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Svētdien, 4. maijā, pirmais Tvīda

brauciens Ogrē
Pievienojies mums laiskā velobraucienā pa Ogres vēsturisko centru! Ja tev ir retro vai klasisks velosipēds - lieliski, ja nav, nekas, brauc ar tādu, kāds ir! Sapošamies
20. gadsimta 20., 30. gadu kostīmos! Kopīgi radīsim sentimentālu kūrortpilsētas noskaņu! Uz tikšanos braucienā!
14.00 Randiņš pie "M. Pūres beķerejas" (Brīvības ielā 21).
Pulcējamies, iesildāmies, reģistrējamies.
14.30–15.30 Tvīda brauciens. 5 km ceļojums kurortpilsētas
vēsturē.
15.30 Mazo braucēju sacīkstes un tikšanās ar Lācēnu Ēriku.
Ierašanas ar saviem braucamrīkiem.
"Kopš dzīvoju Ogrē, arvien vairāk sajūtu šīs pilsētas
īsteno vērtību – daba, mums, ogrēniešiem, ir tik tuvu un tik
sasniedzama. Organizējot šo pasākumu, vēlos uzburt
kādreizējo mazpilsētas nesteidzīgo, mierīgo, ģimenēm
draudzīgo atmosfēru, īpašo šīs pilsētas glamūru, kas tik ļoti
bija raksturīgs 20.gadsimta 20. - 30. gados", uzskata
pasākuma organizatore, kafetērijas "M.Pūres beķereja" īpašniece Iveta Zāģere.
Tvīda brauciena mērķis ir ne tikai parādīt un akcentēt pagājušā gadsimta 20. - 30. gadu
velosipēdu un apģērbu kultūru, bet gan vēlreiz iedzīvotājiem atgādināt par fantastisko vidi, ar
kuru Ogre, kādreizējā kūrortpilsēta, vēl joprojām var lepoties.
Jāatzīmē, ka sākoties vasaras sezonai, kafetērijas "M.Pūres beķereja" īpašnieki ogrēniešiem
un pilsētas viesiem sarūpējuši vēl kādu patīkamu pārsteigumu – turpmāk Ogrē, Brīvības ielā 21
būs iespēja iznomāt 6 velosipēdus. Un ne tikai. Tikko ceptas, gardas maizītes un pleds
velosipēda groziņā, ko papildus varēs turpat iegādāties, ikvienam no mums dos iespēju doties
tuvākos un tālākos maršrutos pa Ogri, iemīlot to vēl vairāk.
P.S. Tvīda brauciens (no angļu val. Tweed run) ir neformāla velokultūras kustība, kuras
centrālā darbība ir veclaicīgo divriteņu un īpašo retro tērpu parāde. Kā tradīcija retro velorāde ir
pavisam jauna ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Pirmais šāds brauciens notika Londonā 2009.
gadā. Tas guva lielu interesi un vēlāk strauji izplatījies visā pasaulē. Latvijā pirmo Tvīda
braucienu rīkoja Latvijas veclaiku divriteņu klubs un SIA "Ērenpreiss". Pirmais Tvīda
brauciens notika 2010. gada maijā Liepājā, vēlāk arī Rīgā, kur ik gadu pulcē vairākus simtus
dalībnieku. Šie braucieni pamazām iegūst popularitāti arī citās Latvijas pilsētās.
Tvīda braucienu organizē kafetērijas "M.Pūres beķereja" (SIA “Kūku darbnīca”) īpašnieki
Iveta Zāģere un Māris Bulats, atbalsta Ogres Vēstures un mākslas muzejs.
Tālrunis uzziņām: 29222213
Materiālu sagatavoja Gunta Šmidre

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!
24.aprīlī bibliotekāri pulcējās savos gadskārtējos profesijas svētkos. Sveicam Ogres
Centrālās bibliotēkas darbinieces, kuras darbam ar grāmatu ir veltījušas vairākus gadu
desmitus!
Rutu Iranoviču
45 darba gadi

13.–24.maijs Ogres Mākslas skolā sagatavošanas grupu bērnu darbu izstāde
PUMPUMPURS. Skolotājas: Violeta Žukovska, Žanete Žvīgure, Astrīda Mazule.

Mans iedvesmas avots ir daba – mūžam mainīgā,
gan tepat apkārt esošā, gan tālās un svešās zemēs ieraudzītā.
Gleznās daudz ziedu? Jā! Katrs zieds ir īpašs, ja to uzlūko,
redzīgi uzlūko.
"... Apiet apkārt...
Tas ir vienalga – apiet apkārt ziedam vai apkārt jūrai.
Zieds ir tikpat liels, kā jūra."
(I. Ziedonis)
Mana dzimtā puse ir Suntaži - vieta, kur pavadu vasaras un ar
tēvu kopīgā darbnīcā strādāju.
Esmu mācījusies pie gleznotājiem Kārļa Dobrāja, Ģirta
Muižnieka un Ineses Pudānes, bet pamatā šī darba noslēpumus man atklājis tēvs un mākslas
pedagogs, gleznotājs Andris Linde.
Ogrēniešiem piedāvāju dažādu gadu darbu izlasi. Kā dabā mainās gadalaiki, tā arī
radošajos darbos ir dažādi periodi ar dažādu gleznošanas stilu. Tur atrodama gan dabas
atmodas zilganā nokrāsa, gan ugunīgi sarkanās magones, gan mājas miera siltie toņi.
Pēdējais gleznu cikls "Pļavas" tapis skaistā un nozīmīgā dzīves periodā. Tas radīts ļoti lielā
mierā un saskaņā ar sevi, caurstrāvots ar mīlestību. Cikla glezna "Rīts" tapusi neilgi pirms
meitiņas Stellas Katrīnas piedzimšanas.
Ceru, ka kaut maza daļiņa no manām emocijām un krāsu prieka ar šiem darbiem nonāks pie
skatītājiem Ogrē. Izstādes atklāšana 17.maijā plkst.12.30 Ogres Kultūras centra Kamerzālē.
Ar cieņu, Ingūna Linde

