī plkst. 18.00
.

Folkloras kopa SAULE, vadītāja Anda Ābele
Trešdien, 2.oktobrī plkst. 18.15
.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs SUNTA, vadītāja Skaidrīte Andževa
Trešdien, 2.oktobrī plkst. 20.00
.

Amatierteātris SAUJA , režisors Didzis Cauka
Ceturtdien, 3.oktobrī plkst. 18.00
.

Jauniešu deju kolektīvs SPĀRE, vadītāja Aiga Jermaka
Piektdien, 4.oktobrī plkst. 19.00
.

Kultūras namā darbosies arī biedrība SUNTALNIECE, audēju pulciņš SPOLE, jogas grupa,
rokdarbu pulciņš, pērļotājas, ārstnieciskās vingrošanas grupa.
Gaidām jaunus dalībniekus visos kolektīvos!!!
Informācija pa tālr.: 29145965 - Aiga, 29217856 - Dzidra
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Pulcējot kopā, būsim ieguvēji
Par Madlienas kultūras nama vadītāju kļuvusi aizvadītā gada februārī, Elīna Cileviča mantojumā
saņem jaunus vaibstus ieguvušu ēku un ne mazums atmiņu stāstu, kuros ilggadējās vadītājas
"Pārslas Jēkabsones laiks" pretstatīts sekojošo gadu pieklusumam un agrāk tik ierastās rosības
daļējam apsīkumam. Taču Elīna, tagad jau kā diplomēta speciāliste kultūras namā atgriezusies, ir
apņēmības pilna strādāt, lai Madlienas vārds atkal kļūtu sadzirdams visā novadā un ārpus tā.
"Daudzas Pārslas ieviestās tradīcijas ir dzīvojušas cauri laikiem, un nākamajiem šeit
strādājošajiem tās saglabāt nav viegli," atzīst Elīna. "Jo gadi iet, mainās cilvēku vajadzības, ir jāiet
laikam līdzi, jo, kavējoties pagātnē, attīstības nebūs. Tāds ir mans redzējums." Viņa arī neslēpj, ka
pieredzes bagātā priekšgājēja ir tas cilvēks, pie kura bieži vērsusies pēc padoma, un to arī saņēmusi:
"Mēs daudz esam runājuši par to laiku, kad Pārsla strādāja, un tā īstenībā ir vērtīga bagāža.”
Realitātē šī bagāža ir arī savulaik vērienīgais un lepnais kultūras nams, kas gadu nestajiem
pārbaudījumiem, kā liecina tā atjaunošanās, tomēr nav padevies. "Par to, lai šis nams funkcionētu,
tika domāts visu laiku, cik finansiālās iespējas ļāvušas, tas arī darīts. Paldies tiem cilvēkiem, kuri par
to gādāja!" šī Elīnas piebilde ir kā atbilde tiem, kuri joprojām gaida, lai atjaunots tiktu "viss un tūlīt".
Tāpat liela vērtība ir tie kolektīvi, kuri, līdzīgi 1965. gadā celtajai ēkai, par spīti ekonomiskās
situācijas radītajām grūtībām, nav zaudējuši sparu darboties un uztur spēkā mums daudziem tik
tuvās Dziesmu un Deju svētku tradīcijas.
Šis nams ir bagāts
Šovasar aizvadītajos lielajos svētkos Madlienu pārstāvēja pieci kolektīvi: jauktais koris
Madliena (diriģents Jānis Taranda), pagasta jauniešu deju kolektīvs Daina (vadītāja Agnese Lepse),
vidējās paaudzes deju kolektīvs Made (vadītāja Vēsma Valmiera), pūtēju orķestris Madliena
(vadītājs Viesturs Lazdiņš) un senioru jauktais vokālais ansamblis Tik un tā (vadītāja Pārsla
Jēkabsone). Turklāt ne viens vien no tiem var lepoties ar garu mūžu. Tā, piemēram, pūtēju orķestris
pērn nosvinēja savu 55. dzimšanas dienu, bet Made kāpa pāri 30 gadu slieksnim. Dziedošie seniori
šopavasar atskatījās uz 15 skanīgām sezonām, savukārt amatierteātris ar "Trīnes grēkiem"
demonstrēja sešdesmitgadniekiem neraksturīgu jauneklīgumu un azartu.
Jauno darba cēlienu uzsākot, vietējais kultūras centrs ikvienam dod iespēju sevi radoši
pilnveidot, izvēloties kādu no deviņiem pašdarbības kolektīviem un trim interešu pulciņiem. To
izmanto vairāk nekā 200 pašdarbnieku, un Elīna Cileviča saka: "Domāju, ka mēs esam bagāts
kultūras nams. Katrs var atrast savu vietu. Savukārt mēs esam gandarīti, ka cilvēkiem tas viss, tātad
arī mūsu darbs, ir nepieciešams." Tāpat viņa priecājas, stāstot, ka uz pirmo bērnu deju kolektīva
Lienīte mēģinājumu bija sanācis daudz mazo. Četrās grupās dejo bērni vecumā no 2 gadiem līdz pat
