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Vēl viens solis pretī svētkiem
"Kultūras Ziņas" jautā Ogres apriņķa koru
virsdiriģentei AIRAI BIRZIŅAI.
- Sestdien, 6. aprīlī, sākās Latvijas koru
skates, un pirmie savu gatavību gaidāmajiem
svētkiem apliecināja Ogres apriņķa kori. Tas ir
labi – stāties žūrijas priekšā pirmajiem?
- Pirmā skate nav pati pateicīgākā... Bet, no otras
puses, lai gan ziema vēl nav atkāpusies, aprīlis tomēr
ir labs laiks, lai skates notiktu, jo maijā jau ir gana
daudz citu darbu, un nemaz tā vairs negribas ne telpās
sēdēt, ne uz mēģinājumiem iet.
- Kā pirms skates kopumā izskatījās apriņķis?
- Domāju, ka kori ir labi sagatavojušies un ļoti
atbildīgi to darījuši gan visu šo, gan iepriekšējo
sezonu. Daudz kas no repertuāra jau dziedāts Rīgas
810 gadu koncertā, tāpat 2012. gadā dažādos novadu
svētkos un citos pasākumos. Šosezon kopmēģinājumos viesojušies virsdiriģenti un savas dziesmas
interpretācijas gan skaidrojuši, gan strādājuši,
konkrēti domājot par Mežaparku, lai mēģinājumu
process tur būtu raitāks un vieglāks. Tas viss ir noderējis.
- Ko atgādinājāt kolēģiem diriģentiem un dziedātājiem, zinot, ka skate jau klāt?
- Apriņķa kopmēģinājumos piekodināju noteikti atkārtot arī tās dziesmas, kas būs jādzied ne
tikai šajos trīs individuālajos priekšnesumos, bet arī kopkorī. To nevajadzētu atstāt tikai
virsdiriģenta ziņā. Bet skatē ikvienam kolektīvam ir svarīgi nodziedāt tā, lai pašiem par to būtu
gandarījums, un tik labi, cik ir katra kora spēkos.
- Kā dziesmu izlozē veicās Rasai?
- Manuprāt, labi. Parasti neesmu varējusi būt apmierināta ar izlozi, bet šoreiz tā tiešām bija
veiksmīga. Viena no dziesmām ir Jēkaba Graubiņa "Es meitiņa kā smildziņa", ar kuru bijām
rūpīgi strādājušas jau šā gada sākumā un dziedājušas arī koncertos. Turklāt tā nav bieži
skanējusi, nav bijusi Dziesmu svētkos. Kā otru izlozēju Ērika Ešenvalda "Dvēseles dziesmu",
ko pati vasarā diriģēšu Mežaparkā. Bet Rasas izvēle bija Ilonas Rupaines apdare "Moseņ',
zeileit' viesti nesa". Skaista dziesma, ar dziļu domu.
Pieminot Ešenvalda "Dvēseles dziesmu", atceros ļoti emocionālu brīdi Briselē,
kopmēģinājumā, kur sabraukušie sešu latviešu koru pārstāvji to nodziedāja tik emocionāli,
izjusti un patiesi, ka neko pat negribējās ieteikt uzlabot vai vēl piestrādāt...
- Kāpēc Brisele? Virsdiriģenti brauc strādāt ar tiem latviešu koriem, kuri vasarā vēlas
dziedāt Rīgā?
- Jā. Šī jaunā ideja, ka kori, kas darbojas ārpus Latvijas un gatavojas Dziesmu svētkiem, arī
satiekas kopmēģinājumos, ir vērtīga. Tāpēc marta sākumā mēģināja seši kori: no
Luksemburgas, Nīderlandes, Šveices, Berlīnes, Minsteres un Briseles. Bijām trīs virsdiriģenti,
strādājām pilnu dienu, izdziedot lielāko daļu repertuāra. Labi skanēja, visi godprātīgi strādāja,
un man ir prieks, ka arī šie kori ir tik gatavi svētkiem. Savukārt Anglijā kopmēģinājumā pulcējās
trīs kori, arī gaisotne bija darbīga, radoša. Mēģinājumi Latvijas diriģentu virsvadībā tāpat
notikuši Austrālijā un Amerikā, Krievijā. Būs vēl Īrijā, Zviedrijā.
Protams, ka šo koru dziedātāju sastāvs ļoti atšķiras: Briselē tas ir viens, Straumēnos – cits, vēl
cits – Maskavā... Tie ir dažādu grupu cilvēki, ļoti dažādos gados no Latvijas aizbraukuši vai jau
piedzimuši citur. Tāpat daudz nelatviešu dzied šajos koros. Kopmēģinājumi bija ļoti vērtīgi arī
viņiem. Savukārt mūs gandarī viņu vēlēšanās iesaistīties Dziesmu svētkos, nevis būt tikai
ciemiņiem.
- Vai visu Latvijas koru gatavība svētkiem tāpat kopmēģinājumos pārbaudīta un
pilnveidota?
- Jā, mēs kopš rudens braucam pie Latvijas koriem, un esmu guvusi apstiprinājumu, ka
kolektīvi jau sezonas pirmajā pusē ir strādājuši rūpīgi un atbildīgi. Šī gada sākumā nāca nākamā
repertuāra daļa, kas tāpat nopietni mēģināta. Mani priecēja tas, ka koristi ikreiz strādāja ar ļoti
lielu atdevi un māksliniecisku izpausmi, jo dziesmas jau interpretēja, nevis tikai sastiķēja nošu
rakstu.
Kopmēģinājumi, paralēli skatēm, vēl turpinās. Piemēram, Ogrē atkal sanāksim kopā maijā.
Savukārt jūnijā būs ieskaņu koncerti dažādos novados un pilsētās. Repertuāra izdziedāšana
ieskaņu koncertos ir ļoti svētīga, jo ļauj atkal pārbaudīt, cik gatavi ir kori, kurus tūlīt, tūlīt
dzirdēsim Mežaparkā.
- Vai svētku tuvums nerada bažas, ka organizatoriski kaut kas būtu iekavēts un tagad
vajadzētu kaut ko mainīt vai sasteigt?
- Nē, no dalībnieku gatavošanās viedokļa viss notiek secīgi un normāli. Taču es neuzskatu
par normālu situāciju, ka pat vēl dažus mēnešus pirms svētkiem ir vairāki neskaidri jautājumi
tieši par Noslēguma koncertu, lai gan šī mana ideja ir aktuāla jau vairākus gadus. Taču Latvijā
budžetu plāno tieši uz vienu gadu, bet Dziesmu svētkus nevar noorganizēt vienā gadā... Šie ir arī
pirmie svētki, kopš Latvija sadalīta 119 reģionālās vienībās, un vairs nav struktūras, kas
apkopotu reģionu darbību. Iznāk, ka virsdiriģents, pārraugot konkrēto koru apriņķi, ir vienkārši
nolīgts "atbildēt", bet viņam nav resursu: ne sava kultūras nama, ne budžeta... Turklāt nevienai
no tām četrām vai piecām pašvaldībām, kas veido apriņķi, nav pienākums uzņemties
virsvadību. Glābj tikai zinoši, darbīgi kultūras organizatori. Ogrē mums tā ir. Tas, ka visus šos
gadus, kopš rajoni likvidēti, mūsu koru apriņķis ir spējis saorganizēties skatēm un citiem
pasākumiem, galvenokārt ir Anitas Ausjukas nopelns, par ko esmu ļoti pateicīga, lai gan
juridiski viņai tas nebūtu jāuzņemas. Arī šis ir jautājums, kas jārisina, domājot par Dziesmu
svētkiem.
- Jūs emocionāli stāstījāt par latviešiem, kuri ārpus dzimtenes uztur spēkā Dziesmu
svētkus. Bet ko domājat par šīs tradīcijas nākotni tepat Latvijā? Dziesmu svētku simtgadi
noteikti svinēsim, bet simtpiecdesmitgadi?
- Tikmēr, kamēr Dziesmu svētku jēdziens tiks saprasts dažādi, viennozīmīgi uz šo jautājumu
atbildēt nevarēs. Es uzskatu, ka Dziesmu svētki ir māksliniecisks notikums: ar ideju, ar savām
būtiskākajām vērtībām – kopkora koncertu, a capella daudzbalsību, tautastērpu, deju
lieluzvedumu... Tie nedrīkst kļūt par svinēšanu vienkāršas sadziedāšanas un sadancošanas
līmenī. Mana pārliecība ir arī tāda, ka dziedāšana vispirms sākas kā garīga nepieciešamība.
Turklāt dziedāt nav tas pats, kas uzdziedāt. Dziedāšana prasa darbu. Ja to apzināsimies un mums
būs garīga nepieciešamība dziedāt, būs arī Dziesmu svētki. Ja dziedātāji būs ar karaokes
pieredzi, Dziesmu svētku nebūs, būs tautas dziedāšanas svētki, kādi jau ir visā pasaulē...