4. maijā plkst.19.00

Sarmīti Lāci
35 darba gadi
Janīnu Metlāni
35 darba gadi

Ogres Kultūras centra Lielajā zālē

Āriju Murāni
20 darba gadi
Līksmu Dzelmi
15 darba gadi
Inesi Virsi
10 darba gadi

MĀKSLAS PUMPURI 17. maijā
10.00–11.00 pie Ogres Kultūras centra SAPUMPUROTO KOKU INSTALĒŠANA.
Pieteikšanās pa e-pastu: astra.rubene@ovt.lv.
11.00–11.20 pie Ogres Mūzikas skolas pulcēšanās svētku gājienam. Ogres Mūzikas skolas
sitamo instrumentu izpildītāju MUZIKĀLS SVEICIENS MĀKSLAS DIENAI. Aicinām
svētku dalībniekiem ģērbt krāsainus tērpus, rotāties un ņemt līdzi dažādus sitamos
“instrumentus”!
11.20–11.30 SVĒTKU GĀJIENS no Mūzikas skolas līdz Kultūras centram
11.30–12.30 pie Ogres Kultūras centra MĀKSLAS PUMPURU ATVĒRŠANA. Pumpuru
sprakšķināšana. Svētku atklāšana. Īpašo viesu svētku programma. Gleznas Mirkļa tvēriens
radīšana (kopdarbs). Sapumpuroto koku objektu vērtēšana un mākslinieku nominēšana.
12.00–15.00 Ogres Kultūras centra Mazajā zālē MULTIMEDIJU PREZENTĀCIJA.
12.00–15.00 Ogres Mākslas skolā ATVĒRTO DURVJU UN MEISTARKLAŠU
DIENA. Visu vecumu interesentiem, profesionālu pedagogu vadībā.
12.30 Ogres Kultūras centra Kamerzālē INGŪNAS LINDES PERSONĀLIZSTĀDES
atklāšana. Istāde apskatāma līdz 25. maijam.
13.00–14.00 Ogres Kultūras centra Deju zālē Zīmējuma teātra improvizācijas izrāde
LŪDZU. Biļešu cena EUR 2,85 (Ls 2,00).

Janīna Metlāne, Līksma Dzelme, Sarmīte Lāce, Inese Virse

Grupas
četru gadu
jubilejas lielkoncerts un jaunā albuma

Saule kāpj debesu kalnā un vēstī par vasaras tuvošanos. Mūsu skaitā pilsēta, ietērpsies
ziedu un zaļumu rotā, priecēs ogrēniešus un vilinās šurp viesus.
Šogad, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, ogrēniešiem ir lieliska iespēja 6.jūlijā
doties uz Rīgu, lai pie Latvijas Nacionālās operas baudītu opermūzikas koncertu ar pasaules
opermūzikas zvaigžņu piedalīšanos. Koncerts būs bez maksas.
Savukārt Ogrē ar plašu norišu spektru ieskandēsim Muzikālo vasaru. Jūlija
sākumā notiks Pasaules latviešu kordiriģentu skola ar vairākiem koncertiem. Kordiriģentu
koris kopā ar Ogres koriem 3.jūlijā svinēs Jāņa Cimzes divsimtgadi. Pie mums viesosies
III Starptautiskā militārās mūzikas festivāla viesi no Vācijas. Jūlijā un augustā uz brīvdabas
skatuves katru piektdienas vakaru piedāvāsim visdažādāko žanru muzikālas programmas,
cienot visu vecuma grupu apmeklētāju vēlmes un radot iespējas labi atpūsties nedēļas
nogalēs.
Jauku vasaru vēlot,
Daina Raituma, Ogres Kultūras centra kultūras darba speciāliste

prezentācija

Īpašie viesi:

Grupas:

Jānis Buķelis Buks
Anita Intaite Košā

Relicseed
LECHERY Zviedrija
Rock 5 Band OKC Jauniešu koris
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APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!
9.aprīlī Valmierā, gatavojoties XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, norisinājās
skolu jaukto koru II kārtas skate, uz kuru no Ogres novada tika izvirzīts Ogres 1. vidusskolas
jauktais koris Anima (diriģente Gunita Bičule). Koris skatē ieguva I pakāpes diplomu (43,27
punktus).
25.aprīlī Cēsīs notika 5.-9. klašu koru II kārtas skate. No Ogres novada tika izvirzīti trīs kori.
Rezultāti:
Suntažu vidusskolas 5.-9. klašu koris (diriģente Inita Andževa) I pakāpe
Ogres 1. vidusskolas 5.-9. klašu koris (diriģente Evita Konuša) I pakāpe
Madlienas Mūzikas un mākslas skolas 5.- 7. klašu koris (diriģente Iveta Mežajeva) I pakāpe
17. aprīlī Ogres Kultūras centrā notika Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu skolu
2.- 4. klašu koru skate. Rezultāti:
Lielvārdes pamatskola, diriģente Inga Blumfelde, 45.58 punkti, I pakāpe
Ogres sākumskola, diriģente Laila Daudziņa, 45.16 punkti, I pakāpe
Suntažu vidusskola, diriģente Inita Andževa, 44.16 punkti, I pakāpe
Jaunogres vidusskola, diriģente Natālija Miroļubova, 43.83 punkti, I pakāpe
Ogresgala pamatskola, diriģente Inese Dudele, 43.5 punkti, I pakāpe
Jumpravas vidusskola, diriģente Laura Kudreņicka, 43.5 punkti, I pakāpe
Ķeguma komercnovirziena vidusskola, diriģente Marija Sprukule, 43.08 punkti, I pakāpe
E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola, diriģente Žanete Vilkāja, 41 punkts, I pakāpe
Madlienas vidusskola, diriģente Iveta Mežajeva, 36.33 punkti, II pakāpe

Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu
amatierteātru skates rezultāti
Ķeipenes TN amatierteātris. M.Fermo "Krīt klaudzot durvis", režisore A. Račika, I pakāpe
Madlienas KN amatierteātris. R. Blaumanis "Trīnes grēki", režisors D. Cauka, I pakāpe
Suntažu KN amatierteātris Sauja. A. Alunāns "Seši mazi bundzinieki", režisors D. Cauka,
I pakāpe
KN "Lielvārde" Tautas teātris. M. Zīle "Trīs košas dāmas", režisors K. Lišmanis, I pakāpe
KN "Lielvārde" jauniešu amatierteātris Degsme. L. Stumbre "Lietus", režisore A. Krompāne,
I pakāpe
Tīnūžu TN jauniešu teātra studija Āķis. V. Kolhāze "Zivs četratā", režisore K. Saule, I pakāpe
Lielvārdes pensionāru biedrības senioru amatierteātris. G. Micāne "Skaista mana brāļasēta",
režisore S. Tilaka, II pakāpe
Ikšķiles TN amatierteātris. M. Zīverts "Minhauzena precības", režisors A. Krieķis, II pakāpe
Menģeles TN amatierteātris. L. Stumbre "Sestdienas vakars", režisore E. Osokina, III pakāpe
Taurupes amatierteātris Maska. R. Blaumanis "Kā vecais Zemītis pašu nelabo redzējai",
režisore I. Antone, III pakāpe