8. klasei. "Jauki vērot, ka tas ir vajadzīgs, jo ne jau visi vecāki var savus bērnus izvadāt uz pulciņiem
pilsētā, un tas arī prasa līdzekļus. Pie mums tie ir bezmaksas. Un mazais, sācis dejot tik agrā vecumā,
visticamāk kultūras namam līkumu vēlāk nemetīs."
Pirmā darba sezona Elīnai ļāvusi secināt, ka Madlienas piedāvātās iespējas šķiet saistošas arī
apkārtējo pagastu iedzīvotājiem. Tādējādi viņa apstiprina citviet novēroto, ka šāda kooperēšanās
visā Latvijā kļūst arvien pamanāmāka.
Šķēršļi, kas jāpārvar
"Tāda nu ir Latvijas realitāte," saka Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, "esam
mazs pagasts, un tāpat aizbraucēju netrūkst. Tāpēc katrs, kurš paralēli tiešajiem pienākumiem atrod
laiku dziesmai, dejai, teātrim vai orķestrim, ir visiem spēkiem atbalstāms un uzteicams. Un, jo
kolektīvam labāk veicas, jo vairāk to, kuri vēlas tajā darboties. Tad pat attālums, ko bieži gan min kā
iemeslu, netraucē. Tā, piemēram, mūsu pūtēju orķestrī spēlē mūziķi no Ogres, Ciemupes,
Lielvārdes, Ķeguma, Inčukalna, Rīgas... Tāpat daudzi dejotāji brauc no apkārtnes. Un gadās, ka pat
maršruta autobusa šoferītis, iebraucis Madlienā, noliek autobusu, atnāk uz mēģinājumu, tad skrien
atpakaļ, sēžas pie stūres un brauc tālāk."
Savukārt tas, ka mūsu valstī kultūra joprojām tiek svērta tikai materiālā ienesīguma svaros un
nozarei reiz samazinātais (atņemtais) finansējums pieaug tikai solījumos, rada vēl vienu šķērsli, kas
kopīgi pārvarams gan vietējai pašvaldībai, gan kultūras dzīves organizatoriem. Proti – jau esošie
kolektīvu un pulciņu vadītāji spiesti samierināties ar niecīgu atalgojumu, un šā paša iemesla dēļ
jaunus piesaistīt ir gandrīz neiespējami. Noprotams arī, ka dalībnieku un pat vadītāju netrūktu vēl
diviem jauniem kolektīviem, taču nav līdzekļu viņu atalgošanai. Pagasta pārvaldes vadītājs pat
ironizē: "Šajos budžeta apstākļos mums ir tā: ja mēs nolikvidētu visus pulciņus un atstātu tikai vienu,
tam vienīgajam arī naudas pietiktu. Tādējādi šis pašreizējais princips neveicina nekādu attīstību un
vēlmi darboties."
"Cik ilgi speciālists var strādāt tikai par "paldies"?" sarūgtinājumu neslēpj Elīna. "Mani ļoti
uztrauc tas, ka kultūras darbinieka veikums šajā situācijā tiek tik zemu novērtēts. Bez tā vadītāja,
kurš ienāk ar savu enerģiju, ar savām zināšanām, vēlēšanos strādāt, par radošu darbošanos kultūras
namā nevarētu būt ne runas. Un ļoti negribētos piedzīvot situāciju, ka kāds, tieši materiālo
apsvērumu spiests, pateiktu: zini, es to vairs nespēju darīt..." Arī pārvaldes vadītājs ir apņēmības
pilns rast pulciņu vadītājiem patstāvīgas štata vietas, kā tas bijis pirms novada izveidošanas, kas
nozīmētu arī pieklājīgāku atalgojumu. "Vairāki pulciņu vadītāji pie mums brauc no citurienes, un ja
viņu izdevumiem jāpiepluso ceļa izdevumi, var iznākt, ka kādam nemaz nav jēgas braukt šurp un
strādāt...", bažīgs ir Ojārs. "Es saprotu, ka šo jautājumu nevaram atrisināt mēs vieni paši – pagasts vai
novada pašvaldība – jāparādās arī valsts ieinteresētībai lauku rītdienā, kas bez kultūras klātbūtnes
nav iedomājama." Tajā pašā laikā viņi abi par pilnīgi absurdiem sauc laiku pa laikam pavīdējušos
priekšlikumus pašiem maksāt par iespēju dziedāt korī vai spēlēt teātri. "Ārzemēs šāds princips
darbojas, jo cilvēkiem ir vairāk līdzekļu, un viņi var atļauties maksāt par saturīgu sava brīvā laika
pavadīšanu. Mūsu situācijā pat liela daļa strādājošo diez vai varētu savā budžetā atrast latus šādām
vajadzībām, par pārējiem nemaz nerunājot."
Vārās mākslas katls
Jā, problēmu netrūkst, taču Elīnai arī optimisma pārpārēm, lai cerīgi teiktu: "Es ticu, ka
pamazītēm viss sakārtosies, un mūsu kultūras nams būs kā svētnīca visiem tiem, kuriem ir svarīgas

