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SVEICAM OGRES NOVADA IEDZĪVOTĀJUS LATVIJAS VALSTS SVĒTKOS!
11. NOVEMBRIS – LĀČPLĒŠA DIENA
LĀČPLĒŠA DIENAS PASĀKUMI OGRĒ
Plkst. 17.00 – Ogres Mākslas skolas izstāžu zālē Jurģa Skulmes 85 gadu jubilejai
veltīta mākslinieka gleznu izstāde un tikšanās ar autoru V. A. Mocarta “Mazās nakts
mūzikas” gaismā.
Plkst. 18.00 – Ogres Kultūras centra Mazajā zālē koncerts TĒVIJAI.
Piedalās: koris Grīva (diriģentes – Maija Amoliņa un Evita Konuša, koncertmeistare Sarmīte Reneslāce) un viesi: komponists un pianists Pēteris Plakidis,
vijolnieks Dzintars Beitāns un čellists Ivars Bezprozvanovs.
Plkst.18.00 – orientēšanās sacensības LĀČPLĒŠA KAUSS (pulcēšanās Meža
prospekta un Mednieku ielas krustojumā, līdzi jāņem galvas lukturīši).
Plkst.19.00 – LĀPU GĀJIENS no Ogres Kultūras centra uz Brāļu kapiem
Turkalnes ielā (lāpas varēs saņemt pie Kultūras centra).
Piemiņas brīdis un zalvju salūts Brāļu kapos.

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
18. novembrī plkst. 12.00 izstādes VIENAS MĀJAS STĀSTS
atklāšana.
Izstāde par Grāveru dzimtas vasarnīcu Jaunogrē, Zilokalnu
prospektā 3, par tās iemītniekiem un viņu likteņiem. Šajā mājā kopā ar
vecvecākiem un vecākiem bērnības vasaras pavadījis mākslas
zinātnieks, gleznotājs Jurģis Skulme, kuram, tāpat kā Ogres pilsētai,
šogad aprit 85 gadi. Izstādē apskatāmie vasarnīcas priekšmeti,
dokumenti un fotogrāfijas reizē vēsta par visas Jaunogres vēsturiskās
apbūves pirmsākumiem.
* * *
Valsts svētku mēnesī muzejā apskatāms
Latvijas Brīvības cīņām veltīts stends, kurā eksponētas Latvijas
armijas piemiņas un atšķirības zīmes. Līdzās zemākiem militāriem
apbalvojumiem izstādīts būs arī Lāčplēša Kara ordenis un Lāčplēša
Kara ordeņa diploms, kuru 1922. gadā saņēma ogrēnietis Jānis
Sniedze (1895 – 1980).
Jānis Sniedze 1919. gadā no 12. līdz 15. novembrim atradās pulka
novērošanas punktā Rīgas Pēterbaznīcas tornī un uzrādīja divas
pretinieka baterijas, kuras mūsu artilērija iznīcināja. Par šo
varoņdarbu viņam tika pasniegts III šķiras Lāčplēša Kara ordenis.
Īpašais stends muzejā apskatāms visu novembri. Turklāt laikā no
11. līdz 18. novembrim muzejs ikvienam dāvina bezmaksas ieeju.

Labdarības akcijā “Eņģeļi pār Latviju”
Ogrē viesosies Eņģeļu ekspresis
Šī gada 9.novembrī plkst. 15.00 pie Ogres Kultūras
centra piestās Eņģeļu ekspresis, lai īpašā pasākumā atbalstītu
labdarības akciju “Eņģeļi pār Latviju” un aicinātu iedzīvotājus
pirms pārejas uz eiro ziedot mājās uzkrātās latu un santīmu
monētas cēlam mērķim – smagi slimo bērnu ārstēšanai. Uz
labiem darbiem ogrēniešus aicinās Latvijas Neatkarīgās
televīzijas ētera personība Edgars Barbaks, priekšnesumus
sniegs bērnu vokālā studija Svilpastes, vidējās paaudzes deju
kolektīvs Aija un mūsdienu deju studija Teixma, par svētku
noskaņu rūpēsies Swedbank un Rimi darbinieki.
“Šogad, pateicoties Swedbank un pašvaldību atbalstam, mums ir iespēja ar īpašu Eņģeļu
ekspresi doties uz tuvākām un tālākām Latvijas pilsētām, lai smagi slimu bērnu ģimenēs ienestu
cerību un spēku, lai satiktos un sajustos labi – dodot un palīdzot. Ziedojot sakrātās latu un
santīmu monētas, mēs katrs palīdzam kādai mazai sirsniņai veseļoties. Paldies visiem, kas
atnāks un kuru labie darbi ļaus piepildīt šo ģimeņu sapņus!” saka Katrīne Pasternaka, “Eņģeļi
pār Latviju” patronese.
Pašlaik fondā Ziedot.lv palīdzību lūgušas četras ģimenes no Vidzemes, kuru bērnu ārstēšana
nav tikusi iekļauta valsts apmaksātajos medicīnas pakalpojumos. Ģimenēm nepieciešams
atbalsts operācijas veikšanai ārvalstu klīnikā un rehabilitācijas programmu finansēšanai.
Ziedotā nauda tiks izmantota šo bērnu
ārstēšanai.
Plašāka informācija par Eņģeļu
ekspresi un tā viesošanos Latvijas pilsētās
pieejama interneta vietnē

Ogres Kultūras centrā

Tu esi Latvija
Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā

dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku Tu esi Latvija!
Ojārs Vācietis

18. NOVEMBRIS –
LATVIJAS 95. DZIMŠANAS DIENA!
.

OGRES KULTŪRAS CENTRĀ
18.novembrī plkst.16.00 Lielajā zālē

VALSTS SVĒTKU KONCERTS.
Solisti: Laima Lediņa, soprāns; Ilona Bagele, mecosoprāns; Raimonds Bramanis, tenors; Inese
Milzarāja, vijole. Kamerorķestris. Latvijas Filharmoniķi. Ogres novada kori – Ogre, Grīva,
Rasa, Suntaži, Madliena, Ogres KC Jauniešu koris. Diriģents Mārtiņš Ozoliņš. Programmu
vada Esmeralda Ermale. Ieeja bez maksas.
OGRESGALA TAUTAS NAMĀ
17. novembrī plkst. 18.00 svētku koncerts NEKUR NAV TIK LABI KĀ MĀJĀS.
Pēc koncerta plkst. 21.00 SVĒTKU BALLE –groziņu vakars kopā ar grupu Kreisais
pagrieziens.

CIEMUPES TAUTAS NAMĀ
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.

