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Ar Dziesmu svētku zīmi karogā
Tas, ka ik pēcpusdienu un vakaru Ogres Kultūras centrs
ir ļaužu pārpilns, nevienu nepārsteidz. Mēģinājumi taču,
tāpat dažādi sarīkojumi vai pasākumi... Tomēr viens aprīļa
vakars bija īpašs, jo kopā pulcējās visu Ogres kolektīvu –
šīs vasaras Dziesmu un Deju svētku dalībnieku – vadītāji
un pārstāvji, lai latviešu tautas dziesmu "Bēdu manu, lielu
bēdu" pārvērstu savā unikālajā Dziesmu svētku zīmē, kas
rotās arī Ogres svētku karogu. To 30. jūnijā plkst. 13.26
paredzēts pacelt pie Ogres Kultūras centra brīdī, kad tieši
Ogrē saule būs zenītā, un pāri visai Latvijai – sākot no
austrumiem uz rietumiem – velsies karogu vilnis, lai todien
mastā uzvijušies, katrā pilsētā un pagastā tie plīvotu visu
svētku laiku.
Taču Ogrē Dziesmu svētki atnāks pat mazliet ātrāk – jau
21.jūnijā, kad pilsētas radošie kolektīvi ir iecerējuši
vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem atrādīt darbu,
kas paveikts šajos piecos gados kopš pagājušajiem
svētkiem. 21.jūnijā Saulgriežu Dziesmu un Deju svētku ieskandināšana iecerēta ar gājienu no
Mūzikas skolas, bet pļaviņā aiz Kultūras centra klausītāji un skatītāji varēs priecāties par koru
dziedātāju balsu skanīgumu, dejotāju soļu raitumu un TLMS Saiva sagādātajiem košajiem svētku
akcentiem.
Reizē tas viss arī apliecinās, ka labi strādāts ne tikai šajā sezonā, kad Dziesmu svētku tuvums
īpaši rosinājis, bet nopietnu un kvalitatīvu darbu pieņemot par galveno vienmēr. To, ka šāda
"stratēģija" ir īstā, uzskatāmi rāda daudzie Ogres kolektīvu panākumi. To uzteica arī nesen
notikušo skašu žūrijas pārstāvji, gandrīz vai sacenšoties komplimentu dāsnumā. Arī p/a "Ogres
novada kultūras centrs" direktore Ligita Zadvinska neslēpj prieku, ka kolektīvi strādājuši godam:
"Man jāsaka paldies visiem kolēģiem, visiem Kultūras centra, Ogresgala un Ciemupes tautas
nama darbiniekiem, tāpat visiem kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu. Deju kolektīvu skatē
tika uzrādīti ļoti labi rezultāti, koru skatē un pūtēju orķestru skatē tāpat, vokālo ansambļu skatē
arī. Nešaubos, ka arī Saivas darbi noteikti būs Rīgā, lielajā izstādē. Mēs tiešām varam lepoties ar
saviem kolektīviem. Dziesmu svētkos Rīgā piedalīsies 13 kolektīvi un 371 dalībnieks no Ogres
Kultūras centra un 1 kolektīvs ar 23 dalībniekiem no Ogresgala Tautas nama." Direktore arī
uzsver, ka, tencinot kolektīvu vadītājus un dalībniekus, nekādā gadījumā nedrīkst aizmirst par
viņu tuvāko cilvēku – ģimeņu – atbalstu. Ja tā nebūtu bijis, šādus rezultātus nevarētu sasniegt.
"Gan tie vakari, kas pavadīti mēģinājumos, gan izbraukumi un koncerti, pārbaudot, cik labi
repertuārs apgūts, tāpat šis sniegums skatēs, ir apliecinājums tam, ka visiem dalībniekiem
Dziesmu svētki ir kaut kas svēts un skaists, un katrs no viņiem ir gatavs ieguldīt lielu savas sirds
daļu, lai paši būtu svētkos un arī svētkus krāšņotu."

Sirdsapziņa ir dārgakmens,
Kuru Dievs mums tā noslīpēt liek,
Lai tās dāsnumā ļaudis, ko satiekam
Mīlošāki un labāki tiek!
/K.Apškrūma/
18.aprīlī Ķeguma Tautas namā notika Ogres reģiona kultūras
darbinieku diena. Sveicam jubilārus, kuru darba mūžs kultūrā
mērāms vairākos gadu desmitos:
Aiju Pulksteni - 40 darba gadi, Ogres CB galveno bibliotekāri
Ivetu Skrebeli - 35 darba gadi, Ogres CB Bērnu literatūras nodaļas vadītāju
Agitu Freibergu - 30 darba gadi, Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēkas vadītāju
Elitu Juberti - 25 darba gadi, Ogres CB galveno bibliotekāri
Ingu Galvāni - 25 darba gadi, Lielvārdes novada Jumpravas pagasta bibliotēkas vadītāju
Ivetu Ikaunieci - 20 darba gadi, Ogres CB galveno bibliogrāfi
Maiju Jaudzemi - 15 darba gadi, Lielvārdes novada kultūras nama “Lielvārde” direktori
Elitu Igauni - 10 darba gadi, Ogresgala bibliotēkas bibliotekāri
Mariju Kusiņu - 10 darba gadi, Krapes pagasta bibliotēkas vadītāju
Vēsmu Valmieru - 10 darba gadi, Madlienas pagasta kultūras darbinieci

Muzeju nakts Ogrē 2013
18. maijā 19.30 – 24.00
18. maijā jau devīto reizi Latvijā norisināsies starptautiskā
akcija “Muzeju nakts”. Arī Ogres Vēstures un mākslas muzejs,
iekļaujoties šī gada devīzē “Zaļā krāsa – mežs”, muzeju naktij
sarūpējis īpašu pasākuma programmu.
Vakara sākumā, no plkst 19.30 pulcēsimies pie muzeja,
lai, popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, dotos “Zaļajā
velobraucienā”. Brauciena vadītājs – Kaspars Upacieris (Ufo).
Maršruta pieturpunkti – pilsētas centra degvielas uzpildes
stacijas. Brauciena sākums plkst 19.45.
Muzejā palicēji šajā laikā aicināti apskatīt Ginta Ziemeļa
fotokolāžas izstādē “Cits skats uz lietām”, kā arī pašiem piedalīties kopīgas kolāžas tapšanā.
Izstāžu zāles mazās ietilpības dēļ tajā notiekošais tiks projicēts ārā uz ekrāna. Bet muzeja
pastāvīgajā ekspozīcijā “Ogre – peldu un gaisa kūrorts” apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja
baudīt mēmā kino klasiku – Čārlija Čaplina filmu seansus. Laukumā pie muzeja, ievērojot zaļo
dzīvesveidu, gūsim prieku no veciem apaviem, spēlējot “Tupeļu spēli”. Noslēgumā daļu no
apaviem atlasīsim muzeja puķudobes noformēšanai. Aicinām apmeklētājus ņemt līdzi arī savus
vecos apavus.
No plkst. 21.00 līdz 22.30 laukumā pie muzeja ar dziesmām un spēlēm rosīsies Ufo.
Festivāla “Cita vide” pārstāvji organzēs aktivitātes, kurās būs iespēja laimēt ielūgumus uz šī
gada festivālu.
Vakara noslēgumā no plkst. 23.00 līdz 24.00 laukumā pie muzeja ar dziesmām, bilžu
prezentāciju un stāstiem no ceļojuma “Rīga – Pekina”, uzstāsies dziedātāji Rolands Ūdris un
Ilona Balode.
Pasākuma sadarbības partneri: Ogres novada pašvaldība, festivāls „Cita vide”, Latvijas
Republikas Kultūras ministrija.