Mežaparkā skanēs labi
Par to pēc sestdien Ogrē notikušās koru skates žūrija nešaubās, jo apriņķa dziedātāju
sniegums bijis pārliecinošs, un visi kori būs dzirdami arī svētkos Rīgā.
Iespaidos dalās žūrijas pārstāvis, Dziesmu svētku Goda virsdiriģents Juris Kļaviņš:
-Neesmu dažus gadus strādājis žūrijās, taču šogad esmu pabijis vairākos kopmēģinājumos
Latvijā, un Ogres skate šos pozitīvos iespaidus papildināja. Kā pirmā skates diena arī mums tā
bija īpaša. Vērtēt vienmēr ir ļoti grūti un atbildīgi, bet sevišķi grūti pirmajā reizē: ieliec to savu
augsto balli un nezini, kas sekos pēc tam... Nāk nākamais koris, varbūt nostartē vēl labāk...
Centāmies būt ļoti uzmanīgi, lai katru novērtētu objektīvi.
Iespaids pēc vairāk nekā divu desmitu koru noklausīšanās ir radies ļoti labs. Ikviena
Turpinājums 2. lpp.

Dzied Ogre

Dzied Atvasara

Dzied Rasa

21. aprīlī
21. aprīlī, meklējot pazudušo pavasari, Ogres iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties
MĀKSLAS DIENĀ, kura šoreiz veltīta pirmajiem pavasara vēstnešiem – putniem.
11.50 TRAKO CEPURU GĀJIENS no Ogres Mūzikas skolas uz Ogres Kultūras centru.
Aicināti piedalīties visi pilsētas iedzīvotāji, lai ļautos domas lidojumam un parādītu
savas košākās spalvas.
12.00 MĀKSLAS DIENAS ATKLĀŠANA pie Ogres Kultūras centra
12.10 Ogres Valsts tehnikums, Ogres Mākslas skola un Bērnu un jauniešu centrs aicina
pilsētas iedzīvotājus darboties radošajās darbnīcās un akcijā LAI PUTNIEM MĀJAS
kur būs iespēja izgatavot pašam savu putnu būri vai apgleznot jau gatavu un piedalīties
konkursā.
16.00 Izstādes LIDO PUTNI atklāšana Ogres kultūras centrā. Izstāde apskatāma līdz
5. maijam.
Mākslas dienā ar dažādiem priekšnesumiem mūs priecēs: vokālā studija Svilpastes,
Ogres Mūzikas skolas audzēkņi, pūtēju orķestris Horizonts, grupa Namejs, Ogres Valsts
ģimnāzijas rokgrupa.
Gaidot pavasari un Mākslas dienu, atceramies, ka ārā vēl ir auksti, tāpēc neaizmirstam
šad un tad pabarot pīles un zīlītes!
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6.martā Salaspils Kultūras namā „Enerģētiķis” notika
Vidzemes novada mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss

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

No Ogres novada piedalījās Ogres sākumskolas deju grupa Karamelles, vad. Linda Mangule,
iegūstot II pakāpi; Ogres Valsts ģimnāzijas deju grupa Pērles, vad. Linda Mangule, iegūstot
III pakāpi un Mūsdienu deju studija Teixma, vad. Teiksma Ziemele.

Ogres Mūzikas skolas saksofonistu ansamblis pārsteidz Latvijas
Saksofonu ansambļu konkursā "Sigulda skan"
Latvijas Saksofonu ansambļu konkurss
"Sigulda skan", kas norisinājās 22. martā,
ir mēģinājums apzināt kolektīvās
muzicēšanas popularitāti un spēles iemaņu
līmeni Latvijas mūzikas skolās.
Šī konkursa organizators ir Siguldas
Mākslu skolas "Baltais flīģelis" saksofonu
spēles skolotājs un sava amata entuziasts
Elmārs Rudzītis.
Šogad konkurss notika pirmo reizi ar
cerību tā turpināt un izaugt līdz starptautiskajam līmenim.
Ogres saksofonu kvartetam (skolotājs
Maigonis Makars) konkurss bija svarīgs iznāciens žūrijas priekšā. Protams mūsējie nav pirmo
reizi publikas priekšā. Viņi ir kuplinājuši daudzus pasākumus, taču šī bija iespēja novērtēt savu
varējumu uz citu ansambļu fona.
Un varējums bija! Sigulda skanēja, un žūrija bija pārsteigta par augsto profesionālo līmeni.
Tādēļ pirmā vieta konkursā, diploms par atraktīvāko izpildījumu un 100 latu dāvanu karte
mūzikas veikalā.

Renāte Stārastniece, OMS direktora vietniece ārpusklases darbā
Turpinājums no 1. lpp.