MAZOZOLU KULTŪRAS NAMĀ
15.novembrī plkst. 20.00 Latvijas Valsts gadadienas svinības

MUMS JĀBŪT GRAUDIEM LAIKA RUDZU DRUVĀ.
Programmā: Konkursa “Mazozolu sakoptākā sēta 2013” dalībnieku un laureātu sveikšana;
Svētku koncerts; Svētku balle, spēlē Juris Neretnieks (grupa Kolibri). Ieeja bez maksas.
ĶEIPENES TAUTAS NAMĀ
16.novembrī plkst. 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltīts
KONCERTS.
Piedalās Ķeipenes pamatskolas un pagasta amatiermākslas kolektīvi.
Plkst. 21.00 ATPŪTAS VAKARS
Kopā ar grupu Valters&Valters. Līdzi ņemam “groziņus”! Lūdzam vietas rezervēt iepriekš!
Ieeja bez maksas.

LAUBERES KULTŪRAS NAMĀ
16.novembrī plkst. 20.00 koncerts IR TĀDA ZEME – LATVIJA.
Koncertā piedalās kultūras nama amatiermākslas kolektīvi. Ieeja bez maksas.
18.novembrī plkst. 15.00 KONCERTS.
Piedalās Liepājas dziedošo aktieru ansamblis Aģenti: Edgars Pujāts, Armands Kaušelis,
Marģers Eglinskis. Ieeja bez maksas.

SUNTAŽU KULTŪRAS NAMĀ
17. novembrī plkst. 16.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienas un pagasta
apbalvojuma “Suntažu lepnums” ieguvēju GODINĀŠANAS PASĀKUMS.
Žorža Siksnas un Jelgavas tirkīza kora KONCERTS.

TAURUPES TAUTAS NAMĀ
17.novembrī plkst. 20.00 VALSTS SVĒTKU KONCERTS.
Pēc koncerta – BALLE, spēlē Maskačkas spēlmaņi. Ieeja bez maksas.

.

TAUTAS MĀKSLAS UN AMATU DIENAS

MADLIENAS PAGASTĀ

BALTĀ LAIPA

16. novembrī
Plkst. 13.00 Madlienas kapu kalniņā Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai
veltīts PASĀKUMS.
Plkst. 14.00 kinoteātrī dokumentālā filma SVĒTKU ANATOMIJA – aizkulišu stāsts par
valsts svētku gatavošanu. Režisors Askolds Saulītis.
Plkst. 18.00 Madlienas Kultūras namā svētku koncerts LATVIJA – TIE ESAM MĒS.
Ilggadējo Madlienas pagasta iestāžu darbinieku godināšana. Muzikāls sveiciens no leģendārā
latviešu estrādes dziedātāja Viktora Lapčenoka.
Plkst. 22.00 SVĒTKU BALLE. Muzicēs grupa Daugavieši. Ieeja bez maksas.

.
6., 7., 8. decembrī – izstādes
7. decembrī – tirdziņš, radošās darbnīcas,
koncerti, sadancošana
Pieteikšanās dalībai tirdziņā līdz 29.novembrim
tālr. 29437118, e-pasts: daina.raituma@okc.lv
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Aktīvi un darbīgi
Kā jau ne reizi vien teikusi, Ogres Goda pilsone
Kornēlija Lukševica savus dzīves gadus iedala trīs lielos
posmos: desmit gadi Tīnūžos, divdesmit pieci – trikotāžas
kombinātā, bet pēdējie (nu jau piecpadsmit un vairāk) – biškopībā.
Lai gan "Tīnūžu laiku" un gadsimta ceturksni kombinātā skrejošie
gadi arvien steidzīgāk bīda prom, pavisam ietīt atmiņu segā tos
neizdodas. Joprojām cilvēki ar prieku atceras Kornēlijas
Lukševicas aktīvo sabiedrisko darbošanos (līdzās tiešajiem
pienākumiem) Tīnūžos, tostarp jaunāko grāmatu piegādi, pašai tās
nesot no Ogres grāmatnīcas. Atceras arī to, ka viņai, strādājot
Ogres Trikotāžas kombinātā par direktora vietnieci, daudz
pamanāmāks kļuvis kombināta "pienesums" visas pilsētas
kultūras dzīvē. Gan koris dibināts (tas pats, par kuru savulaik
teikts "Tie, no triķīšiem", kā atceras diriģents Jānis Zirnis, un kurš
tagad lepni nes "Ogres" vārdu), gan katru gadu jūnijā estrādē
rīkota Vieglās rūpniecības darbinieku diena. Aktivizējusies arī
kombināta un pilsētas vadības sadarbība.
Taču pagājušajā mēnesī pienākusī 80. mūža gadskārta (22. oktobrī) Kornēlijas kundzi
pārdomām vai sarunai par tik tāliem gadiem nerosina. Par jaunāko posmu gan. Un tas kopš
1994. gada ir saistīts ar biškopību. Jau tagad viņa zina, ko Ogres un novada biškopji darīs
nākampavasar, nākamvasar... Zina, ka arī pati rūpēsies par savu zemīti un savām bitēm. "Visu
mūžu man bijusi svarīga cieņa pret tēva mājām, pret savu ģimeni, un es uzskatu, ka katram
latvietim savas tēva mājas ir jākopj un jātur godā. Katram latvietim ir jābūt savai zemītei."
("Ogres lepnums", 2009)

"Man pieder nodzīvotais laiks",
- saka Vija Vansoviča, Ogres goda pilsone un oktobra
jubilāre. Viņa arī neslēpj, ka, cilvēkam uzkāpjot tik augstā
mūža kalnā jeb 80. dzimšanas dienai atnākot (31. oktobrī),
lielāko prieku sagādā tas laiks, kad aktīvi strādāts un būts
cilvēku vidū. "Šie gadi mani ir bagātinājuši," Vijas kundze
saka arī par visiem 33 kino jomai atdotajiem gadiem, no
kuriem 24 aizvadīti Ogrē, strādājot par Ogres rajona
kinodirekcijas direktori. Jaunākās kinofilmas, tikšanās ar
filmu veidotājiem (režisoriem, operatoriem, māksliniekiem,
aktieriem), tāpat rakstniekiem un dzejniekiem (scenāristiem),
darbīgiem rajona un republikas ļaudīm – tāda bijusi ikdiena.
"Žēl, ka 1991. gadā šis skaistais laiks man beidzās...," viņa
nopūšas. "Kino darbā pavadītie gadi – tie ir mīlestība, viss,
kas lika ietrīsēties dvēseles slēptākajām stīgām. Kino – tā ir
jūtu pasaules māksla." ("Ogres lepnums", 2009). Tagad sirds
ikreiz iesāpoties, ejot garām vecajam kinoteātrim. "Būtu
vismaz nojaukuši, lai neduras acīs šis nesmukums..." Un,
atbildi negaidot, ievaicājas: "Vai tad tiešām kinoteātri nevienam vairs nevajag?" Tāpat sirds
iesmeldzoties, pamanot citas nebūšanas pašai tik mīļajā Ogrē, kura ir "tik skaista, zaļa un varētu
būt vēl skaistāka".
Šobrīd Vija Vansoviča spēku rod dabā un cilvēkos, kuri ir līdzās, un, lai gan dzimusi rudenī,
ļoti priecājas par pavasari un gaida to. "Man ir dārziņš Lašupēs, tur ir mana sirds. Priecājos, ka
varu būt klāt, kad tas atmostas pēc ziemas, kad no zemes lien ārā pirmie asni, kad viss uzaug,
uzzied. Priecājos, ka varu pati darboties, no rītiem pastaigāties un dzirdēt cīruli dziedam." Arī
par gadu līdzi nesto nogurumu un veselības ķibelēm viņa cenšas nežēloties: "Dzīve ir tāda, kāda
tā ir, nav tur ko gausties un sūroties. Ir jādzīvo un jādomā, ka kādreiz būs citādāk un daudz labāk.