OGRES APRIŅĶA KORU SKATES REZULTĀTI
Senioru kori
Ogres Kultūras centra senioru koris Atvasara, diriģents A. Bērziņš
Kultūras nama “Lielvārde” senioru koris Kamene, diriģents P. Kvelde,
kormeistars G. Jākobsons
Sieviešu kori
Ogres Kultūras centra sieviešu koris Rasa, diriģentes A. Birziņa, L.Lediņa
Lēdmanes Tautas nama sieviešu koris Lēdmane, diriģents A.Andersons
Birzgales Tautas nama sieviešu koris Pērles, diriģente M.Līduma
Stopiņu novada sieviešu koris Madara, diriģente Z.Kažēna,
kormeistare K.Zolotorenko
Jauktie kori
Ogres Kultūras centra jauktais koris Ogre, diriģents J.Zirnis,
kormeistari J.Kokins, I.Balode
Ogres Kultūras centra Jauniešu koris, diriģentes G. Bičule, D. Čudare
Ogres Kultūras centra Skolotāju kamerkoris, diriģente I. Kūle,
kormeistare S.Siliņa
Ogres Kultūras centra jauktais koris Grīva, diriģentes M.Amoliņa, E. Konuša
Suntažu Kultūras nama jauktais koris Suntaži, diriģents A. Klučnieks
Ķeguma Jauniešu koris, diriģente M.Līduma, kormeistare L.Ivanova
Salaspils Kultūras nama “Rīgava” jauktais koris Elpa, diriģente A. Priedeslaipa
Salaspils Kultūras nama “Enerģētiķis” jauktais koris Lōja, diriģenti Ģ.Gailītis,
D. Melvere
Stopiņu novada jauktais koris Ulbroka, diriģenti E.Fiskovičs, I.Ekarte
Madlienas Kultūras nama jauktais koris Madliena, diriģente I.Sprance,
kormeistare L.Seržante
Ikšķiles Tautas nama jauniešu koris Soare, diriģente L.Seržante,
kormeistars D.Soste
Ikšķiles Tautas nama jauktais koris Ikšķile, diriģente L.Dziedātāja,
kormeistare S.Siliņa
Kultūras nama “Lielvārde” jauktais koris Lāčplēsis, diriģents J.Ungurs
Jumpravas pagasta jauktais koris Jumprava, diriģents N.Ķirsis

I pakāpe
II pakāpe
I pakāpe
I pakāpe
II pakāpe

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345

10.maijā pulksten 15.00 izstādes
KOMBINĀTS atklāšana
Tas būs stāsts par Padomjlaiku vieglās rūpniecības milzi – VĻKJS 50. gadadienas Ogres trikotāžas
kombinātu, kurš kļuva par vienu no lielākajiem
dzijas un trikotāžas izstrādājumu uzņēmumiem
Eiropā, bet Ogrei atņēma omulīgās kūrortpilsētiņas
statusu. Izstāde atsauks atmiņā jau piemirstos
slavenās Ogres trikotāžas svārkus, kleitas un
džemperus, kā arī uzjundīs atmiņas par un ap
cilvēkiem, kas tajā strādāja.
Izstāde KOMBINĀTS Ogres Vēstures un mākslas muzejā būs skatāma līdz 28.jūnijam.

Muzeju dienā 18.maijā
Jaunogrē piestāj ANSIS CĪRULIS
18.maijā, atzīmējot Starptautisko muzeju dienu un uzsākot vasaras tūrisma
sezonu, Ogres Vēstures un mākslas muzejs aicina uz radošu un izzinošu tikšanos
Jaunogrē – bijušajā bērnu sanatorijā "Mālkalne" (tagad BUKUS rehabilitācijas nodaļa), Gaismas prospektā 2/6. Dienu pavadīsim, baudot dabas, kultūrvēstures un
mākslas vērtības, kuras sakoncentrētas
vienuviet Jaunogrē, meža parka ielokā.
Pasākumu kopums "Cīrulis piestāj
Ogrē" veltīts izcilajam latviešu dekoratīvās mākslas meistaram Ansim Cīrulim un
arhitekta Konstantīna Pēkšēna projektētajai ēkai, kurai šovasar tiek atvēlēta īpašāka vieta Ogrē apskatāmo tūrisma objektu vidū.
Pulksten 12.00 ANŠA CĪRUĻA daiļradei veltītas izstādes atklāšana. Visas vasaras garumā
līdz ar ēkas ēdamzāli greznojošo A.Cīruļa veidoto sienas fresku apskati Ogres iedzīvotājiem un
viesiem būs iespēja aplūkot mākslinieka darbu faksimilkopijas no sērijām "12 mēneši" un
"Latviešu tautas tērpi", kuru oriģināli glabājas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
No pulksten 12.15 līdz 15.00 radošas sietspiedes darbnīcas. To laikā ikvienam, lielam un
mazam, būs unikāla iespēja kādu no A.Cīruļa darba motīviem iemūžināt uz līdzi paņemta
auduma maisiņa, krekliņa vai cita tekstila izstrādājuma. Auduma gabaliņi būs pieejami arī uz
vietas.
Pulksten 16.00 arhitektūras vēsturnieka Ilmāra Dirveika prezentācija par ēkas
mākslinieciski arhitektonisko izpēti. Izpētes laikā atklājušies vēl neatsegti, zem 50.gados veiktā
remonta kārtas slēpti A.Cīruļa sienu dekorējumi.
Pulksten 17.00 Haralda Sīmaņa, Ilzes Gruntes un Andra Gruntes koncerts.
Ieeja visos pasākumos – bez maksas.
Pasākuma sadarbības partneri: Bērnu universitātes klīniskā slimnīca, Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs, Latvijas Medicīnas vēstures muzejs. Atbalstītāji: Valsts Kultūrkapitāla fonds,
Ogres novada pašvaldība. Ja nepagūstat uz 18.maija pasākumiem, ar prieku informējam, ka
izstāde "Cīrulis piestāj Ogrē" ēkas 1.stāva telpās – verandā un ēdamzālē – būs apskatāma
visas vasaras garumā darba dienās no 10.00 līdz 18.00; sestdienās no 11.00 līdz 16.00.
Ieeja – bez maksas.
Iveta Ruskule, Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore

II pakāpe

Ogres Centrālajā bibliotēkā
I pakāpe
I pakāpe
I pakāpe
I pakāpe
I pakāpe
I pakāpe
I pakāpe
I pakāpe
I pakāpe

Informācija: Ogre, Brīvības iela 35, tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
6.-12.maijs. Novadpētniecības izstāde
GLEZNOTĀJAM KĀRLIM BRENCĒNAM – 135.
12.-26.maijs. Novadpētniecības izstāde
LEĢENDĀRAIS ŠĶĒPMETĒJS JĀNIS LŪSIS.
7.-23.maijs. Starptautiskajai Ģimenes dienai veltīta Literatūras izstāde.
16.maijā plkst.17.30 tikšanās ar romāna "Theodorus. Deja ar ziloņzivi" autoru OTTO
OZOLU.