Mežaparkā skanēs labi
kolektīva uzstāšanās liecināja, ka dziedātāji un diriģenti ir ļoti nopietni gatavojušies svētkiem.
Priecēja, ka apriņķī koru ir tik daudz, tik skanīgi un galvenais – daudz jaunu dziedātāju nācis
klāt. Arī tas, ka Ogrē pavisam nesen izveidojies Jauniešu koris un skatē startēja tik atzīstami, ir
ļoti apsveicami. Svētku starpposmā nereti pavīdēja bažas, vai latviešu dziedātprieks neiet
mazumā un kopkora rindas krīze nebūs krietni paretinājusi. Taču, par laimi, tā nav noticis.
Esmu iepriecināts par skates augsto līmeni, par šo lielisko sākumu un sapratu, ka Dziesmu
svētku lielais koris šovasar skanēs vēl labāk un jaunāk nekā iepriekš.
Emocionālu pārdzīvojumu radīja skates jauninājums, kad noslēgumā ar divām dziesmām
uzstājās kopkoris. Klausoties, piemēram, Vītola "Ziemeļblāzmu", jutos jau kā Lielajā estrādē
un Dziesmu svētkos – tik pārliecinoši skanēja. Arī raugoties uz dziedātājiem, bija redzams, ka
viņi savās domās un sajūtās jau ir lielajos svētkos – tik priecīgi, gaidu pilni un par sevi lepni.
Dziesmu svētku virsdiriģents Kaspars Ādamsons:
-Pirmā koru skate uzskatāmi liecināja, ka Ogrē dzirdētais koru sniegums ir vērā ņemams
atskaites punkts visai Latvijai un arī pārējām skatēm, jo līmenis Ogrē ir ļoti augsts. Visu koru
sniegums rādīja, ka iepriekš paveikts liels darbs, un svētkiem kolektīvi tiešām ir gatavi.
Protams, skate ir skate, un uzstāšanos var ietekmēt uztraukums, tāpat var būt veiksmīgāka vai
neveiksmīgāka dziesmu izloze, bet tās ir tikai detaļas. Labo kopiespaidu tas neietekmēja.
Es neesmu dzirdējis visus senioru korus, taču Atvasaras un Kamenes uzstāšanās ļāva
noprast, ka tie varētu būt vieni no labākajiem Latvijā. Arī Ogres Rasa apliecināja, ka ir augstas
raudzes kolektīvs, kas droši var mēroties meistarībā ar visu Latviju. Skatīsimies, kā veicas
citiem sieviešu koriem, bet noprotu, ka konkurentiem vajadzēs krietni pasvīst, lai pārsniegtu šo
līmeni.
Jaukto koru grupa, protams, bija pati lielākā, un pats spicākais kolektīvs šajā grupā,
neapšaubāmi, ir diriģenta Jāņa Zirņa vadītā Ogre. Tātad konkurentiem būs ko turēt. Visi kori
demonstrēja, ka repertuārs apgūts labi, vienīgi pamanīju, ka dažiem vēl līdz svētkiem neliels
"tehniskais darbiņš" padarāms, jo teksti un nošu partijas reizumis sagādāja problēmas, bet tādi ir
tikai pāris.
Man bija liels prieks par dziedātājiem visās grupās, kuri dziedāja no galvas, neizmantojot
nošu grāmatiņas. To es "pieņemu zināšanai" arī turpmākajām skatēm un vērtēju kā ļoti lielu
plusu.
Daudzu koru sniegumu patiešām varēja baudīt, un par to man ir liels prieks. Apzinos arī, ka
man ir gods būt žūrijā un vērtēt kolēģu veikumu. Tāpat apzinos, ka tā ir ļoti liela atbildība.
Latvijas Nacionālā kultūras centra koru eksperts Lauris Goss:
-Pirmais un galvenais secinājums pēc Ogres skates: protams, ka visi apriņķa kori ir Dziesmu
svētku dalībnieki. Arī skatē iegūtie punkti ir labi un liecina, ka pirms tam kori strādājuši
nopietni. Jā, ne visiem varbūt izdevās nodziedāt nevainojami, kā noteikti katrs bija vēlējies,
taču konkurss ir konkurss. Turklāt vienmēr var nodziedāt labāk, ko visi arī cenšas darīt.
Jaukto koru grupā, kā jau varēja paredzēt, favorīts, protams, bija Jāņa Zirņa Ogre. Sieviešu
koru grupā – Rasa, senioru koru grupā – Atvasara. Visi šie kolektīvi dziedāja stabili un
mākslinieciski labi, arī visiem pārējiem Latvijas koru galvgalī esošajiem parādot, kā jādzied.
Runājot par senioriem, priecēja arī Lielvārdes Kamene, un abu šo paaudžu kolektīvu sniegumu
īpaši izceļu tāpēc, ka šajos Dziesmu svētkos arī senioriem būs koru kari, kas agrāk nebija.
Vienmēr priecājos par jauniešu koriem, un Ogre ar savu nesen radušos Jauniešu kori
patiešām sagādāja jauku pārsteigumu.
To, ka Ogres apriņķa koru līmenis ir augsts, rādīja arī blīvie rezultāti, jo visu izšķīra punkti
"aiz komata". Vienmēr jau ir nianses, taču visu koru kvalitatīvo sniegumu tas nemazina, un
negaidīti nepatīkamu pārsteigumu nebija.
Domāju, ka žūrija bija saprotoša, labi apzinājāmies, ka tā ir pirmā skate šogad. Apdomājām
katru lēmumu, pārrunājām visus vērtējumus, jo sapratām, ka tas ir kā pamattonis pārējām
skatēm. Ja tu esi ļoti labvēlīgs, tev tādam jābūt arī visā Latvijā... Ja esi pārāk bargs, arī tādam
jābūt visur citur... Domāju, ka mēs "uztaustījām" pareizo attieksmi, nenodarot nevienam pāri.
Žūriju uzklausīja Inta Kārkliņa

Der zināt
13. aprīlī VPDK Aija dejo Skrundā.
13. aprīlī vokālā studija Svilpastes piedalās konkursā “Vangažos dzied”.
19. aprīlī deju studija Pīlādzītis dejo Lauberē.
26. aprīlī Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles novada kultūras un izglītības iestāžu deju
kolektīvu skate.
1. maijā VPDK Raksti dejo VEF Kultūras pilī Rīgā.
5. maijā Ogres Tautas teātris piedalās Amatierteātru festivālā Liepājā.
8. maijā Ogres apriņķa jaukto koru kopmēģinājums.
25. maijā VPDK Aija piedalās koncertā “Salaspils kausam – 20”.

Ogrē 2013

norisināsies popdziesmu un deju grupu festivāls-konkurss
TUSIŅŠ TRĪS PRIEDĒS 2013, kurā piedalās gan vietējās
popgrupas un deju grupas, gan grupas no citām Latvijas
pilsētām un kaimiņu valstīm. Pieteikuma anketas un konkursa
nolikums atrodams www.okc.lv.