Ciemupes Tautas namā

Top Ogres zīme
Zinot, ka šie svētki ir pirmie pēc reģionu reformas, nav grūti noprast, ka pārmaiņas prasījušas
tikt galā ar daudz ko. "Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Lielvārdes novads visu šo periodu kopš 2009.
gada ir centušies strādāt kopā," saka direktore. Protams, tas nav bijis viegli, taču visu četru novadu
kultūras darba koordinatori, savstarpēji sadarbojoties un plānojot darbus, ir pratuši atrast kopīgu
valodu. Vai šī sadarbība turpināsies, vai tomēr būs kādas izmaiņas, to redzēsim rudenī. Zinu, ka
Latvijā, kur novadi palikuši vieni, šis ceļš ir bijis smagāks. Mūsu novadi pagaidām ir varējuši
vienoties un strādāt kopīgi."
Direktore arī uzteic visu četru novadu pašvaldības un to vadītājus, kas varējuši atrast līdzekļus
kultūras norišu atbalstīšanai, lai cik tas būtu grūti un sarežģīti. "Manuprāt," nešaubās Ligita
Zadvinska, "nav nekā svarīgāka par to, kā atbalstīt vietējo iedzīvotāju radošās iniciatīvas un vēlmi
aktīvi darboties. Sagraut, saārdīt un pārraut to, kas gadiem ilgi bijis labs, var ļoti ātri – pietiek ar
vienu mazu lēmumu, kaut vai par finanšu vai darba apjoma samazināšanu. Taču pēc tam to
atjaunot ir ļoti grūti. Cauri visiem krīzes gadiem mūsu pašvaldības ir spējušas saglabāt vismaz
līdzsvaru starp dažādām svarīgām jomām un atbalstīt arī kultūru. Tas nebūt nav viegli, bet tas ir
ļoti svarīgi tiem cilvēkiem, kuri paši vēlas aktīvi un radoši iesaistīties dažādos procesos."
Direktore arī uzskata: ja cilvēki aktīvi iesaistās kādā radošā jomā, viņi kļūst radošāki, enerģiskāki,
atvērtāki gan ģimenēs, gan savā tiešajā darbā, gan savstarpējās ikdienas attiecībās ar apkārtējiem
cilvēkiem, un tādējādi tiek bagātināta un pilnveidota arī apkārtējā vide.
Atceros, ka pagājušajā gadā, jaunajai darba sezonai tuvojoties, biju klāt brīdī, kad direktore,
telefoniski uzklausījusi kāda zvanītāja vēlmi veidot jauniešu kori, aicināja iniciatorus uz sarunu,
lai kopīgi meklētu iespējas, kā šāda kolektīva darbību veicināt. Nu jau koris pirmo darba sezonu
būs aizvadījis, un direktore ir gandarīta. "Jā, ir prieks, ka kolektīvu skaits nemazinās, bet gan
palielinās. Turklāt šajā svētku starpposmā ir radušies kolektīvi, kuru veidošanas iniciatīva nākusi
tieši no pašiem jauniešiem. Tāds ir deju kolektīvs Ogresgala Tautas namā un jauniešu koris mūsu
OKC. Labi arī, ka mēs atradām iespēju kaut ar nelieliem finanšu līdzekļiem atbalstīt šo kolektīvu
darbību. Īpaši priecē tas, ka nesenajās skatēs abi šie kolektīvi sevi labi parādīja." Direktore gan
nopūšas, ka nav paspēts uz šiem svētkiem jauniešu korim uzšūt jaunus tērpus, taču tas būšot
nākošo piecu gadu jautājums. Tiesa, ar vienu priekšnosacījumu – ja vien kolektīvs pats izrādīs
vēlmi pēc Dziesmu svētkiem turpināt strādāt. "Es ar ļoti lielām cerībām skatos uz septembri un
gaidīšu sezonas sākumu, vēloties redzēt, ka abi jauniešu kolektīvi atsāk mēģinājumus. Tas būs
galvenais rādītājs, vai šie kolektīvi turpinās pastāvēt. Mēs ļoti ceram, ka tā būs, un tas nav bijis
tikai īslaicīgs projekts.”
Kā ieguvumu Ligita Zadvinska vērtē arī to, ka svētku starpposmā (no 2008.gada) negatīvas

PIRMO REIZI CIEMUPĒ MUZEJU NAKTS ZAĻAIS MEŽS CIEMUPĒ
18.maijā plkst.19.00 Eksperimenti un triki ar gaismām un krāsām tumsā.
20.00 iepazīšanās ar seniem priekšmetiem un koka darba rīkiem no Novadpētniecības istabas
krājumiem. Jāņa Margeviča putnu fotogrāfiju izstāde. Izmantojot vecas avīzes, žurnālus un
grāmatas, veidosim kaut ko jaunu. Rakstīsim novēlējumus Latvijas mežiem un dabai.
Pasākuma laikā varēs nodot makulatūru, tādēļ vēlams uz pasākumu līdzi nest vecu avīžu,
žurnālu, grāmatu, bukletu sainīti.

Arī Ogres Kultūras centra darbinieki iedzied savu svētku zīmi
izmaiņas nav skārušas arī Ogres lielos Dziesmu svētku
kolektīvus – korus, deju kolektīvus, pūtēju orķestri un Tautas
lietišķās mākslas studiju, kuru mūžs jau daudzos gadu desmitos
mērāms. Tie joprojām ir stabili un savās radošajās biogrāfijās
turpina ierakstīt vienu interesantu faktu pēc otra. "Jā, paaudzes
mainās – vieni maina dzīves vietu, pārceļas kur citur, kādam
gadi vai veselība neļauj darboties, taču citi nāk vietā. Visi
kolektīvi turpina strādāt. Tas ir pats būtiskākais visā
nepārtrauktajā Dziesmu svētku procesā. Vieni svētki beidzas,
mēs sākam strādāt nākošajiem. Galvenais ir nepazaudēt vēlmi
radoši darboties.”
Inta Kārkliņa
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Madlienā vērtē amatierteātrus
20. un 21. aprīlī Madlienas Kultūras namā notikušajā starpnovadu amatierteātru
skatē žūrija vērtēja deviņus iestudējumus, labākos no tiem izvirzot reģiona skatei.
Gūtajos iespaidos dalās žūrijas pārstāvis, režisors JĀNIS KAIJAKS.
- Jau tradicionāli mūsu skatē ir pārstāvēti četri novadi – Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un
Ikšķiles, kur darbojas trīspadsmit amatierteātri, bet skatē piedalījās tikai deviņi. Taurupes
teātrim pirmizrāde būs tikai 26. maijā, un arī Meņģele šogad vēl nebija gatava piedalīties.
Ikšķiles jauniestudējums tobrīd vēl tapa (pirmizrāde notika aizvadītajā sestdienā), bet Ogres
Tautas teātrim pēc piedalīšanās reģiona skatē, darbs pie jaunā iestudējuma tikko iesācies, un
pirmizrāde gaidāma decembrī.
Arī šogad žūrijas sastāvs nemainījās. Izrādes vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra
(LNKC) galvenā teātra speciāliste Dace Vilne un Ogres novada kultūras darba organizatore
Anita Ausjuka. Daces Vilnes viedoklis bija ļoti svarīgs, jo viņa ir redzējusi gandrīz visu Latvijas
amatierteātru iestudējumus. Savukārt Anita Ausjuka, papildus darbam žūrijā, bija parūpējusies,
lai skate būtu svētki visiem dalībniekiem (noslēgumā kolektīvi saņēma arī jaukas piemiņas
balvas un ziedus). Liels paldies madlieniešiem par skates organizāciju un sirsnīgo uzņemšanu!
Elīna Cilēviča bija ne tikai laipna namamāte, bet paspēja arī nospēlēt savu lomu izrādē. Ir
brīnišķīgi, ka kultūras darba vadītāji ne tikai rūpējas par saviem kolektīviem, bet paši kāpj uz
skatuves. To pašu var teikt par Inesi Daugavieti Ķeipenē, Valdu Plūģi Lauberē un nepārspējamo
Dzidru Sproģi Suntažos, kura bija gan gaismotāja un skaņu operatore, gan kostīmu māksliniece.