Mazozolu pagasta bibliotēkā
Informācija: Līčupe, Braki 20-8, tālr: 65029065; e-pasts: agita.jekabsone@ogresnovads.lv
7.maijā plkst.14.00 tikšanās ar astroloģijas skolas CHRONOS vadītāju, Mēness kalendāra
speciālisti, astropsiholoģi LĪGU ŠĪRONI.

II pakāpe
II pakāpe
II pakāpe
II pakāpe
II pakāpe

Der zināt
1.maijā starptautiskā hokeja turnīra “Dzintara kauss” dalībniekiem dejos VPDK Aija; spēlēs
PO Horizonts.
2.maijā starptautiskā hokeja turnīra “Dzintara kauss” dalībniekiem dejos bērnu deju studija
Pīlādzītis; dziedās bērnu vokālā studija Svilpastes.
3.maijā JK Ogre piedalīsies JK Pernigele (Salacgrīva) 110 gadu jubilejas koncertā.
3.maijā senioru dāmu deju grupa Astras piedalīsies deju grupas Gaujmalietes (Carnikava)
10 gadu jubilejas koncertā.
4.maijā bērnu vokālā studija Svilpastes koncertēs Rīgas domes rīkotajā kultūras pasākumā
jaunatklātajā Lucavsalas atpūtas zonā.
4.maijā Ogres Tautas teātris ar A. Kasones izrādi “Trešais vārds” viesosies Mežotnes pilī.
4.maijā Skolotāju kamerkoris piedalīsies svētku Dievkalpojumā Rīgā, Jāņa baznīcā.
13.maijā pl.19.00 kopmēģinājums Pasaules koru Olimpiādes koncertam Mežaparka Lielajā
estrādē.
18.maijā bērnu vokālā studija Svilpastes piedalīsies Latvijas novadu jauno izpildītāju konkursā
Novadu Balsis.
24.maijā JK Ogre dziedās Igates baznīcā.
25.maijā Ogres Tautas teātris ar A. Kasones izrādi “Trešais vārds” viesosies Eduarda Smiļģa
teātra muzejā.
26.-28.maijs. Bērnu vokālā studija Svilpastes dosies koncertceļojumā uz Zviedriju.

Ogresgala bibliotēkā
Informācija: Ogresgals, Bumbieru iela 9, tālr.: 65035141
"Gudrs puķu dārzs" - tikšanās ar dārznieci Ivetu Vjaksi (maija pirmajā pusē).
3.-15.maijs. Ražīgo, talantīgo trimdas rakstnieku pieminot. JĀNIM KLĪDZĒJAM - 100.
12.-30.maijs. Izstāde skolēniem Pilsētas pasakas, pasaules pasakas...
MĀRAI CIELĒNAI - 60.

Ciemupes bibliotēkā
Informācija: Ciemupe, Liepu gatve 12, tālr.: 65068710
6.-30.maijs. Literatūras izstāde SAULES AKMENS – DZINTARS.
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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 7. janvāra līdz 31. maijam
Pirmdiena
slēgts
Otrdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 19.00
Trešdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Ceturtdiena 10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Piektdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00

Kases darba laiks maija svētku dienās
30.04 10.00 - 13.00 14.00 - 17.30
01.05. slēgts
02.05. slēgts
03.05. 10.00 - 18.00
04.05. 18.00 - 19.00
05.05. slēgts

Pārceltā darba diena 10.maijs
Sestdiena
10.00 - 13.00

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 65035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
15.maijā plkst.18.00 RĪGAS STARPTAUTISKAIS FILMU FESTIVĀLS. Filmu
programma piemērota pieaugušajiem un jauniešiem, kas sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu.
Ieeja brīva.
16. maijā plkst. 16.00 PII Ābelīte ĢIMENES DIENAS.
29.maijā Ogresgala pamatskolas mācību gada noslēgums.
30. maijā PII Ābelīte audzēkņu izlaidums.
4. jūnijā kolektīvais izbraukums uz Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra izrādi TANGO AR
STROKU. Izbraukšana plkst. 17.00
Kolektīvu izbraukumi
3. maijā deju kolektīvs Ābeļzieds sadanco Katlakalna Tautas namā.
8. maijā deju kolektīvs Ābolēni piedalās deju kolektīvu skatē.
24. maijā deju kolektīvs Ābolēni piedalās deju festivālā “Latvju bērni danci veda”
Aizkrauklē.

Kā arī stundu pirms pasākumiem. Tālr.: 65047740.
Kases darba laikā ir pieejami “Biļešu paradīzes” kases pakalpojumi.
3. maijā plkst.11.00 Lielajā zālē
Popdziesmu un deju festivāls – konkurss TUSIŅŠ TRĪS PRIEDĒS 2014. Šis konkurss uz
Ogri ik gadu atved ap 500 dziedātāju un dejotāju. Biļešu cena €1.42 (Ls 1.00).
4.maijā plkst.19.00 Lielajā zālē
Grupas Colt četru gadu jubilejas lielkoncerts un jaunā albuma TU JAU ZINI, KAS BŪS...
prezentācija. Īpašie viesi: Jānis Buķelis (Buks), Anita Intaite (Košā), OKC Jauniešu koris,
grupas Relicseed, LECHERY (Zviedrija), Rock 5 Band. Biļešu cena € 5 (Ls 3.51).
7.maijā plkst.19.00 Lielajā zālē
Superpirmizrāde – komēdija SEX GURU ar Valdi Melderi. Ar veselīga humora devu, taču
visai pikanta un atklāta saruna par seksu! Biļešu cena € 6; 7; 8 (Ls 4.22; 4.92; 5.62).
11. maijā plkst. 12.00 Lielajā zālē
Bērnu vokālās studijas Svilpastes koncerts MĀMIŅAI. Biļešu cena € 1.42 (Ls 1).
17. maijā pl.13.00 Deju zālē
Zīmējumu teātra izrāde – improvizācija LŪDZU. Biļešu cena € 2.85 ( Ls 2.00).

