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PA “Ogres novada Kultūras centrs”

2013. gada 28. novembris

Ja redzu ko jaunu un radošu, iesaistos
"Kultūras Ziņas" jautā tekstilmāksliniecei, Ogres Valsts
tehnikuma direktora vietniecei kultūrizglītības jomā
ASTRAI RUBENEI.
Iepriekš gandrīz trīspadsmit gadu bijusi Ogres
Amatniecības vidusskolas direktore, pirms tam nodaļas
vadītāja un kompozīcijas skolotāja, Astra Rubene kopš
2011. gada skolu reorganizācijas strādā tehnikumā.
Ogrēnieši viņu pazīst arī kā ilggadēju Tautas lietišķās
mākslas studijas Saiva vadītāju un mākslinieci, kuras darbi
aplūkojami ne vien republikas izstādēs, bet vēl labāk
iepazīstami, skanot komponistes Vinetas Līces radītajām
melodijām.
- Jūsu amata nosaukums jau daļēji ietver veicamos
pienākumus, tomēr, lūdzu, paraksturojiet tos vairāk.
- Mana darba daļa – viss ar kultūrizglītību saistītais. Tātad
jārūpējas, lai audzēkņiem būtu iespējas dziedāt, dejot,
muzicēt vai kā citādi sevi radoši izteikt. Tas viss ir ļoti
svarīgi ne tikai tiem, kuri kādu no šīm mākslas jomām
izvēlēsies par savu pamatprofesiju, bet ikvienam jaunietim, tāpēc arī šobrīd tam visā pasaulē
sāk pievērst arvien lielāku uzmanību. Ir jau labi, ja tu zini, cik ir divreiz divi, taču, ja nespēsi šo
atbildi skaidri, saprotami pateikt un ar visu savu stāju parādīt, ka par teikto nešaubies,
matemātikas zināšanas vien maz ko dos. Taču iemācīties runāt un sevi pasniegt var tikai ar deju,
dzeju vai dziesmu – ar visām iespējām uzstāties uz skatuves.
- Jūsu lielajam audzēkņu pulkam šī kultūrizglītība ir vajadzīga, viņi izmanto dotās
iespējas un darbojas?
- Daļa audzēkņu ir ļoti aktīvi: grib un dara. Bet vienai daļai vispirms jāizstāsta, ka to vajag
viņiem pašiem. Taču nevar sūdzēties: gan piedāvājumu ir daudz, gan atsaucības. Ir mums koris,
teātris, instrumentālais ansamblis, vokālais ansamblis... Meitenes tērpus modelē un modes
demonstrē. Turklāt mana doma ir šāda: ja mēs tiešām savā rīcībā iegūsim jauno lielo ēku, kā
ceram, tad šeit varētu būt tāds kā profesionālās kultūrizglītības centrs. Tad arī mana niša būs
lielāka. To esmu vēlējusies vienmēr – lai ir kāds mērķa uzstādījums, un tad es skaidri zinu, ka uz
to eju.
- Kā jūs raugāties uz tiem gadiem, kas nostrādāti, vadot Amatniecības vidusskolu?
- Ar prieku, jo man ļoti patika. Patika vadīt skolu, bija daudz ieceru. Tiesa, ne mazums laika
prasīja administratīvais darbs, tostarp dažādi projekti un celtniecības jautājumi, bet tagad viss
galvenokārt centrēts uz kultūrizglītības jomu. Arī direktores Ilzes Brantes atbalsts ir vienmēr.
Vairāk ir mākslas un lielāka saistība ar to, taču tehnikumam, kurā apgūst tik daudz dažādu
profesiju, ir sava specifika, savs izaicinājums.
- Vai kultūrizglītība, jūsuprāt, Latvijā nopietni akceptēta arī valsts līmenī? Mums taču
bieži tiek atgādināts, ka naudas trūkst pat "svarīgākiem mērķiem".
- Man grūti pateikt, vai naudas šim nolūkam trūkst, taču pieļauju, ka mums vispirms trūkst
informācijas par pozitīvo kultūrizglītības posmā. Ar ko pilni visi portāli? Tikai ar to, kas šodien
slikts noticis... Taču ziņu, ka cilvēki gan veiksmīgi strādā, gan brīvajā laikā teātri spēlē, dzied,
dejo, muzicē vai skatās izrādes, klausās nopietnus koncertus utt., ir maz. Bet Latvijā radošu
cilvēku netrūkst. Arī radošu jauniešu ne. Mūsu multimediju nodaļā šogad bija liels konkurss,
uzņēmām pat divas grupas. Radošais potenciāls latviešos ir, nevajadzētu to pazaudēt. Ja valdība
vēl vairāk atbalstītu kultūru, mēs būtu tikai ieguvēji. Visā pasaulē, ne tikai Eiropā, arvien lielāka
uzmanība tiek pievērsta radošam cilvēkam. Prieks, ka vismaz vecāki to saprot, tāpēc sūta
bērnus mūzikas skolā, mākslas skolā, mudina dejot, dziedāt, spēlēt teātri...
- Ja valstij šim nolūkam naudas nav, risinājums jārod vecākiem un pašvaldībām...
- Manuprāt, būs grūti atrast otru tādu pilsētu, kāda attieksmē pret kultūrizglītību (un kultūru,
kā zinām) ir Ogre. Te katram bērnam ir plašas interešu izglītības iespējas, jo pašvaldības atbalsts
to ļauj. Turklāt viss ir kompakti – tepat, un vecākiem bērns nekur nav jāved, viņš var aiziet pats.
Par to, ko šeit bērni var dabūt par mazu naudu vai pat vispār bez tās, pasaulē un Eiropā būtu
jāmaksā ļoti daudz.
- Jūsu vadītās skolas audzēkņi jau sen bija iesaistījušies pilsētas kultūras norisēs. Kā tas
viss sākās?
- Sākās ar to, ka pašvaldība vienmēr aicināja palīdzēt veidot kultūras dzīvi Ogrē, es
astoņpadsmit gadus vadīju TLMS Saiva, un tad mani uzaicināja Amatniecības vidusskolā mācīt
kompozīciju. Tolaik Tekstilmākslas nodaļas vēl nebija, bet daži audzēkņi šo novirzienu jau
izvēlējās. Kad bērnu kļuva vairāk, izveidojās Tekstilmākslas nodaļa, ko es vadīju. Vēlāk
attīstījās gan Interjera nodaļa, gan tika izveidota jauna programma Multimediju nodaļai un
Apģērbu dizaina nodaļai. Jau tad krājās darbi, ko varējām rādīt arī citiem. Rīkojām audzēkņu
darbu izstādes pilsētā, esam piedalījušies visos Ogres pilsētas svētkos, tāpat dažādos
Ziemassvētku pasākumos, un nu jau trešo gadu piedalīsimies "Baltajā laipā".
Turpinājums 2. lpp.

Izcilajam latviešu aktierim - ākstam,
traģiķim, komiķim
EDGARAM LIEPIŅAM - 85
Ogres Kultūras centra Lielajā zālē
13.decembrī plkst.19.00
PASMAIDI, SIRDS GAIŠA KĻŪS!
Pie klavierēm Maestro Raimonds Pauls

Koncertā piedalās: Liene Šomase, Antra
Stafecka, Dainis Skutelis, Niks Matvejevs, Edgars
Pujāts, Artis Robežnieks, Guntis Skrastiņš, Juris
Kristons, Ivars Jercums, Ivars Kalniņš, Modris
Laizāns
Edgara Liepiņa balvas laureāti - Jānis Jarāns,
Dainis Porgants, Voldemārs Šoriņš, Zigurds
Neimanis
Biļešu cenas: Ls 6; 7; 8; 9; 10; 12 (Ä 8.54, 9.96, 11.38, 12.81, 14.23, 17.07)

IZSTĀDES 6., 7., 8. decembrī 10.00 -16.00
1. STĀVA FOAJĒ BALTIE TOŅI. Floristikas darbi. Ogres ziedu salons Efeja.
.