Darini kalendāru 2014. gadam!
1. līdz 12. klašu skolēni aicināti iesaistīties konkursā "Darini kalendāru 2014" un,
izmantojot interaktīvo tāfeli, veidot zīmējumus par tēmu "Mana Rīga", godinot Rīgu kā Eiropas
kultūras galvaspilsētu 2014.gadā.
Labākie 13 darbi tiks iekļauti īpašā 2014. gada kalendārā, ko izplatīs kā Rīgas pilsētu
reprezentējošu dāvinājumu, tai raksturīgos vēstures un kultūras elementus tēlojot jauniešu
acīm.
Ikviens konkursa “Darini kalendāru 2014” dalībnieks savu zīmējumu aicināts iesniegt līdz
22. novembrim, augšupielādējot to interneta vietnē www.darini.lv. Tāpat šajā vietnē iespējams
iepazīties ar detalizētiem konkursa noteikumiem, zīmējumu noformēšanas un iesniegšanas
prasībām, žūrijas komisiju, kā arī aplūkot jau iesniegtos darbus un balsot par sev tīkamākajiem.
“Ikviena vēsturiski nozīmīga pilsēta, arī Rīga, ir dzīvotspējīga tikai tādā gadījumā, ja katra
nākamā paaudze tai piešķir jaunu elpu, nosaka tālāku attīstības virzienu. Tieši tāpat ir ar
izglītības vidi – interaktīvās izglītības tehnoloģijas ir veids, kā mūsdienīgi un skolēnus
iesaistoši runāt par būtisko. Tāpēc esam gandarīti jau otro gadu īstenot interaktīvo zīmējumu
konkursu “Darini kalendāru 2014”, kas būs mūsu dāvinājums Rīgai kā Eiropas kultūras
galvaspilsētai nākamajā gadā,” uzsver Aivars Gribusts, izglītības uzņēmuma “Lielvārds”
valdes priekšsēdētājs.
“Rīgas vēsturiskais centrs ir unikāla kultūras vērtība, kurai līdzīgas nav nekur citur pasaulē,
tieši tādēļ tā iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma saraktā. Konkursa ietvaros mēs aicinām
ikvienu paskatīties uz Rīgu plašāk, atrodot savas īpašās vietas vecpilsētā, jūgendstila mežģinēs
un koka arhitektūras siluetos. Vienlaikus ir būtiski iedziļināties Rīgas stāstā, pētot rakstus,
stāstus un notikumus, kas veido pilsētas vēsturi. Visbeidzot ir nepieciešams apvienot pilsētas
dziļumu un plašumu ar tehnoloģiju palīdzību, radot pašiem savus stāstus,” saka Baiba Moļņika,
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra vietas izpildītāja.
Skolēnu interaktīvo zīmējumu konkursu “Darini kalendāru 2014” jau otro gadu rīko
izglītības uzņēmums “Lielvārds,” uzņēmums “Lielvārds IT” un UNESCO Latvijas Nacionālā
komisija sadarbībā ar Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju un nodibinājumu “RĪGA 2014.”
Plašāka informācija par konkursu “Darini kalendāru 2014” www.darini.lv.

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!
Pa rudenīgajām debesīm ir aizslīdējuši pēdējie gājputnu pulki.
Ticējums teic, ka gulbji aizlido, atverot vārtus ziemai, bet man vajag...
Tikai vienu cīruli kas dāvā dziesmu,
Tikai mazu rudzu graudu,
Un es sevī pasmelšos spēku,
Un man nepietrūks dzīves liesmu.

Ļ.cien. Marta

Gavrilova!

Lai veselība, dzīvesprieks, cerība un izturība!
Paldies par kopā aizvadītajiem dziesmotajiem gadiem!
Noplūc kā puķes tās dienas,
Tas laiks, ko dāvājis tev.
Skaistākās ziedlapiņas.
Paņem un paturi sev.
Ogres Kultūras centra folkloras kopa Artava

Vēl nebijis pasākums Madlienā
Madlienas Kultūras namā 23. novembrī vēl nebijis pasākums – tiekas Madlienas pagasta
aktīvākie, darbīgākie ļaudis – no biedrībām, iniciatīvas un interešu grupām, kas ar brīvprātīgo
darbu rada vērtības arī citiem pagastu iedzīvotājiem un viesiem. Parādīsim padarīto,
informēsim interesentus par darāmo un rosināsim arī citus izdarīt izvēli aktīvāk darboties,
uzņemties iniciatīvu ideju realizēšanai, dosim iespējas līdzdarboties un domāt par tālāko. Būs
pieejamas radošās darbnīcas, atraktīvi organizāciju pasākumi gan telpās, gan ārā. Esam
uzaicinājuši sešas vietējās organizācijas, bet interešu un iniciatīvu grupas - krietni vairāk.
Varēsiet iepazīt daudzpusīgus darbošanās veidus sabiedrības labā Madlienas pagastā.
Tiek gaidīts ikviens, kam nav vienaldzīga Madlienas sabiedriskā dzīve, kas vēlas uzzināt,
apgūt ko jaunu, iepazīt savus līdzcilvēkus. Laiku pavadīsiet saturīgi, interesanti un atraktīvi.
Pasākuma norise.
No plkst.10.00 līdz 13.00 – prezentācija, iepazīšanās ar stendiem, ekspresintervijas ar
klātesošajiem, loterija, izklaides pasākumi.
No plkst.13.00 līdz 14.00 Rīgas Gospeļkora koncerts. Koncertā ieeja par ziedojumiem.
Plkst.14.10 NOSLĒGUMS kinozālē.
Kontaktinformācija:
Biedrības “Otrās Mājas” vadītāja, pasākuma administratore Lilija Paegle, tālr.: 26335364;
e-pasts: otrasmajas@inbox.lv. Pasākuma koordinatore Līga Bieziņa, tālr.: 26495997