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv ‘
1. - 31.maijs. Izstāde LIELVĀRDES JOSTA (no Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja
fondiem). Fotogrāfijas, kurās atainots tehniskais jostas aušanas process.
17.maijā MUZEJU NAKTS
19.00 Lielajā zālē koncerts MĒS KĀ DZINTARA GABALIŅI. Ciemupieši dziedās,
deklamēs, muzicēs, dejos. Aicinām saposties ar dzintara rotām!
19.00 – 21.00 Novadpētniecības istabā izstāde IEDZINTAROJUMI. Priekšmeti dzīvo
ilgāk par cilvēkiem, tie ir "iedzintarojušies" – iedzīvojušies mūsu ikdienā. Fotogrāfijas,
grāmatas, trauki, apģērbi, darba rīki, sadzīves priekšmeti, rotas – tie visi glabā vēsturiskas
atmiņas. Aicinām līdz 9.maijam atnest izstādei kādu senu lietu, kas palīdz sajust saikni ar
pagātni! Uzrakstiet lietas aptuveno vecumu un kam tā piederējusi.

Lauberes Kultūras namā
Informācija: tālr.: 65037321; e-pasts: valdapluge@inbox.lv
10.jūnijā plkst.13.00 Mātes dienas koncerts PAVASARA SAULĪTE.
Piedalās Lauberes bērnu amatiermākslas kolektīvi.
30.maijā plkst. 19.30 kultūras nama amatiermākslas kolektīvu koncerts VASARIŅU
GAIDOT .

18. maijā plkst.11.00 un plkst.18.00 Lielajā zālē
Bērnu deju kolektīva Pīlādzītis koncerts IEDEJOJAM PAVASARĪ.
Biļešu cena € 1.50 (Ls 1.05).
24. maijā plkst. 16.00 Lielajā zālē
Baltinavas dramatiskā kolektīva "Palādas" komēdijas "Ontans i Anne" 8.daļa
ONTANS I SĀBRI. Biļešu cena € 3; 5 (Ls 2.11; 3.51).
25. maijā plkst. 18.00 Mazajā zālē
Jauktā kora Grīva koncerts PAVASARA JAUSMAS.

Ogres Mākslas skolā
Informācija: Ogrē, Brīvības ielā 11, tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
29.aprīlis - 10.maijs. OMS sagatavošanas grupu bērnu darbu izstāde KĀJĀM GAISĀ.
Skolotājas: Signe Kraukle, Iveta Priedīte, Žanete Žvīgure, Astrīda Mazule.
12. - 24.maijs. OMS sagatavošanas grupu bērnu darbu izstāde PUMPUMPURS.
Skolotājas: Violeta Žukovska, Žanete Žvīgure, Astrīda Mazule.
Izstāžu zāles darba laiks: darba dienās 10-19, sestdienās 10-18, svētdienās – slēgts. Ieeja bez
maksas.

MUZIKĀLĀ VASARA OGRĒ
ATKLĀŠANAS KONCERTI
Trešdien, 2.jūlijā Ogres Kultūras centra Mazajā zālē
PASAULES LATVIEŠU KORDIRIĢENTU radošā darba nometnes atklāšana.
Ceturtdien, 3. jūlijā plkst. 20.00 Ogres Kultūras centra Mazajā zālē
Koncerts DZIESMU ROTA JĀŅA CIMZES 200 gadu jubilejā. Piedalās: Pasaules latviešu
kordiriģentu koris, Ogres novada kori.
Piektdien, 4.jūlijā
Plkst. 22.00 pilsētas skvērā koncerts NIGHT OF PERCUSSION. Piedalās: Elīna Endzele,
Guntars Freibergs, Mikus Bāliņš, Elvijs Endelis.
Plkst. 23.30 pie Kūrmājas koncerts SKAISTĀ VĪNE. Piedalās Liepājas kvartets – Līga
Baltābola (I vijole), Ginta Alžāne (II vijole), Katrīna Īvāne (alts), Dina Puķīte (čells).
Sestdien, 5.jūlijā
Plkst. 11.00 Ogres evanģēliski luteriskajā baznīcā koncerts O LUX BEATA. Piedalās:
Sergejs Jēgers (kontrtenors), Ainars Paukšēns (čells, vijole), Ilze Reine (ērģeles).
Plkst. 17.00 pilsētas skvērā KONCERTUZVEDUMS bērniem pēc latviešu tautas pasaku
motīviem. Piedalās Ogres Kultūras centra bērnu vokālā studija Svilpastes.
Plkst.20.00 kultūras centra Mazajā zālē PASAULES LATVIEŠU KORDIRIĢENTU
KORA KONCERTS. Diriģents Sigvards Kļava, skanēs Artura Maskata dziesmas.
Plkst. 21.00 pilsētas skvērā koncerts LAIMIS RĀCENĀJS. NEAIZMIRSTULĪTES &
VINTAGE BRASS ORCHESTRA .
Plkst.22.30 –00.00 pilsētas skvērā ROKENROLA NAKTS ar grupu KEKSI.
Svētdien, 6.jūlijā
Plkst. 12.00 laukumā pie Kultūras centra III STARPTAUTISKĀ MILITĀRĀS
MŪZIKAS FESTIVĀLA ĀRZEMJU VIESU KONCERTS. Piedalās Vācijas Federatīvās
Republikas Bundesvēra Noibrandenburgas Sauszemes spēku korpusa orķestris.
KONCERTI PIEKTDIENU VAKAROS
11.jūlijā plkst. 21.00 DZELZS VILKA JAUNO JĀŅU ORĶESTRIS
18.jūlijā plkst. 21.00 LAUKU MUZIKANTI
25.jūlijā plkst. 21.00 MIRAGE JAZZ ORCHESTRA
1.augustā plkst. 21.00 COLT
8.augustā plkst. 21.00 PITS ANDERSONS & THE SWAMP SHAKERS
15.augustā plkst. 21.00 ČIGĀNU NAKTS ROMANTIKA. DZHESKI GLOSS

Mazozolu Tautas namā
Informācija: tālr.: 20013793; e-pasts:ingrida.gold@gmail.com
2.maijā plkst.18.00 notiks Mazozolu, Taurupes, Ķeipenes un Meņģeles pagastu senioru
sadraudzības ATPŪTAS VAKARS. Vakara programmā: koncerts ar Mazozolu pašdarbnieku
piedalīšanos; sadancošana muzikanta Andra Lindes mūzikas deju ritmos; saviesīga pasēdēšana
pie galdiņiem ar pašu līdzpaņemtiem "groziņiem" (tēja un kafija būs uz vietas); savu prasmju un
priekšnesumu izrādīšana kaimiņu pagastu senioriem un pārējiem klātesošiem.
Ieeja bez maksas. Par savu dalību vēlams paziņot iepriekš Ingrīdai (tālr.: 29364580).