DEJU ZĀLES FOAJĒ ROTĀTAS EGLĪTES. Ogres Kultūras centra radošo kolektīvu
darinātās un rotātās eglītes. Eglīšu stāsti, fotoprojekcijas.
.

341. ISTABĀ TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS PRIEKŠMETI - ROTĀJUMS TELPĀ.
TLMS Saiva tekstīlijas, keramika, kokamatnieku darbi.
.

MAZAJĀ ZĀLĒ BALTIE TOŅI. Mūsdienu dizains un materiāli gaismas ķermeņos,
telpu rotājumos. Ogres tehnikuma dizaina un lietišķās mākslas specialitātes
audzēkņu un pedagogu darbi, Latvijas Kultūras koledžas II kursa studentu gaismas
dizains.
.

UZ LIELĀS ZĀLES SKATUVES BALTIE TOŅI. Tekstildizaina mākslas objekti.
Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas maģistru darbi, Latvijas Kultūras
koledžas II kursa studentu gaismas dizains.
.

7. decembrī
10.00-16.00 DEJU ZĀLĒ TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS UN AMATNIECĪBAS
DARBU IZSTĀDE, DEMONSTRĒJUMI, TIRDZIŅŠ. Bērnu rokdarbu izstāde –
tirdziņš. Piebalgas porcelāna fabrikas darbu izstāde – pārdošana.
10.00 MEISTARU GODA LAIPA .
11.00 Vokālās grupas Svilpastes koncerts Tik balti…
12.00 Folkloras kopas Artava programma .
13.00 Sadancošana ar Ogres Danču klubu.
14.00 Puzuru demonstrēšana. Sarunas ar TDM Ausmu Spalviņu par puzuru
mitoloģisko nozīmi un dekoratīvo funkciju.
.

11.00-14.00 MAZĀ TEĀTRA TELPĀ puzuru darināšanas darbnīca.
.

MAZAJĀ ZĀLĒ
11.00-13.00 Ogres tehnikuma audzēkņu vadītās radošās darbnīcas bērniem un
jauniešiem.
13.00-13.30 Ogres tehnikuma apģērbu modelētāju tērpu kolekciju demonstrējumi.
Mākslinieces Astras Rubenes komentāri.
.

12.00 341. ISTABĀ TLMS Saiva meistaru darbu izrādīšana, Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas ekspertes Lindas Rubenas komentāri.
.

12.00-14.00 BALTAJĀ ZĀLĒ radošās darbnīcas ģimenēm, bērniem.
.

15.00 MAZAJĀ ZĀLĒ koncerts DZIESMA ROTĀ. Runā aktrise Ārija Stūrniece. Dzied
Ogres Kultūras centra sieviešu koris Rasa. Muzicē Babītes koklētāju ansamblis Balti.
.

KAFEJNĪCĀ POLICIJAS AKADĒMIJA `89 Ogres Kultūras centrā.
9.00-17.00 Tradicionālie ziemas ēdieni.
Informācija, dalībnieku pieteikšanās līdz 29. novembrim
tālr.: 29437118, e-pasts: daina.raituma@okc.lv