Konferencē “Dziesmu un deju svētki Latvijas simtgadei” vienojas par
uzdevumiem, gatavojoties nākamajiem Dziesmu un deju svētkiem
Dziesmu un deju svētku galvenajam uzdevumam jābūt spējai
vienot latviešus Latvijā un pasaulē, tika secināts konferencē
“Dziesmu un deju svētki Latvijas simtgadei”. Pārskatīt un
skaidrot sabiedrībai virsvadītāju un virsdiriģentu, kā arī
māksliniecisko vadītāju izvirzīšanas kārtību, izstrādāt Dziesmu
un deju svētku nolikumu, sagatavot svētku tradīcijas
saglabāšanas un attīstības plānu 2014. – 2018. gadam – tie ir vieni
no būtiskākajiem uzdevumiem, kas izskanēja Latvijas Nacionālā
kultūras centra (LNKC) organizētajā konferencē, kas notika
30. un 31. oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā.
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktores vietniece Signe
Pujāte norādīja, ka nākamo svētku kontekstā īpaši aktuāls ir
infrastruktūras jautājums: “Lai mazinātu dalībnieku noslodzi un
palielinātu svētku pieejamību, ārkārtīgi būtiski ir risināt svētku norišu vietu kapacitāti.”
Tāpat 2018. gada Dziesmu un deju svētkiem veltītajā konferencē vienojās par to, ka svētku
repertuāru jāveido gan laika pārbaudi izturējušām vērtībām, gan jaundarbiem, kuru atbilstību
svētkiem ir būtiski stingri izvērtēt. Dziesmu un deju svētku kontekstā tika uzsvērta arī
starpsvētku pasākumu loma svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšanā. Svarīgi pievērst
lielāku uzmanību to prestižam un kvalitātei, kā arī apmeklētāju skaita palielināšanai.
Pamatojoties uz iedzīvotāju aptaujas datiem, kā arī konferencē izskanējušajiem viedokļiem,
kā viens no uzdevumiem tika izvirzīts 2013. gada veiksmīgās svētku komunikācijas prakses
turpināšana.
Svētku rīkotāji ir gandarīti, ka konference bija plaši apmeklēta, un to tiešraidē noskatījušies
vairāk nekā 1000 iedzīvotāju.
Konferences ieraksti pieejami:
http://www.youtube.com/watch?v=NYStJZLZKTw (pirmā diena),
http://www.youtube.com/watch?v=uyARHwcIkeA (otrā diena).

Der zināt
10. novembrī folkloras kopa Artava koncertē Rēzeknē
10. novembrī TLMS Saiva darbu izstādes atklāšana Madlienas Kultūras namā
12. novembrī koru kopmēģinājums, gatavojoties svētku koncertam
30. novembrī plkst. 15.00 TPO Horizonts koncerts Ogres Mūzikas skolā
1. decembrī senioru koris Atvasara koncertē Suntažos
SĒRU VĒSTS
Vēl galā nav darbs,
Vēl nebeidzas dziesmaIejaucas liktenis skarbs,
Nodzisa dzīvības liesma.

Tik tāls ceļš ir noiets.
Reizēm akmeņains bij’ tas.
Un nu jau krustceles ir klātu,
kur mums ir jāatvadās.
Mums paliks tikai domu vijums
un skaistas atmiņas.
/I. Mežmare/

2013. gada 30. oktobrī mūžībā aizsaukts ilggadējais pūtēju orķestra Madliena
mūziķis Vilnis Ezeriņš. Šajā skumju brīdī mēs visi esam kopā ar viņa tuviniekiem.
Madlienas Kultūras nama kolektīvs un pūtēju orķestris Madliena
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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
.

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. Grupa No pusvārda un Guntis Skrastiņš.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie galdiņiem, Ls 5, (Ä 7.11), pasākuma
dienā – Ls 7 (Ä 9.96).

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv ‘
15.novembrī plkst.18.00 Kinopunkts demonstrē režisora Askolda Saulīša dokumentālo
filmu ATMODAS ANTOLOĢIJA. Ieeja brīva.
RADOŠĀ DARBNĪCA 2.stāvā nodarbību telpā plkst.18.00 aicina uz šādām nodarbībām:
5. un 12. novembrī – aušana uz rāmja
19. novembrī – konfekšu pušķu gatavošana
26. novembrī – Adventes vainagu gatavošana
3. decembrī – kartiņu gatavošana
10. decembrī – Ziemassvētku rotājumi
Nodarbības ir bez maksas.
RADOŠĀS DARBNĪCAS vadītāja Santa Grinberga, tālr.: 26313588.

Ciemupes bibliotēkā
Informācija: Ciemupe, Liepu gatve 12, tālr.: 65068710
4. - 29. novembris. Literatūras izstādes:
BRĪVĪBAS CĪŅĀM – 90 un OJĀRAM VĀCIETIM – 80

.

17. novembrī plksts. 18.00 Lielajā zālē
Režisora Askolda Saulīša dokumentālā filma 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.
.

20. novembrī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Izrāde MĒS UN MŪSU SIEVA. Kolumba cienīgi atklājumi, kaislību ugunis, dzīvi miroņi,
neiedomājami sižeta pavērsieni, pašnāvību mēģinājumi, divi ģībieni, gandrīz kautiņš uz
līdzenas vietas un laimīgas beigas. Par Aīdas Ozoliņas spēlētās varones sirdi un vietu viņas
dzīvē cīnīsies latviešu komiķi Jānis Kirmuška un Imants Vekmanis. Izrādes režisore Indra
Vaļeniece. Biļešu cena Ls 3; 4; 5 (Ä 4.27; 5.69; 7.11).
22. novembrī plkst. 18.00 Lielajā zālē
Ogres novada Bērnu un jauniešu centra 20 GADU JUBILEJAS PASĀKUMS.
.

23. novembrī Lielajā zālē
7. jauno mūziķu un grupu konkurss ZAĻAIS KNĀBIS 2013. Biļešu cena Ls 2 (Ä 2.85).
.

28. novembrī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Māris Sloka un grupa Klaidonis aicina uz dubultsvētkiem MAN PIEDER TAS, KO SAUC PAR
LAIMI. “Man pieder tas, ko sauc par laimi, es zinu to, un sirds man jūt!” – koncerta
tituldziesmā “Prieks” vēsta Māris. Iemesls grupas dalībnieku laimei noteikti ir viņu mūzikas
cienītāju nebeidzamā mīlestība. Tas ir visaugstākais novērtējums darbam!
Biļešu cena Ls 4; 5; 6 (Ä 5.69; 7.11; 8.54).
.