6. aprīlī Ogres Kultūras centrā notika XXV Vispārējo latviešu Dziesmu
un XV Deju svētku Ogres apriņķa koru skate
Skates rezultāti.
Jauktie kori (koru skatē izpilda pilnu Dziesmu svētku repertuāru)
Ogres Kultūras centra jauktais koris Ogre (diriģents Jānis Zirnis), 44.67 punkti, I pakāpe
Stopiņu novada jauktais koris Ulbroka (Eduards Fiskovičs, Ina Ekarte), 41.66 p., I pakāpe
Ogres Kultūras centra Jauniešu koris (Daina Čudare, Gunita Bičule), 40.78 p., I pakāpe
Ogres Kultūras centra Skolotāju kamerkoris (Ilze Kūle), 40.67 p., I pakāpe
Kultūras nama “Lielvārde” jauktais koris Lāčplēsis un Lielvārdes vidusskolas kora grupa
(Antra Purviņa), 40.55 p., I pakāpe
Ikšķiles novada jauniešu koris Soare (Liene Seržante), 40.55 p., I pakāpe
Salaspils Kultūras nama “Enerģētiķis” jauktais koris Lōja (Ģirts Gailītis), 40.11 p., I pakāpe
Ogres Kultūras centra jauktais koris Grīva (Maija Amoliņa, Evita Konuša), 39.22 p.,
II pakāpe
Salaspils Kultūras nama “Rīgava” jauktais koris Elpa (Juris Priedeslaipa), 39.22 p.,
II pakāpe
Suntažu Kultūras nama jauktais koris Suntaži (Andis Klučnieks), 39.11 p., II pakāpe
Jauktie kori (koru skatē izpilda nepilnu Dziesmu svētku repertuāru)
Ogres 1. vidusskolas jauktais koris Anima (Gunita Bičule), 40.00 p., I pakāpe
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas jauktais koris (Maira Līduma), 38.78 p., II pakāpe
Ikšķiles novada jauktais koris Ikšķile (Līga Dziedātāja), 36.89 p., II pakāpe
Madlienas pagasta jauktais koris Madliena (Jānis Taranda), 32.11 p., III pakāpe
Sieviešu kori
Ogres Kultūras centra sieviešu koris Rasa ( Aira Birziņa), 44.67 p., I pakāpe
Stopiņu novada sieviešu koris Madara (Imants Kalniņš), 39.78 p., II pakāpe
Lēdmanes sieviešu koris Lēdmane (Aldis Andersons), 39.33 p., II pakāpe
Birzgales Tautas nama sieviešu koris Pērles (Maira Līduma), 38.78 p., II pakāpe
Senioru kori
Ogres Kultūras centra senioru jauktais koris Atvasara (Alvis Bērziņš), 44.78 p., I pakāpe
Kultūras nama “Lielvārde” senioru jauktais koris Kamene (Pauls Kvelde), 41.89 p., I pakāpe
Žūrija: Kaspars Ādamsons, Ivars Cinkuss, Lauris Goss, Mārtiņš Klišāns un Juris Kļaviņš.

Monta Pupina
ar pedagoģi
Vitu Kļaviņu

Ogres novada CĀLIS 2013
Šogad Ogres novada Cālī piedalījās 21 mazais dziedātājs. Paldies pedagogiem, vecākiem un
mazajiem par lielo darbu, kas paveikts, gatavojoties konkursam. Bet konkursā kā jau konkursā
ir arī uzvarētāji. Apsveicam!
Ogres novada Cālis - Monta Pupina (4 gadi, pedagoģe Vita Kļaviņa)
Ogres novada vice Cālis - Krists Upelnieks (6 gadi, pedagoģe Ilze Miezere)
Ogres novada vice Cālīte - Lība Luīze Eltermane (6 gadi, pedagoģe Ilze Miezere)
Konkursa žūrija: mūzikas pedagoģe Gunita Bičule, mūzikas pedagoģe Jolanta Kalniņa un
mūziķis Māris Blicavs.

Leona Amoliņa Klusās lūgšanas pirmatskaņojums
12. aprīlī plkst. 19.00 Ogres Kultūras centra Lielajā zālē
VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS LATVIJA
LIEPĀJAS SIMFONISKAIS ORĶESTRIS
Valsts Akadēmiskais koris Latvija, atskaņojot sakrālo
mūziku, ieguvis lielu autoritāti visā pasaulē, bet tomēr
uzskata par savu misiju veicināt garīgās mūzikas attīstību
arī Latvijā – pasūtīt un iestudēt mūsu komponistu darbus.
Koris nolēma sadarboties ar komponistu Leonu Amoliņu,
kurš, būdams diriģents ar lielu pieredzi, savā daiļradē jau
vairākkārt pievērsies garīgai tematikai.
Leona Amoliņa jaundarbs iecerēts ar mērķi atspoguļot
latviešu mūzikā tik garīga dziļuma, patiesas kristīgās
ticības un humānisma caurstrāvotu pasaules izjūtu, kāda
rodama mātes Terēzes pierakstītajās lūgšanās un visā
viņas dzīves gājumā. Leona Amoliņa Klusās lūgšanas ir
četrdaļīgs cikls soprānam, teicējam, jauktajam korim un
simfoniskajam orķestrim. To atskaņos Valsts
Akadēmiskais koris Latvija, Liepājas Simfoniskais
orķestris, Sonora Vaice /soprāns/, Ligita Zadvinska
/teicēja/ diriģenta Atvara Laktīgalas vadībā. Līdzās
jaundarba atskaņojumam koncertā skanēs V.A. Mocarta
Pirmā simfonija un Sancta Maria, Mater Dei, KV 273.
Ieeja brīva

3

2013. gada 11. aprīlis

Ogres Kultūras centrā
Ogrē, Brīvības ielā 15, www.okc.lv. Informācija: diennakts dežuranta tālr.: 65024680,
biļešu kases tālr.: 65047740, e-pasts: kulturascentrs@okc.lv
Kases darba laiks no 1. septembra līdz 31. maijam
Pirmdiena
slēgta
Otrdiena
14.00 - 19.00
Trešdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Ceturtdiena
14.00 - 19.00
Piektdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
un stundu pirms pasākumiem.
.

12. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Valsts Akadēmiskais koris LATVIJA un LIEPĀJAS SIMFONISKAIS ORĶESTRIS.
Diriģents Atvars Lakstīgala. Programmā: V. A. Mocarta Pirmā simfonija un Sancta Maria,
Mater Dei, KV 273; Leona Amoliņa Klusās lūgšanas pirmatskaņojums, soliste Sonora Vaice,
teicēja Ligita Zadvinska. Bezmaksas ieejas kartes var saņemt OKC kasē.
13.aprīlī plkst. 21.00 Deju zālē
Pēdējo reizi šinī sezonā! Atpūtas vakars DEJU LAIKS. Spēlē grupa Lifts /Rēzekne/. Biļetes
cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie galdiņiem, Ls 5, pasākuma dienā Ls 7
.

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

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

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

21. aprīlī MĀKSLAS DIENA OGRĒ.
.