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
30. novembrī plkst. 13.00 MĀKSLAS DARBNĪCA,
kurā ikvienam interesentam profesionālas mākslinieces
vadībā būs iespēja uz brīdi kļūt par mākslinieku.
Šobrīd muzejā apskatāmā izstāde VIENAS MĀJAS
STĀSTS tapusi kā vēstījums par ēku, kurā kopā ar
vecvecākiem Andreju un Elmiru Grāveriem un vecākiem
Ugu un Kseniju Skulmēm vasaras pavadījis arī nākamais
gleznotājs un mākslas zinātnieks Jurģis Skulme.
Māksliniekam tāpat kā Ogres pilsētai šogad aprit 85 gadi.
Izstādes ietvaros sestdien, 30. novembrī, muzejā
norisināsies radoša darbnīca, kurā ikviens interesents
varēs iejusties mākslas studenta lomā, vizuālās mākslas skolotājas, mākslinieces VITAS
BEIKERTES vadībā pasteļtehnikā radot kopiju Ugas Skulmes 1927. gadā tapušajai gleznai
“Ogres upe”. Ieejas maksa pasākumā Ls 1 (1,42 eiro), cenā iekļauti materiāli.
14. decembrī plkst. 12.00 PUZURU GATAVOŠANAS DARBNĪCA ģimenēm ar bērniem.
Ieejas maksa – muzeja ieejas biļete. Sīkāku informāciju, tuvojoties pasākumam, meklējiet
muzeja mājas lapā www.ogresmuzejs.lv
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Dziedāt paticis vienmēr
Nupat notikusī Ogres pensionāru biedrības pulciņa
Kamolītis rokdarbu izstāde, kā allaž, priecēja ar
izstrādājumu daudzveidību un krāsu bagātību, reizē
liecinot par prasmīgo roku čaklumu. Kamolītī darbojas
arī šī mēneša gaviļniece MARTA GAVRILOVA, un
tā šobrīd esot viņas vienīgā (nerunājot par sarīkojumu
apmeklēšanu) sasaiste ar Kultūras centru. Taču
savulaik te ik dienas pavadīts daudz vairāk stundu nekā
mājās, un tāds ritms saglabāts gandrīz divus gadu
desmitus.
Gan dziedāts Atvasarā un šūts viss vajadzīgais koristiem un amatierteātra ļaudīm, gan pulcētas kopā ar
tautasdziesmu uzaugušas dzīvesgudras sievas un
izveidota folkloras kopa Artava, tāpat aktivizētas
vietējās rokdarbnieces, īstenota doma par Danču kluba
izveidi un Ogrē atvesta citviet pasaulē jau tolaik
populārā senioru deja, kam joprojām uzticīgas Astras "meitenes"... Ikviens no šiem veikumiem
ir sava apjomīga stāsta vērts, un nešaubos arī, ka katra kolektīva radošajā biogrāfijā ne mazums
lappušu saistīts tieši ar Martas Gavrilovas vārdu. Turklāt, visu šo darbošanos raksturojot,
nekādi neiztikt bez vārdiem: aktīvi, aizrautīgi un radoši.
Pie martena krāsnīm un grāmatām
Folklora Martai Gavrilovai bijusi tuva jau no bērnības. "Esmu dzimusi Latgalē, Bērzpils
pagastā, un piecu bērnu ģimenē esmu jaunākā. Mamma ļoti mīlēja tautasdziesmas. Vēl līdz šim
brīdim, kad sanākam visas trīs māsas kopā, jo abu brāļu jau vairs nav šaisaulē, vai braucam uz
kapu svētkiem Latgalē, vispirms dziedam mammas mīļoto dziesmu "Upe nesa ozoliņu"".
Manuprāt, nebūs pārspīlēts, ja ar upes nesto ozoliņu salīdzinātu arī Martas pašas dzīves ceļu,
jo visu mūžu auklēto vēlmi dziedāt nemaz nav bijis tik viegli piepildīt. "Dzīvojām trūcīgi, jo
mani vecāki bija šuvēji (No viņiem arī meitene šo amata prasmi mantojusi – I. K.), tāpēc
nekādas lielās zemes, kas barotu, mums nebija. Tēvs nomira, kad man bija gads un trīs mēneši,
un mamma visus bērnus, izņemot mani, deva pie saimniekiem par kalpiem. Laikam jau mani
turēja pie sevis, ar ko sirdi mierināt. Tā mēs abas arī dzīvojām un dziedājām visādās godu reizēs
un visur kur (arī psalmus) jau tad, kad mans deguns knapi sniedzās pāri galdam..."
Pēc vietējās skolas beigšanas meitene raujas no mājām prom, taču Medicīnas institūtā Rīgā
netiek. Viņa sāk neklātienē mācīties Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā
(bibliotekāros) un strādā Rīgas Vagonu rūpnīcas Martena cehā, kur tiek kausēts tērauds un lieti
vagonu riteņi. "Ļoti grūts darbs. Biju laborante un man vajadzēja kausējumam taisīt analīzes.
Gāju pie martena krāsns, vēroju aparatūrā temperatūru un gaidīju meistara rīkojumu, kurā brīdī
jānoņem paraugs. Tad devu signālu, un no lielā verdošā katla ar mazu kausiņu gara, gara kāta
galā tika noņemta prove un ielieta tādā kā saldējuma lieluma glāzītē, ar ko gāju uz laboratoriju,
urbu skaidas un taisīju analīzes. Šī procedūra atkārtojās vairākas reizes, kamēr meistars atzina,
ka kausējums ir gatavs."
Kad tehnikums absolvēts, Marta nokļūst darbā Balvos un vada Centrālās bibliotēkas
lasītavu. Tur viņa arī apprecas, un dzīve līkumo tālāk: no vienas pilsētas uz otru (vīra darba dēļ)
darbos un galvenokārt rūpēs par ģimeni.
Dienām darba nepietrūka
1989. gada nogalē Gavrilovi pārceļas uz dzīvi Ogrē, un Marta, atskārtusi, ka negrib būt
vientuļa svešajā pilsētā un cilvēkos (bērni jau pieauguši, vīrs strādā garas maiņas uz dzelzceļa),
dodas uz "gaismas saliņu" – kultūras namu. "Visu mūžu esmu dziedājusi un gribējusi to darīt,"
viņa stāsta, "turklāt sagadījās arī tā, ka žurnālā Sieviete biju pamanījusi publikāciju par Latgales
teicēju Margaritu Šakinu, kura darbojās te, un nodomāju, ka arī es varu iesaistīties. Bet kultūras
namā mani noķēra kora Atvasara toreizējā prezidente Feldmane, iestūma Mazajā zālē, kur viņi
mēģināja, un ar to arī viss sākās." Savukārt, korim uzstājoties Daugavpilī, Vienības namā, kāda
Latgales folkloras kolektīva priekšnesums Martu tā saviļņo ("Šķita, ka esmu tikusi mammas
klēpī"), ka viņa jau mājupceļā rosina abas diriģentes – Adu Jurjāni un Ernu Belsoni – folkloras
kopu veidot arī Ogrē. Diriģentes domu gan atbalsta, taču iedrošina Martu pašu to uzņemties.
Uzreiz viņa tam nav gatava, taču domu atbalsta arī toreizējā kultūras nama direktore Aija
Leitāne, un 1991. gada 10. oktobris ir folkloras kopas Artava dzimšanas diena.
“Man patika tieši šis vārds, jo mēs visas jau bijām gados un sapratām, ka mūsu artava būs
visas tās dziesmas, ko pašas protam un labprāt atstāsim citiem," saka ilggadējā vadītāja. Arī
folkloras kopas karogā – viņas darinātā – ir iešūta pūra lāde un no tās izritoši kamoli, kas
simbolizē bagāto dziesmu pūru un dzīves ritumā satītos melodiju kamolus. Savukārt mūsu
sarunas laikā uz galda saudzīgi tiek nolikti vairāki nelieli piezīmju blociņi, pierakstīti no pirmās
lappusītes līdz pēdējai: arī Artavas pūrs – gadskārtu tradīciju dziesmas, tautasdziesmas,
apdziedāšanās dziesmas, ziņģes...
Bija skaists laiks
"Gadi kopā ar Artavu bija ļoti skaists laiks," ar nopūtu atceras Marta Gavrilova, un
noprotams, ka viņai joprojām smeldz tas, ka slimība 2007. gada rudenī pēkšņi mainījusi ierasto
dzīves ritmu uz visiem laikiem. "Nu jau it kā esmu pieradusi, ka vairs nav tik daudz jāskrien, ka
vakari un brīvās dienas pieder pašai, nevis paiet kultūras namā. Vasarās, protams, ir dārziņš un
dārza darbi. Rudeņos un ziemās vairāk varu pievērsties rokdarbiem, palasīt. Šoziem ceru arī
pastrādāt ar visiem folkloras materiāliem, kas šajos astoņpadsmit darba gados sakrājušies.
Šobrīd visi ir mapēs, kārbās... Negribētos izmest. Jāsašķiro, jāsakārto."
“Varbūt kādam noderēs," viņa skaļi nepasaka, bet nojaušams, ka gribētos, lai noderētu.
Inta Kārkliņa

30.decembri plkst. 16.00
Ogres Sv. Meinarda Romas Katolu baznica koncerts

“Pie Tavas sirds”
Piedalas:
EVITA ZALITE, IEVA AKURATERE, INGUS PETERSONS
Ilze Grunte gitara

25.decembri plkst. 20.00
Ogres Sv. Meinarda Romas Katolu baznica koncerts

“Mana roka Taveja”
Piedalas: REZIJAS KALNINA un ULDIS MARHILEVIČS
Modris Laizans (basgitara), Ingus Feldmanis (gitara un mutes
harmonikas), Ivars Kalninš (sitaminstrumenti) un Dzintars
Beitans (vijole)

Bilešu cena Ls 7.00 (Ä9.96). www.bilesuparadize.lv

Madars
Kalninš klavieres
Bilešu cena
Ls 4.00
(Ä5.69)
www.bilesuparadize.lv

Varbūt piedalīties?

Satiec savu meistaru!
Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) aicina tautas lietišķās mākslas meistarus,
stāstniekus, teicējus, muzikantus un ikvienu, kam rūp tradicionālās kultūras vērtību
saglabāšana un tālāknodošana, pieteikt savu iniciatīvu līdzdalībai projektā SATIEC SAVU
MEISTARU!, kas jau sesto reizi norisināsies Latvijā no 2014.gada 4. līdz 6. aprīlim.
“Satiec savu meistaru!” ir 2009. gadā aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas turpinājums,
kas iekļauts kopīgā Eiropas projektā “Eiropas amatu prasmju dienas”. Līdzīgi pasākumi, kur
tradicionālo prasmju zinātāji uzņem pie sevis mācekļus, vienlaikus notiek arī Francijā, Spānijā,
Itālijā, Beļģijā un citās pasaules valstīs.
Projekta būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par vērtīgāko, kas mums ir – cilvēku, viņa
zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē. Pasākuma forma
ir brīva. Meistari tiek aicināti rīkot meistardarbnīcas, individuālas nodarbības, atvērtās
darbnīcas, paraugdemonstrējumus, lekcijas, priekšlasījumus, koncertus vai dančus u.tml.
Dalībnieku pieteikumus gaidīsim līdz 2013.gada 16.decembim.
Nolikumu un pieteikuma anketu skatīt Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapā:
www.lnkc.gov.lv
Kontaktpersona: Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda
Rubena, e-pasts: linda.rubena@lnkc.gov.lv, tālr.:67228985

Ja redzu ko jaunu un radošu, iesaistos

Turpinājums no 1. lpp.

