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PA “Ogres novada kultūras centrs”

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!
Maiju Amoliņu
Ilggadējā Latvijas Televīzijas žurnāliste, Ogres
Kultūras centra kora Grīva diriģente Maija Amoliņa
Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 21.
gadadienā saņēmusi augsto Latvijas valsts apbalvojumu Atzinības krustu.
Maija pati saka: “Mana dzīve ir televīzija un dziesma”,
un tas skan patiesi.
Vairāk nekā četrdesmit darba gados televīzijā viņas
raidījumi skaitāmi simtos. M. Amoliņa bijusi gan Mūzikas
raidījumu redakcijas vecākā redaktore, gan Mūzikas
programmu nodaļas vadītāja, koncertu un operu ierakstu
redaktore, šobrīd savus spēkus velta raidījuma “100 g
kultūras” tapšanai. Maijas Amoliņas veidotā filma “Mariss
Jansons” saņēma vairākas balvas: “Lielo Kristapu” un
Nacionālās Radio un Televīzijas padomes piešķirto
augstāko ikgadējo novērtējumu – balvu “Gada raidījums”.
No 1990. gada Maija vada jaukto kori Grīva. Ar koncertiem apceļota Latvija, koris uzstājies
Holandē, Vācijā, Spānijā, Horvātijā un Lietuvā. Klausītāji īpaši iecienījuši Maijas Amoliņas veidotās
tematiskās programmas: “No tautasdziesmas līdz latviešu tango”, “Dziedāt māku, dancot māku”,
“Dziesmas un video no teātru izrādēm” un daudzas citas. Daudz radošu veiksmju nākotnē!

29. maijs - Labestības diena
Ir brīži, kad neiespējamais kļūst iespējams un brīnumi notiek!
Pirms 5 gadiem kādā saulainā maija dienā mēs kopā radījām
Labestības dienu. Dienu, kad, labas domas domājot un krietnus
darbus darot, esam palīdzējuši 204 bērniem visā Latvijā. Esam
palīdzējuši bērniem dzirdēt, redzēt, staigāt un dzīvot.
Arī mēs, ogrēnieši, varam palīdzēt, lai Aleksandrs (5 gadi)
dzirdētu, Timofejs (3 gadi) redzētu, Elīna (16 gadi) staigātu un Ernests (3 gadi) dzīvotu.
29. maijā plkst. 12.00 Ogres Kultūras centra Lielajā zālē būs skatāma bērnu vokālās studijas
SVILPASTES un MAZĀ TEĀTRA muzikāla izrāde SPRĪDĪTIS.
Ieeja par ziedojumiem, kuri tiks nodoti Labestības dienas fondā.

“Turēsim īkšķus” par savējiem!
Jau otro gadu Latvijas Televīzija rīko bērnu mūsdienu dziesmu konkursu Balss pavēlnieks. Tas
norisinās trīs kārtās. Uz 1.kārtu tika iesūtīti ieraksti, ko noklausījās žūrija un no vairākiem simtiem
pretendentu atlasīja 80 pusfinālistus. Pusfināls norisinājās 30.aprīlī, kurā piedalījās arī divas vokālās
studijas Svilpastes grupas un viena soliste. Uz finālu Ventspilī tika izvirzītas 10 grupas un 10 solisti
katrā vecuma grupā (5-11 gadi un 12-15 gadi).
Ogres Kultūras centru Ventspilī, Teātra namā “Jūras vārti” pārstāvēs vokālā grupa Svilpastes ar
Ilzes Miezeres un Pētera Brūvera dziesmu “Žurku uzbrukums”.
Fināls LTV 1 ēterā būs skatāms 28. maijā no plkst.19.30 līdz 20.30 un 21.20 līdz 22.35.

Dejas mīlestība kļūst arvien stiprāka
Vitautu Mihalovski
4. maijā, Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 21. gadadienā, Viestura ordeņa kavalieris
Vitauts Mihalovskis tika uzņemts Ogres Goda pilsoņu
rindās un saņēma arī Ogres novada Atzinības rakstu.
Ievērojamu vietu V. Mihalovska dzīvē ieņem
fotogrāfija. Arī dzīvojot un strādājot svešumā (1998. gadā
konkursa kārtībā apstiprināts par Aizsardzības atašeju
Dānijā, Zviedrijā un Norvēģijā), tā netika atstāta novārtā.
Tieši otrādi, šo gadu laikā (1987 – 2011) tapušas Vitauta
personālizstādes, grupu izstādēs viņa darbi bija apskatāmi
arī Polijā, Japānā, Slovēnijā, referātu ietvaros demonstrēti
Austrijā, Dānijā, Polijā, Vācijā, Japānā, ASV, Slovākijā,
Krievijā.
No 2008. gada Vitauts Mihalovskis ir fotokluba “Ogre”
vadītājs.

Novadu
10. GRĀMATU SVĒTKI
2011. gada 20. maijā
10.00 –15.00 Grāmatu komercizstāde Ogres Kultūras centrā – piedalās izdevniecības Zvaigzne ABC,
Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Tapals, Atēna, Avots, Likteņstāsti, Rēriha grāmatnīca, Poligrāfijas
infocentrs, Divpadsmit, Dianētikas centrs u.c.
10.00 Grāmatu svētku atklāšana Ogres Kultūras centra Lielajā zālē.
15.00 Svētku noslēgums. Pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē “Veiksmīgais pircējs”.
Pieaugušajiem
10.30 “Latvijas Avīzes” publiskā diskusija “Kā laukos taupīt vēl vairāk?” Piedalās: EP deputāts
Krišjānis Kariņš (Vienotība), 10.Saeimas deputāts Aivars Dronka (ZZS), TP, SC pārstāvji.
13.00 Saruna ar Andri Grūtupu (Atēna) Ogres Kultūras centra Lielajā zālē.
14.00 Saruna par ezotēriku un dziedniecību ar Elizabeti Ozolu un Jāni Arvīdu Plaudi (Jumava) Ogres
Kultūras centra Kamerzālē.
14.00 “Padomju un nacistu okupācijas vara Latvijā: kopīgais un atšķirīgais” – saruna ar Latvijas
Vēsturnieku komisijas pārstāvi Arturu Žvinkli Ogres Vēstures un mākslas muzejā.
Bērniem un jauniešiem
11.00 “No burtiņa līdz zilbītei” – brīnumaini pārsteigumi pirmsskolas bērniem Ogres Centrālās
bibliotēkas zālē.
11.00 Saruna ar jauno autori Lauru Dreiži (Zvaigzne ABC) Ogres ģimnāzijā.
12.00 Tikšanās ar rakstnieku, tulkotāju, ilustratoru Sergeju Novikovu Jaunogres vidusskolā (1.-4.kl).
13.00 “Kā top dzejolis?” - tikšanās ar dzejnieku Uldi Ausekli Ogres pamatskolā.
14.00 Ivo Krumholcs un Lieliskais piecinieks (Jumava) tiekas ar Ogres novada skolu audzēkņiem –
olimpiāžu un konkursu laureātiem Ogres Kultūras centra Mazajā zālē.
Atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers un Vēsturnieku komisija, Latvijas Mobilais
Telefons, Somijas vēstniecība Latvijā, Lietuvas vēstniecība Latvijā, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas
Bērnu fonds, Vienotība, Tautas partija, Zaļo un Zemnieku savienība, Saskaņas centrs, Ogres novada
dome, Ogres Kultūras centrs. Informatīvie atbalstītāji: Latvijas Avīze, Ogres Vēstis Visiem,
Ogrēnietis, Kultūras Ziņas, www.ogresfakti.lv, www.ogrenet.lv, Ogres TV