Amatierteātrim – 60. Pēc R. Blaumaņa lugas "Trīnes grēki” pirmizrādes.

Senioru jauktais vokālais ansamblis “Tik un tā” Dziesmu svētku gājienā.
garīgās vērtības un kuriem ir vajadzīga latviešu kultūra." Ceļu uz šo mērķi viņa redz arī kā kvalitatīvu
visu kultūras nama kolektīvu darbu un izaugsmi. To, ka pozitīvas pārmaiņas jau notiek, liecinājusi
viņas pirmā darba sezona, kas gan kultūras namam, gan kolektīviem bijis pārmaiņu laiks. “Pēc
gandrīz 30 gadu ļoti sekmīga diriģenta Dimitrija Grozova darba un pat kļūšanas par XX Vispārējo
latviešu Dziesmu svētku laureātiem, mūsu pūtēju orķestri sāka vadīt cits diriģents – Viesturs
Lazdiņš. Viņš jau ar pirmajiem soļiem ienāca ļoti mērķtiecīgi, enerģiski un strādā ar lielu prieku un
atdevi. Diriģents ir ļoti ieinteresēts savā darbā, tāpēc tā īpašā aura, kas allaž valdījusi kolektīvā, nekur
nav zudusi. Orķestris ir tas kolektīvs, par kuru šobrīd galva nesāp."
Otrs kolektīvs, par kuru kultūras nama vadītājai galva nesāp, ir vietējais amatierteātris, kurā Elīna
pati arī darbojas. "Vienu brīdi teātris bija tāds kā padzisis, paslēpies, bet nu, pateicoties režisora
Didža Caukas profesionālajam darbam un aizrautībai, ir atdzimis, un mums visiem par to ir liels
prieks. Pērn daudzus pārsteidza Pāvila Rozīša "Jaunās cepures" iestudējums, šogad skatītājus
priecēja Blaumaņa "Trīnes grēki". Ceru, ka mums arī skatē labi veiksies."
Kad režisors atceras savu pirmo ierašanos Madlienā, gandrīz vai rodas aizdomas, ka viņš joko,
sakot, ka teātri spēlēt vēlējies tikai pusotrs cilvēks (1 pieaugušais un pusaudzis)... Pēc tam domājis,
zvanījis un meklējis vēl kādu, ko piesaistīt. Tā, mēģinājumu pēc mēģinājuma, pulciņš paplašinājies.
"Mans pamatprincips ir viens," strikts ir Didzis, "lai aktieri noticētu tam, ko tu dari, izvirzītais mērķis
ir jānoved līdz galam. Nāc uz mēģinājumu sagatavojies, ieinteresē, piesaisti, virzi, ved. Ja ne, ej
prom! Cilvēkiem vajag sajust, ka viss notiek, ka mēs nevis stāvam pie sasistas siles un vaimanājam,
bet strādājam. "Jaunajā cepurē" spēlēja 8 cilvēki, bet tagad jau esam pie 20. Mēģinot "Trīnes grēkus",
kurā ir tik daudz vīriešu lomu, un strādājot ar tik lielu aktieru kolektīvu, pie sevis nodomāju: "Pag',
bet nemaz jau nejūt, ka puse Madlienas ir aizbraukusi..." Nu jau strādājam pie nākamā iestudējuma,
un aizrautība joprojām ir liela."
To, ka Madlienā cilvēki alkst pēc teātra, pamanījusi arī kopš vasaras strādājošā kultūras darba
organizatore Elīna Daugerte: "Pati esmu bijusi lieciniece, ka neviens pasākums šeit nav bijis tik kupli
apmeklēts kā teātra izrāde. Vārda vistiešākajā nozīmē gāza apkārt. Krēslu pat pietrūka. Tas vien
liecina, ka cilvēki, tostarp jaunieši, alkst pēc kultūras. Cilvēkus interesē teātris, tas priecē."
Gandarījumu pauž arī Didzis Cauka: "Te jau visapkārt darbojas teātri: Lēdmanē, Suntažos,
Ķeipenē, Lauberē... Visur. Tātad visi vārās tādā ārkārtīgi skaistā mākslas katlā, un tas ir ļoti
patīkami."