Suntažnieki pēc J. Janševska “Mežvidus ļaudis” izrādes
Jau trešo gadu vērtējot novadu skati, priecājos, ka kolektīvu mākslinieciskais līmenis ar katru
gadu aug. Vispirms jau uzteicama nopietnā un veiksmīgā lugu izvēle, jo repertuārā ir tādi autori
kā Anna Brigadere, Jēkabs Janševskis, Rūdolfs Blaumanis, Eduards Vulfs, Pāvils Rozītis,
Andra Manfelde un citi. Var redzēt, ka teātri skatei gatavojušies ar lielu atbildības sajūtu,
iestudējumos ieguldīts pamatīgs darbs, un arī par scenogrāfiju un tērpiem var teikt daudz laba.
Labākā režisora diploms tika Didzim Caukam par iestudējumiem abos viņa vadītajos
kolektīvos. Savukārt diplomu par labāko scenogrāfiju saņēma jumpravieši. Četras izrādes
ieguva pirmās pakāpes diplomus, un trīs no tām tika izvirzītas reģiona skatei. No deviņām
izrādēm trīs – tas, manuprāt, ir augsts rādītājs.
Otro gadu pēc kārtas I pakāpes diplomu saņēma Suntažu amatierteātris Sauja, kas parādīja
Andreja Miglas skatuvei dramatizēto un režisora Didža Caukas iestudēto Jēkaba Janševska
romāna "Mežvidus ļaudis" variantu "Divreiz zagta līgaviņa". Šo izrādi suntažnieki iestudēja
sava teātra desmit gadu jubilejai. Ir tapis liels inscenējums ar spilgtiem aktieru darbiem,
saliedētu ansambli un galvenais – ar milzīgu spēles prieku un enerģiju, kas neatstāja
vienaldzīgu nevienu zālē esošo. Arī Madlienas teātra iestudētā "Jaunā cepure" iepriecināja ar
labu scenogrāfiju, mūsdienīgu tēmu un saliedētu kolektīvu. Didzim Caukam izdevies atjaunot
šo teātri gandrīz no nulles, turklāt tik veiksmīgi, ka rezultāts ir II pakāpes diploms. Viņa izrādes
ir ne vien augstā profesionālā līmenī, bet radītas ar mīlestību pret literāro materiālu un
aktieriem. Tāpēc aktieri ar to pašu atbild režisoram un skatītājiem.
Īsts pārsteigums bija Kristīnes Klētnieces iestudētais Annas Brigaderes "Sprīdītis"
Jumpravas teātrī, kurš izskanēja negaidīti mūsdienīgi un emocionāli. Turklāt režisore,
sadarbojoties ar folkloras kopu Liepu laipa, iestudējumam piešķīrusi īpašu noskaņu. Tādēļ arī
diploms par labāko muzikālo noformējumu godam nopelnīts. Diplomus saņēma arī labākie
aktieri – Krišjānis Klaucāns (Sprīdītis) un A. Peismalietis (Velns). Savukārt izrādei piešķirtais I
pakāpes diploms liecina, ka to redzēsim arī reģiona skatē.
Par mums tik aktuālo aizbraukšanas tēmu runā režisores Aldas Račikas Ķeipenē iestudētā
Andras Manfeldes luga "Tu tikai atgriezies". Izrāde veidota ar lielu atbildības sajūtu un labu
gaumi. Tīra un asprātīgi risināta skatuves telpa, dzīvi raksturi un patiesas emocijas. Pēc divām
komēdijām Ķeipenes kolektīvs atkal radījis nopietnu darbu, un, pieļauju, ka varbūt tieši šādas
izrādes ir Aldas Račikas un viņas aktieru stiprā puse. Labākās aktrises diploms tika Sarmītei
Mežapuķei (arī par Premjerministra kundzes lomu "Jaunajā cepurē"), labākā aktiera diploms –
Ivo Kalniņam. Izrādei pašai – I pakāpes diploms, un tagad jāgatavojas reģiona skatei. Režisores
vadītajam Lēdmanes Tautas nama amatierteātrim – žūrija piešķīra II pakāpes diplomu. Riharda
Kalvāna viencēliens "Vienīgais vīrietis" priecēja ar jaukiem aktierdarbiem, un nelielais
anekdotiskais gadījums pārvērtās izrādē "ar garšu".
Pirmo reizi mūsu skatē piedalījās režisores Kristīnes Saules dibinātā Tīnūžu jauniešu teātra
studija Āķis ar Maijas Kudapas lugas "Ābolu laiks, kartupeļu laiks" iestudējumu. Interesanta
scenogrāfija, talantīgi jaunieši un daudzi asprātīgi režisoriski risinājumi liek cerēt, ka no
studijas veidojas nopietns amatierteātris. Ne viss jaunajiem aktieriem vēl pa spēkam, bet
režisores enerģija un aktieru aizrautība, manuprāt, liecina, ka turpmāk veiksies labāk.
Ar Lauberes amatierteātri tikāmies jau otro gadu, un varēja redzēt, ka režisores Vinetas
Kazekas vadībā ir izveidojies liels aktieru ansamblis, un jaunajā Vulfa komēdijas "Meli"
iestudējumā ieguldīts patiešām apjomīgs darbs. Krāšņa scenogrāfija un kostīmi, izrādē daudz
dziesmu, ko dzied paši aktieri. Režisore bija izveidojusi spilgtu iestudējuma vizuālo tēlu,
priecēja ar izdomu un fantāziju, un galvenais – pārliecināja par savu spēju iedvesmot aktierus.
Nākamajās izrādēs gribētos redzēt vairāk darba tieši ar aktieriem. Taču kolektīvs ir jauns, tāpēc
par līdz šim paveikto pienākas liela uzslava.
Birzgales amatierteātris šogad skatē piedalījās ar R. Blaumaņa "Zagļu" iestudējumu. Liels
pārsteigums bija Ābrama lomas tēlotājs, kas izrādījās... Anita Skosa. Šis neparastais un
talantīgais risinājums pārliecināja gan žūriju, gan skatītājus, un aktrises veikums tika novērtēts
ar diplomu.
Lielvārdes Tautas teātris ar režisora Kārļa Lišmaņa iestudēto Maksa Friša "Santakrusu"
mūsu skatē bija kā laba skola pārējiem dalībniekiem. Grūtā, filozofiskā luga, kura ne vienmēr ir
pa spēkam arī profesionālajiem teātriem, lika saprast, cik svarīgi ir izvēlēties labu
dramaturģisko materiālu un kāds ieguvums tas var būt arī pašiem aktieriem. Lai gan izrādi jau
iepriekš vērtējusi reģiona žūrija, mūsu skatē tā izpelnījās I pakāpes diplomu.
* * *
Savukārt LNKC galvenā teātra speciāliste Dace Vilne kā lielāko skatē pamanīto vērtību
uzsver latviešu dramaturģijas celšanu godā:

26.aprīlī Ogres Kultūras centrā notika Ogres, Ikšķiles, Ķeguma novada
Izglītības un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu skate, kurā
piedalījās 30 deju kolektīvu
Skates rezultāti.
1.-2.klašu grupā
Ogres Kultūras centra 1.-2. kl . d/k. Pīlādzītis, vad. Mārīte Baltā (47.16 punkti) - Laureāts
Ogres 1. vidusskolas 1.-2. kl. d/k Musturiņi, vad. Eva Pedāja (44.16 punkti) - I pakāpe
Ogresgala Tautas nama 1.-2. kl. d/k Ābolēni, vad. Egita Tontegode (42.49 punkti) - I pakāpe
Lauberes Kultūras nama 2. kl. un pirmsskolas d/k Bitītes, vad. Inese Putroma (42 punkti) - I
pakāpe
Madlienas Kultūras nama 1.-2.kl. d/k Lienīte, vad. Vineta Tumane (39.83 punkti) - II pakāpe
Madlienas vidusskolas 1.-2. kl. d/k, vad. Maruta Viduce-Ševele (39.16 punkti) - II pakāpe
Ogres sākumskolas 1. kl. d/k Dzītariņš, vad. Daira Dāle (38.33 punkti) - II pakāpe
Suntažu vidusskolas 2. kl. d/k, vad. Ivonna Linde (37.66 punkti) - II pakāpe
Ogres sākumskolas 2. kl. d/k Dzītariņš, vad. Daira Dāle (37 punkti) - II pakāpe
Ikšķiles vidusskolas 1. kl. d/k, vad. Daiga Sosnare (32.9 punkti) - III pakāpe
Ikšķiles vidusskolas 2. kl. d/k, vad. Sandra Tilta (32.9 punkti) - III pakāpe
Ikšķiles vidusskolas 1.-2. kl. d/k, vad. Sandra Tilta (31 punkti) - III pakāpe
3.- 4. klašu grupā
Ogres Kultūras centra 4. kl. d/k Pīlādzītis, vad. Mārīte Baltā (49.83 punkti) - Laureāts
Ogresgala Tautas nama 3.-4. kl. d/k Ābolēni vad. Egita Tontegode (41.66 punkti) - I pakāpe
Lauberes Kultūras nama 1.-5. kl. d/k Bitītes, vad. Inese Putroma (40.33 punkti) - I pakāpe
Madlienas vidusskolas 3.-4. kl. d/k, vad. Maruta Viduce-Ševele (36.99 punkti) - II pakāpe
Ikšķiles vidusskolas 3. kl. d/k, vad. Daiga Sosnare (36.69 punkti) - II pakāpe
Suntažu vidusskolas 4. kl. d/k, vad. Ivonna Linde (34.45 punkti) - II pakāpe
Ogres sākumskolas 3.-5. kl. d/k Dzītariņš, vad. Daira Dāle (33.33 punkti) - II pakāpe
5.- 6. klašu grupā
Ogres Kultūras centra 5. kl. d/k Pīlādzītis, vad. Mārīte Baltā (46.16 punkti) - Laureāts
Ogres 1. vidusskolas 5.- 6. kl. d/k Musturiņi, vad. Eva Pedāja (44.67 punkti) - I pakāpe
Ogresgala Tautas nama 6.-9. kl. d/k Ābolēni, vad. Egita Tontegode (41.50 punkti) - I pakāpe
Madlienas vidusskolas 5.-6. kl. d/k, vad. Maruta Viduce-Ševele (41.17 punkti) - I pakāpe
Madlienas Kultūras nama 5.-6. kl. d/k Lienīte, vad. Vineta Tumane (39.5 punkti) - II pakāpe
Birzgales pamatskolas 4.-7. kl. d/k Spārni, vad. Mārīte Petrovska (38.50 punkti) - II pakāpe
7.- 9. klašu grupā
Ogres Kultūras centra 7.-9. kl. d/k Pīlādzītis, vad. Mārīte Baltā (44.9 punkti) - I pakāpe
Madlienas vidusskolas 7.-9. kl. d/k, vad. Maruta Viduce-Ševele (39.66 punkti) - II pakāpe
10.- 12. klašu grupā
Ogresgala Tautas nama 10.-12. kl. d/k Ābeļzieds, vad. Egita Tontegode (44.33 punkti) - I pakāpe
Suntažu vidusskolas 9.-12. kl. d/k, vad. Dzintars Andževs (42.83 punkti) - I pakāpe
Ogres Valsts tehnikuma 10.- 12. kl. d/k Solis, vad. Daira Dāle (38.33 punkti) - II pakāpe
Žūrija: Ogres, Ikšķiles, Ķeguma novada programmas "Latvju bērni danci veda"
iestudējuma autore, horeogrāfe Taiga Ludborža; Valsts Izglītības satura centra vecākā referente
Zanda Mūrniece un horeogrāfe Vija Logina.

Ogres Mūzikas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 50. Informācija: tālr.: 65045374, e-pasts: omuzskola@inbox.lv
IZMANTO IESPĒJU! NĀC MĀCĪTIES UZ OGRES MŪZIKAS SKOLU!
Pirmsskolas mūzikas studijā (vecumā no 4 - 6 gadiem)
Sagatavošanas klasē
Mūzikas skolas 1. klasē:
* klavierspēles klase (vecumā no pilniem 7 gadiem);
* stīgu instrumentu klase – čello, ģitāras, vijoles, kokles spēle (vecumā no pilniem 7 gadiem);
* kora klase (vecumā no pilniem 7 gadiem);
* pūšamo un sitamo instrumentu klase - flautas, klarnetes, saksofona, mežraga, trompetes,
trombona, tubas, eifonija, obojas, sitaminstrumnetu spēle (vecumā no pilniem 9 gadiem);
* akordeona spēles klase (vecumā no pilniem 9 gadiem).
Uzņemšana pirmajā klasē 3. jūnijā 10.00-13.00 un 17.00-19.00.
Pirms uzņemšanas
1. Jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kas kopā ar audzēkņa personu apliecinoša dokumenta
kopiju (pase vai dzimšanas apliecība) un fotogrāfiju jāiesniedz Ogres Mūzikas skolas
dežurantam vai jānosūta uz e-pastu: omuzskola@inbox.lv.
2. Tiem audzēkņiem, kuri pretendē uz mācībām 1. klasē, jāpiesakās pie skolas dežuranta, lai
vienotos par eksāmena laiku, vai nu personīgi, vai pa tālr.: 28630126, 65045374.
Sīkāka informācija par iestājeksāmeniem skolas mājas lapā: www.ogresmuzikasskola.lv
sadaļā Mācības – uzņemšana.
ATVĒRTO DURVJU DIENA 21.MAIJĀ
Ogres Mūzikas skola aicina ciemos 21.maijā plkst 10.00 uz Atvērto durvju dienas koncertu.
Programmā – direktora uzruna, iepazīšanās ar mūzikas instrumentiem un mūsu jaunāko
audzēkņu uzstāšanās.