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

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

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

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

28. aprīlī plkst. 16.00 Lielajā zālē
Rīgas Skolēnu pils teātris Zīļuks piedāvā izrādi KURTS ŠMORĒ, LAI ATPŪTINĀTU
GALVU. Jautrs stāsts par kādu vīru vārdā Kurts, viņa ģimeni, darbu ostā, kur kādu dienu,
atverot konteineru, atrod tur kaut ko ļoti daudz un pārsteidzošu. Bezmaksas ieejas kartes var
saņemt OKC kasē.
.

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

4. maijā plkst. 12.00 Lielajā zālē
X Popdziesmu un deju festivāls TUSIŅŠ TRĪS PRIEDĒS. Biļešu cena Ls 1
.

7. maijā plkst. 19.00 Mazajā zālē
Programma STARP KINO UN KONCERTU. Baiba Berķe /vokāls/, Indulis Cintiņš /vijole/,
Viktors Veļičko /kontrabass/, Jūlija Skipore /akordeons/. Programmu vada Karina Bērziņa.
Kino mūzika un fragmenti no pasaules kino klasikas Zelta fonda. Biļešu cena Ls 3, skolēniem,
pensionāriem Ls 1,50

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Informācija: Ogre, Brīvības iela 35, tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
Līdz 30. aprīlim. Izstāde IESKATS BIBLIOTĒKAS PASĀKUMOS.
2.-17.aprīlis. Literatūras izstāde veltīta Pasaules veselības dienai VESELĪGS
DZĪVESVEIDS – MOŽAM GARAM.
22.aprīlis – 28.aprīlis BIBLIOTĒKU NEDĒĻA
22. - 30.aprīlis. Izstāde ATZINĪBAS, CIEŅAS UN MĪLESTĪBAS APLIECINĀJUMI
BIBLIOTĒKAI.
22. - 28.aprīlis. Konkurss par Ogres Centrālo bibliotēku MEKLĒ UN ATRODI TĪMEKĻA
LABIRINTOS! Jautājumus un informāciju par konkursu, sākot no 22.aprīļa, meklējiet Ogres
Centrālās bibliotēkas mājas lapā: www.ocb.lv.
22. - 26.aprīlis. Bērnudārzu grupiņām tiek piedāvātas nodarbības LATVIJAS PUTNI un
DŪCI, DŪCI, KUKAINĪTI. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.: 65071948.
22.aprīlī plkst. 17.00 fotomākslinieka Edmunda Glūdiņa fotoizstādes BRĪVĪBAS
PIEMINEKLIS atklāšana.
23.martā plkst.17.00 pasākumu zālē Ceļojumu iespaidu pēcpusdiena NO SAULAINĀS
ŠRILANKAS UZ VĒL SAULAINĀKO KUBU. Gids – Nikolajs Sapožņikovs.
24.aprīlī plkst.17.00 seminārs VESELĪGS DZĪVESVEIDS UN LATVISKĀ PIRTS. Vada
sertificēts pirtnieks - pirts procesa speciālists Romualds Lamsters.

Ogres Mākslas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 11
Informācija: tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
9. - 20.aprīlis. Ogres Mākslas skolas sagatavošanas grupu bērnu darbu izstāde. Skolotājas
Inese Karpova, Astrīda Mazule, Žanete Žvīgure.
23.aprīlis - 4.maijs. Ogres Mākslas skolas sagatavošanas grupu bērnu darbu izstāde.
Skolotājas Inguna Strazdiņa, Iveta Priedīte, Astrīda Mazule, Žanete Žvīgure.

SATIEC SAVU MEISTARU!
Ogres Kultūras centra 220. telpā
13.aprīlī plkst. 11.00 PIRMAIS KAMOLU TĪŠANAS ČEMPIONĀTS.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 12. aprīļa plkst. 18.00 pa tālr.: 26313588 vai e-pastu:
saiva.ogre@inbox.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu un vecumu.

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

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 265035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
19. aprīlī plkst. 17.00 mazo pašdarbnieku atpūtas pasākums PIRĀTU BALLĪTE.
20. aprīlī plkst. 18.00 režisora Jāņa Norda jaunā spēlfilma MAMMU, ES TEVI MĪLU.
Biļešu cena Ls 1,50
5.maijā plkst. 16.00 izbraukums uz Dailes teātra izrādi ZIEDONIS. LĀCIS. SIEVIETES.

Ogresgala bibliotēkā
Informācija: Ogresgals, Bumbieru iela 9, tālr.: 65035141
4. - 18.aprīlis. Izstāde Pasules veselības dienas ietvaros DZĪVO VESELĪGI
8. - 13.aprīlis. MĪKLU, SKAITĀMPANTU, DZEJOĻU GRĀMATAS MŪSU
BIBLIOTĒKĀ. Grāmatu apskats 1. klases skolēniem, atzīmējot Starptautisko bērnu grāmatu
dienu.
Bibliotēku nedēļas pasākumi
22.aprīlis - 22.maijs. Konkurss MŪSU PAGASTS FOTOGRĀFIJĀS. Nofotografē savu
dzīves vietu, tās apkārtni vai kādu citu interesantu objektu, ainavu Ogresgalā un atsūti vai atnes
uz bibliotēku!
22. - 26. aprīlis. MĀCĪTIES NEKAD NAV PAR VĒLU (e-prasmes senioriem)
Aprīlī akcija UZDĀVINI BIBLIOTĒKAI LABU GRĀMATU!

Lauberes Kultūras namā
Informācija: tālr.: 65037321; e-pasts: valdapluge@inbox.lv
12.aprīlī plkst. 14.00 LILIPUTU CIRKS no Ukrainas. Biļešu cena Ls 2
19. aprīlī plkst. 15.00 BĒRNU DEJU KOLEKTĪVU SADANCOŠANĀS. Piedalās
dejotāji no Lielvārdes, Jumpravas, Ogres, Rīgas un Lauberes.
27.aprīlī plkst. 19.00 DEJU KOLEKTĪVU KONCERTS. Piedalās Lauberes Lustīgais
kopā ar draugu kolektīviem.

Lauberes pagasta bibliotēkā
Informācija: Ozolmuiža, tālr: 65037326
Aprīlis. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde LATVIJAS VĒSTURE
KARIKATŪRĀS.

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
13.aprīlī plkst. 18.00 kultūras nama vokālā ansambļa SVĪRE 10. DZIMŠANAS DIENAS
KONCERTS un svinības kopā ar draugu kolektīviem. Ieeja uz koncertu Ls 1
19.aprīlī plkst. 20.00 “Kino punkta” akcija visā Latvijā. Grupas PRĀTA VĒTRA koncerta
videoversija uz lielajiem ekrāniem. Ieeja bez maksas!
27.aprīlī plkst. 20.00 BRĀĻU AUZĀNU UN SLAVENĀ JERSIKAS ORĶESTRA
KONCERTS. Biļešu cena Ls 3

Madlienas Kultūras namā
Informācija: 65039166; e-pasts: elina.cilevica@ogresnovads.lv
12. aprīlī. plkst. 16.30 UKRAIŅU CIRKS bērniem. Biļešu cena Ls 2
13.aprīlī plkst. 21.00 ATPŪTAS UN DEJU VAKARS kopā ar grupu Vēja runa.
Biļešu cena Ls 5, lūdzam savlaicīgi pieteikt galdiņus kultūras namā vai pa tālruni: 65039166
20. un 21. aprīlī Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes Ķeguma novada AMATIERTEĀTRU
FESTIVALS/ SKATE

Krapes pagasta bibliotēkā
Informācija: Krape, tālr: 65035647
18.aprīlī MĀKA BŪT APMIERINĀTAI AR SEVI UN APKĀRTĒJIEM. 3. nodarbība.
24.aprīlī BIBLIOTĒKA MAN, ES BIBLIOTĒKAI. Aicināti visi, kas palīdzējuši bibliotēkai
makulatūras vākšanā, dāvinājuši grāmatas un citādi atbalstījuši.