Tūres uzsauks Latvijas Nacionālā teātra aktieri
LIENE GĀLIŅA UN IVARS PUGA

Šis gads Ogres apriņķa (Ogres, Ikšķiles,
Lielvārdes un Ķeguma novadi) dejotājiem rit
spraigā darbā, notikuši daudzi interesanti
pasākumi, kam sākām gatavoties no aizvadītā
gada septembra.
26. martā Valmieras Kultūras centrā
norisinājās XXV Vispārējo latviešu Dziesmu
un XV Deju svētku lieluzveduma repertuāra
Jaunrades deju konkurss. Kopumā tika
iesniegtas 72 dejas, kuras veidojis 21
horeogrāfs. No Ogres apriņķa šajā nozīmīgajā
konkursā startēja trīs kolektīvi, kuriem gribu
izteikt atzinību. Ogres Kultūras centra vidējās
paaudzes deju kolektīvs Raksti (vadītājs
Edgars Tabors), kas uz konkursu bija
sagatavojis trīs jauniestudējumus – Aijas
Dauģeles veidoto deju “Kur saule rotājās”,
Skaidrītes Andževas “Mārtiņdiena” un Ilutas
Mistres “Atnāca Lieldiena”.
Aktīva jaunu deju radīšanā ir Skaidrīte
Andževa, kura šoreiz vidējās paaudzes deju
kolektīvam Sunta bija veidojusi deju “Saule,
saule, zeme, zeme”. Savukārt Lēdmanes
pagasta senioru deju kolektīvs vadītājas
Mirdzas Dzerkales vadībā konkursā dejoja
Ilutas Mistres deju “Kādu mūžu Laima lika”.
Paldies kolektīvu vadītājiem un dejotājiem
par uzņēmību papildus obligātajam repertuāram sagatavot un prezentēt augstā līmenī
šos jaundarbus.
Mūsu pulks kļūst arvien kuplāks
Priecē fakts, ka dejotāju kļūst arvien vairāk,
tiek dibināti jauni kolektīvi. Šajā sezonā Ogres
apriņķī ir dzimuši četri jauni kolektīvi:
Meņģeles Tautas namā - senioru deju kolektīvs Sumulda, vadītāja Ilze Jankuna; Ikšķilē jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Gundega
Spūle; Taurupē – vidējās paaudzes deju kolektīvs, vadītāja Daiga Rosicka un Ķeipenē –
vidējās paaudzes deju kolektīvs Dandzis,
vadītāja Aiga Jermaka.
Paldies pašvaldībām, kas atbalsta jaunu deju
kolektīvu veidošanos, tā saglabājot Deju
svētku tradīciju.
Ceļā uz Vidzemes Deju svētkiem
Šovasar, 4. jūnijā, Aizkraukles stadionā
notiks Vidzemes Deju svētki Caur sidraba
birzi gāju, kas ir arī mūsu šīs sezonas galvenais
mērķis. Svētkos piedalīsies 211 deju kolektīvi
no visas Vidzemes, tajā skaitā 26 no Ogres
apriņķa. Darbs pie šo svētku sagatavošanas
sākās aizvadītā gada rudenī, kad apguvām
obligātās dejas semināros, kas notika
Lielvārdes, Ogres un Suntažu kultūras namos.
Vidzemes Deju svētkos tiks izdejotas 25 dejas,
divas no tām ir mūsu apriņķa autoru veidotas –
“E” grupas vidējās paaudzes deju kolektīvi
dejos Skaidrītes Andževas veidoto “Malu tēvu
zemītē”, bet “B” grupas jauniešu deju
kolektīvi - Ilutas Mistres “Situ pie loga”.
Abām šīm dejām tautas dziesmu apdari
veidojis Modris Krūmiņš.
Mūsu apriņķī jau ceturto gadu ir laba tradīcija – deju projekts “Pa dejas ceļu”, kur īsi
pirms skates visi apriņķa deju kolektīvi izdejo
skates repertuāru. 10. aprīlī Ogres Kultūras
centrā un 16. aprīlī kultūras namā “Lielvārde”
dejotājiem bija iespēja uz lielās skatuves
izdejot sarežģīto skates repertuāru, jo

X Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētku virsvadītājas
Iluta Mistre un Ingrīda Saulīte

daudziem kolektīviem savos tautas namos ir
mazas skatuvītes, kas ierobežo kustību
amplitūdu. Koncertā “Pa dejas ceļu”
kolektīviem ir iespēja redzēt vienam otru,
uzteikt labās lietas un izlabot kļūdiņas, ja tādas
radušās.
XVI Senioru deju svētki Ikšķilē
Liels prieks, ka šogad 28. maijā XVI Senioru
Deju svētki notiks pie mums - Ikšķiles novada
estrādē. Ikšķilē ir atsaucīgi kultūras darbinieki,
un arī pašvaldība finansiāli atbalsta šo svētku
organizēšanu. No mūsu apriņķa svētkos
piedalīsies pieci senioru deju kolektīvi –
Ogrēnietis, Lēdmane, Suncele, Sumulda un
Ķeipene. Šiem kolektīviem šogad dubultgrūts
uzdevums, jo jāapgūst repertuārs diviem
lieliem pasākumiem. Esmu gandarīta, ka
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma
centrs par svētku režisori ir izraudzījies Ogres
novada pašvaldības kultūras pasākumu
organizatori Anitu Ausjuku.
Skumji, ka taupot finansējumu, šogad nācās
atteikties no mūsu gadskārtējiem Ogres
apriņķa Deju svētkiem.
Ieguldītais darbs atspoguļojas skates
rezultātos
Laiks rit strauji, un 30. aprīlī kultūras namā
“Lielvārde” noritēja Ogres apriņķa deju
kolektīvu skate. To vērtēja žūrijas komisija
sekojošā sastāvā: žūrijas komisijas priekšsēdētāja – Ingrīda Edīte Saulīte, horeogrāfe
Vidzemes Deju svētku Goda virsvadītāja;
Žūrijas komisijas locekļi: Iveta Pētersone–
Lazdāne, Vidzemes Deju svētku mākslinieciskā vadītāja; Maruta Alpa – Kultūrizglītības
un nemateriālā mantojuma centra dejas
mākslas eksperte; Gunta Skuja – horeogrāfe,
Vidzemes Deju svētku virsvadītāja.
Turpinājums 3. lpp.
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KAS . KUR . KAD . KAS . KUR . KAD . KAS . KUR . KAD . KAS . KUR . KAD . KAS . KUR . KAD
Ogres Kultūras centrā
Ogrē, Brīvības ielā 15, www.okc.lv
Informācija: diennakts dežuranta tālr.: 65024680,
biļešu kases tālr.: 65047740, e-pasts: kulturascentrs@oic.lv
Kases darba laiks līdz 31. maijam
Pirmdien
slēgts
Otrdiena
14.00 - 19.00
Trešdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Ceturtdiena
14.00 - 19.00
Piektdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
un stundu pirms pasākumiem.