- Tieši "Baltajai laipai" šobrīd centīgi gatavojaties?
- Ne tikai tai. Tūlīt – 26. un 27. novembrī – brauksim uz Kauņu demonstrēt modes. Pēc tam –
žetonu vakars, tad – seminārs visas republikas skolu direktoru vietniekiem, pēc tam "Baltā
laipa" un tad jau... Ziemassvētki. Droši vien kaut ko izlaidu, taču šis laiks ir tik pilns, cik vien
pilns var būt. Šogad arī pati, līdzās apģērbu dizainam un kompozīcijai, lasu kursu "Mode un
modes stili" un tagad divas reizes nedēļā līdz plkst. 2 vai 3 naktī gatavojos nākamās dienas
nodarbībām. Tehnikumu šajā mācību gadā gatavojas absolvēt arī četri mani diplomandi.
- Ar ko jūs ieinteresēja "Baltā laipa"?
- Kā jau minēju, ar skolas gada izstādēm esam eksponējušies visur kur pilsētā, arī mana
personālizstāde ir bijusi skatāma gan Ogres muzejā, gan Kultūras centrā. Anita Ausjuka mūs
allaž ir iesaistījusi, bet piedalīties "Baltajā laipā" rosināja Daina Raituma. Šajās Tautas mākslas
un amatu dienās OKC Mazajā zālē būs izstāde "Mūsdienu dizains un materiāli gaismas
ķermeņos, telpu rotājumos", kurā varēs redzēt Ogres tehnikuma dizaina un lietišķās mākslas
specialitātes audzēkņu un pedagogu darbus. Bet 7. decembrī mūsu audzēkņi vadīs radošās
darbnīcas bērniem un jauniešiem, un pēc tam demonstrēsim mūsu apģērbu modelētāju radīto
tērpu kolekcijas. Manuprāt, būs interesanti visiem skatītājiem.
- Vai "Laipa" no "Laipas" atšķiras?
- Jā. Arī mūsu uzdevumi šogad ir citi, ne tādi kā iepriekš. Piemēram, viengad jau rādījām
savu balto tērpu kolekciju, kas bija veidota no vienkāršiem materiāliem. Publikai ļoti patika.
Šoreiz rādīsim projektā iecerēto krāsu apģērbā. Savukārt rudenī notikušā festivāla "Cita vide"
laikā mēs jau izdomājām, kādi varētu būt mūsu veidotie gaismas objekti, tagad jau tie tapuši, un
izstādē katrs apmeklētājs varēs redzēt, kā tie veidoti, un izmēģināt ko līdzīgu pats savās mājās.
- Ikviens no šiem pasākumiem ir papildu slodze jūsu ik dienas veiktajiem pienākumiem
tehnikumā. Vai tā nenodarāt pāri sev, jo radošajam darbam laika var pietrūkt?
- Jā, slodze ir, bet man vienmēr tā bijusi liela, un es tieku ar to galā. Man patīk viss jaunais tikko redzu, ka kaut kas ir jauns un radošs, iesaistos. Dažkārt kādu plānu nākas nedaudz
pamainīt, tomēr tas tiek īstenots. Gribēju šovasar piedalīties tekstilmākslas asociācijas (esmu
tās biedre) organizētajā izstādē, nesanāca... Piedalīšos nākamvasar, jo darbs ir iesākts. Nelielu
izstādīti gribētu sarīkot arī Ogrē. Varbūt atkal kopā ar komponisti Vinetu Līci. Pat jaunais darbs
ir uzlikts, lai gan no iecerētajiem 2 x 3 m šobrīd noausti tikai kādi 30 cm... Laiku pa laikam pie
sevis nolemju: šodien sākšu jaunu dzīvi un atlicināšu laiku, lai vismaz kādu mirkli mājās pati
radošajam darbam pievērstos. Taču pašlaik tas neizdodas. Ceru, ka pēc Ziemassvētkiem man
veiksies labāk.
- Tātad kārotākā vēlēšanās: lai kāds uzdāvina vairāk brīva laika?
- Jā, noteikti. Es nezinu, kāpēc diennaktī ir tikai 24 stundas un ka tomēr ir arī jāguļ...

Grāmatnīcā “Auseklis”
Ogrē, Brīvības ielā 21, tālr.: 65024790
2. decembrī plkst. 11.00 GRĀMATU RĪTS BĒRNIEM, piedalās Vita Štelmahere.

Ogres Mākslas skolā
Informācija: Ogrē, Brīvības ielā 11, tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
2. – 17. decembris 15. Keramikas un grafikas simpozija TRAUSLĀ ARHITEKTŪRA
mākslinieku darbu izstāde.

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
30.novembrī plkst.20.00 Kultūras nama pagrabiņā VAKARS JAUNIEŠIEM kopā ar
Suntažu alternatīvā roka grupu B Optimist. Par gardumiem un veselīgiem kokteiļiem rūpēsies
Sajūtu dārzs. Galdiņu iepriekšpieteikšana līdz 28.novembrim, cena Ls 1,50 (Ä 2.13), pasākuma
dienā Ls 2 (Ä 2.85).
3. decembrī plkst.10.30 ANIMĀCIJAS FILMU programma bērniem.
No 6.decembra INGUNAS LINDES eļļas gleznu izstāde PĻAVA.
Līdz 7.decembrim Ogres Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde.
7.decembrī plkst.18.00 Vokālo ansambļu sadziedāšanās vakars KLUSUMĀ SADZIRDĒT.
8.decembrī plkst.10.00 ZIEDI PLAUKST ARĪ ZIEMĀ... Ziedu darināšanas nodarbība.
Aicinām visus interesentus, līdzi ņemot dažādus darbam nepieciešamos materiālus!
14.decembrī plkst.16.00 Dziedošo ģimeņu šova laureātu – TIHOVSKU ĢIMENES
koncerts. Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 2 (Ä 2.85), koncerta dienā Ls 3 (Ä 4.27).
19.decembrī plkst.13.00 biedrība Suntalniece ielūdz uz EIROPAS SENIORU DEJU
PĒCPUSDIENU. Pasākumā viesosies Mores dāmas.
21.decembrī no plkst.10.00 līdz 14.00 ZIEMAS SAULGRIEŽU tirdziņš. Suntažnieku
rokdarbu un amatnieku izstrādājumi.
Plkst.15.00 BLUĶA VAKARS ar Suntažu folkloras kopu Saule. LIELĀS EGLES iedegšana.
26. decembrī plkst.11.00 pirmsskolas vecuma bērnu ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE.
26. decembrī plkst. 15.00 PAGASTA SENIORU ZIEMASSVĒTKI.
28. decembrī plkst. 20.00 ZIEMASSVĒTKU – GADU MIJAS BALLE kopā ar grupu
Zvaigžņu Lietus. Galdiņu iepriekšpieteikšana un izpirkšana līdz 23.decembrim, cena Ls 5
(Ä 7.11), balles dienā Ls 6 (Ä 8,54).

Mazozolu Tautas namā
Informācija: tālr.: 20013793; e-pasts:ingrida.gold@gmail.com
9.decembrī plkst. 12.30 Klaunu šovs OKI-DOKI. Izklaidējoša cirka programma – dzīvnieki,
burvju triki, žonglieris.

3

2013. gada 28. novembris

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
Kases darba laiki decembra beigās un janvāra sākumā
23. decembrī slēgts
28. decembrī 14.00 - 18.00
24. decembrī slēgts
29. decembrī 17.00 - 18.00
25. decembrī 14.00 - 16.00
30. decembrī slēgts
26. decembrī 14.00 - 16.00
31. decembrī 21.00 - 22.00
27. decembrī 10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
No 1. līdz 6. janvārim slēgts
.