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
19. un 30. aprīlī plkst. 14.00 ANIMĀCIJAS ĪSFILMU RADOŠĀ DARBNĪCA BĒRNIEM
Ogres Vēstures un mākslas muzejā joprojām apskatāma izstāde “Kaķu laiks” par
spilgtākajiem kaķu vēstures notikumiem Ogrē un tālu aiz pilsētas robežām. Izstādes ietvaros
aicinām sākumskolas klašu (1. – 4. klase) bērnus uz animācijas radošajām darbnīcām, kurās
dalībnieki varēs iejusties režisora un mākslinieka lomā, mācoties veidot vienkāršas īsfilmas
stop motion (daudzu fotogrāfiju virknējums) tehnikā.
Atbilsoši aktuālajai izstādei īsfilmu galvenais varonis būs kaķis, kuru pirms uzņemšanas
filmiņā ikvienam būs jāpadara par personību, izkrāsojot un izdomājot īsfilmas sižetu.
Multfilmu viedošana bērniem rada vispārīgu priekšstatu par filmu montāžas pamatprincipiem, ļauj apjaust kopsakarības starp atsevišķām fotogrāfijām, attīsta bērna iztēli un
radošo domāšanu.
Uzmanību! Iepriekšpieteikšanās radošajām darbnīcām obligāta.
Lūdzam zvanīt pa tālr.: 65024345. Ieejas maksa Ls 1. Dalībnieku skaits ierobežots.
9. maijā plkst. 19.00
VIESU DIENA. Uz sarunu par fotomākslu aicina
pazīstamais fotogrāfs GUNĀRS BINDE.

Ogres Mūzikas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 50. Informācija: tālr.: 65045374, e-pasts: omuzskola@inbox.lv
30. aprīlī plkst 18.00 GADA BALVAS 2013 pasniegšana, Gada pedagoga godināšana.

2013. gada 11. aprīlis

Ar deju prieku vizbuļu putenī
Jau tūlīt, tūlīt klāt apjomīgs pasākums ar vairāku
simtu cilvēku piedalīšanos un visi sagatavošanās
darbi jau finiša taisnē, rīkotājiem rūpju pietiek,
un laika par ko citu padomāt maz. Taču senioru
deju kopas Astras vadītājai MĀRAI GULBEI
gaidāmais festivāls noder arī, lai sarunā
vislielāko līkumu mestu kādam zīmīgam marta
notikumam pašas dzīvē. "Nu, kas tad tur liels,
bija dzimšanas diena un pagāja," viņa attrauc,
"nav jau tie gadi tādi, lai par tiem runātu..."
Tomēr daudzu gadu garumā loloto un
apliecināto dejas mīlestību viņa gan nenoliedz.
"Man ļoti patīk dejot. Kopš bērnības paticis.
Mācījos pamatskolā, un mani uzaicināja
vidusskolas deju kolektīvā. Jutos ļoti lepna. Pēc
pamatskolas uzreiz iestājos toreizējā Kultūras un
izglītības darbinieku tehnikumā." Arī tā bijusi
iespēja visus mācību gadus dejot. Tehnikumu
beidzot, Māra iegūst deju kolektīvu vadītājas
specialitāti. Taču dzīve ir dzīve, un apstākļi –
darbs, ģimene – darījuši savu. Vienubrīd vēl nedaudz padejojusi Rīgas Radiorūpnīcas kluba
deju kolektīvā, bet tad viņas un dejas ceļi pašķīrušies uz ļoti ilgu laiku. Un pat tad, kad stundas
vaļaspriekam beidzot būtu varējusi atrast, šķēršļus likusi pašas pārliecība, ka senioru deju
kolektīvos drīkst dejot tikai tie, kuri rūdījušies gan jauniešu, gan vidējās paaudzes deju
ansambļos.
Taču deviņdesmitajiem gadiem atnākot, un Mārai jau dzīvojot Ogrē, "zvaigznes" sastājas tik
labvēlīgi, ka vairs nekādi šķēršļi netraucē teikt jāvārdu Martas Gavrilovas aicinājumam un
iekļauties nesen dibinātajā Kultūras centra folkloras kopā Artava. "Tas bija ļoti jauks posms,"
atceras Māra. "Neteikšu, ka esmu ļoti laba dziedātāja, bet balss man ir skaļa. Daudz braucām,
uzstājāmies. Tiesa, nebijām tik daudz dalībnieku kā tagad, taču cepuri nost Martas priekšā, ka
viņa izveidoja Artavu." Tomēr vēl vairāk cepuru bijušās vadītājas priekšā Māra ir gatava
noņemt par to, ka viņa noorganizēja arī senioru deju kolektīvu. "Pateicoties Martai, es tiku pie
dejošanas! Varbūt palīdzēja kādi augstāki spēki... Kad vadītāja man pajautāja: "Māra, vai tu
negribi dejot?", citas atbildes nemaz nevarēja būt, "protams, gribu". Tā tas 2002. gadā
aizsākās..."
Pirmie gadi pagājuši dubultslodzē: gan folkloras kopā, gan deju kopā. Kad arvien biežāk abu
kolektīvu uzstāšanās iegadījušās reizē, nācies izšķirties par vienu no tiem. "Nevarēju visu
pagūt: Artavai kaut kur jābrauc uzstāties, Astrām jādejo... Žēl, ka tā, taču man dejošana tuvāka."
Kad Martas Gavrilovas un Astru ceļi pašķīrušies, viņa rosinājusi Māru pārņemt kolektīva