Der zināt
5. maijā Ogres Tautas teātris piedalās Amatierteātru festivālā “Te un nekur citur” Liepājā.
5.maijā TDA OGRE piedalās koncertā VEF Kultūras pilī.
8. maijā Ogres apriņķa jaukto koru kopmēģinājums Ogres Kultūras centrā.
11.maijā senioru deju kolektīvs Ogrēnietis piedalās koncertā Salacgrīvā.
12.maijā vokālā grupa Anima Solla sniedz koncertu Ērmaņu muižā Alūksnes novadā.
25. maijā VPDK Aija piedalās koncertā “Salaspils kausam – 20”.
26.maijā VPDK Aija piedalās Edgara Liepiņa piemiņas koncertā “Uz redzēšanos kādreiz
maijā” Saulkrastos.
- Jēkabs Janševskis Suntažos, Pāvils Rozītis Madlienā, Anna Brigadere Jumpravā... Un katrs
jauns iestudējums jau zināmajā lugā akcentē ko agrāk nepamanītu un rosina arī skatītājus citām
acīm paskatīties uz ierasto. Manuprāt, arī jaunās autores Andras Manfeldes darba parādīšanās
repertuārā ir likumsakarīga. Kāpēc lai amatierteātri nerunātu par šodien būtisko, visiem
svarīgo? Labi, ka viņi to dara.
Zinu, ka jau reģiona skatē režisora Didža Caukas un Saujas veikums izpelnījās daudz labu
vārdu. Arī šī skate liecināja, ka režisors ir liels ieguvums novadam. Ir prieks, ka viņš pazīst
latviešu literatūru un prot izvēlēties tieši savam kolektīvam vispiemērotāko dramaturģisko
materiālu. To pašu var teikt par Kristīni Klētnieci, kuras veidotais "Sprīdītis" bija ļoti
simpātisks. Arī Aldas Račikas Ķeipenes iestudējums bija patīkams pārsteigums. Var redzēt, ka
Alda rūpīgi strādā ar savu kolektīvu un viņai ir tiešām labi aktieri. Tāpat Lēdmanē iestudētais
viencēliens priecēja ar jaukiem aktieru sniegumiem.
Savukārt, runājot par tiem kolektīviem, kuri šoreiz saņēma III pakāpes diplomus, mans
vēlējums – galvenais nezaudēt spēles prieku un turpināt strādāt!
Žūriju uzklausījusi Inta Kārkliņa
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2013. gada 3. maijā

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.
.

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 /mecosoprāns/, 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
.

11. maijā plkst. 16.00 Lielajā zālē
Citu tautu deju grupa Mozaīka aicina uz savu koncertu DEJU MOZAĪKA.
Piedalās: PII "Saulīte” deju kolektīvs, Ikšķiles vidusskolas deju kolektīvs, Jaunogres
vidusskolas deju kolektīvs, Ogres Kultūras centra deju grupa Mozaīka, Rīgas Kultūras nama
“Vecrīga” deju kolektīvs Solo, Rīgas Iļģuciema Kultūras centra deju kolektīvs Zabava,
Ogresgala pamatskolas deju kolektīvs Ābolēni, Ogres Kultūras centra vokālā studija Svilpastes
un Radavans Popovs.
.

12. maijā plkst. 16.00 Lielajā zālē
Pūtēju orķestru Horizonts un Ciemupe koncerts. Biļešu cena Ls 1
.

15. maijā plkst. 19.00 Lielajā zālē
Spēlfilma SĒŅOTĀJI. Pēteris ir pavisam parasts – dzīvo ar māti, strādā birojā, kolēģi viņu
mazliet apsmej. Bet tas ir nieks, salīdzinot ar to, kas sākas, kad seksuāli agresīvā priekšniece
nolemj Pēteri ņemt līdzi uz Āfriku. Un arī glītā kolēģīte sāk viņu aplidot. Noguris no uzmanības,
Pēteris ar biedriem dodas uz poligonu lasīt psihodēliskās sēnītes. Sākas ceļojums, kas pilnībā
izmainīs Pētera dzīvi. Lomās: Andrejs Možeiko, Sandra Zvīgule, Anete Saulīte, Kristians
Kareļins, Mareks Balmanis, Dace Eversa. Režisors Ivars Tontegode. Biļešu cena Ls 2
.

18. maijā plkst. 16.00 Lielajā zālē
Uz savu 25. jubilejas koncertuzvedumu OLIŅ BOLIŅ aicina bērnu vokālā studija Svilpastes.
.

19. maijā plkst. 12.00 Lielajā zālē
LILIPUTU CIRKS no Ukrainas. Biļešu cena Ls 2, 3
.

21. maijā plkst. 19.00 Lielajā zālē
Labestības dienas koncerts ŠĪ BRĪNIŠĶĪGĀ, SILTĀ PASAULE... Koncertā piedalās Jānis
Paukštello, Harijs Spanovskis, Lorija Vuda un jaunie solisti, Hardijs Madzulis, Jauniešu
simfoniskais orķestris “Draugi”. Koncerta laikā būs iespējams ziedot slimo bērniņu ģimenēm,
sniedzot cerību dzirdēt, redzēt, staigāt un dzīvot. Bezmaksas ieejas kartes var saņemt Ogres
Kultūras centra kasē.
.

25.maijā plkst. 18.00 Mazajā zālē
Jauktā kora Grīva koncerts. Biļešu cena Ls 1
.

1. jūnijā plkst. 12.00 Lielajā zālē
Deju studijas Pīlādzītis koncerts.
.

1. jūnijā plkst. 16.00 Lielajā zālē
ANTONS ATKAL OGRĒ! Baltinavas teātra Palādas izrāde no cikla “Ontans i Anne” .
Biļešu cena Ls 2, 3
21. jūnijā pļavā aiz Kultūras centra
Saulgriežu Dziesmu un Deju svētki Ogrē LĪDZ DEBESU AUGSTUMIEM - LĪGO!
20.30 Tautas tērpu parāde
21.00 Koncers – Ogres koru, deju kolektīvu, pūtēju orķestru vijums saulgriežu vainagā.
Uguns un ūdens mistērija.
23.00 Danči un rotaļas kopā ar grupu Folkvakars un Dzelzs Vilka Jauno Jāņu orķestri.

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Informācija: Ogre, Brīvības iela 35, tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
1. - 15.maijs. Tematiska literatūras izstāde Pirts tradīcijas un rituāli .
15. - 31.maijs. Literatūras izstāde Rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam - 80.
2.maijs – 31.jūlijs. Izstāde Viesi, svētki, pieredze. Novadpētniecības izstāžu cikla Bibliotēkas vēsture fotogrāfijās – no jubilejas līdz jubilejai (2008 – 2013) turpinājums.
20.maijs-20.jūnijs. Lasītāju vaļasprieku izstāde Vaļasprieki un hobiji.

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
18.maijā plkst. 18.00 Ginta Ziemeļa personālizstādes CITS SKATS UZ LIETĀM atklāšana.
Izstādes autora, ikšķilieša Ginta Ziemeļa ikdiena saistīta ar darbu reklāmas jomā, kas nereti
mudina uz lietām un notikumiem paraudzīties no cita redzespunkta. Izstādē būs skatāmas
vairāku gadu garumā tapušas fotokolāžas – gan nopietnākas bildes, gan pavisam nenopietnas,
kurām grūti paiet garām bez smaida.
Ieeja muzejā izstādes atklāšanas dienā bez maksas.
9.maijā plkst. 19.00 Viesu diena muzejā: saruna ar fotomākslinieku GUNĀRU BINDI
Neieguldiet naudu fotokamerā, ieguldiet sevis attīstīšanā. Jo šedevrus jau netaisa kamera,
tos rada cilvēki. /G. Binde/
Šī jau ir trešā fotokluba “Ogre” muzejā rīkotā viesu diena. Gunārs Binde ir viens no
pazīstamākajiem Latvijas fotomāksliniekiem, kas profesionāli darbojas jau kopš 1964. gada.
Meistars ir fotogrāfijas leģenda, kura darbi – melnbaltie akti un Latvijas kultūras cilvēku
portreti (Eduards Smiļģis, Oļģerts Kroders, Sarmīte Sīle u.c.) ir kļuvuši par Latvijas fotogrāfijas
klasiku. Fotomākslinieka profesionālo darbību raksturo vairāk nekā 35 personālizstādes
Latvijā un virknē citu Eiropas valstu: Igaunijā, Lietuvā, Čehijā, Austrijā, Vācijā, Bulgārijā,
Polijā u.c. Gunāra Bindes darbi atrodas Latvijas Fotogrāfijas muzejā, Francijas Nacionālās
bibliotēkas Estampa kabinetā, V. Hengla Fotokabinetā Austrijā, kā arī privātkolekcijās visā
pasaulē. Ieejas maksa pasākumā Ls 0,60, cenā iekļauta tēja.