no 1. jūnija
slēgts
10.00 - 15.00
10.00 - 15.00
10.00 - 15.00
10.00 - 15.00

21. maijā plkst. 18.00 Mazajā zālē Koncerts AR DZIESMU
LATVIJĀ UN PASAULĒ. Jau tradicionāli ziedošajā maija mēnesī
jauktais koris GRĪVA (diriģentes Maija Amoliņa un Evita Konuša)
aicina uz pavasarīgu sezonas izskaņas koncertu. Zīmīgi, ka šogad kora
21. dzimšanas dienā, tas izskan 21.maijā. Koris ielūkosies ne tikai
latviešu tautas mūzikas pūrā, bet iejutīsies arī Spānijas, Venecuēlas un
svelmainās Brazīlijas ritmos. Īpašu krāsu programmā ienesīs viesi no
Rīgas – vokālais ansamblis TERIA. Vadītājs Kārlis Rūtentāls.
Biļešu cena Ls 1
----------------------------------------------------------------21. maijā plkst. 18.00 Lielajā zālē deju studijas TRIUMFS koncerts
DANCE MAGIC. Iespaidīgi, jauni deju šovi, fantastiski krāšņi tērpi,
video un gaismas specefekti.
Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 3, pasākuma dienā Ls 3,50
----------------------------------------------------------------22. maijā plkst. 17.00 Lielajā zālē deju kolektīva PĪLĀDZĪTIS
koncerts DEJU KARUSELĪ. Ieeja brīva
----------------------------------------------------------------25. maijā plkst. 19.00 Lielajā zālē Teātra Domino izrāde
KAILIE BRIEŽI. Lugas pamatā ir Entonija Makartena (Anthony
McCarten) un Stīvena Sinklēra (Stephen Sinclair) izcilā komēdija
“Ladies night”, kas pēdējo gadu laikā ir viena no pasaulē
iestudētākajām lugām. Latviskās versijas KAILIE BRIEŽI režisors
Oļegs Šapošņikovs un horeogrāfs Agris Daņiļevičs jums piedāvā
lielisku komēdiju, kuras darbība pielāgota Latvijas apstākļiem. Aktieri
iejutīsies kādas mazpilsētiņas bezdarbnieku ādā un meklēs savu izeju
no valsts krīzes... izveidojot striptīza grupu, kuras komiskie
priekšnesumi turpmāk nesīs prieku ne vienai vien Latvijas pilsētai! Arī
Jūs varat paspēt ieņemt savu vietu zālē, kurā šoreiz norisināsies šī
kaislību un pārsteigumu pilnā un, ņemot vērā “striptīza grupas”
dalībnieku vārdus, ekskluzīvā izrāde!
Lomās: Agris Daņiļevičs, Jānis Vimba, Jānis Jarāns, Arturs
Krūzkops, Lauris Reiniks, Roberto Meloni, Aleksandra Kurusova.
Biļešu cenas Ls 4; 5; 6; 7; 8
----------------------------------------------------------------29. maijā plkst. 12.00 Lielajā zālē vokālās studijas SVILPASTES un
MAZĀ TEĀTRA muzikāla izrāde SPRĪDĪTIS pēc Annas Brigaderes
lugas motīviem.
----------------------------------------------------------------1. jūnijā plkst. 10.00 Lielajā zālē STARPTAUTISKĀ BĒRNU
AIZSARDZĪBAS DIENA. Bērnu zīmējumu izstāde un laureātu
sveikšana. Latvijas Leļļu teātra izrāde GUDRAIS ZOBIŅŠ. Ieeja brīva
----------------------------------------------------------------3. jūnijā plkst. 19.00 Lielajā zālē mūsdienu deju izrāde CAUR
DŽUNGĻIEM. Ogres Kultūras centra deju studija Teixma, perkusionisti Afro pluss, ugunsšovs Firespirit, grupa Colt. Biļešu cena Ls 3
----------------------------------------------------------------5. jūnijā plkst. 19.00 Lielajā zālē atjaunotā estrādes ansambļa
METRANOMS koncerts. Ieeja brīva
Pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma Bonifācija Lazdāna vadībā
Ogrē ir atsācis darboties estrādes ansamblis Metronoms. Daudzi
ogrēnieši vēl labi atceras ansambļa muzicēšanu septiņdesmitajos un
astoņdesmitajos gados.
Atjaunotā Metronoma sastāvā spēlē daudzi kādreizējā ansambļa
mūziķi. Taustiņu meistars Ivars Kraucis, kurš Metronomā spēlējis
gandrīz vai kopš pašas ansambļa dibināšanas, Anatolijs Furmančuks,
kura rokās ģitāra pārtop par veselu orķestri, Valdis Zirnis, zelta
saksafona meistars, kurš muzicējis vairākos kontinentos, Andrejs
Rozītis, sitamo instrumentu virtuozs. Bonifācijs Lazdāns spēlēs ne
tikai basģitāru, bet arī citus instrumentus. Solisti - Renāte Rozīte
(kādreiz Kleinberga), Tonija Dombrovska (kādreiz Breidaka),
Vladislavs, joprojām Juhņevičs. Ne vien Metronoma atdzimšana, bet
arī koncertprogramma ir pārsteigums, tāpēc par to pagaidām ne vārda.
-----------------------------------------------------------------

14. JŪNIJS - KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU
PIEMIŅAS DIENA
Bet skaties,kā turas kopā
Tā jūra vētrainā un mežs,
Un smilšakmenī it kā skopā
Ne graudiņš nav cits citam svešs!
/Arvīds Skalbe/

15.50 Pulcēšanās gājienam pie Ogres Kultūras centra.
16.00 Svētbrīdis pie Politiski represēto piemiņas akmens.
17.00 Koncerts un atmiņu kamola ritināšana pie tējas galda Ogres
Mūzikas skolā.

Ogres Mūzikas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 50
Informācija: tālr.: 65045374, e-pasts: omuzskola@inbox.lv
20. maijs Ogres Mūzikas skolas izlaidums
23. maijā plkst.16.00 Vaira Nitiša trombona spēles meistarklase,
plkst. 18.00 Koncerts
27. maijā plkst.18.00 Mūzikas skolas Gada balvas pasniegšana
26.maijā plkst.18.00 Klavieru nodaļas mācību gada noslēguma koncerts.

Ogres Mākslas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 11
Informācija: tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
4. jūnijā diplomdarbu aizstāvēšana un izlaidums.
1. jūnijs – 10. jūnijs Zaļā prakse zīmēšanā un gleznošanā Ogrē.
OMS Suntažu un Ķeguma klasēm zaļā prakse Rembatē.
4. jūnijs - 26. jūnijs Pusagada darbu izstāde.

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

23. maijs – 31. jūlijs
Izstāde OGRES ESTRĀDE – NOTIKUMI, LEĢENDAS, EMOCIJAS
1965. gadā tapusī estrāde vairāku gadu desmitu garumā bijusi Ogres pilsētas
kultūras dzīves epicentrs, priecējusi publiku no visas Latvijas ar
visdažādākajiem koncertiem, teātra izrādēm un pasākumiem. Izstādē
aplūkojamās fotogrāfijas, afišas un koncerttērpi ļaus izjust gan padomju laiku
ideoloģizēto gaisotni, gan brīvdomības un neatkarības izpausmes
astoņdesmitajos gados. Izstādes vizuālo noformējumu papildinās populāru
septiņdesmito un astoņdesmito gadu estrādes ansambļu un komponistu
(Eolika, Ornaments, Raimonds Pauls, Zigmārs Liepiņš u.c.) melodijas, kas tiks
“izvilinātas” no skaņuplašu atskaņotāja. Apmeklētāji varēs lūgt “uzspēlēt” tieši
savus iemīļotākos māksliniekus. Unikāla iespēja būs pašiem iemēģināt Ogres
Kultūras nama septiņdesmito gadu populārā ansambļa Metronoms elektrisko
ģitāru.