Aprīlis audēju rakstos
Aizvadītajā trešdienā savu
gadskārtējo izstādi, kurai šoreiz dots
nosaukums "Ietinies zināšanās",
Ogres Kultūras centrā atklāja Tautas
lietišķās mākslas studija (TLMS)
Saiva. Nākamās četras dienas
interesentus visā Latvijā aicināja
pasākums "Satiec savu meistaru!", un
to darīja arī Saiva. Savukārt šonedēļ
studija ciemos gaida pašus mazākos
pilsētniekus, bet sestdien rīko pirmo
Kamolu tīšanas čempionātu. Jūtams,
ka aprīlis Ogres audējām sācies ļoti
darbīgi.
Studijas vadītāja SANTA
GRINBERGA papildina:
- Mēs darbojamies visu laiku,
taču aušana nav tas process, kas
notiek visu acu priekšā. Izstādes,
prezentācijas, Meistaru dienas vai
līdzīgi sarīkojumi – tā ir mūsu iespēja
citiem par sevi pastāstīt, jau padarīto parādīt, ieinteresēt. Arī mūsu izstāde notiek katru gadu, bet
šoreiz to pielāgojām akcijai "Satiec savu meistaru!" un devām nosaukumu "Ietinies zināšanās!".
Tādējādi vienkopus bija aplūkojams rezultāts – mūsu darbi – un parādīts ceļš, kas ejams, lai līdz tam
nonāktu. Visu aizvadītās nedēļas otro pusi mēs arī demonstrējām šo procesu. Jo aušana – tas ir
"saldais ēdiens", bet pirms tam jāiegulda liels darbs, kas nezinātājam ir svešs, un var samulsināt pat
šķietamie svešvārdi: velku sagatavošana, nītīšana, šķietošana, paminu piesiešana... Taču, lai gan šis
process nav tik vienkāršs kā varētu šķist, tas nav arī tik sarežģīts, lai to nebūtu iespējams paveikt.
Domāju, ka tie, kuri pie mums ciemojās, paši par to pārliecinājās un saņēma atbildes uz visiem
jautājumiem par aušanu. Šonedēļ pie mums nāk bērnudārzu grupiņas un sākumskolu audzēkņi un
iepazīstas ar kādreiz tik populāro arodu: apskatās, kas ir stelles, dzija, vilna, uzzina, kā top segas,
galdauti vai dvieļi, tāpat uzzina, ka no stellēs tapušajiem audumiem var darināt, piemēram,
tautastērpus. Mazie parasti visā iesaistās ar lielu interesi.
- Saiva – cik audēju atsaucas uz šo vārdu?
- Šobrīd studijā aktīvi darbojas (nāk strādāt, visur piedalās) ap divdesmit audēju. Mums ir arī, tā
saucamie, goda biedri, kuri savu cienījamo gadu dēļ fiziski vairs nespēj izbraukāt uz studiju un aktīvi
darboties, bet individuāli, mājās, joprojām kaut ko dara. Tāpēc šis skaitlis mainās.
- Bieži negadās satikt tik jaunu TLMS vadītāju kā jūs, aušanu arī par ļoti iemīļotu jauniešu
nodarbošanos diez vai varētu nosaukt...
- Es pati aužu jau daudzus gadus un pieļauju, ka man tas ir sava veida izaicinājums, varbūt mazliet
savādāks skatījums un iespēja parādīt, ka arī jauniešus tas viss var interesēt. Saivas dalībnieku
vecuma intervāls ir plašs. Periodiski ir nākušas audēju meitas un mazmeitas, nereti kāda ieturējusi
pauzi, jo bijis kas cits svarīgāks darāms, bet, iespējams, ka vēlāk viņas atgriezīsies, lai austu.
Manuprāt, ir tikai pašsaprotami, ka jauniešiem varbūt nav tik daudz laika aušanai, un daudzi arī
nezina, ko tas nozīmē.
- Kā jūs to uzzinājāt un iepazināt? No vecāsmammas, mammas?
- Mana mamma auž un joprojām studijā strādā, tātad jau bērnībā iepazinu visu, kas saistīts ar
stellēm, un lielu daļa laika tieši studijā labprāt pavadīju. Biju tajā gan pēc stundām skolā, kad
iegadījās brīvs brītiņš, pirms nodarbībām Mākslas skolā. Tā tas viss salikās kopā. Mācījos arī Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskolā, rokdarbu nodaļā. Sākumā īsu brīdi audu tradicionālos lupatu
grīdceliņus, tad sākās dvieļi, segas, galdauti... Bet pats pamats, kas gājis visam laikam cauri, ir
Lielvārdes josta, ko aužu jau gadus desmit.
- Ko studijas dāmas darina biežāk?
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vadību. Atceroties šo piedāvājumu, vadītāja atzīt, ka tobrīd ļoti samulsusi: "It kā negribējās,
baidījos... Baidījos no atbildības. Labi apzinājos, cik man gadu. Tomēr viņa ieteica pamēģināt.
Pamēģināju. Un tā līdz šim laikam. Septītais gads jau."
Dažos vārdos raksturojot šo aizvadīto laika posmu kopā ar Astras meitenēm (jā, meitenēm!),
Māra Gulbe ir lakoniska un reizē arī ļoti emocionāla: "Šis kolektīvs man ir viss: mana jaunība,
mani svētki, prieki, manas bēdas un asaras..."
Pamanījāt, cik daudz jauku sinonīmu vārdiem "darbs" un "vaļasprieks"? Jo, kas dāmām brīvo
brīžu piepildījums, tas vadītājai regulārs darbs un daudzi ar to saistītie pienākumi. Bet visām
kopā – jaunu deju apgūšana mēģinājumos, uzstāšanās dažādos sarīkojumos, piedalīšanās
senioru kolektīvu sadančos, arī to rīkošana... Kad pērn Astras svinēja savu pirmo desmitgadi, pa
visām kopā mēģināja saskaitīt jau apgūtās dejas – sanāca pāri simtam. Vadītāja arī pamatoti
lepojas, ka deju kopa iekļāvusies Latvijas senioru deju apvienībā, kura, savukārt – Eiropas
senioru deju apvienībā. Līdzdalība tajās galvenokārt paverot iespējas pašiem pilnveidoties un
reizē arī sevi citiem parādīt.
"Mūsu apvienība rīko seminārus vadītājiem, kur apgūstam jaunas dejas, un tas arī ļauj katru
gadu papildināt repertuāru. Tāpat apgūstam metodiku, kā jāstrādā, jo pat vidējās paaudzes
dejotāji un seniori ļoti atšķiras, viņi vairs nav tik kustīgi un atraktīvi, un šai vecuma grupai der
tikai īpašas dejas. Nedrīkst arī kundzei gados uzkraut pārāk lielu fizisko slodzi, jāprot
mēģinājumi un dejošana sabalansēt tā, lai neviens nepārpūlas. Tiek organizēti senioru deju kopu
festivāli Latvijā, ir iespējas braukt uz kaimiņvalstīm, piemēram, Igauniju, Somiju... Šogad
piecas dienas piedalījos Ziemeļvalstu senioru deju kongresā Norvēģijā. Ļoti vērtīgi tas bija."
Šobrīd par Astrām sevi sauc 24 dejotājas, un Māra nosmaida: "Ogrē laikam vīriešu šādā
vecumā nav..." Taču par dāmu pieaugošo vēlmi dejot viņa priecājas, jo pērnajā rudenī, jaunajai
sezonai sākoties, klāt nākušas sešas "meitenes". "Kustība iet plašumā visā Latvijā," zina teikt
vadītāja, "senioru deju apvienībā jau ir 45 deju kopas (Māra vada arī Ikšķiles seniores – I. K.).
Bet tikpat daudz vai pat vairāk ir neformālo grupu, to, kuras apvienībā nestājas. Dejot jau var
jebkurš. Jo deja ir kustība, un kustība ir veselība. Taču jāizvēlas piemērotas dejas."
Pavasarim un aprīlim atnākot, klāt arī tradicionālais "Vizbuļu putenis" – senioru dāmu deju
grupu festivāls. Jau astotais Ogrē organizētais, jau septītais – Māras Gulbes virsvadībā. "Tā ir
diena, kad ar draugiem satikties, padejot, parunāties, atpūsties," galvenos iepriekšējo festivālu
ieguvumus atklāj Māra. "Mums pašām patīk, ciemiņiem patīk. Rīkošana, protams, prasa darbu,
bet tas ir to vērts. Kad svētkos visi satiekamies, var tikai pabrīnīties, cik izdomas bagāti, gudri,
fantāzijas un enerģijas pārpilni ir mūsu seniori! Īpaši to demonstrē festivāla noslēguma daļa, un
tās tematika atšķiras. Tā viengad bija Čību balle, pērn – "No vecmāmiņas pūra lādes", šogad būs
Cepuru balle. Bet pirms tam koncerts skatītājiem Lielajā zālē, kam sekos otra daļa – "Ceļojums
ar deju" (Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Austrijā, Ziemeļvalstīs, Brazīlijā...) Festivāla laikā tiekas arī
kolektīvu vadītāji un pārrunā savas problēmas."
Šogad "Vizbuļu putenī" piedalīsies ap diviem desmitiem kolektīvu no visas Latvijas. Tātad
Mārai ir pamats secināt, ka festivāls kļūst arvien iecienītāks: "Mums gribas dejot, un mēs to
darām. Vecums nav šķērslis. Ar savām meitenēm kopā arī es jūtos jauna.”
Inta Kārkliņa