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
1.maijā gadskārtējais pavasara stādu, amatnieku un lauksaimnieku ražojumu tirgus.
4.maijā sadarbībā ar Kinopunktu un pievienojoties Kino maratonam Rīgā,
plkst. 19.00 animācijas filma bērniem LEDUS PAVĒLNIEKS,
plkst. 20.00 dokumentālā filma TĀ DULLĀ STRENGAS DĒĻ.
Bez ieejas maksas.
No 6.maija Suntažu Mākslas skolas radošo darbu izstāde .
10.maijā Suntažu vidusskolas organizēts MĀTES DIENAS KONCERTS.
30.maijā Suntažu estrādes sezonas atklāšanas diskotēka.
3.maijā izbraukums uz izrādi "Ziedonis. Lācis. Sievietes" Dailes teātrī.
Kolektīvu izbraukumi
3.maijā vokālais ansamblis Svīre piedalās koncertā Kalsnavā.
17. maijā JDK Spāre piedalās koncertā Jelgavā.
17.maijā SDK Suncele piedalās koncertā Iecavā.
17. maijā amatierteātris Sauja piedalās Muzeju naktī Bebros ar izrādi - Ā. Alunāns "Seši mazi
bundzenieki".
18.maijā Suntažu amatiermākslas kolektīvu satikšanās ar Ķeipenes pašdarbniekiem Šūpoļu
parkā ZUŠOS.
21.maijā pagasta pensionāru ekskursija. Pieteikšanās kultūras namā.
31.maijā SDK Suncele, vokālais ansamblis Svīre un grupa B-Optimist viesojas Kelmē, Lietuvā.

Taurupes pagastā
Informācija: nellija@taurupe.lv

Ķeipenes Tautas namā
Informācija: 26545470; e-pasts: inese.daugaviete@inbox.lv
9.maijā plkst.17.00 koncerts MĪĻAJĀM MĀMIŅĀM! Piedalās: bērnu teātra studija Ķepa
ar Artas Dzīles lugu "Iesim Mājās", deju kolektīvs Zeltupīte un pirmsskolas vecuma bērnu deju
pulciņš.
16.maijā plkst.19 Ķeipenes Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis Sonore ielūdz uz
vokālo ansambļu sadziedāšanās koncertu ES TEVĪ IEMĪLĒJIES, PASAULE!
Biļešu cena EUR 0,72 (Ls 0,51).
24.maijā plkst.13.00 sporta deju sacensības ĶEIPENES VALSIS – 2014.
Piedalās: Ķeipenes, Mazozolu, Ķeguma, Tīnūžu, Suntažu, Madonas dejotāji. Aicinām
interesentus, atbalstītājus un līdzjutējus! Biļešu cena EUR 1,00 (Ls 0,70).

3.maijā plkst.13.00 Taurupes muzejā LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS
ATJAUNOŠANAS DIENAS SVINĪBAS. Atcerēsimies mūsu novadnieku Artūru Mežaku,
kuram šogad aprit 110 gadi, četrus brāļus Blauus – Lāčplēša ordeņa kavalierus; Leonīdu
Lazdiņu - Taurupes skolas atjaunotāju. Pēc pasākuma dosimies uz Līču kalniņu, kur noliksim
ziedus Blauu dzimtas piederīgajiem un L. Lazdiņam.
.

10.maijā plkst.9.00 stāvlaukumā pie Tautas nama PAVASARA GADATIRGUS! Aicinām
visus pārdot un pirkt gribētājus!
.