28. novembrī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Māris Sloka un grupa Klaidonis aicina uz dubultsvētkiem MAN PIEDER TAS, KO SAUC PAR
LAIMI. 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).
.

balvas laureāti – aktieri: Jānis Jarāns, Dainis Porgants, Voldemārs Šoriņš, Zigurds Neimanis;
mūziķi: Juris Kristons, Ivars Jercums, Ivars Kalniņš, Modris Laizāns. Biļešu cena Ls 6; 7; 8;
9; 10; 12 (Ä 8.54; 9.96; 11.38; 12.80; 14.23; 17.10).
.

14. decembrī plkst. 16.00 Lielajā zālē
Animācijas filmu programma MULTENĪTES SNIEGĀ 2013: Kā lupatiņi šupojās,
Starptautiskā tēva diena, Sārtulis, Eži un lielpilsēta, Vāsa, Kaķis maisā, Blēņu stāsti par
vilkiem. Biļešu cena Ls 1,00 (Ä 1,42).
.

15. decembrī plkst. 16.00 Lielajā zālē
Labdarības pasākums OGRE, ATVER SAVU SIRDI! Jau tradicionāli
koncertā piedalīsies labākie Ogres novada izglītības un kultūras iestāžu
bērnu un jauniešu kolektīvi. Atvērsim savas sirdis un palīdzēsim bērniem,
kurus skārušas smagas slimības, būt atkal veseliem un smaidošiem!
.

16. decembrī plkst. 18.00 Lielajā zālē
NĀKOTNES CIRKS. Pirmo reizi Latvijā 3D krāšņais lāzerprojekcijas
cirka šovs! Žonglieri, burvju mākslinieki, klauni, akrobāti un daudz citu mākslinieku no visas
Austrumeiropas. Redzēsiet arī dresētus suņus, baložus, transformeru šovu, sarežģītus
akrobātiskus priekšnesumus, gigantisko ziepju burbuļu šovu un pat Lāzermenu no citas
galaktikas. Biļetes jāiegādājas no 3 gadu vecuma. Biļešu cena Ls 2,50; 3; 4 (Ä 3.56; 4.27;
5.69). Atlaide invalīdiem un pensionāriem, uzrādot apliecību.
.

20. decembrī plkst. 18.00 Lielajā zālē
ČUČUMUIŽAS ZIEMASSVĒTKU PASAKA. Neaizmirstams muzikāls uzvedums ar
iemīļotā televīzijas raidījuma “Čučumuiža” rūķu – Taustiņa, Kiki, Bonbondziņa , kā arī rūķīšu
Krustmāmiņas piedalīšanos. Kopā dziedāsim dziesmas, iesim rotaļās, dzīsim jokus, kā arī
sagaidīsim visīstāko Ziemassvētku vecīti. Biļešu cena Ls 2; 3 (Ä 2.85; 4.27).
.

21. decembrī no plkst. 9.00 pļavā aiz Kultūras centra
Gadatirgus ZIEMASSVĒTKUS GAIDOT. Tirgotājiem pieteikšanās no 9.12. līdz 19.12.
.

1. decembrī plkst. 16.00 Mazajā zālē
Koncerts 1. Adventā MIRDZUMS DIEVIŠĶAIS. Piedalās: sieviešu koris Ausma,
kormeistares Vita Grīnhofa, Līga Liedskalniņa; jauktais koris Auce, kormeistari Ilze Ērkšķe,
Jānis Lapsa; jauktais koris Sidrabe, kormeistari Jānis Lapsa, Jānis Almanis; jauktais koris Ogre,
kormeistari Jānis Kokins, Jānis Lapsa. Koru mākslinieciskais vadītājs Jānis Zirnis,
koncertmeistare Dzintra Vīcupe. Programmā kopkora izpildījumā – Kamijs Sensānss
"Ziemassvētku oratorija". Solists Matīss Palsāns.

22. decembrī plkst. 12.00 Lielajā zālē
Sagaidot Ziemassvētkus, koncerts TIK BALTI. Piedalās bērnu vokālā studija Svilpastes kopā
ar Mazo teātri. Biļešu cena Ls 0,50 (Ä 0.71).

.

.

1. decembrī plkst. 17.30 LIELĀS EGLES IEDEGŠANA
Sagaidīsim svētku mēnesi kopā ar bērnu vokālo studiju Svilpastes, Ogres Kultūras centra Mazā
teātra dalībniekiem un pūtēju orķestri Horizonts.

22. decembrī plkst. 16.00 Mazajā zālē
KONCERTS 4. ADVENTĀ. Piedalās sieviešu koris Rasa. Mākslinieciskā vadītāja Aira
Birziņa, kormeistare Laima Lediņa.

.

.

3.decembris – 22.decembris. No plkst. 10.00 – 17.00 Kamerzālē
Invalīdu biedrības rokdarbu izstāde – pārdošana NO SIRDS UZ SIRDI.

25. decembrī plkst. 16.00 Mazajā zālē
PIRMAJOS ZIEMASSVĒTKOS senioru kora Atvasara koncerts.
Viens zelta stars no zvaigžņu spieta
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Mums katram tieši sirdī krīt,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt.
Diriģents Alvis Bērziņš, koncertmeistare Sarmīte Reneslāce.

.

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), pieaugušajiem Ls 2 (Ä 2.85).
.

6., 7., 8. decembrī tautas mākslas un amatu dienas BALTĀ LAIPA.
8. decembrī plkst. 16.00 Mazajā zālē
Koncerts 2. Adventā ZVAIGŽŅU BĒRNS. Piedalās: jauktais koris Grīva. Diriģentes – Maija
Amoliņa, Evita Konuša, koncertmeistare Sarmīte Reneslāce.
.

12. decembrī plkst. 13.00 Lielajā zālē
Izrāde pēc Brāļu Grimmu pasakas motīviem ANSĪTIS UN GRIETIŅA. Lomās: Emīls Guģis,
Paula Dīringa, Sarmīte Rubule vai Ērika Eglija, Artūrs Putniņš, Sarmīte Prule, Paula
Martinsone, Ēriks Vītiņš. Izrādē Ansītis un Grietiņa piedzīvo visu to, kas notiek slavenajā brāļu
Grimmu pasakā, kad ļaunā pamāte liek pamest bērnus mežā. Bērni nonāk raganas varā, kura
tos ievilina savā skaistajā saldumu namiņā un lutina ar dažādiem gardumiem. Drīz vien
Grietiņa saprot patiesos raganas nolūkus, taču Ansītis vairs nevēlas pamest namiņu... Biļešu
cena Ls 2; 3; 4 (Ä 2.85; 4.27; 5.69) .
.

13. decembrī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Koncerts PASMAIDI, SIRDS GAIŠA KĻŪS! EDGARAM LIEPIŅAM - 85
Piedalās: Maestro Raimonds Pauls; dziedātāji: Liene Šomase, Antra Stafecka, Dainis Skutelis,
Niks Matvejevs; aktieri: Edgars Pujāts, Artis Robežnieks, Guntis Skrastiņš; Edgara Liepiņa

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv ‘
15.decembrī plkst.15.00 Kinopunkts demonstrē MULTENĪTES SNIEGĀ. Latvijā ražotu
animācijas filmu programma: Kā lupatiņi šupojās, Starptautiskā tēva diena, Sārtulis, Eži
un lielpilsēta, Vāsa, Kaķis maisā, Blēņu stāsti par vilkiem. Biļešu cena Ls 1 (Ä1.42).
21.decembrī plkst.15.00 SVĒTKI NĀCA SVĒTĪTIES. Ziemas saulgriežu pasākums
ģimenēm ar bērniem. Kopā ar Tomes folkloras kopu “Zīle” dziedāsim, dancosim, iesim rotaļās,
vilksim bluķi, lai saules gaismai vieglāk uzvarēt tumsu. Ieeja brīva.