30. novembrī plkst. 17.00 Lielajā zālē
Deju koncerts GRIEZIES, GRIEZIES, ATGRIEZIES... Biļešu cena Ls 2 (Ä 2.85).
.

1. decembrī plkst. 16.00 Lielajā zālē
Koncertizrāde ģimenēm ZIEMASSVĒTKI BRĪNUMSKAPĪ. Tumšas – gaišas dienas. Šoreiz
ceļojumā līdzi dosies Dakteri Klauni, kuriem nav šprices un zāles, bet pilnas kabatas ar jokiem,
un tie ir jaunie Kaķīša Laķīša draugi, kuri palīdzēja visiem Brīnumskapja muzikantiem
sadakterēt vēderus. Katram gadījumam hospitālis brauks līdz, jo kurš zina, cik daudz var apēst
piparkūku un Kāmja vienīgos draugus burkānus? Biļešu cena Ls 5 (Ä 7.11).
.

1. decembrī plkst. 16.00 Mazajā zālē jauktā kora Ogre koncerts 1. Adventā.
.

4. decembrī plkst. 14.00 Lielajā zālē
Koncertcikls skolu jaunatnei KOMPONISTS – KAS TAS TĀDS? Liepājas Simfoniskais
orķestris, diriģents Andis Veismanis. Koncertu vada Andris Ērglis. Bez mīlestības mūzika būtu
remdena kā vasaras lietus – neiemīlējies komponists ir kā zupa bez sāls šķipsniņas. Kopīgi
lasīsim slavenu skaņražu vēstules savām sirdsdāmām un mēģināsim saklausīt mīlas kaisles
atbalsis viņu skaņdarbos. Kopā ar Andri Veismani un Andri Ērgli uz skatuves būs arī mazliet
noslēpumaina Tālā mīļotā. Biļešu cenas: skolēniem Ls 1 (Ä 1.42), pieaugušiem Ls 2 (Ä 2.85).
.

8. decembrī plkst. 16.00 Mazajā zālē jauktā kora Grīva koncerts 2. Adventā.
.

Ķeipenes Tautas namā
Informācija: 26545470; e-pasts: inese.daugaviete@inbox.lv
11.novembrī plkst. 18.00 aicinām pulcēties pie Ķeipenes tautas nama gājienam lāpu un
svecīšu gaismā uz PIEMIŅAS BRĪDI pie piemiņas akmens represētajiem.
13.novembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 LATVIJĀ RAŽOTI DĪVĀNI. Iespēja iepazīties,
apskatīt, pasūtīt un nopirkt!

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 265035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
11. novembrī plkst. 18.00 mazajā zālē Askolda Saulīša filma ATMODAS ANTOLOĢIJA.
11. novembrī plkst. 19.00 dosimies tradicionālajā alejas izgaismošanas pasākumā pie Tautas
nama. Aicinām māju logos ielikt svecītes, tā godinot mūsu kritušo brīvības cīnītāju piemiņu.
15. novembrī plkst. 13.00 pasākums Ogresgala pamatskolas skolēniem BEZ MUMS
NEBŪTU LATVIJAS. Pasākuma viesi Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska un ģitārists
Māris Kupčs. Laipni aicinām uz pasākumu arī citus interesentus.
15. - 22. novembrī Mazajā zālē apskatāmas izstādes
TĒVU, TĒVI LAIPAS META, BĒRNU BĒRNI LAIPOJĀS – Ogresgala pamatskolas un
Ogresgala tautas nama radošo kolektīvu darbu izstāde;
KUR SAULĪTE ROTĀJAS – Latvijas skolu skolēnu konkursa tekstilmozaīku darbu izstāde.
Izstādes apskatāma darbadienās plkst. 10.00 – 16.00, 17. novembrī plkst. 16.00– 20.00.

Ogresgala bibliotēkā
Informācija: Ogresgals, Bumbieru iela 9, tālr.: 65035141
11. - 15. novembris. Literatūras izstāde OJĀRS VĀCIETIS IR MŪSU SIRDSAPZIŅA.
11. - 22. novembris. Informatīvo materiālu izstāde veltīta LAVIJAS REPUBLIKAS
PROKLAMĒŠANAS DIENAI.
11. - 22. novembris. Viktorīna – konkurss jaunāko klašu skolēniem PAR LATVIJU.

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
PIRMO REIZI LATVIJĀ! 3D KRĀŠŅAIS LĀZERPROJEKCIJAS CIRKA ŠOVS.
16. novembrī plkst. 19.00 Suntažu Kultūras namā viesosies Austrumeiropas krāšņais
lāzerprojekcijas un gigantisko ziepju burbuļu cirka šovs ar jaunu piedzīvojumiem pilnu un
aizraujošo programmu NĀKOTNES CIRKS. Tajā piedalīsies Austureiropas cirka mākslinieki:
žonglieri, burvju mākslinieki, klauni, akrobāti, transformeri, ziepju burbuļu šovs un daudzi citi
no visas Austrumeiropas. Izrādes laikā skatītāji varēs redzēt arī dresētus suņus, baložus,
transformeru šovu, sarežģīto akrobātisko priekšnesumu un pat Lāzermenu no citas galaktikas.
Biļetes varēs iegadāties Kultūras nama kasē no 5. novembra. Biļešu cenas, sākot no Ls 2.00
(Ä 2.85). Bērniem līdz 3 gadu vecumam, ejot kopā ar pieaugušo, ieeja bez maksas. Skolniekiem,
pensionāriem, 1. un 2. grupas invalīdiem, maznodrošinātiem biļešu cena ir Ls 2.00 (Ä 2.85).
Grupām, sākot no 10 cilvēkiem, atlaides (par grupas atlaidēm jāzvana 25878756). Ir iespēja
iegādāties ģimenes biļeti (2 pieagušie+2 bērni) biļetes cena Ls 8.00 (Ä 11.39). Parastās biļetes
cena ir Ls 2.50 (Ä 3.56); Ls 3.00 (Ä 4.27).
9. novembrī plkst. 19.00 BALLE Ogres apriņķa lauku saimniekiem LAUKIEM BŪT.
Visiem, kas vēlas no sirds izdejoties un omulīgi pavadīt laiku. Spēlēs Šminiņi no Varakļāniem.
Dalības maksa Ls 5 (Ä 7.11). Pieteikties līdz 6. novembrim pa tālruni 29178371, Aivars.
11. novembrī plkst. 13.30 un 15. novembrī plkst. 18.00 dokumentālā filma ATMODAS
ANTOLOĢIJA, režisors A. Saulītis. Dokumentālā filma veltīta Latvijas Tautas frontei un stāsta
par būtiskākajiem pagrieziena punktiem Atmodas laika vēsturē.
30. novembrī – DISKOTĒKA.
Novembrī Ogres Mākslas skolas diplomdarbu izstāde.
Kolektīvu izbraukumi novembrī
18. novembrī jauktais koris Suntaži piedalās Latvijas Republikas proklamēšanaiS veltītajā
koncertā Ogres Kultūras centrā.
23. novembrī jauktais koris Suntaži koncertē Iļģuciemā.
30. novembrī jauktais koris Suntaži koncertē Ulbrokā.