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 265035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
13. maijā plkst. 10.15 Lielajā zālē pirmsskolas izglītības iestāde
“Ābelīte” aicina bērnu vecākus uz Ģimenes dienas koncertu.
20. maijā plkst. 19.00 Lielajā zālē Arvīda Krieva filma “DANCIS
PA TRIM”. Biļetes cena Ls 1
25. maijā plkst. 18.00 mācību gada noslēguma pasākums Labi darbi
padarīti. Bērnu darbu izstāde Mēs varam tā Mazajā zālē.

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv
25. maijā plkst. 19.00 Ciemupes Tautas nama vokālā ansambļa
INVITA un BĒRNU VOKĀLĀS STUDIJAS sezonas noslēguma koncerts
DRAUGU PULKĀ ATNĀC PADZIEDĀT.
No 23. maija līdz 1. jūlijam Ciemupes Tautas nama Mazajā zālē
Fotostāstu izstāde (NE) KRĪZĒ!: ANTROPOLOĢIJAS
VIZUALIZĀCIJAS.

Ogres Centrālajā
bibliotekā
Ogrē, Brīvības ielā 35
Informācija: tālr: 65071947;
e-pasts: info@ocb.lv
INFORMĒJAM
Līdz 2011. gada 2. jūnijam Ogres
Centrālajā bibliotēkā pārtraukta
pieteikšanās e-Parakstam.
Tuvākās e-Paraksta pieteikšanas vietas:
*Lauberes pagasta bibliotēka:
lauberes.biblioteka@inbox.lv,
tel 65037326;
*Salaspils novada bibliotēka:
www.biblioteka.salaspils.lv, tel. 67981029
*Rīgas Centrālā bibliotēka: pln@rcb.lv,
tel 67037126.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Tikai bibliotēkā ikvienam interesentam ir iespēja:
* noskatīties latviešu dokumentālās,
animācijas un spēlfilmas;
* tiešsaistē lasīt žurnālus un avīzes
datubāzes “Lursoft” laikrakstu biblio-tēkā.

BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ
Nodarbības pirmsskolas vecuma
bērniem, kas neapmeklē bērnudārzu
27. maijā plkst. 11.00 Klāt ir silta
vasariņa.

Madlienas pagastā
Informācija: 65039166;
e-pasts: mviducesevele@inbox.lv
21. maijā plkst. 9.00 Dārzkopju
tirgus Mājai un dārzam laukumā pie
Madlienas Kultūras nama.
28. maijā plkst. 15.00 Teātra sporta
turnīrs - improvizācijas REIZ
KĀDREIZ MAIJĀ... Madlienas
kultūras namā.
11. jūnijā Madlienas vidusskolas
9. klases izlaidums Madlienas Kultūras
namā.
11. jūnijā plkst. 22.00 brīvdabas
sezonas atklāšana Dj Infinity Madlienas
estrādē .
14. jūnijā plkst. 13.00 atceres brīdis
kapu kalniņā komunistiskā genocīda
upuru piemiņai.
22. jūnijā Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles
un Ķeguma novadu pašvaldību
darbinieku sporta spēles.
23. jūnijā plkst. 9.00 Līgo dienas
tirgus, amatierkolektīvu koncerts
laukumā pie Madlienas Kultūras nama.

Mazozolu Tautas namā
Informācija: tālr.: 20013793;
e-pasts: lauma.cielava@inbox.lv
20. maijā plkst. 22.00 diskotēka.
24. maijā pensionāru klubiņa
Omulība talka Likteņdārzā.
16. jūnijā plkst. 17.00 vecakās
paaudzes sadraudzības vakars. Viesi
no Ikšķiles.
23. junijā Jāņu ielīgošanas
zaļumballe Mazozolu estrādē.

Suntažu Kultūras namā

Informācija: 65037246;
e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
20. maijā plkst. 22.00 Suntažu
estrādē (lietus gadījumā kultūras namā)
Izstādes autori aicina nekrīzēt, bet paraudzīties uz sevi, skatoties uz režisora Arvīda Krieva un Latvijas
neparasto, tālo vai vienkārši mazpazīstamo cilvēku dzīvēm – tas ir – uz mirkli filmu studijas KAUPO filma MAN
iejusties antropologa ādā, jo, kā teica britu antropologs Alans Barnards – mēs PATĪK, KA MEITENES SKUMST.
visi esam antropologi.
Biļešu cena Ls 1
Fotogrāfiju autori ir Rīgas Stradiņa universitātes sociālās antropoloģijas
28. maijā plkst. 15.00 Suntažu sanamaģistrantūras studenti un pasniedzēji. Katra fotogrāfija ir ilustrēta ar citātu,
18. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 15.00
kas ņemts no kāda mācību kursa, vai stāstu, kas piefiksēts antropoloģiska torijas internātpamatskolas 40 darba
gadu jubilejas sarīkojums.
VASARAS SAULGRIEŽU
pētījuma laikā.
11. jūnijā Suntažu vidusskolas
23. jūnijā plkst. 22:00 Ciemupes estrādē zaļumballe ĪSA BIJA
GAIDĪŠANAS SVĒTKI
9. klašu izlaidums.
JĀŅU
NAKTS.
Līdz
rīta
gaismai
pie
kopīga
ugunskura
lustīgus
dančus
pļavā aiz Ogres Kultūras centra
18. jūnijā Suntažu vidusskolas
spēlēs grupa Ciemupe.
12. klašu izlaidums.
Amatnieku tirdziņš.
22. jūnijā plkst. 22.00 1986.gada
Taurupes Tautas namā
Izstāde Lina dvieļi un pirtsslotas.
Nacionālā teātra iestudējuma
Jāņu sētā: rotājas, sien sieru, provē alu, iet pirtī, dzied un dejo!
Informācija: nellija@taurupe.lv
SKRODERDIENAS SILMAČOS
Piedalās TLMS Saiva, Ogres Tautas teātris, Ilga Reizniece,
28. maijā plkst. 9.00 sporta svētki Taurupes futbola kauss 2011!
videoversija uz brīvdabas ekrāna
Maskačkas spēlmaņi, Ogres Danču klubs, deju kopa Aija, folkloras
Plkst. 20.00 Diskoballe Taurupes estrādē
skvērā pie Suntažu Kultūras nama.
kopa Artava, koris Atvasara.
23. jūnijā plkst. 20.00 Jāņu ielīgošana kopā ar Taurupes pagasta
Lomās: Astrīda Kairiša, Ģirts
Saulgriežu laikam noderīgo lietu tirgotājiem pieteikšanās no 6. līdz amatierkolektīviem (koncerts, kopīga lielā ugunskura iedegšana, Jakovļevs, Uldis Dumpis, Voldemārs
16. jūnijam. Pieteikumu veidlapa www.okc.lv. Tālr. 65047740
diskoballe līdz rīta gaismai) Taurupes estrādē.
Šoriņš u.c. Ieeja brīva
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Vienreizējs pasākums!

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!

(ar mīkstu pedalizāciju si bemol mažorā)

29.maijā plkst. 15.00 Saulkrastu estrādē
Mūsu novadnieka, taurupieša, visu laiku izcilākā latviešu traģiķa un komiķa

EDGARA LIEPIŅA APDZIEDĀŠANAS KONKURSS
Edgara Liepiņa dziesmu fondu starptautiskie aizdevēji uzticēja atslepenot Latvijas skatuves kalpiem:
Dainim Porgantam, Jānim Jarānam, Voldemāram Šoriņam, Zigurdam Neimanim, Jānim Paukštello,
Rūdolfam Plēpim, Uldim Anžem, Varim Vētram, Artim Robežniekam, Edgaram Pujātam, Mārcim
Manjakovam, Normundam Laizānam.
Plkst. 12.00 Skultes kapos Edgara Liepiņa atceres mirkļi.