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 65035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
13. decembrī plkst. 13.00 animācijas filmu programma MULTENĪTES SNIEGĀ. Biļešu
cena Ls 1 (Ä 1.42).
22. decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku koncerts KAMĒR TEVĪ DZĪVO EŅĢELIS –
GAISMĀ UZZIED VISS. Spēlē – Liepājas Mūzikas skolas zvanu koris. Biļešu cena Ls 2
(Ä 2.85). Pēc koncerta visi aicināti piedalīties radošajā darbnīcā.

Lauberes Kultūras namā
Informācija: tālr.: 65037321; e-pasts: valdapluge@inbox.lv
29. novembrī plkst.15.00 bērnu deju kolektīvu koncerts ZIEMAI VĀRTI VAĻĀ. Piedalās
dejotāji no Ogres, Lielvārdes, Madlienas, Birzgales un Lauberes.
15.decembrī plkst.14.00 Suntažu amatierteātra Sauja izrāde – Andrejs Migla DIVREIZ
ZAGTA LĪGAVIŅA (pēc Jēkaba Janševska romāna "Mežvidus ļaudis" motīviem). Režisors
Didzis Cauka. Biļešu cena Ls1 (Ä1,42).
28.decembrī plkst.21.00 VECGADA BALLE. Spēlēs grupa Brīvdiena. Pieteikties un
iegādāties biļetes līdz 20.decembrim. Biļešu cena Ls 3.50 (Ä 4.98).

21. decembrī plkst. 18.00 Lielajā zālē
Bērnu deju studija Pīlādzītis aicina uz savu SVĒTKU KONCERTU.
Biļešu cena Ls 0,50 (Ä 0.71).
.

.

26.decembrī plkst. 16.00 Mazajā zālē
Koncerts ZIEMASSVĒTKU ZVAIGZNE. Inga Šļubovska, balss; Miks Vilsons, flauta; Elīna
Kuduma, oboja; Valdis Drulle, klarnete; Andris Ādamsons, mežrags; Elīna Vidriķe, fagots.
Programmā: G. F. Hendelis, F. Danci, G. Rossini, S. Franks, J. Štrauss, F. H. Grūbers un
tradicionālas angļu, franču un sicīliešu melodijas. Biļešu cena Ls 3 (Ä 4.27).
.

27. decembrī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Ineta Rudzīte &Sympathique (Edgars Jass - piano, Oskars Ozoliņš - trompete, Pauls Eglītis kahons) Ziemassvētku koncertā EŅĢEĻA PIESKĀRIENS. Ziemassvētku dziesmas latviešu
un franču valodā jauksies kopā ar egļu, sveču un šokolādes smaržu.
Biļešu cena Ls 3; 4 (Ä 4.27; 5.69).
.

29. decembrī plkst. 18.00 Lielajā zālē
Ogres Tautas teātra pirmizrāde – Ž. B. Moljērs SKAPĒNA BLĒDĪBAS.
Biļešu cena Ls 2 (Ä 2.85).
.

31. decembrī plkst. 22.00 Deju zālē
JAUNGADA BALLE. Spēlē grupa Lifts (Rēzekne). Šova deju grupa Triumfs. Pārsteigumi ar un
bez balvām. Svētku salūts. Biļešu iepriekšpārdošana, lai rezervētu vietas pie galdiņiem, līdz
28. decembrim plkst. 18.00. Biļešu cena Ls 7,00 (Ä 9,96) Pirmās 50 biļetes – Ls 6,00 (Ä 8,54)!!!
Pasākuma dienā Ls 10.00 (Ä 14.23). Balle turpināsies līdz 01.01.2014. plkst. 04.00.
X X X X X

23. novembra 7. jauno mūziķu un grupu konkurss ZAĻAIS KNĀBIS 2013 pārcelts uz
11. janvāri plkst. 18.00.