Madlienas pagastā
7. novembrī plkst. 19.00 Madlienas Kultūras namā Skujenes amatierteātra izrāde
PILSĒTNIEKI, režisore Baiba Junkeviča. Ieeja par ziedojumiem
10. novembrī plkst. 8.00 laukumā pie kultūras nama MĀRTIŅDIENAS TIRGUS
10. novembrī plkst. 15.00 Madlienas Kultūras namā TLMS Saiva darbu izstādes MANA
LATVIJA AUDUMĀ atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 30. novembrim.
11. novembrī ikgadējais MADLIENAS GAISMAS SKRĒJIENS.
17.30 Reģistrēšanās skrējienam pie kultūras nama.
Iesildīšanās kopā ar deju kolektīva Lienīte bērniem.
18.00 Starts.
19.00 Muzikāls pūtēju orķestra Madliena sveiciens svētkos.
20.00 Kinoteātrī spēlfilma DANCIS PA TRIM.

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.

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Informācija: Ogre, Brīvības iela 35, tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
6.- 26. novembris. Jubilejas izstāde, atzīmējot OJĀRA VĀCIEŠA 80 GADU DZIMŠANAS
DIENU
7. -20. novembris. Literatūras izstāde LATVIJAI – 95
13.- 28. novembris. Tematiskā izstāde ZIEMA (Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros)
14. novembrī plkst. 16.00 pasākums ZIEMA ZIEMEĻOS (Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļas ietvaros)
20. - 30. novembris. Krīzes centra “LAIPA” BĒRNU DARBU IZSTĀDE
26. novembrī plkst. 17.00 Nikolajs Sapožņikovs aicina uz UZLECOŠĀS SAULES
ZEMI – JAPĀNU
Līdz 30.novembrim bibliotēkas pasākumu zālē būs skatāma literatūras izstāde JŪRA –
KOPĪGĀ UN KATRAM SAVA un jūras noskaņas Ogres Centrālās bibliotēkas darbinieces
Ineses Virses fotogrāfijās

Lauberes pagasta bibliotēka
Informācija: Laubere, Ozolmuiža, tālr.: 65037326; e-pasts: lauberes.biblioteka@inbox.lv
4. - 29. novembris. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde PĒC ZEMES,
TAISNĪBAS UN GAISMAS (no cikla “Latvieši pasaulē”)
No 11. līdz 15. novembrim, plkst. 17.00 LASĪŠANAS VAKARI – ZIEMA ZIEMEĻOS
(Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa)
27.novembrī plkst. 15.00 lekcija–diskusija ZINI, KO TU PĒRC? – piedalās pārstāvis no
Baltijas Vides Foruma
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No dienām un mēnešiem gadi krājas
Kad 22. novembrī Ogres Bērnu un jauniešu centrs svinēs savu divdesmito dzimšanas
dienu, to, kuri klātienē vēlēsies teikt paldies pedagogiem un satikties ar savulaik
nodarbībās iegūtajiem draugiem, noteikti būs daudz. Taču vēl vairāk cilvēku to darīs
domās – tie kādreizējie audzēkņi, kuri tieši te atklājuši sevī kādu iepriekš neapjaustu
talanta dzirksti vai attīstījuši savas prasmes.