11.maijā plkst.12.00 Tautas namā Mātes dienai veltīts koncerts PAVASARA VĒSTULES
MĪĻAJAI MĀMIŅAI.
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Gadus neskaita
"Nevajag gadus skaitīt," jau telefonsarunā iesaka maija
jubilāre, ilggadējā Taurupes kultūras darbiniece, skolotāja,
pagasta vēstures izzinātāja un sargātāja INTA ANTONE. "Ļoti
ātri tie aizskrējuši. Liekas, visa dzīve ir aizgājusi milzīgā
trauksmē. Vienmēr kaut kas ir darīts, meklēts, un miera nekad
nav bijis..."
Taču gadi nemaz nav jāskaita – paši rindojas cits aiz cita,
vērā ņemamu dzīves jubileju piesakot šopavasar un liekot
saprast, ka ne mazāk skaistu gadskārtu būs iespējams svinēt arī
nākamgad...
Tie tālie piecdesmitie
"Jūs sirmas paliksiet, ja sākšu no 1955. gada stāstīt," –
Taurupes kultūras nama vadītāju Nelliju Balodi, kura ir daudz
Inta Antone, darba gaitas
nopūlējusies, lai kolēģi piedabūtu sarunai, un mani, jokojot
sākot, 1955.g.
brīdina Inta Antone. Bet tieši ar to jāsāk, jo 1955. gada 21. februārī
viņa ierodas Taurupē, lai strādātu tautas namā. Tiesa, tas gan nav
vakarējās vidusskolnieces ilgotā sapņa piepildījums, taču kāda gara un gadu desmitos mērāma
ceļa galā viņa, pati vēl to neapzinoties, jau ir nostājusies.
"Beidzu Ērgļu vidusskolu un zināju, ka tālāk mācīties nevarēšu, jo ģimenes apstākļi to neļāva.
Tātad bija jāsāk domāt par strādāšanu. Mani pieņēma sagādes kantora statistikas nodaļā. Galīgi
nepatika. Bet tieši tad sākās partijas un komjaunatnes rīkota akcija, lai nodrošinātu darbarokas
laukos. Tika nolemts, ka pilsētās strādājošie jaunieši kļūs par kolhozniekiem, bet lauku
bibliotēkās vai kultūras namos jau strādājošie tiks pārcelti darbā uz fermām. Tā nu es – jaunā
kultūras nama vadītāja – "komjaunatnes ceļazīmi" saņēmusi un svinīgi pavadīta, ar somu un
nelielu mantu pauniņu rokās ierados Taurupē. Kur dzīvot, protams, nebija. Gulēju pagastmājā uz
dīvāniņa. Nostrādāju tautas namā vairāk nekā gadu, līdz mainījās kolhoza priekšsēdētājs, un
mani pārcēla uz vietējo bibliotēku."
Nākamie divdesmit gadi Intai aizrit grāmatu, lasītāju un rakstnieku (dzejnieku, dramaturgu)
sabiedrībā. Šī pasaule viņai ļoti iet pie sirds, vienīgi kremt tas, ka uzreiz pēc vidusskolas pietrūcis
dūšas doties uz Rīgu un studēt. "Gan jau būtu izdzīvojusi, jo tautas namā tāpat nekādu lielo algu
nesaņēmu, tikai – 360 rubļu. Valkāju savu izlaiduma kleitiņu un priecājos. Pie mammas tiku reizi
mēnesī, jo autobusi kursēja reti, tātad par "lauku labumiem" varēju tikai sapņot. Ēdu pašu lētāko
(arī marinētus kāpostus ar rupjmaizi), jo citu variantu nebija."
Bagātā grāmatu pasaule
Laiks, kad Inta ir bibliotekāre, pagasta ļaudīm atnes ļoti interesantus sarīkojumus. Izvirzījusi
mērķi, ka taurupiešiem jātiekas ar visiem tolaik populārākajiem rakstniekiem, viņa Literatūras
propagandas biroju (LPB) griež otrādi – zvana, raksta, ierodas personīgi, līdz panāk savu. Taču
ikreiz, kad Rīgā parādījusies, biroja darbinieki vaicājuši, kāpēc vienmēr tiekot aicināti paši
populārākie un pieprasītākie? Varot taču arī kādu citu, kurš nav tik aizņemts, ielūgt. Viņa
atteikusi, ka esot jāaicina tie, kurus lasītāji vēlas satikt. "Kas tik pie mums 60. un 70. gados
neciemojās! Gunārs Priede, Valdis Rūja, Jānis Sirmbārdis, Daina Avotiņa, Andrejs Dripe...
Gunārs Selga pat divkārt. Viņš arī uzrakstīja savu dzejoli "Zaļā kļava", ko pēc tam Gunārs
Freidenfelds pārveidoja dziesmā, kas mūsu pagastam ir īpaša. Arī Imants Ziedonis ciemos
brauca divas reizes. Pirmoreiz paudu viņam savas bažas: diez cik cilvēku atnāks... Viņš atteica:
"Par to nu gan jūs neuztraucieties. Lai atnāk kaut trīs, bet tādi, kam tas patiešām interesē."
Vietējie arī katram šim sarīkojumam ļoti gatavojušies: literārus uzvedumus paši veidojuši,
ciemiņus mīļi sagaidījuši, kafiju vārījuši, galdu klājuši. Liels pluss bijis arī tas, ka šāda
ciemošanās neko nav maksājusi, uzrakstījuši iesniegumu LPB, un viss. Vienīgi transports šad
tad radījis problēmas, jo automašīnu tolaik bijis maz. Tāpēc Margarita Stāraste, piemēram, no
Rīgas atvizināta samosvalā. Pēc tam gan esot varējuši just, ka viņa ir nedaudz apvainojusies, taču
citas mašīnas nebijis, turklāt šī – pilnīgi jauna.
"Uz šiem sarīkojumiem nāca daudzi," saka kādreizējā bibliotekāre. "Cilvēki interesējās, kad
būs nākamais, kurš no literātiem brauks. Ne mazāk gaidīti tika arī aktieri. Vēl tagad atceros, cik
izteiksmīgi Vera Singajevska lasīja Jaunsudrabiņa "Siļķes" – ne vienam vien siekalas skrēja
mutē. Es šad tad nodomāju, kāpēc mēs tagad nekontaktējamies ar rakstniekiem? Varbūt cilvēki
aiziet tālāk no grāmatu lasīšanas?"
No ienācējas par savējo
Tolaik ne vien bibliotēka aktīvi strādājusi. Liela rosība valdījusi arī tautas namā. Gan teātris
spēlēts, gan dziedāts un dejots. Un visur Inta klāt – piedaloties, organizējot, vadot (jauniešu deju
kolektīvu pat divdesmit gadu). Arvien vairāk un vairāk ieaugot Taurupē un kļūstot par savējo.
"Sākumā nebiju pie Taurupes dzīves pieradusi, viss šķita svešs un neierasts," viņa nenoliedz.
"Pat cilvēki noslēgtāki, atturīgāki kā Liepkalnē, kur uzaugu. Tur, piemēram, katros Jāņos līgoja –
kaimiņi gāja kopā un priecājās. Te – klusums. Tomēr tad mēs, jaunieši, sarosījāmies: izlikāmies
nedzirdam partijas "vadošos norādījumus", ka šādi svētki nav jāsvin, un līgojām līdz rīta
gaismai, iesaistot arī citus. Nekad netraucēja arī Jāņu naktī tik ierastais lietus. Slapji sākām iet no
mājas uz māju un slapji arī atgriezāmies..."
Smejoties Inta Antone arī izstāsta, kā tagad jau tālajos, bet teātra spēlēšanas īpaši aktīvajos
gados, reiz braukusi uz Ērgļu kultūras namu pēc taurupiešiem izgatavotajām dekorācijām

Konference PILSĒTAS SVĒTKI UN IDENTITĀTE
Šopavasar, 15.maijā, Ogres
Kultūras centrā pulcēsies Latvijas pilsētu svētku un festivālu
rīkotāji.
Pilsētas svētku tradīcija izveidojās līdz ar Latvijas brīvvalsts atdzimšanu. Daudzās pilsētās (piemēram, Kuldīgā,
Siguldā, Jelgavā, Jēkabpilī) tā attīstījusies ļoti veiksmīgi, bet citās – joprojām meklē savus
vaibstus.
Konferencē tiks diskutēts par faktoriem, kas veido pilsētas identitāti, un pilsētas svētkiem kā
vienu no tiem. Tiks meklētas atbildes uz jautājumu: pilsētas svētki - tradīcija vai inerce?
Uzklausot labas prakses piemērus Latvijā un ārzemju sadraudzības pilsētās, paneļdiskusijā
tiks apspriests, kā veidojas svētku identitāte – kādas ir katras pilsētas simboliskās vērtības, kā
tās saskaņot ar kvalitatīvām kultūras programmām un to norisi svētkos. Akcentēsim arī svētku
lomu pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes veidošanā.
Konferencē piedalīsies Latvijas Kultūras akadēmijas un Biznesa augstskolas Turība lektori,
vadošie svētku režisori.
Konferenci organizē Ogres novada Kultūras centrs un Latvijas Nacionālais kultūras centrs,
to atbalsta Ogres novada pašvaldība. Konferences norisi un pieteikuma anketu (iesniedzama
līdz 10. maijam) meklējiet www.okc.lv sadaļā Anketas, nolikumi.