Dejas mīlestība kļūst arvien stiprāka
Žūrijas vērtējums.
Senioru deju kolektīvi
Lēdmane (Lēdmanes Tautas nams), vadītāja
Mirdza Dzerkale - 48,5 punkti, I pakāpe
Ogrēnietis (Ogres Kultūras centrs), vadītāja
Ināra Driksna – 48,0 punkti, I pakāpe
Sumulda (Meņģeles Tautas nams), vadītāja
Ilze Jankuna – 44,1 , I pakāpe
Suncele (Suntažu Kultūras nams), vadītāja
Zigrīda Silicka – 41, 5 punkti, I pakāpe
Jauniešu deju kolektīvi, “A” grupa
Pūpolītis (kultūras nams “Lielvārde”),
vadītāja Iluta Mistre – 46,4 punkti, I pakāpe
Jauniešu deju kolektīvi, “B” grupa
Ogre (Ogres Kultūras centrs), vadītāja Inga
Biukšāne – 48,0 punkti, I pakāpe
Jumpraviņa (Jumpravas Kultūras nams),
vadītāja Aija Ērgla – 46,4 punkti, I pakāpe
Spāre (Suntažu Kultūras nams), vadītāja Aiga
Jermaka – 43,1 punkti, I pakāpe
Spiets (Lauberes Kultūras nams), vadītāja
Ingrīda Eglīte – 41,1 punkti, I pakāpe
Jauniešu deju kolektīvi, “C” grupa
Daina (Madlienas Kultūras nams) vadītāja
Maruta Viduce -Ševele – 43, 3 punkti, I pakāpe
Ikšķiles jauniešu deju kolektīvs, vadītāja
Gundega Spule – 42,1 punkti, I pakāpe
Solis (Ogres Profesionālā vidusskola),
vadītāja Daira Dāle – 39,8 punkti, II pakāpe
Trejupe (Lēdmanes Tautas nams), vadītāja
Aija Perkevica – 37, 3 punkti, II pakāpe
Vidējās paaudzes deju kolektīvi, “D” grupa
Raksti (Ogres Kultūras centrs), vadītājs
Edgars Tabors – 49,2 punkti, I pakāpe
Vēji (kultūras nams “Lielvārde”), vadītāja
Iluta Mistre – 48, 7 punkti, I pakāpe
Saime (Jumpravas Kultūras nams), vadītāja
Aija Ērgle – 45,7 punkti, I pakāpe
Sunta (Suntažu Kultūras nams), vadītāja

Turpinājums no 1. lpp.

Skaidrīte Andževa – 45, 1 punkti, I pakāpe
Kadiķis (Ķeguma Kultūras nams), vadītāja
Sarmīte Kadiķe – 44,5 punkti, I pakāpe
Lāčplēsis (kultūras nams “Lielvārde”),
vadītāja Daiga Sosnare – 43,3 punkti, I pakāpe
Vidējās paaudzes deju kolektīvi, “E” grupa
Pavards (Ikšķiles Tautas nams), vadītāja
Ilvija Strepmane – 44, 1 punkti, I pakāpe
Aija (Ogres Kultūras centrs), vadītāja Aija
Zepa – 43,0 punkti, I pakāpe
Made (Madlienas Kultūras nams), vadītāja
Vēsma Valmiera – 40,8 punkti, I pakāpe
Lustīgais (Lauberes Kultūras nams), vadītājs
Edgars Tabors – 40, 3 punkti, I pakāpe
Birzgale (Birzgales Tautas nams), vadītāja
Mārīte Petrovska – 38,4 punkti, II pakāpe
Dandzis (Ķeipenes Tautas nams), vadītāja
Aiga Jermaka – 35,0 punkti, II pakāpe
Taurupe (Taurupes Tautas nams), vadītāja
Daiga Rosicka – 32, 6 punkti, II pakāpe
Žūrijas komisija uzsvēra, ka ir augusi
kolektīvu mākslinieciskā kvalitāte. Katra deja
tika izdejota kā stāsts. Gribu pateikt lielu
paldies visiem dejotājiem, kolektīvu
vadītājiem, kultūras darbiniekiem par ieguldīto
darbu. Taču īpašs paldies skates organizēšanā ir
jāsaka Ogres novada kultūras pasākumu
organizatorei Anitai Ausjukai un Lielvārdes
novada kultūras darba vadītājai Dacei Jansonei,
kā arī kultūras nama “Lielvārde” kolektīvam.
Paldies pašvaldībām un visiem kultūras
darbiniekiem, kas rūpējas par amtiermākslas
kolektīviem ikdienā.
Dejojot cilvēks uzplaukst. Vēlu jums visiem
šajā pavasarī sajust to īpašo plaukšanas sajūtu!
Uz tikšanos Deju svētkos!
Ogres apriņķa virsvadītāja Iluta Mistre

14.maijā Ogres Kultūras centrā norisinājās
Ogres koru apriņķa skate
Rezultāti
Senioru kori
Ogres Kultūras centra senioru jauktais koris Atvasara, diriģents Alvis Bērziņš, 42.67 punkti
Lielvārdes Kultūras nama senioru jauktais koris Kamene, diriģenti Pauls Kvelde, Gunārs
Jākobsons, 38.33 punkti
Sieviešu kori
Ogres Kultūras centra sieviešu koris Rasa, diriģente Aira Birziņa, 43.67 punkti
Birzgales Tautas nama sieviešu koris Pērles, diriģente Maira Līduma, 41.00 punkts
Lēdmanes pagasta sieviešu koris Lēdmane, diriģents Aldis Andersons, 39.67 punkti
Stopiņu novada sieviešu koris Madara, diriģenti Imants Kalniņš, Zane Kažēna, 39.67 punkti
Jauktie kori
Ogres Kultūras centra jauktais koris Ogre, diriģents Jānis Zirnis, 45.67 punkti
Stopiņu novada domes jauktais koris Ulbroka, diriģenti Eduards Fiskovičs, Ina Ekarte, 43.67
punkti
Salaspils kultūras nama “Rīgava” jauktais koris Elpa, diriģents Juris Priedeslaipa, 43.33 punkti
Ogres 1. vidusskolas jauktais koris Anima, diriģente Gunita Bičule, 41.67 punkti
Ogres Kultūras centra skolotāju kamerkoris, diriģente Ilze Kūle, 41.67 punkti
Ogres Kultūras centra jauktais koris Grīva, diriģentes Maija Amoliņa, Evita Konuša, 41.67
punkti
Suntažu Kultūras nama jauktais koris Suntaži, diriģents Andis Klučnieks, 41.67 punkti
Ikšķiles novada jauniešu koris Soare, diriģente Liene Kārkliņa, 41.33 punkti
Jumpravas kultūras nama jauktais koris Jumprava, diriģents Normunds Ķirsis, 41.33 punkti
Lielvārdes kultūras nama jaukais koris Lāčplēsis, diriģente Antra Purviņa, 40.33 punkti
Ikšķiles novada jauktais koris Ikšķile, diriģente Līga Dziedātāja, 40.00 punkti
Salaspils jauktais koris Lōja, diriģents Ģirts Gailītis, 38.33 punkti
Madlienas pagasta jauktais koris Madliena, diriģents Jānis Taranda, 33.33 punkti