Direktore Irēna Ošiņa un direktores vietniece Marta Dargiene
Sākums ierasti grūts
Šī būs Centra pirmā dzimšanas diena bez tā ilggadējā vadītāja Ilmāra Dreijas. Taču arī
ilggadējā direktora vietniece Marta Dargiene (kopš 2002. gada) zina stāstīt, ka 1993. gadā,
darbu uzsākot, Centrs mājojis ēkā Mīlestības kalniņā (mīļi sauktā par namiņu), bet uz Ogres
Kultūras centru pārcēlies 2000. gada 1. augustā. Tur sākumā tikusi iedota liela, plaša telpa, kurā
direktors sēdējis kopā ar visiem pulciņu vadītājiem, tāpat dejotājiem un dziedātājiem. Kad
sapratuši, ka visi vienuviet sadzīvot gan var, bet normāli strādāt un attīstīties kļūst arvien
grūtāk, Kultūras centrs nācis pretim un ierādījis citas telpas.
Tieši šo pretimnākšanu, sapratni un atsaucību (arī Ogres novada pašvaldības līmenī) uzsver
arī direktore Irēna Ošiņa: "Jau tad, kad pārmaiņu laikos likvidējās iepriekš populārie Pionieru
nami, bija pilsētas, kur nekas to vietā neveidojās, un bērnu un jauniešu intereses palika novārtā.
Pie mums, par laimi, tā nenotika. Paldies pašvaldībai arī par to, ka gan krīzes laikā, gan
reģionālās reformas laikā, kad aktualizējās jautājums par Centra pastāvēšanu, šī vieta, kur
bērniem un jauniešiem savas prasmes un iemaņas attīstīt, tika atjaunota."
Šos smagos gadus daudzi sauc par "traku laiku", un Marta Dargiene neslēpj, ka tāds tas bijis
arī viņiem. "Budžets saruka, un pulciņu skaits samazinājās. No mūsu septiņpadsmit
programmām palika tikai deviņas. Arī darbinieku skaits saruka, bija spiesti aiziet gan tehniskie
darbinieki un saimnieciskie, tāpat pedagogi. Protams, ka bērni nebija vinnētāji šajā situācijā.
Bet ko izdarīsi – tādi laiki. Pārdzīvojām. Taču šogad mums jau atkal ir sešpadsmit interešu
pulciņi."
Laiku pavada lietderīgi
Viena mācību gada laikā visu interešu pulciņu piedāvājumu izmanto apmēram 300 bērnu.
(Plus vēl Jauniešu iniciatīvas centra un Jauniešu domes aktivitātes, par kurām runāsim vēlāk.)
Plašs piedāvājums, tātad arī daudzveidīgas iespējas sevi attīstīt un pilnveidot ikvienam
interesentam. Turklāt tas viss paralēli jau tā bagātīgajam Ogres pilsētas piedāvājumam interešu
izglītībā – dažādiem radošajiem kolektīviem un pulciņiem vispārizglītojošās skolās vai tepat
līdzās – Ogres Kultūras centrā, par Mākslas vai Mūzikas skolas dotajām iespējām tāpat
neaizmirstot.
Kur slēpjas tieši Centra pievilcības spēks? Direktore Irēna Ošiņa to vispirms saskata plašajā
piedāvājumu spektrā, kas ļauj savas spējas un prasmes attīstīt dažāda vecuma bērniem (no 6
gadiem) un jauniešiem (līdz 25 gadiem). "Manuprāt, liels interešu izglītības pluss ir lietderīga
brīvā laika pavadīšana pēc stundām, atbilstoši savām vēlmēm un neraugoties uz to, kāda ir viņu
iepriekšējā izglītība. Tieši šo lietderīgo laika pavadīšanu es gribu uzsvērt īpaši, jo mēs neesam
dienas centrs, kur aiziet paspēlēt spēlītes. Te nevar atnākt un vienkārši pavadīt laiku. Tā nav
mūsu specifika, mēs neveicam pieskatīšanas funkcijas. Šeit nodarbībās bērni un jaunieši apgūst
daudz ko jaunu, atklāj savus talantus, ko iepriekš varbūt nav pat apzinājušies. Darbojas ar
materiāliem, kādi nav skolā vizuālās mākslas stundās. Piedalās ar saviem darbiņiem tepat mūsu
izstādēs, novada un valsts mēroga konkursos, tāpat ir darbi, kas aiziet pasaulē. Piemēram,
šogad mums ir laureāti Lidices starptautiskajā bērnu vizuāli plastiskās mākslas konkursā, kas ir
viens no lielākajiem bērnu mākslas konkursiem pasaulē, un 7. novembrī skolotāja Gita Līkuma
ar divām audzēknēm brauks pēc balvām uz Rīgu, kur tās pasniegs Čehijas vēstnieks."
Nereti notiekot arī tā, ka bērni šeit, Centra interešu izglītības pulciņos, pilnveido savas
prasmes un tās kļūst par pamatu, lai turpinātu izglītoties un izvēlētos profesiju. To apliecina,
piemēram, dziedātāji – Aija Andrejeva, Antra Stafecka un Nikolajs Puzikovs, jaunais režisors
Viesturs Rozītis, kā arī mūsu pedagogi – Evita Krūka un Aija Briede.
Katram individuāla pieeja
Savukārt Marta Dargiene atgādina, ka joprojām nedrīkstam aizmirst par mūsu iedzīvotāju
finansiālo stāvokli, un Centrā šis vecāku līdzfinansējums ir minimāls, ar atlaidēm daudzbērnu
ģimenēm un maznodrošinātajiem, bet trūcīgajiem – pat bez maksas. Arī materiālus (gana
dārgus un ļoti dārgus) pērk Centrs (pateicoties domei, kas finansē). Neesot arī "talantu atlases",
un pieņemti tiek visi, kuri vēlas. Tādējādi nereti "atveroties" arī tie, kuri skolā paliek it kā
maliņā. Ne vienu vien īpaši piesaistot arī tas, ka šeit netiek liktas atzīmes un uzdoti mājasdarbi.
"Jā, bērni atnāk un uz vietas visu apgūst," stāsta Marta. "Turklāt liela priekšrocība ir tā, ka
skolēns var atnākt tajā laikā, kad viņam ir ērti, jo nodarbība ilgst trīs stundas, piemēram no
plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00. Tātad arī skolotāja padomu un palīdzību bērns var saņemt uzreiz,
kad tas nepieciešams, un var darboties vai nu stundu, vai visas trīs, ja vēlas."
"Te katram ir individuāla pieeja," pedagogus slavē direktore un uzteic arī skolotāju
profesionālo kvalifikāciju. Tā, viņasprāt, ir izšķirošā, lai katrs apjaustu, ko spēj, nekautrētos, ja
kaut ko neprot, bet darbotos un iemācītos. "Marta jau minēja to, ka šeit bērni bieži vien
"atveras", un mēs viņos ieraugām jaunas talanta šķautnes Tā patiešām notiek. Jā, arī skolās ir
interešu pulciņi, bet tā ir tā pati vide, kas mācību stundās. Šeit ir cita vide, un bieži vien tie bērni,
kuri skolā ir klusi vai neievēroti, šeit atklājas kā spējīgi, varoši, ar radošu izdomu bagāti. Te viņi
atrod domubiedrus, draugus. Mums ir arī daudz krieviski runājošo bērnu, kuri tādējādi
integrējas latviskajā vidē."