- Tas ir ļoti individuāli. Katram dalībniekam ir kāda mīļākā lieta, ko viņš auž visvairāk. Vienam tie
varbūt ir dvieļi, citam – galdauti, vēl citam – lakati vai segas. Bet ir audējas, kas auž visu pēc kārtas.
- Kopš jūs vadāt Saivu pienākumi nākuši klāt. Pati pie aušanas tiekat?
- Jā. Ja ir iedvesma un vēlēšanās, tad citi pienākumi noteikti nav šķērslis. Jo šeit ir cilvēki, kuri
tāpat nāk pēc darba un sēžas stellēs. Kas rosina to darīt? Kas mudina nākt brīvdienās un aust? Visiem
šiem cilvēkiem aušana jau ir dzīvesveids, ne tikai vaļasprieks, un absolūti netraucē strādāt. Tāpat
bērni netraucē. Man ir divi mazi bērni, un puikam bija divi gadiņi, kad nācu uz studiju un audu segu.
Es to gribēju, man to vajadzēja, un es to arī darīju.
- Bet ne jau segu, ko uzklāt uz dīvāna, galvenokārt vajadzēja...
- Nē! Tā ir iespēja izpausties, ar krāsām spēlēties. Segā var salikt krāsas un lakatos var salikt...
Process pats par sevi ir bezgala interesants, radošs, tā ir iespēja sevi mākslinieciski izteikt.
- Kā jūs – vadītāja – saredzat studijas jēgu: dot iespēju strādāt, apvienot, palīdzēt? Bet var
jau arī individuāli strādāt mājās, vai ne?
- Studija – tā, pirmkārt, ir pieredze, tāpat iespēja dalīties zināšanās, gūt padomus. Viens cilvēks
nevar visu zināt, jo aušana ir process, kas patiesībā nemitīgi mainās. Jo mēs taču neņemam tikai jau
izaustos rakstus, mēs veidojam jaunus. Un tad tiek pārspriests: kādā tehnikā, materiālā, šķietā... Mēs
tiekamies katru trešdienu, bet katra mēneša pēdējā trešdiena mums ir "rādāmā diena", kad
diskutējam, aplūkojot jaunos darbus. Tāda analīze un pieredze īpaši svarīga ir jaunajiem. Tā ir
iespēja saprast šo procesu.
- Saivai ir bagāta radošā biogrāfija. Jums šis vārds jāturpina spodrināt.
- Jā. Sasniegtais mums ne tikai jānotur, bet jāturpina un arī jāpaceļ. Domāju, ka mans galvenais
uzdevums un mērķis ir visu esošo saglabāt un pieaicināt arī jaunus cilvēkus, lai mūsu audēju loks
paplašinātos. Aušana prasa zināšanas, ko tikai no grāmatām apgūt ir ļoti grūti, jo nav nevienas zelta
ābeces, kurā tās apkopotas. Šīs zināšanas jau izsenis tiek nodotas mutiski, no paaudzes paaudzē,
kopā strādājot pieredzes bagātiem cilvēkiem un tiem, kuri tikai sāk mācīties un vēlas to darīt. Tāpēc
es arī aicinu nākt mācīties, šis ir ļoti piemērots brīdis, kad to darīt, jo mūsu vidū ir cilvēki ar lielu
pieredzi, un tā ir milzu bagātība. Ikvienam no viņiem var jautāt padomu, un tas nekad netiks liegts.
Mūsu meistari ir ļoti atsaucīgi, labprāt dalās zināšanās un priecājas, ja kādam tās noder, lai
pilnveidotos.
- Ar pašreizējo izstādi studijas darba sezona taču vēl nebeidzas?
- Nebeidzas. Turpināsim strādāt. Gatavosimies Dziesmu svētku lielajai izstādei. Tāpat
piedalīsimies gadatirgū Brīvdabas muzejā. Turp mēs braucam jau no pirmsākumiem, jo tie ir
ikgadējie amatnieku svētki. Viens, protams, ir republikas izstāde, bet tās apjomi allaž ir ierobežoti,
taču Brīvdabas muzejā gan mums
pašiem lielākas iespējas sevi parādīt,
gan citu veikumu redzēt.
- Darbu atlase Dziesmu svētku
tautas lietišķās mākslas izstādei
parasti ir nopietna. Vai Saiva tai ir
gatava?
- Uzskatu, ka jā. Jau laikus esam
domājušas, ko piedāvāsim šai
komisijai, jo Dziesmu svētku
starpposmā ik pavasari mēs pašas
izvērtējam, kuri ir kvalitatīvākie darbi,
ko varētu pataupīt speciāli Rīgas
izstādei. Tagad gaidīsim komisijas
ierašanos, un tā vērtēs gan šogad
tapušos darbus, gan mūsu jau atlasītos
un Dziesmu svētku izstādes prasībām
atbilstošos. Ceram, ka tiksim uz
izstādi. Iepriekš esam tikušas, un
gandarījums allaž bijis liels.
Intervējusi Inta Kārkliņa
Pirmās iemaņas kamola tīšanā
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