Der zināt
21.maijā Ogres Kultūras centra jauktais koris Ogre piedalās Latvijas Virsdiriģentu svētkos
Alojā.
28.maijā XVI Latvijas senioru deju svētki Ikšķiles estrādē. Piedalās Ogres novada senioru
deju kolektīvi.
28.maijā Ogres Kultūras centra senioru koris Atvasara piedalās Latvijas senioru koru svētkos
Bauskā.
28. un 29.maijā Ogres Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs Raksti piedalās Tautas
mūzikas un lietišķās mākslas festivālā Kelmē (Lietuva).
28.maijā Tautas deju festivāls Latvju bērni danci veda Jēkabpilī. Piedalās Ogres novada
bērnu deju kolektīvi.
28.maijā Ogres Kultūras centra bērnu vokālā studija Svilpastes piedalās LTV 1 rīkotājā
konkursā Balss pavēlnieks Ventspilī.
28.maijā plkst.15.00 Ceriņu balle Špakovska parkā Ogrē. Piedalās Ogres Kultūras centra
folkloras kopa Artava, Danču klubs, Rīgas sv.Trīsvienības slavēšanas grupa.

1. maijā Ogres Kultūras centrā jau astoto gadu norisinājās bērnu un
jauniešu popdziesmu un deju festivāls - konkurss Tusiņš trīs priedēs
Kā jau katru gadu, arī šoreiz no dažādām Latvijas vietām (Rīgas, Iecavas, Jelgavas, Ozolniekiem,
Lēdmanes, Katlakalna, Baložiem, Cēsīm, Daugavpils, Liepājas, Ventspils, Valmieras un Ogres) bija
ieradušies gandrīz 500 dalībnieki, kopā 58 kolektīvi. Visas dienas garumā viņi priecēja skatītājus un
sacentās par laureātu titulu.
Rezultāti
Popgrupas (vecuma grupa 6– 9 gadi)
Rīgas akmentiņi, vadītāja Līva Bondare
51 punkts, I vieta
Ogres Kultūras centra bērnu vokālā studija Svilpastītes,
vadītāja Ilze Miezere
45 punkti, II vieta
VEF Kultūras pils popgrupa Nando, vadītāja Gunta Stade 43 punkti, III vieta
Niansīte, vadītāja I. Lipska
Ogres novada domes Īpašā balva
Deju grupas (vecuma grupa 6 – 9 gadi)
Ogres Kultūras centra bērnu deju kolektīva Pīlādzītis
ritma grupa / jaunākā grupa, vadītāja Mārīte Baltā
57 punkti, I vieta
Ogres Bērnu un jauniešu centra Mūsdienu deju grupa Teixma,
vadītāja Teiksma Ziemele
53 punkti, II vieta
Studija Klasika, vadītāja Marina Seiko
53 punkti, III vieta
Ogres Kultūras centra Modernā baleta studija,
vadītāja Teiksma Ziemele
Ogres novada domes Īpašā balva
Popgrupas (vecuma grupa 10 – 14 gadi)
Rīgas akmentiņu meitenes, vadītāja Līva Bondare
53 punkti, I vieta
VEF Kultūras pils popgrupa Poppy, vadītāja Gunta Stade
52 punkti, II vieta
Ogres Kultūras centra bērnu vokālā studija Svilpastes,
vadītāja Ilze Miezere
48 punkti, III vieta
Latviešu Kultūras centra popgrupa Pērlītes,
vadītāja Inna Kralika
Ogres novada domes Īpašā balva
Deju grupas ( vecuma grupa 10 – 14 gadi)
Ogres Kultūras centra Modernā baleta studija,
vadītāja Teiksma Ziemele
52 punkti, I vieta
Ogres Kultūras centra bērnu deju kolektīva Pīlādzītis
ritma grupa, vadītāja Mārīte Baltā
52 punkti, II vieta
Ogres Bērnu un jauniešu centra Mūsdienu deju grupa Teixma,
vadītāja Teiksma Ziemele
46 punkti, III vieta
Lēdmanes pamatskolas deju grupa Elpo līdzi,
vadītāja Silvija Neško
Ogres novada domes Īpašā balva
Popgrupas (vecuma grupa 15 – 19 gadi)
Ventspils Kultūras centra popgrupa Viva ,
vadītāja Inga Pašāne
54 punkti, I vieta
Ogres Kultūras centra bērnu vokālā studija Svilpastes +,
vadītāja Ilze Miezere
48 punkti, II vieta
VEF Kultūras pils popgrupa Rondino,vadītāja Gunta Stade 44 punkti, III vieta
Jelgavas Bērnu un jauniešu centra popgrupa Junda,
vadītāja Inta Šveicare
Ogres novada domes Īpašā balva
Deju grupas (vecuma grupa 15 – 19 gadi)
Ogres Bērnu un jauniešu centra Mūsdienu deju grupa Teixma,
vadītāja Teiksma Ziemele
53 punkti, I vieta
JV Club, vadītāja Anete Antrope
49 punkti, II vieta
Ogres Bērnu un jauniešu centra Mūsdienu deju
grupa Good Mood Kitties, vadītāja Teiksma Ziemele
49 punkti, III vieta
Deju klubs Triumfs, vadītāja Jekaterina Pihtina
Ogres novada domes Īpašā balva
29. aprīlī Ogres Kultūras centrā norisinājās Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes novadu
izglītības un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu skate
Rezultāti
1.-4. klašu grupa
Ogres Kultūras centra deju kolektīvs Pīlādzītis (3. kl.), vad. Mārīte Baltā
45.83
Laureāts
Ogres Kultūras centra deju kolektīvs Pīlādzītis (2. kl.), vad. Mārīte Baltā
45.17
Laureāts
Ogresgala Tautas nama 1.-3. kl. deju kolektīvs Ābolēni, vad. Egita Tontegode
44.00
I
Ogres Kultūras centra deju koletīvs Pīlādzītis (1. kl.), vad. Mārīte Baltā
44.00
I
Suntažu vidusskolas deju kolektīvs Masalīši (3. - 4. kl.), vad. Skaidrīte Andževa 43.5
I
Lauberes Kultūras nama 1. - 4. kl. deju kolektīvs Bitītes, vad. Inese Putroma
43.00
I
Ogres 1. vidusskola deju kolektīvs Musturiņi (3. - 4. kl.), vad. Eva Pedāja
42.5
I
Ogres 1. vidusskolas deju kolektīvs Musturiņi (1. - 2. kl.), vad. Eva Pedāja
42.5
I
Madlienas vidusskolas deju kolektīvs ( 1.-2. kl.), vad. Agnese Lepse
40.67
I
Ogres pamatskolas deju kolektīvs Dzītariņš (3.-4. kl.),vad. Daira Dāle
40.33
I
Madlienas vidusskolas 3.- 4. kl. deju kolektīvs, vad. Agnese Lepse
41.5
I
Jumpravas Kultūras nama 1. – 4. kl. deju kolektīvs Rītupīte, vad. Evita Tabure
40.00
I
Madlienas Kultūras nama deju kolektīvs Lienīte (1.-4. kl.), vad. Vineta Tumane 39.17
II
Ikšķiles vidusskola 3. - 4. kl. deju kolektīvs, vad. Daiga Sosnare
35.00
II
Ogres pamatskolas deju kolektīvs Dzītariņš (1.-2. kl.), vad. Daira Dāle
33.17
II
Ogres 1. vidusskolas deju kolektīvs Musturiņi (1. kl.), vad. Eva Pedāja
35.00
II
5.- 6. klašu grupa
Ogres Kultūras centra deju kolektīvs Pīlādzītis (4.-5. kl.), vad. Mārīte Baltā
45.83
Laureāts
Birzgales pamatskolas 3.-5. kl. deju kolektīvs, vad. Mārīte Petrovska
42.00
I
Ogresgala Tautas nama 4.-5. kl. deju kolektīvs Ābolēni, vad. Egita Tontegode
42.00
I
Jumpravas Kultūras nama 3. - 6. kl. deju kolektīvs Rītupīte, vad. Evita Tabure
42.00
I
5.-9. klašu grupa
Ogres Kultūras centra deju kolektīvs Pīlādzītis (6.-7. kl.), vad. Mārīte Baltā
44.25
I
Ogresgala Tautas nama 6.-7. kl. deju kolektīvs Ābolēni, vad. Egita Tontegode
41.00
I
Madlienas vidusskolas 8.-9. kl. deju kolektīvs, vad. Agnese Lepse
40.00
I
Madlienas vidusskolas 5.-7. kl. deju kolektīvs, vad. Agnese Lepse
39.00
II
8.-12. klašu grupa
Ogres Kultūras centra TDA Ogre studija, vad. Inga Biukšāne
44.9
I
Ogresgala Tautas nama 8.-12. kl.deju kolektīvs Ābolēni, vad. Egita Tontegode
41.17
I
Suntažu vidusskolas 8.-11.kl. deju kolektīvs, vad. Dzintars Andževs
39.49
II
Ogres Profesionālās vidusskolas deju kolektīvs Solis (10.- 12.kl.), vad. Daira Dāle 39.00
II