Kā jau no direktores un viņas vietnieces stāstītā var noprast, pieprasītas ir visas interešu
izglītības programmas. Gan stikla apgleznošana, gan ādas plastika, telpiskā modelēšana, papīra
dizains, floristika... Tāpat daudz ir to, kuri vēlas apgūt ģitāras spēli (sk. Linda Ivanova, Dace
Priedoliņa) vai mūsdienu dejas (sk. Līga Saleniece). Netrūkst dalībnieku arī pūtēju orķestrī, kas
Gunāra Freidenfelda vadībā jau pasen kļuvis par visas Ogres pazīšanas zīmi. Bet, piemēram,
Lego robotikas pulciņš (darbojas kopā ar Attīstības un inovāciju centru) nekādi nespēj uzņemt
visus, kas labprāt iesaistītos, un jau šobrīd ar divām esošajām grupām ir par maz.
Veido jaunatnes politiku
Centrs pamatoti lepojas arī ar to, ka reizē ar radošo talantu attīstīšanu veicina citas iniciatīvas.
Proti – viena no tā struktūrvienībām ir Jaunatnes iniciatīvas centrs (JIC) "Burziņš", un centra
paspārnē darbojas Jauniešu dome. "Tātad arī jaunatnes politika ir ienākusi mūsu ikdienā,"
akcentē Irēna Ošiņa. "Kad "Burziņš", viena no pirmajiem JIC Latvijā, 2006. gadā izveidojās,
pietika ar mazu istabiņu. Tad viņi nedaudz lielākas telpas atrada Skolas ielā 21, bet tagad arī
tajās jau kļuvis par šauru, jo JIC ļoti aktīvi sadarbojas ar kaimiņnovadu jauniešu iniciatīvas
centriem, ar dažādām nevalstiskām organizācijām, ir iesaistījies starptautiskajā jauniešu
pašizaugsmes programmā "Award" u. tml."
"Burziņu" kopš 2007. gada vada Žanna Kalve, un viņi par savu galveno uzdevumu uzskata
atbalstīt jauniešus, veicināt viņu iniciatīvu, uzņēmību un jaunradi, izmantojot neformālās
izglītības metodes. Tiek rīkoti tematiskie vakari, diskusijas, spēļu vakari, tikšanās ar dažādu
profesiju pārstāvjiem. Arī aizvadītajā vasarā notikusī akcija "Es kā taurenis sniedzu tev dāvanu"
ir JIC veikums, kas ļāva papildināt Bērnu rehabilitācijas centra inventāru. Savukārt dzīvnieku
patversmē nonāca jauniešu rokām darinātie paklājiņi.
Ap piecpadsmit cilvēku darbojas Jauniešu domē, kuras kodolu veido pieci vai seši paši
aktīvākie. Vairākas jauniešu iniciatīvas papildinājušas Ogres jau tā bagāto pasākumu
kalendāru. Tāda, piemēram, ir "Zemes stunda", Jauniešu diena, Jauniešu Gada balva. Bet
šāgada 25. decembrī Jauniešu dome kopā ar Bērnu un jauniešu centra audzēkņiem iedegs
svecītes visā pilsētā, kā to darīja jau pērn.
"Ir ļoti pozitīvi, ka viņi ne tikai mācās, bet veido šo jaunatnes politiku Ogres novadā,"
atzinīgus vārdus saka Irēna Ošiņa. "Prieks arī, ka mūsu pašvaldība ir pretimnākoša un
sadarbojas ar jauniešiem."
Taču pilsētai tiek ne tikai jauniešu īstenotās idejas, jo arī Bērnu un jauniešu centra audzēkņu
un pedagogu prasmes un veikums nepaliek savās "četrās sienās". Par līdzdalību dažāda līmeņa
izstādēs jau minēju, bet sadarbībā ar Ogres Kultūras centru pedagogi atsaucīgi piedalās visās
radošajās darbnīcās un labprāt iemāca arī interesentiem ko jaunu skolotāju R. Batarāgas,
L. Niedres, S. Čiekures vadībā. Tā notiek gan pirmajā skolas dienā, gan Lieldienās, gan "Baltajā
laipā", gan rudens lapu vai sniega skulptūrām topot.
"Paralēli bērnu un jauniešu izglītošanai, mēs darbojamies arī kā novada metodiskais centrs,"
papildina direktore. "Mūsu interešu izglītības metodiķi palīdz pilnveidoties pārējiem interešu
izglītības pedagogiem. Sadarbojamies ar visiem, organizējam tālākizglītības kursus, dažādus
novada un apriņķa pasākumus, skates, konkursus. Un jau šobrīd mēs aktīvi gatavojamies
nākamajiem Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem.”
Ieceru daudz, bet...
Līdz šiem svētkiem vēl pāris gadu laika, taču centra dzimšanas diena jau klāt. Un, lai gan
svētku reizēs priekšplānā ierasti un pelnīti izvirzās paveiktais, problēmas, pat skaļi nepieminot,
tāpat nojaušamas. No direktores un viņas vietnieces stāstītā nojaušams, ka ogrēniešiem tādas ir
divas. Viena – visai Latvijai un visam pēckrīzes laikam raksturīga – nepietiekamais
finansējums, otra – visus divdesmit darba gadus caurvijoša – telpu par maz.
"Mēs varētu darīt vēl vairāk, un mūsu plāni ir lieli, taču apzināmies arī, ka pagaidām mūsu
iespējas ir ierobežotas," atzīst Irēna Ošiņa. "Jaunā ienākšanu apgrūtina finanšu līdzekļu
nepietiekamība, un katastrofāli trūkst telpu. Mums ir trīs klases plus zāle dejotājiem, pūtēju
orķestrim, ģitāristiem un muzikālajam teātrim. Bet klasītes ir mazas, ne vairāk kā piecpadsmit
bērniem. Tāpēc labi, ka katrs nāk savā laikā, nevis visi tieši plkst. 14.00. Savukārt plkst. 17. 00
viena skolotāja iet prom, un plkst. 17.10 darbu sāk nākamā... Būtu vairāk telpu, būtu arī vairāk
pulciņu."
Pirmām kārtām, tas attiektos uz tehnisko jaunradi, kas tik ļoti piesaista puišus. Un šobrīd
veidojas tāds kā apburtais loks: pat, ja atrastu finansējumu vismaz viena darbagalda iegādei, to
pašu vienu nebūtu kur likt... "Jā, gan pusaudžus, gan divdesmitgadniekus tehniskās lietas
interesē," turpina direktore. "Bet, lai veidotu, piemēram, lidmodeļus, vajadzīgi arī zinoši
pedagogi, un pedagogam – atbilstošs finansējums. Interešu izglītības pedagoga likme ir tikai
280 latu. Sāpīgi, ka šis darbs netiek atbilstoši novērtēts, jo arī mūsu pedagogi strādā, ieliekot
darbā visu sirdi, nepārtraukti izglītojas un pilnveidojas."

"Paldies!" un mīļa buča
Visu sirdi bērniem atdevusi arī Marta Dargiene, un pretī saņemtais audzēkņu "paldies" vai
pat buča nereti ir bijusi liela balva un gandarījums. "Ar bērniem ir ļoti interesanti. Un tas arī
laikam ir galvenais, kāpēc strādāju šeit, par spīti visiem krīzes laikiem un grūtumiem. Te viņi ir
savādāki nekā skolā – atvērtāki, neviltotāki, tiešāki, sirsnīgāki, jūtas kā mājās. Katram ir tik
svarīgi savu gatavo darbiņu visiem parādīt – arī dežurantei un apkopējai. Turklāt bērni ir
bezgala pateicīgi: viņi noteikti dalīsies savā priekā, leposies, tencinās un pat buču iedos. Tātad
tavs darbs nav velts. To izjust ir patīkami. Gandarījums ir arī tajos brīžos, kad tu aizej uz izstādi
un redzi: daži tie darbiņi ir tik skaisti! Tad tu saproti, ka esi te vajadzīga, lai tie bērni iemācītos ko
tādu uzzīmēt, izveidot. Es arī no savas pieredzes zinu: to, ko esi iemācījies, neviens neatņems.
Tas paliek tev."
Kad Ogres Bērnu un jauniešu centra divdesmitās dzimšanas dienas svinībās kopā pulcēsies
gan bijušie, gan esošie audzēkņi, viņiem visiem būs iespēja parādīt, ko prot un cik tālu ar savām,
šeit iegūtajām, prasmēm ir tikuši. Svētku brīdis būs arī pats atbilstošākais, lai pateiktu paldies
pedagogiem, sadarbības partneriem un novada pašvaldībai, bez kuru atbalsta pat pirmā kaut cik
vērā ņemamā gadskārta nebūtu sagaidīta, par arvien cienījamāku "biogrāfiju" nemaz nerunājot.
Bet, jaunajai darba nedēļai atnākot, atkal tiks strādāts, lai reiz taču īstenotos šobrīd lielākais
sapnis – par plašākām telpām. Starp citu – tās jau noskatītas.
Inta Kārkliņa
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