Ķeipenes Tautas namā
Informācija: 26545470; e-pasts: inese.daugaviete@inbox.lv
7.decembrī plkst.19.00 Ķeipenes senioru deju kolektīvs Veldze ielūdz savus atbalstītājus,
bijušos dalībniekus un citus interesentus uz 15 GADU JUBILEJAS PASĀKUMU! Pirmajā
daļā – koncerts. Piedalīsies vieskolektīvi Ogrēnietis, Suncele, Lēdmane, Sumulda. Otrajā daļā –
draudzības vakars.
9.decembrī plkst.10.00 klaunu šovs OKI – DOKI. Izklaidējoša cirka programma ar
dažādiem dzīvniekiem, burvju trikiem un žonglieriem! Biļešu cena Ls1 (Ä 1,42).
No 12.decembra 2. stāvā atvērsies Ziemassvētku dāvanu TIRGOTAVA. Varēsiet iegādāties
rotas, zīda un filca šalles, adījumus, oriģinālas apsveikuma kartiņas, interesantus priekšautus,
izšūtus dvieļus un citus darinājumus. Aicinām amatniekus, rokdarbnieces un citus mājražotājus
piedalīties dāvanu sortimenta dažādošanā! Preci piedāvāt Tautas nama vadītājai Inesei
Daugavietei personīgi vai pa tālruni: 26545470.
13.decembrī plkst. 17.00 Ķeipenē pie parka LIELĀS SVĒTKU EGLES IEDEGŠANA!
14.decembrī plkst.18.00 ZIEMASSVĒTKU BALLĪTE Ķeipenes un kaimiņu pagastu
vecākajai paaudzei. Ziemassvētku muzikāli sveicieni, svētku cienasts. Deju mūziku spēlēs
Andris un Andris Upenieki.
21.decembrī plkst.18.00 Ziemassvētku koncerts PAR SVĒTKU BRĪNUMU, KO
GAIDĀM. Koncertā piedalīsies Ķeipenes Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis Sonore un
draugi.
25.decembrī plkst.13.00 tikšanās ar ZIEMASSVĒTKU VECĪTI pirmsskolas vecuma
bērniem.
31.decembrī plkst.22.00 JAUNGADA NAKTS PASĀKUMS. Aicinām kopā pavadīt Veco
gadu un sagaidīt Jauno – 2014.gadu! Pasākumu muzikāli iekrāsos Santa un Kaspars
Kasparsoni. Dalības maksa Ls 3 (Ä 4.27). Lūdzam pieteikties iepriekš pie Tautas nama vadītājas
Ineses Daugavietes, tālr: 26545470.
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Brīžiem tāds kā pieklusums
Pelēkajam rudenim ieilgstot, šķiet, ka saule, nespēdama dienas vidu darīt gaišāku, samulst un steigšus vien
ripo pretī pelēcīgajai pēcpusdienai un arvien garākajiem
tumšajiem vakariem. Tādās dienās arī cilvēki vairāk tā
kā pie mājām turas, tāpēc pat Lauberes centrā kādu satikt
šķiet neiespējami. Protams, ir darba diena, un tie, kuriem
šeit darbs ir, strādā, nevis staigā apkārt, tomēr jautājums
"Cik pagastā vispār iedzīvotāju"? ir pirmais, kas rodas.
"Ap septiņiem simtiem," zina teikt kultūras nama
direktore Valda Plūģe. Viņas sacīto nav pamata apšaubīt
– vietējā taču, turklāt jau trīsdesmit gadu. Bet uzreiz arī
rodas jautājums, cik no šiem septiņiem simtiem izmanto
kultūras nama dotās iespējas sevi pilnveidot un attīstīt?
Cik no viņiem gatavi paši darboties, cik – kļūt par
skatītajiem vai klausītājiem? Atbildi uzreiz negaidu,
Lauberes Kultūras nama direktore taču saruna par kultūras nama ikdienu un tā
Valda Plūģe
piedāvājumu, ceru, to dos, un tā arī notiek.
Agrāk vairāk
Kad 1987. gadā kultūras nams iegūst jaunas mājas, to vada Dace Jansone, un Lauberes vārds
labā nozīmē arvien biežāk skan ne vien pašu novadā, bet visā Latvijā. Valda, ar aušanu aizrāvusies
jau daudzus gadus un arī Lietišķās mākslas vidusskolu absolvējusi, kā kultūras namam piederīga
tā slieksnim pāri kāpj 1988. gadā un sāk vadīt audēju kopu Noskaņa. "Bija daudz sievu, kuras
vēlējās aust," viņa atceras šo laiku. "Sākumā pat desmit, divpadsmit. Vispirms meklējām stelles,
veiksmīgi atradām, vedām uz kultūras namu, likām kopā un sēdāmies klāt. Kas tik tajos gados nav
austs! Savulaik pat mēs, trīs audējas, divas brunču kārtas saviem deju kolektīviem noaudām par
brīvu. Tikai diegus vajadzēja nopirkt. Mums nebija treknie laiki, kā citi saka. Es pat uzskatu, ka
tagad, kad esam pievienoti Ogrei, mums ir labāk – jo atbalsts ir lielāks. Paldies par to! Tāpat
mazajiem dejotājiem brunči tika noausti, karogi visiem kolektīviem." Arī pati Valda daudz karogu
audusi: Lielvārdes mūzikas skolai, Madlienai, Taurupei, Āgenskalna sākumskolai, divus karogus
Holandei – mūsu draugiem, Lielvārdes pamatskolai, Suntažu vidusskolai... Un neslēpj, ka esot
laba sajūta, piemēram, festivālā "Latvju bērni danci veda" vai novada svētkos, redzot visus šos
karogus vienkop.
Taču, domājot par pēdējiem gadiem, viņa spiesta secināt, ka aušanas prieks iet mazumā. "Žēl,
ka tā. Kādreiz lielajās Dziesmu svētku izstādēs piedalījāmies ar vairākiem darbiem, un visi arī
Ķīpsalā bija apskatāmi. Aizvadītajā vasarā izstādē nokļuva tikai mans darbs. Es aicinu sievas,
pakurinu, lai nāk un dara, taču rosības trūkst, vērojams tāds kā pieklusums. (To uzskatāmi
demonstrē arī visas trīs kultūras namā esošās stelles – tikai viena liecina, ka drīz kāds tajās
sēdīsies – I. K.) Agrāk viss notika vairāk. Pati arī audu vairāk. Tagad daudzi nevaļīgi – viens darbs,
otrs, trešais, un vaļaspriekam laika pietrūkst."
Šajā ziņā arī Valda nav izņēmums, turklāt jau kopš 2000. gada oktobra, kad audēju kopas
vadīšanai piepulcējas atbildība par visa Lauberes kultūras nama darbu.
Labprāt dejotu, taču...
Savukārt Ingrīda Eglīte kultūras namā ienāk kā piecpadsmitgadīga meitene un ir ļoti laimīga, ka
tiek pieņemta jauniešu deju kolektīvā. "Viss sākās ar dejošanu, un kopš tā brīža esmu te
darbojusies, arī dziedājusi laiku pa laikam," stāsta Ingrīda. "Bet arī deviņdesmito gadu beigās
izveidojās situācija, ka Lauberē nav jauniešu (gandrīz tāpat kā tagad sāk veidoties), un kolektīvs
pajuka. Bija lielas sirdssāpes. Kad izauga jauna paaudze un sāka dejot, es domāju: ko darīt? Man
jau 25 gadi, bet viņiem 18? Par laimi, Valdai atnākot, radās vidējās paaudzes deju kolektīvs
Lustīgais, un mēs atkal dejojām un turpinām to darīt."
Turklāt jau septīto sezonu Ingrīda vada Lauberes jauniešu deju kolektīvu Spiets. Pirms tam to
sešus gadus vadīja Dzintars Andževs. Bet, kad viņš iedeva Lauberei kurvīti, protams, nācās meklēt
citu, kas nekādos apstākļos – ne pirmskrīzes, ne krīzes, ne pēckrīzes gados – nav bijis viegls
uzdevums. "Neviens jau lauku kolektīvu īsti vadīt negrib," nopūšas Ingrīda. "Uzreiz pajautā, kādi
ir ceļi. Ja uzzina, ka grantēti, negrib braukt..." Dzintars ieteicies, ka varot taču vadīt Ingrīda, arī
Valda iedrošinājusi, un viņa piekritusi. "Jo dejot man tiešām ļoti patīk. Iepriekš reizēm domāju: ja
es dzīvotu ārzemēs, savāktu kopā visus vietējos latviešus, un man dejotu no divgadīgiem bērniem
līdz senioriem... Izrādās: kad tu tā piedomā, kaut kas arī piepildās. Tā es sāku vadīt savus
jauniešus."
Par Spieta jauniešu vēlmi dejot un viņu gatavību to darīt vadītāja nesūdzas, arī dejotprieks
neejot mazumā. Tāpat viņa atzīst, ka tagadējie dejotāji patiešām ir pašas izaudzināti: "Viņi pie
manis dejo no 7. līdz 9. klasei, kad mēs startējām Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos."
Vienīgā bēda – jaunus dejotājus arvien grūtāk atrast. Šosezon pat viena pāra trūkstot, un
vadītāja jau sāk satraukties, kā veiksies nākamajā skatē. "Aiziet jaunieši uz Rīgu studēt, atrod
darbiņus, kur piestrādāt, lai vieglāka iztikšana, un mājās tiek reti. Cits taupa finanses un arī katru
nedēļas nogali nebrauc mājās. Bet liela daļa mūsu dejotāju ir studenti, un mēs mēģinām
piektdienās, kad viņu iespējami vairāk ir šeit. Taču jauniešu vispār ir maz, un tā nav tikai mūsu
pagasta problēma vien. To redzam daudzviet Latvijā."
Katram ļauts būt solistam
Ja pagastā ir sava skola, vietējā kultūras dzīve ir tikai ieguvēja. Lauberē ir sava skola, un tā būs
arī pēc 2014. gada 1. janvāra, lai gan kļūs par Suntažu vidusskolas struktūrvienību. Tiesa, skolā
bērnu ir ļoti maz – tikai 28... Plus vēl piecgadīgie un sešgadīgie. Bet bērnudārza grupiņās ir 16
mazie. Dažiem vietējiem šķiet, ka "pagasta ļaudis paši nīcina skolu laukā", jo pat pirmklasnieki ik
rītu cītīgi gaidot autobusu, lai brauktu uz Madlienu vai Suntažiem.
Taču – nebūtu dziedošo un dejojošo skolas bērnu, kultūras namam būtu par vairākiem
kolektīviem mazāk. "Mums ir sieviešu vokālais ansamblis, ko vada Edīte Eglīte," iepazīstina
Valda. "Bērnu dramatisko kolektīvu vada Alda Račika. Bērnu ansambli – Jolanta MateusaKalniņa, kura skolā māca arī dziedāšanu. Bet Bitītes vada Inese Putroma. Turklāt mazo dejotāju ir
tik daudz, ka Bitītēs izveidotas divas grupiņas: divgadīgie līdz sešgadīgie un 3. līdz 6. klases bērni,
kur meiteņu ir vairāk nekā 8 pāriem nepieciešams. Inese no sirds strādā ar viņiem visiem un ir
iecerējusi pat tos, kuriem šobrīd ir tikai divarpus gadiņu, pavasarī laist dejot skatē..." Esot arī
prieks kopā ar bērnu kolektīviem aizbraukt, piemēram, uz Ogri pie Pīlādzīša vai uz Lielvārdi pie
Pūpolīša un redzēt, ka "mūsu mazie smuki nodejo".
Vērojot bērnu aktīvo darbošanos, savs vērtējums radies arī Ingrīdai: "Katrs bērns dara visu –
dzied, dejo, spēlē teātri. Tāpat kā daudzi pieaugušie. Un tā, manuprāt, ir tieši mazo skolu
priekšrocība – katrs tiek pamanīts, ar katru tiek strādāts, un katram ļauts būt solistam, ja viņš to
vēlas. Turklāt mazā skolā ikvienā pasākumā valda sirsnīgāka un mīļāka gaisotne." Kolēģes teikto
papildina kultūras nama vadītāja: "Jā, cik bērnu ir, tik dejo. Mums nav nekādas izlases, jo vairāk
bērnu nav. Visi piedalās skatēs. Pagaidām vēl turamies. Kā būs turpmāk, redzēsim. Cerēsim, ka
mazie paaugsies un būs papildinājums mūsu Spietam."
Ar radošu dzirksti
Savukārt pats Spiets, kā jau minēja Ingrīda, it likumsakarīgi papildina Lustīgā rindas. Un
"vidējie", kā ar smaidu uzsver Valda, esot īpašs kolektīvs. "Mums viens pāris ir sešpadsmitgadīgs,
kuri zina, ka uz Spietu neies, bet nāk te. Ir divdesmitgadnieki, trīsdesmitgadnieki, un arī es dejoju,
bet man jau būs... Taču – man problēmu nav, viņiem arī nav, un es vienu deju dejoju pat ar savu
dēlu, kuram ir 29 gadi. Tāpēc arī saku – deju kopa, nevis vidējās paaudzes deju kolektīvs.
Gribējām iet uz senioriem, bet nav arī tik daudz senioru, lai bez vidējiem varētu iztikt. Neviens
piecdesmitgadnieks, kurš pirms tam nav dejojis, uzreiz darīt to arī nesāks. Atnāks tik kāds, kurš