4.jūnijā Vidzemes Deju svētki Caur sidraba birzi gāju Aizkrauklē. Piedalās Ogres novada
deju kolektīvi.
4. un 5. jūnijā Tautas lietišķās mākslas studija Saiva piedalās Tautas lietišķās mākslas
darinājumu Gadatirgū Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.
12. jūnijā Ogres Kultūras centra senioru deju kopa Astras koncertē Rīgā, Grīzinķalnā.
12.jūnijā Ogres Kultūras centra senioru koris Atvasara kopā ar draugu kori Videvik koncertē
Brīvdabas muzejā Tallinā.
12.jūnijā Ogres Kultūras centra bērnu vokālā studija Svilpastes piedalās konkursā
Popfestjurmala Kauguros.
18.jūnijā Ogres Kultūras centra bērnu vokālā studija Svilpastes piedalās konkursa Vangažos
dzied finālā Vangažos.
23.jūnijā Ogres Tautas teātris ar Rudolfa Blaumaņa lugas “Skroderdienas Silmačos” izrādi
viesojas Ventspilī.
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Stārķis Ogresgala autobusa pieturā “Kārļi”
Saulainā, bet nedaudz vējainā 16.aprīļa dienā
pulkstenis rādīja bez desmit divpadsmit. Pieturas
“Kārļi” virzienā plūda lielāki un mazāki ar otām
bruņojušies cilvēki. Ierastā, sarkanā ķieģeļu
pietura, kuru līdz šim “rotāja” ne pārāk pieklājīgi
uzraksti, bija nokrāsota balti zaļa. Tā gaidīja
radošas rokas, kas gatavojās to pārvērst īstā
mākslas darbā.
Divpadsmitos visi strādāt gribētāji bija
sapulcējušies. Pieturas pārveidošanai bija
iesniegtas pavisam 30 radošas idejas. Konkurence bija sīva, bet par uzvarētāju tika atzīts
Lauris Andersons, kurš konkursā bija iesniedzis
divus ideju pieteikumus, bet žūrija par labāko
atzina “Stārķi”. Otro vietu ieguva Ieva
Andersone, trešo – Bruno Vinčelis. Veicināšanas
balvu piešķīra Pāvilam Tiščenko. Par balvu
sagādāšanu sakām lielu paldies biedrībai
“Ogresgalieši” un Ogresgala Tautas namam.
Uzvarētājs bija tikai viens, bet autobusa

pieturas apgleznošanā varēja piedalīties ikviens
gribētājs. Sākās aizrautīga skicēšana, krāsošana,
kontūru vilkšana, krāsu jaukšana, drēbju un
pirkstu smērēšana. Tā kā krāsotāji bija dažāda
vecuma, auguma un garuma, tad tika sadalītas
krāsojamās teritorijas – attiecīgi pēc
sasniedzamības iespējām. Visapkārt valdīja
prieka pilna atmosfēra, smiekli un aizrautība,
turklāt mākslinieku bariņam ik pa laikam
pievienojās arvien jauni cilvēki.
Kad mazākajiem apnika gleznot ar otām vai
kad krāsojamie laukumi vairs nebija sasniedzami, bērni pievērsās asfalta izdaiļošanai ar
krītiņiem – darba beigās arī zeme ap pieturu bija
klāta ar stārķu zīmējumiem.
Pateicoties čaklajiem Ogresgala iedzīvotājiem, pietura pāris stundās bija ieguvusi savu
lieliskāko izskatu, un nu ikviens ir aicināts to
aplūkot!
Elva Latiša

Kultūras darbinieku svētki Ikšķilē

No kreisās: Marija Reizniece, Dzintra Čudare, Maruta Jēkabsone, Dzidra Sproģe,
Ginta Mundure, Anita Smilškalna, Valda Kurme
28.aprīļa rīta pusē Ikšķiles pilsētas centrā
skanēja tikšanās sveicieni, atkalredzēšanās prieks
un svētku noskaņa virmoja gaisā. Līdzatvestie
atraitnīšu stādiņi kā mazas pavasara saulītes nesa
sveicienus no Ogres, Ķeguma un Lielvārdes
novada kultūras darbiniekiem, lai pārtaptu krāšņā
puķu kompozīcijā pie jaunā, izremontētā Ikšķiles
Tautas nama. Šoreiz tika svinēti svētki, kas
organizēti pašiem sev – Kultūras darbinieku diena.
Kultūras darbā robežas noteikt ir grūti, īpaši
tad, ja gadu desmitiem ir kopā strādāts,
organizētas skates, konkursi, iets garais un
sarežģītais ceļš uz Vispārējiem latviešu, kā arī
Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem.
Tāpēc visu četru novadu kultūras darba speciālisti:
Anita Ausjuka (Ogre), Dace Jansone (Lielvārde),
Antra Binde (Ķegums) un Dzintra Čudare
(Ikšķile), turpinot jau septiņdesmitos gados
aizsākto tradīciju, nolēma, ka kultūras darbinieki
savu svētku dienu aizvadīs kopā, kā tas bijis
daudzus, daudzus gadus.
Mājasmātes pienākumus uzņēmās Ikšķiles
novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja
Dzintra Čudare, iepazīstinot viesus ar ikšķiliešu
Helēnas, Annas un Ivara Heinriksonu izstādi un
Helēnas veidotajām animācijas filmām. Savā
pilsētā sveicināja un paldies par nesavtīgo darbu
teica
Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs
Indulis Trapiņš un priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Rudzītis.
Kā jau ierasts, šajā tikšanās reizē godināja
kultūras darbiniekus, kas šim grūtajam, bet tik ļoti
nepieciešamajam darbam ir veltījuši vairākus
gadu desmitus: Ķeguma novada Birzgales
bibliotēkas vadītāja Anita Smilškalna svinēja 40
darba gadu jubileju, Ogres Centrālās bibliotēkas