Kopā ar taurupiešiem Pašdarbnieku vakarā 2014.gada pavasarī.
Blaumaņa lugai "Pazudušais dēls". "Ceļus tolaik netīrīja, autobuss negāja, braucām ar smago
mašīnu, bet visi kalni pieputināti. Pabraucam, pabraucam, mašīna slīd, pirmajam kalnam līdz
pusei tiekam, tālāk ne... Kā šoferis lamājās! Tad piedeva gāzi un kalnu pievarēja. Pie nākamā tas
pats: atkal tiekam līdz pusei, atkal skaļa lamāšanās... Tā visu ceļu. Tādus lamu vārdus iepriekš
nebiju dzirdējusi! Domāju, kur esmu nokļuvusi? Tomēr izkūlāmies, atvedām dekorācijas."
Beidzot skolā
Taču bibliotēkas posms, jau tā darbu pārpilns, Intai dāvina arī viņas senā sapņa piepildījumu –
studijas augstskolā (sešus gadus neklātienē), kāroto augstāko izglītību un iespēju strādāt skolā.
1976. gada jūnijā viņa absolvē universitātes Filoloģijas fakultāti, jūlijā uzraksta atlūgumu un
septembrī sāk strādāt skolā. Un kā nu lai atkal iztiek bez gadu skaitīšanas, ja gandrīz trīsdesmit
rudeņus un tikpat ziemas un pavasarus viņas dzīvē galvenā bijusi skola? "Tas bija skaists laiks,"
viņa ir pārliecināta "Izņemot tos astoņus gadus, kad man nācās būt direktorei. Neciešu, ja
pieauguši cilvēki jāmāca, jāprasa, lai laikā nāk uz darbu, utt. Bet skolotājas darbs nekad nav licis
vilties. Vadīju arī visus trīs skolas deju kolektīvus – mazos, vidējos un lielos. Bērni teātri spēlēja.
Sākumā kaut ko iestudējām paši savā klasē, tad vadīju skolas dramatisko kolektīvu. Laikam kā
literatūras skolotāja biju diezgan nejauka – liku daudz lasīt, daudz fragmentu no galvas mācīties.
Tas ne visiem patīk. Savukārt man nepatīk, ka bērni nelasa."
No skolas prom Inta Antone posusies, septiņdesmito mūža gadskārtu sagaidījusi. Taču
pierunāta vēl gadu pastrādāt. Pēc tam gan pieticis. "Kad bērni vairs nelasa grāmatas, man skolā
nav ko darīt," viņa ir strikta.
Taču allaž bijis un ir ko darīt pagasta vēstures apzināšanā un glabāšanā, kā arī teātra
spēlēšanas tradīciju turpināšanā. Savulaik "Kultūras Ziņas" par to jau rakstīja (arī par Intas
savākto un četros "sējumos" apkopoto, bet vēl neizdoto pagasta vēsturi), bet joprojām gan
Taurupes pagasta muzeja uzraudzība sabiedriskā kārtā, gan vietējā amatierteātra Maska darbs ir
Intas sirdslieta. Rudenī būs jau desmit gadu, kopš darbojas šis pamatsastāvs, bet par muzeju viņa
saka: "Joprojām atslēgas ir pie manis. Neviens arī nav vēlējies tās pārņemt, lai diendienā strādātu
tur. Manuprāt, nevienam nav tiesību muzeju likvidēt un nav arī tiesību katram garāmgājējam dot
atslēgu: ej, skaties, kas tevi interesē... Jo tur taču ir apkopotas lielas vērtības! Pret šādām
pagātnes liecībām ir jāizturas nopietnāk. Materiālu ir savākts ļoti daudz, un vajadzētu rūpīgi
piedomāt par nākotni. Taurupes apkaimē allaž darbojušies cilvēki, kuru pienesums joprojām nav
novērtēts. Kamēr varēšu kustēt, tikmēr turpināšu iesākto un muzeju no rokām neizlaidīšu."
Toreiz un tagad
Rūpju noti, tāpat kā tikko, stāstot par muzeju, vārdamāsas balsī saklausu arī brīdī, kad viņa
salīdzina rosību kultūras namā agrāk un tagad. Turklāt skaidro to ne tikai ar valsts ekonomiskās
situācija retinātajām iedzīvotāju rindām, bet arī ar cilvēku kūtrumu un neieinteresētību. "Bet tā
jau nav mums vienīgajiem. Daudzviet kultūras namu piedāvājums ir maz pieprasīts, jo lielai
daļai pietiek ar televīzijas seriāliem. Skumji. Manas paaudzes cilvēki gan iet uz visiem
pasākumiem. Iespējams, tā ir vecāku neizdarība, ka bērni jau no mazotnes nav radināti nākt uz
kultūras namu, un tādējādi viņos nav modusies interese pašiem darboties vai skatīties, ko citi
spēj. Tāpēc tagad pat grūti iedomāties, kā savulaik cilvēki kājām gāja (!) uz mēģinājumu arī
četrus vai piecus kilometrus. Tāpat savās prasībās kultūras namam neviens nebija tik kaprīzs: to
vajag un to! Interesēja viss, un atsaucības netrūka."
Bet, atkal pie gadiem nonākot, Inta Antone rezumē: "Ziniet, kāpēc tas laiks tik ātri ir
paskrējis? Tāpēc, ka es nekad gadus neskaitu. Es dzīvoju uz priekšu, un nekad īpaši neplānoju. Ir
jāpaļaujas laika ritumam."
Inta Kārkliņa

Grāmatnīca “Auseklis”
Informācija: Ogre Brīvības iela 21, tālr. 65024790
30.aprīlī plkst. 12.00 un 14.30
grāmatas
OGRE – SIRMĀ KŪRORTU
MĀMUĻA
prezentācija un videofilmas
demonstrēšana par Ogres novadu
20. un 21. gadsimtā.
Mūsu pilsēta savulaik bija iecienīts
kūrorts, kurš aizēnoja Jūrmalas pludmales. Diemžēl kūrorta slava jau sen
zudusi. Šīs grāmatiņas mērķis ir kaut
nedaudz atdzīvināt mūsu pilsētas pagājušā gadsimta 30.gadu atmosfēru.
Šim nolūkam izmantoti to gadu ceļveži,
senās avīzes, retro fotogrāfijās,... un
mūsu iztēlē atdzīvosies Ogre – iecienītais peldu un gaisa kūrorts.
Autore Natālija Ketnere
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