Pūtēju orķestra dalībnieka un mecenāta Viļņa Ezeriņa kunga 90 gadu jubilejas rīts
pie Madlienas Kultūras nama.
Celt latiņu augstāk
Salīdzinot ar jaunu elpu ieguvušajiem kolektīviem, koris, kuram tāpat garš mūžs plecos un skanīgi
gadi, kad sekmīgi konkurēts ar citiem dziedošajiem kolektīviem, pašlaik izskatās kā apjucis, noguris.
Pagurums pēc Dziesmu svētkiem nemaz nav tik reti sastopams, taču arī skates rezultāti ļauj
aizdomāties, vai jau tobrīd situācija nebijusi tāda pati. Dažiem pat šķiet, ka, "viss apstājies" brīdī, kad
no diriģenta posteņa aizgājis kori ilgi vadījušais Jānis Baltiņš. "Pēc 2008. gada Dziesmu svētkiem
notika neliela atdzimšana, jo pienāca klāt jauni dalībnieki," stāsta korī dziedošais pagasta pārvaldes
vadītājs, "bet pašlaik atkal ir tā, ka varētu būt labāk." Viņš arī sliecas domāt, ka kolektīva spēkos būtu
sapurināties, ja, pirmkārt, katram mēģinājumam tiktu izvirzīts noteikts uzdevums un, otrkārt, latiņa
tiktu celta augšup, nevis par labu pieņemts jau sasniegtais, neko vairāk neprasot un negaidot.
Protams, ka daudz nozīmētu jaunu balsu ienākšana, taču, visas iepriekš minētās problēmas (par
kultūru laukos runājot) atceroties, tas maz iespējams. Turklāt, kā pamanījis Ojārs, "šādos
daudzskaitlīgos kolektīvos dominē savs noteikts vecums, un citām paaudzēm tur nav interesanti."
Savu risinājumu iesaka Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas direktore Vita
Ervalde: "Varbūt atgriezīsimies tajos senajos laikos, kad bija apvienotais Meņģeles, Madlienas un
Taurupes koris?"
Ka šāda sadarbība iespējama, nu jau gandrīz 25 gadus rāda viņas vadītā Madlienas Mūzikas skola
un 15 gadus – Mākslas skola (par ko plašāk stāstīsim kādā no nākamajiem "KZ" numuriem). "Kad
apvienojās novads," turpina direktore, "es teicu, ka mēs jau sen esam apvienojušies. Mums taču 10
pagastu bērni mācās! Vieni paši mēs nepastāvētu un sen jau būtu nolikvidēti, jo mums tikai puse
audzēkņu ir madlienieši, pārējie atbraucēji. Manuprāt, ja esam kopā, tad varam pastāvēt, augt,
attīstīties, un Madliena tādējādi varētu veidoties par apkārtējo pagastu kultūras centru."
Ķeipene, Mazozoli, Taurupe ir arī Elīnas Cilevičas uzmanības lokā, kad viņa runā par savu lielo
sapni – kinoteātra atjaunošanu "Ne visi cilvēki var aizbraukt uz Rīgu, uz kinoteātri. Ja mēs viņus
pulcēsim ap sevi, būsim ieguvēji visi.”
Madlienas kultūras namā viesojusies Inta Kārkliņa
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