Mazozolu Tautas namā
Informācija: tālr.: 20013793; e-pasts: ingrida.gold@gmail.com
10.maijā plkst. 17.00 koncerts veltīts visām māmiņām AK, MĀMULĪT, MĀMIŅ!

Ogres Mākslas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 11
Informācija: tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
7. – 18.maijs. Sagatavošanas grupu bērnu darbu izstāde. Skolotājas: Violeta Žukovska,
Astrīda Mazule, Žanete Žvīgure.
21.maijs – 1.jūnijs. Izstāde MAZĀ SKOLA. 1.- 3. klases audzēkņu 2. pusgada mācību darbi.

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv ‘
6.maijā plkst.18.00 spēlfilma SAPŅU KOMANDA 1935. Biļešu cena Ls 1,50.
24.maijā plkst.18.00 DRAUGU PULKĀ ATNĀC PADZIEDĀT! Jauktā vokālā ansambļa
INVITA un draugu kolektīvu koncerts. Ieeja brīva.

Ciemupes bibliotēkā
Informācija: Ciemupe, Liepu gatve 12, tālr.: 65068710
7.- 31.maijs. Izstādes ciklā MANAS LATVIJAS GAISMAS CILVĒKI:
Imantam Ziedonim – 80; Maijai Laukmanei – 60; Ērikam Hānbergam – 80

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 265035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
2. maijā plkst. 20.00 spēlfilma SAPŅU KOMANDA 1935. Biļešu cena Ls 1,50
3. maijā plkst.18.00 pedagoģiskās meistarības skola vecākiem un pedagogiem. Tēma –
pozitīvas domāšanas un pozitīvas attieksmes mācīšana izglītības iestādē, tās metodoloģiskie
aspekti. Lektors Kaspars Bikše.
5.maijā plkst. 16.00 izbraukums uz Dailes teātra izrādi ZIEDONIS. LĀCIS. SIEVIETES.
10.maijā plkst. 16.00 pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte'' ĢIMENES DIENAI veltīts
pasākums.
17.maijā plkst. 18.00 Ogresgala Tautas nama kolektīvu koncerts LAI SAULĪTE ROTĀJĀS.
19.maijā plkst. 14.30 LILIPUTU CIRKS no Ukrainas. Biļešu cena Ls 2

Ogresgala bibliotēkā
Informācija: Ogresgals, Bumbieru iela 9, tālr.: 65035141
Izstādes:
30.aprīlis - 30.maijs. 2013.gads – Tautas dzejnieka Imanta Ziedoņa gads.
8. - 15.maijs. Man vienmēr gribētos tev sacīt mīļus vārdus (Mātes dienai).
21.- 31.maijs. Es kādu brīdi viens pats pastaigāšu un visu aplūkošu (Ē.Hānbergam-80).
Maija 2. dekādē. Parunāsim par modi, stilu... Tikšanās ar Birutas Mageles stilistu skolas
absolventi Ingu Petkeviču.

Lauberes pagasta bibliotēkā
Informācija: Ozolmuiža, tālr: 65037326
22. aprīlis – 31.maijs. Bērnu un pusaudžu radošo darbu izstāde, finansē HOPEN.
6. – 31.maijs. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde Zudusī Latvija.
8. maijā plkst. 16.00 noslēguma pasākums HOPEN projektam – Flešmobs un tikšanās ar
mākslinieci Patricillu Daigu Dātavu.
Otrdienās un piektdienās no 16.00 līdz 19.00 Radošās darbnīcas.
Sestdienās grāmatu lasīšana un pārrunas pie tējas tases.

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
4.maijā plkst. 20.00 spēlfilma MAMMU, ES TEVI MĪLU. Biļešu cena Ls 1
7.–31.maijs. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde Latvijas vēsture karikatūrās
un Ogres Mākslas skolas Suntažu filiāles audzēkņu gada darbu izstāde.
12.maijā plkst. 12.00 MĀTES DIENAS KONCERTS. Ieeja brīva.
18.maijā plkst. 20.00 ESTRĀDES SEZONAS ATKLĀŠANA un jauniešu deju kolektīva
Spāre un draugu kolektīvu sadancis. Biļešu cena uz koncertu Ls 1. BALLĪTE ESTRĀDĒ.
Biļešu cena Ls 1.50
31.maijā plkst. 13.30 SKOLAS BRĪVLAIŠANAS SVĒTKI. Piepūšamās atrakcijas bērniem
estrādes parkā ar ieejas maksu. (Sīkāku informāciju skatīt afišās).
1.junijā plkst. 22.00 BRĪVLAIŠANAS DISKOBALLE.
2.jūnijā plkst. 16.00 Suntažu estrādē koncertprogramma ROZES KAISLĪBAS ar
A. Daņiļenko, D. Balčunaiti, Dz. Čīču, Roberto un pavadošo mūziķu grupu. Biļešu cena Ls 3
Informācija
14.maijā Suntažu Kultūras namā Optika Stars izbraukuma REDZES PĀRBAUDE.
Iepriekšpieteikšanās.
6.jūnijā pagasta pensionāriem tiek organizēta EKSKURSIJA uz Sēliju. Lūdzu pieteikties
līdz 15. maijam, Dzidra, tālr: 29217856, 65037246.

Krapes Tautas namā
Informācija: Krape, tālr: 65035651; e-pasts: rudzutaks@inbox.lv
10.maijā plkst.18.00 aicinām seniorus uz pasākumu AK, PAVASAR... Jūs priecēs Lēdmanes
amatierteātris ar izrādi "Vienīgais vīrietis" un dāmu deju grupa, bet dančus spēlēs Inese un Ruta.

Madlienas Kultūras namā
Informācija: 65039166; e-pasts: elina.cilevica@ogresnovads.lv
15.maijā plkst.19.00 Labestības dienas koncerts TEV, MANA LABĀ... Koncertu vada
Guntis Skrastiņš. Dzied: Zigfrīds Muktupāvels, Uģis Roze, Māris Sloka. Muzicē: Juris
Kristons (taustiņinstrumenti), Zintis Žvarts (saksofons), Aivars Gudrais (solo ģitāra), Modris
Laizāns (basģitāra), Vilnis Krieviņš (akustiskās bungas). Koncerta laikā būs iespējams ziedot
slimo bērniņu ģimenēm, sniedzot cerību dzirdēt, redzēt, staigāt un dzīvot. Bezmaksas ieejas
kartes var saņemt Madlienas Kultūras namā.
18.maijā plkst.12.00 Ģimenes dienai veltīts deju uzvedums ĪKSTĪTE. Piedalās: Ķeipenes
Tautas nama 1.-4. kl. d/k Zeltupīte un pirmsskolas vecuma bērnu deju pulciņš; Madlienas
Kultūras nama jauniešu d/k Daina meitenes. Libreta autore Agnese Lepse. Horeogrāfes:
Agnese Lepse, Inese Daugaviete. Dekorācijas: Velta Riekstiņa. Dalībnieku vizuālais
noformējums: Inese Daugaviete. Pēc koncerta sadarbībā ar biedrību “Otrās mājas”, visi laipni
aicināti piedalīties radošajās darbnīcās: līdzi ņemsim stikla burciņu un otiņu. Ieeja brīva!