kādreiz ir dejojis. Tāpēc jāmetas visiem kopā. Tā Lustīgais arī dara. Zinu, ka vadītāji nebija īpaši
apmierināti ar mūsu sniegumu skatē, taču Deju svētkos Rīgā piedalījāmies. Mums ir ļoti jauki
vadītāji – Ervīns Kaužens ar sievu, abi paši daudz dejojuši – Ačkupā, Ogres Rakstos.
Par izdomas bagātību un aizrautību Valda Plūģe uzteic arī vietējā amatierteātra Zīles režisori
Vinetu Kazeku: "Viņā ir radoša dzirksts iekšā un māka piesaistīt cilvēkus, jo teātrī mūsu ir ap 16.
Visu paaudžu cilvēki – jauni, veci. Gan tie, kuri jau dzied un dejo, gan tie, kuri citu neko nedara,
tikai teātri spēlē." Valda arī pastāsta, ka kolektīvs jau divas reizes piedalījies novada skatē, taču
piedalīšanos trešo reizi vēl apdomājot, jo neesot vēl samierinājušies ar zemo novērtējumu –
3. vietu, lai gan Vulfa komēdijas "Meli" iestudējumā bijis ieguldīts liels darbs, turklāt aktieri uz
skatuves dziedājuši paši. Tiesa, izdzirdējusi šo lēmumu, Ogres novada kultūras darba organizatore
Anita Ausjuka pieteikusi, ka nākamā skate notikšot tieši Lauberē, un Zīlēm tātad būs jāpiedalās.
Bet tas jau būs nākamgad, kad notiks arī deju konkurss "Lauberes pavasaris". Šī tradīcija
aizsākās laikā, kad modernās dejas varēja apgūt pašu pagastā Andra Miķelsona vadībā. Tagad šādu
iespēju nav, taču nav arī pieprasījuma. Tomēr dejotāji maijā pulcējas kopā, un brauc šurp gan no
Rīgas un Cesvaines, gan Valkas un Madonas, tāpat kaimiņu pagastiem. "4. datums man allaž ir tieši
šim pasākumam ieplānots," saka Valda.
Kad uzstājas savējie, zāle pilna

Taču šobrīd straujiem soļiem tuvojas gada izskaņa, Ziemassvētki, un amatierkolektīvi tiem
aktīvi gatavojas. Amatierteātris, piemēram, 22. decembrī parādīs muzikālu izrādi. "Vineta iestudē,
Ingrīda būs horeogrāfe," precizē kultūras nama direktore. "Atkal dziedāsim. Savukārt aizvadītajos
Jāņos mēs ne tikai dziedājām, bet arī dejojām, un svētki mūsu estrādītē izdevās ļoti skaisti. Cilvēku
bija daudz, pat solu nepietika, vajadzēja sēdēt zālē." Gadu no gada vērojot Lauberē rīkoto
pasākumu apmeklētību un skatītāju atsaucību, Valda arī novērojusi, ka ikreiz, kad uzstājas savējie,
zāle pilna. Kad atbrauc kaimiņteātri – skatītāju ir maz.
Viņasprāt, lielāku klausītāju atsaucību gribētos redzēt arī tad, kad uzstājas profesionāli
mākslinieki. Tā, piemēram, nupat, novembrī, Valsts svētkos, Liepājas dziedošos aktierus vēlējās
klausīties tikai ap septiņiem desmitiem cilvēku. Dažkārt arī rodoties sarūgtinājums, apzinoties, ka
darbs ir godam padarīts, bet tomēr netiek nenovērtēts. "Es nedomāju naudas ziņā, turklāt laukos
šāds atalgojums ir normāls – te nevienam daudz nav. Bet ja tev pasaka: "Pie jums jau nekā nav ko
darīt" – sāpīgi..."
Valda arī atzīst, ka īsti šo darbu varot saprast tikai tas, kurš pats kultūras namā strādā vai ir ar to
saistīts. "Citiem liekas: kas nu tur liels: ballīte, pasākums... Taču arī ballītei zāle ir jāsagatavo,
jāizdekorē, uzreiz nevar ņemt un kaut ko darīt, vispirms ir jāizdomā. Turklāt gribas katru gadu ko
citu – jaunu, iepriekš neredzētu. Un dažreiz tā "noformēšana" sākas jau pavasarī – ar paciņu sēklu,
ko iebirdināt zemē, lai izaugtu kaut kas vēlāk izmantojams."
Tomēr, aizmirstot par sarūgtinājumu, par garajām darba stundām un brīvdienām, kas paiet
galvenokārt kultūras namā, apvienojot direktores un mākslinieciskā vadītāja, noformētāja, gaismu
meistara (ja vajag, reizēm pat skaņu meistara) u. tml. funkcijas, par spīti bezmiega naktīm pirms
kārtējā sarīkojuma Valda Plūģe par savu darbu joprojām runā ar prieku. "Ja jautātu, kāds ir mans
hobijs, es teiktu: darbs. Jā, man šis darbs reizē ir arī hobijs. Man patīk svētki, patīk tiem gatavoties,
patīk tos organizēt. Patīk dejot pašai, skatīties, kā citi dejo, priecāties, cik glīti saposušies. Esmu
saviļņota, redzot, kā uzstājas mazie dziedātāji vai dejotāji. Ja visiem acis mirdz, manuprāt, svētki ir
izdevušies, un tas arī man dod gandarījumu.”
Lauberē viesojusies Inta Kārkliņa
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