Taurupes Tautas namā
Informācija: nellija@taurupe.lv
12.maijā. plkst. 12.00 MĀTES DIENAI veltīts pasākums. Piedalās Taurupes pagasta bērni,
deju kolektīvs un vokālais ansamblis.
26.maijā plkst. 16.00 Rūdolfa Blaumaņa 150. dzimšanas dienai veltīts jubilejas pasākums.
Taurupes amatierteātra izrāde pēc R. Blaumaņa darbu motīviem.
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Iespēja radoši strādāt
Tajā brīdī, kad Ogres Centrālās bibliotēkas bērnu nodaļa sabirst pilna ar mazajiem, ne tās
vadītājai IVETAI SKREBELEI, ne galvenajai bibliotekārei AIJAI PULKSTENEI nav laika
sevi viņu vietā iztēloties un šajā vecumā atcerēties. Taču abām tieši bērnībā pirmoreiz rokās
paņemtā grāmata ar laiku pāraugusi mīlestībā un pārvērtusies visa mūža sirdsdarbā.
Kur tie gadi palikuši
Aijas bērnības grāmatas, protams, ir gan latviešu tautas pasakas, gan brāļu Grimmu pasakas – kā daudziem vienaudžiem tolaik un tagad. Taču tās nav vienīgās, ir arī citas, nopietnākas.
"Mans tēvs, lai gan pats strādāja pienotavā, naudu grāmatām nežēloja. Atceros, skolas gaitas
sākot, viņš man uzdāvināja skaistu Raiņa lugas "Zelta zirgs" izdevumu. Bet vienā dzimšanas
dienā, kā liecina ieraksts, dāvanā saņēmu lugu "Jāzeps un viņa brāļi". Gan jau tētis saprata, ka
man tās dzīvē noderēs. Mācījos vēl pamatskolā, kad jau lasīju "Tūkstoš un vienas nakts
pasakas", tāpat Dostojevska "Brāļus Karamazovus"..."
Jau agri grāmatu pasaules savaldzinātai, profesijas izvēle Aijai galvassāpes nerada, un,
beigusi Ogres 1. vidusskolu, viņa mācās Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā (KDT),
kas sagatavo arī bibliotekārus. Turklāt šī izvēle ir divtik veiksmīga, jo mācību process ļauj iegūt
ne vien konkrētajai specialitātei nepieciešamās zināšanas, bet bagātina ikvienu jauno kultūras
darbinieku.
Vēl diplomu nesaņēmusi, viņa sāk strādāt Poligrāfiķu kluba bibliotēkā Rīgā, kam seko divi
darba gadi Fizkultūras institūta bibliotēkas lasītavā, bet pēc tam – pārnākšana mājās. "Ogres
rajonā esmu dzimusi, un te arī atgriezos," stāsta Aija. "Toreiz gan nokļuvu vienīgajā savā darba
vietā, kas nav bibliotēka, Lēdmanes Tautas namā. Taču 1977. gadā sāku strādāt Ogres
Centrālajā bibliotēkā (OCB), un kopš tiem laikiem esmu Ogrē."
Metot skatu atpakaļ uz nu jau četros gadu desmitos mērāmo bibliotēkai atdoto darba mūžu,
mana sarunu biedrene neslēpj, ka darbs joprojām sagādājot lielu prieku, un uzteic kolēģus, ar
kuriem kopā strādāts un kas visi bijuši un ir dziļas kultūras cilvēki. Taču atmiņās ir vieta arī
vārdam "žēl", un Aija saka: "Visu laiku man paralēli gājis darbs un nostabilizēšanās – kur
strādāt vienmēr bijis, kur dzīvot – ne... Atnācu te par abonementa vadītāju, tad mani pierunāja
uzņemties bibliotēkas direktores pienākumus un solīja dzīvokli. Piekritu, jo savu darbu pratu
un zināju arī, ka man ir lieliski kolēģi, tātad tikšu galā. Tas bija ļoti jauks laiks. Tomēr dzīvoklis
joprojām bija aktuāls, un 1985. gadā es aizgāju uz Ogres Meža tehnikumu. Man bija ļoti žēl iet
prom no šejienes..."
Tehnikums tolaik vēl tikai pārceļas no Aizupes, un arī bibliotēka tiek veidota no jauna. Aija
tajā strādā viena pati, un darāmā netrūkst. Tā ir visu laiku, un divi gadu desmiti tehnikumā
paskrien it nemanāmi. Taču, ja laiks darba prieku nemazina, tad "fiziski" bibliotēku gan
nesaudzē. Uzlabot situāciju gan nav vadītājas spēkos, tomēr pieņemt to kā normu viņa arī
nespēj. Un tad atskan glābējzvans...
"Man piezvanīja Iveta (Skrebele – I. K.): ko tu tur mokies, nāc atpakaļ! Īstajā brīdī viņa mani
paaicināja. Lai gan tas, ka jāatgriežas savā kolektīvā, savās mājās, visu laiku man bija sirdī.
2007. gadā atnācu atpakaļ. Tā tie gadi pagājuši. Ja tā padomā – nemaz neliekas tik daudz. Taču
pienāk tāda Kultūras darbinieku diena, kurā tev to atgādina, un tad gan šķiet – kur tie gadi
palikuši?"
Ko ierakstīt CV?
Arī Iveta bibliotēkai atdotos trīsdesmit piecus gadus neuzskata par nastu, un tos pat nejūt.
Vienīgi mazliet jocīgi kļūstot brīžos, kad atnāk kāda mamma ar savu dēlēnu, meklē grāmatiņas
un, norādot uz Ivetu, mazajam saka: "Tā tante man arī kādreiz deva grāmatiņas..." Vairāk gan
Ivetu uztraucot (tas gan tiek teikts ar smaidu) fakts, ka neesot ko ierakstīt CV. Viens vienīgs
ieraksts: "No 1977. gada strādā OCB", un viss.
Tomēr arī šim stāstam ir priekšvēsture, jo Ivetai (Ogrē dzimušai un uzaugušai) ceļš uz
bibliotēku sācies bērnībā. "Ja mēs būtu patstāvīga bibliotēka, šogad svinētu jubileju, jo Bērnu
bibliotēka ir dibināta 1953. gadā. Es vēl negāju skolā, kad mamma mani jau veda uz bibliotēku,
ko vadīja Antonija Galindone. Manā ģimenē visi bijām lieli lasītāji. Kad pienāca laiks izvēlēties
profesiju, domāju iet uz pedagogiem, jo gribēju būt bērnudārza audzinātāja, bet mani atturēja
tas, ka būs jāapgūst klavierspēle. Aizgāju uz bibliotekāriem."

Aija Pulkstene
Taču ar KDT iegūto izglītību Iveta neapmierinās un neklātienē (tāpat kā Aija) beidz
Filoloģijas fakultāti. Tajā laikā gan viņa strādā OCB, ir metodiķe, daudz brauc pa rajonu un
turpina krāt "praktiskās" zināšanas. Pirmajam darba gadu desmitam apritot un agrāk visam
jaunajam pārtopot ikdienā, viņa apjauš, ka labprāt kaut ko mainītu. Taču skatu uz skolu, kurā
paralēli arī nedaudz pastrādāts, viņa nevērš: "Tas nav man. Mana sirdslieta tomēr ir bibliotēka.
Sagadījās arī tā, ka ilggadējā Bērnu bibliotēkas direktore Galindone 1987. gadā bija aizgājusi
prom, un es no pieaugušo bibliotēkas pārgāju pie bērniem."
Tolaik gan bibliotēkai ir pašai savs statuss, taču ērtas mājas gan ne. Iveta atceras, ka
astoņdesmito gadu beigās, kad bibliotēka atradusies tur, kur tagad Swedbank, darba apstākļi
bijuši ļoti smagi. "Telpas kurinājām ar malku... To gan atveda, izgāza, un mēs pašas katru
vasaru krāvām, 45 sterus ikreiz. Jo neviena cita, kas to darītu, nebija. Pat pie ripzāģa vienu gadu
stāvēju. Bet ziemā, tik un tā, kājas nosalušas, jo grīdas izpuvušas. Tad bērnu bibliotēku pārcēla
uz Kultūras centru, un pēc tam atnācām šeit, uz Brīvības ielu. 2000. gadā mēs apvienojāmies ar
Centrālo bibliotēku, un tagad esam te visi kopā."

Iveta Skrebele
Šobrīd Bērnu literatūras nodaļā strādā piecas darbinieces un apkalpo 2,5 tūkstošus lasītāju.
"Tas ir daudz," atzīst Iveta. Turklāt ik gadu notiek vismaz pusotrs simts pasākumu, kas veicina
bērnu lasītprieku un draudzību ar grāmatu. Tiesa, nu jau atkal prasītos plašākas telpas
(mazajiem rotaļu stūrīti vajadzētu iekārtot), taču galvenā darbā ar bērniem gūtā atziņa nav
mainījusies: "Te var ļoti radoši strādāt."
Mazo lasītāju audzinot
Ar kolēģi vienisprātis ir Aija: "Bibliotekāra profesija – tas vispirms ir ļoti interesants darbs.
Tiesa, gadu gaitā daudz kas ir mainījies, un nepārtraukti arī jāmācās pašām. Tagad taču ir pilnīgi
cita pieeja informācijai, nekā tad, kad sākām strādāt. Tolaik vajadzēja visu centralizēt, un šajā
centralizācijā tika ieguldīts ļoti liels darbs. Pēc tam viss mainījās, un bibliotekārs atkal bija
spiests strādāt citos apstākļos. Sākoties datorizācijai, kursi sekoja kursiem, mācījāmies,
apguvām... Ja to nedarītu, bibliotēkā nevarētu strādāt. Tāpat jaunākajai literatūrai jāseko līdzi,
jālasa, sevi jāpilnveido. Visur mīlestība uz grāmatu bijusi vajadzīga. Jāmīl arī strādāt ar
informāciju. Ja tu cilvēkam vari palīdzēt, tas ir galvenais."
Jaunākajām tehnoloģijām mūsu dzīvē ienākot, pamatotas arī bažas par to, vai grāmatu loma
cilvēku dzīvē nemazinās, tāpēc bibliotēku (īpaši bērnu bibliotēku) atbildība kļūst jo dienas, jo
lielāka. Ogres bibliotēkas darbinieces to labi apzinās.
Iveta saka: " Jā, internets paņem daudz laika, taču mums ir arī bērni, kuri daudz lasa. Vienmēr
bijis tā, ka ir tie, kuri lasa daudz, un tie, kuri lasa maz. Protams, ka mūsu pienākums ir rosināt
lasīt vairāk, parādīt ceļu uz bibliotēku, palīdzēt sadraudzēties ar grāmatu."
Arī pirms mūsu sarunas Iveta tikko bijusi skolā, vienojusies, kad pirmās klasītes apciemos
bibliotēku. Turklāt, kad mazie atnāk, viņa vairs neprasot kā agrāk, lai rokas paceļ tie, kuri
bibliotēkā ir bijuši. Viņa rosina rokas pacelt tiem, kuri nav bijuši. Jo tādu vienmēr ir mazākums.
"Jo mēs jau strādājam arī ar bērnudārziem, un pie mums organizēti nāk visas grupiņas. Stāstām
par grāmatām, runājam par visdažādākajām tēmām. Pati eju uz bērnudārziem un stāstu. Tāpēc
mazie bibliotēku jau zina. Ja mēs neietu un neaicinātu, viņu te būtu daudz mazāk. Man pat šķiet,
ka Ogrē nav bērnu, kuri nezinātu, kur atrodas bibliotēka."
Turklāt mazā lasītāja atnākšanai uz bibliotēku nereti ir "pievienotā vērtība", jo viņš pēc kādas
nodarbības atved arī savus vecākus parādīt, kur atrodas "viņa" bibliotēka. "Tas ir jauki,"
priecājas Iveta. "Galvenais, lai rodas interese un vēlme lasīt, tad viss būs kārtībā. Tad viņš lasīs
arī turpmāk, un, pat kādu laiku aizrāvies ar datoru, tomēr atgriezīsies pie grāmatas. Tāpēc ir
svarīgi, lai grāmata nonāk viņa rokās jau bērnībā. Jo pieaugušu cilvēku jau vairs nepieradināsi
pie tās."
Atrast īsto grāmatu
Savukārt pašas bibliotekāres nemaz neslēpj, ka gadu desmiti kopā ar grāmatu viņu
lasītprieku nav mazinājuši, turklāt lasītkāri joprojām pilnībā apmierināt neizdodas. Grāmatas
krājoties kaudzītē, un, cik izlasītu tiek nolikts malā, tikpat neizlasītu nāk klāt.
Aija smaida, kad jautāju, vai savulaik, domājot par nākamo specialitāti, viņu vilinājusi arī
iespēja augām dienām darbā lasīt grāmatas – tāds priekšstats daudziem saistās ar bibliotēku. "Jā,
arī tāda doma sākotnēji bija: cik labi, nu tik varēšu lasīt... Taču pārējais darbs bibliotekāram
tāpat veicams, un lasīšanai laika maz. Esmu arī pārliecinājusies, ka jāprot lasīt ātri. Bet tagad jau
ir tas vecums, ka daudz ko gribas pārlasīt, jo pilnīgi citām acīm skatos uz jaunībā lasīto. Lasu un
atrodu ko jaunu. Man grāmata vienmēr bijis glābiņš, kas grūtās dzīves situācijās palīdzējusi.
Vajag tikai atrast īsto. Sevišķi patīk lasīt dzīvesstāstus – tie rosina padomāt un liek saņemties. Es
uzskatu, ka laba grāmata ir viens no tiem avotiem, kas tiešām palīdz cilvēkam daudz kam tikt
pāri."
Iveta: "Literatūra mani ir saistījusi vienmēr, un bibliotekāra profesija joprojām šķiet tikpat
pievilcīga. Jā, vairāk gan tehnoloģiju nācis klāt, tāpēc zinu, ka tagad uz augstskolu mācīties
bibliotekāros es noteikti neietu, jo tur taču literatūru vairs nemāca. Nesaprotu, kā bez tās
iespējams iegūt izglītību? Bet mums jau jālasa tāpat. Bibliotēkā strādājot nevar nelasīt. Kā
bērnam ieteiksi grāmatu, ja pati nezināsi, par ko tā stāsta? Tā nu galvenokārt lasu bērnu un
jauniešu literatūru, jo citai pat laika neatliek. Ja bērns pajautā, ko jūs man varētu ieteikt, man ir
jāzina, ko atbildēt. Turklāt jāatrod viņu interesējoša grāmata, ko varētu lasīt ar prieku. Lai nav
tā, ka paņem grāmatu, viļas tajā un pēc tam vispār vairs negrib lasīt. Noteikti jāiesaka tāda, ko
viņš izlasītu un pēc tam prasītu nākošo."
Ar Ogres bibliotekārēm tikusies Inta Kārkliņa

4. maijā plkst. 18.00 Ogres centrā (skvērā)
svētku koncerts
.

Piedalās: COLT (Latvija), ROCKI’N GIRLS (Krievija)
LUIE FONTAINE & THE STARLIGHT SEARCHERS, (Latvija, Dānija, ASV)
BLOODY HEELS (Latvija), THE SIXTIES (Latvija)
TEIXMA (Latvija), ANNA KRISTA OSTROVSKA (Latvija)
Atbalsta Ogres novada pašvaldība
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