Dejot ir kā cilvēkam elpot

Abonementa vadītāja Anna Klaucāne – 35;
Suntažu Kultūras nama direktore Dzidra
Sproģe, Ogres Centrālās bibliotēkas direktore
Maruta Jēkabsone, Ogres Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Dace
Tribise, Ikšķiles novada pašvaldības kultūras un
sporta nodaļas vadītāja Dzintra Čudare, Ikšķiles
novada Centrālās bibliotēkas bibliogrāfe
Maija Rozīte – 30; Ogres Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Ginta
Mundure – 25; Ķeguma novada bibliotēkas
Rembates filiāles vecākā bibliotekāre Alda
Gintere, Ķeguma novada bibliotēkas
bibliotekāre Valda Kurme – 20; Ikšķiles novada
Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas
nodaļas bibliotekāre Marija Reizniece – 15
darba gadu jubileju.
Kolēģu nestajiem sveicieniem pievienojās
arī kultūras darbinieku iemīļotā dzejniece no
Talsu puses – Maija Laukmane, iluzionists FOX
(Sergejs Stupakovs) un Gaļinas Poliščukas
Teātra Observatorijas aktieris Rihards Lepers.
Mājās visi devās ar pārliecību, ka, lai cik
grūta ir ikdiena, rūpes par dienišķo maizi, par
bērniem, sasprindzinājums darbā tiem, kam tas
ir, stress un pārdzīvojumi tiem, kam tā nav,
kultūras darba organizatoriem, bibliotekāriem
jādara viss, lai atpūtas brīži būtu emocionāli
piesātināti, lai kultūras iestāžu durvis būtu
atvērtas, lai cilvēki rastu prieku, darbojoties
amatierkolektīvos. Tā ir mūsu sūtība šajā
smagajā laikā. Lai, palīdzot citiem, mums
pašiem vairojas spēks un dzīvesprieks! Lai
daudziem skaistiem pasākumiem un kultūras
dzīves notikumiem bagāta vasara!
Elita Priedīte

Mums bieži ir nācies dzirdēt jautājumu:
“Kāpēc jūs dejojat?” Jā, kāpēc gan? Te
vienotas atbildes nav, jo katram ir savs
iemesls atdoties dejas valdzinājumam.
Vienam dejošana sniedz pozitīvas emocijas
un enerģijas lādiņu, cits bez dejas savu dzīvi
nevar iedomāties, vēl kādam tā ir “slimība”
mūža garumā un vēl, un vēl, un vēl ...
Viennozīmīgi ir tikai tas, ka dejošana ir tas
brīnišķīgais vaļasprieks, kas mūs vieno kopā
nu jau 12 gadus, divas reizes nedēļā pēc
darba, brīvajā laikā pulcē mūs kopā
mēģinājumos un kur vēl koncerti, konkursi,
skates ...
Deju kopu Raksti 1999.gada 3.martā
izveidoja Ināra Driksna un vadīja to līdz
2006.gadam, tad darbu trīs gadu garumā
turpināja Sandra Purmale. Nodibinot
kolektīvu, pirmajā mēģinājumā piedalījās
vien pieci cilvēki. Šodien kolektīvs savā
sastāvā apvieno ap 30 dejotāju, un tos
entuziastiski vada Edagrs Tabors.
Raksti sevi ir apliecinājis kā radošs,
iespēju pilns un ļoti darbīgs kolektīvs, kas
grib un prot daudz strādāt. Jau trīs mēnešus
pēc kolektīva nodibināšanas notika pirmā
mūsu uzstāšanās publikas priekšā, pēc kuras
mums tika pareģots: “... par viņiem vēl daudz
dzirdēsim un bieži redzēsim!” Šis pareģojums izrādījās patiess. Mūsu aktīvā
koncertdarbība gan Latvijā, gan aiz tās
robežām un piedalīšanās dažādos deju
konkursos un skatēs gadu no gada arvien
vairāk uzlabo kolektīva māksliniecisko
kvalitāti, kas tādējādi sekmē deju kopas
Raksti popularitāti. Gandarījums ir ne tikai
žūrijas atzinība un piešķirtās godalgotās
vietas, bet arī nedalīta mīlestība no skatītāju
puses, kas ir mūsu vērtīgākā balva.
Kolektīva pastāvēšanas laikā esam
iestudējuši plašu koncertprogrammu, kurā ir
gan latviešu skatuviskās dejas, gan arī
daudzas jaunrades un oriģinālhoreogrāfijas.
Papildus kolektīva repertuārā dažādību
ienesa arī divus gadus ilgusī veiksmīgā
sadarbība ar Dailes teātra aktieriem,
piedaloties izrādē “Še tev, Žūpu Bērtulis”, kā
arī ar Ogres Tautas teātra aktieriem, piedaloties izrādē “Kā precas latvieši”.
Tāpat par savu kolektīvu varam droši
teikt: “Mēs esam pasaules rekordisti!”
2008.gada 25.oktobrī bijām to kolektīvu

starpā, kas piedalījās jauna pasaules rekorda
uzstādīšanas mēģinājumā Ginesa rekordu
kategorijā “Garākā deja”, izdejojot “Gatves
deju” pašā Rīgas sirdī.
Jāteic, ka Raksti ir ne tikai ļoti darbīgs, bet
arī tradīcijām bagāts kolektīvs. To, kādas
tradīcijas būs cieņā, izlēmām paši. Mums ir
pašiem savs Zvērests, ko jaunais dejotājs pēc
veiksmīgi izturētas iesvētību ceremonijas
nodod kolektīvam. Tāpat mums ir savs
Kārtības rullis, kas tiek nolasīts ne tikai
jaunuzņemtajiem kolektīva dejotājiem, bet
arī atgādināts esošajiem. Bez tam mums
pašiem ir savs Prezidents un Pirmā Lēdija, kā
arī iedalīti portfeļi - finanšu ministram, kurš
atbild par biedra naudas iekasēšanu un
lietderīgu tērēšanu; kultūras ministram, kurš
gādā par kolektīva gaviļnieku sumināšanu.
Savukārt kolektīva orgkomiteja atbild par
kultūras pasākumu organizēšanu, kambarkundze pārzina visus mūsu tērpus un skatuves
atribūtus, bet mūsu vēsturniece iemūžina
visus svarīgākos kolektīva dzīves brīžus. Vēl
mēs visi ļoti ceram, ka pagājušā vasarā
notikusī Pirmā Rakstu nometne arī iegūs savu
godpilno vietu mūsu tradīciju sarakstā. Šajā
nometnē ne tikai, jautri atpūšoties un
sportojot, pavadījām laiku, bet arī guvām
pieredzi aktiermākslas meistarības nodarbībā, ko vadīja aktieru pedagoģe, Dailes teātra
aktrise Indra Briķe, un pozitīvās psiholoģijas
treniņā “Kur rast prieku”, ko vadīja
psiholoģijas maģistre, praktizējoša psiholoģe
Mudīte Krekele.
Mēs visi esam apliecinājums tam, ka deja
ir kas īpašs. Katrs kolektīva dalībnieks dejo
“ar sirdi un dvēseli”, mūsu priekšnesumos var
redzēt ne tikai deju rakstus, bet arī to, kā runā
mūsu acis, smaidi, pieskārieni. Mums ir
svarīgi apzināties, kādu ziņu ar savu
sniegumu nododam skatītājiem. Kādam var
šķist, ka esam ambiciozs kolektīvs. Kāpēc
gan ne? Kā teica mūsu vadītājs Edagars
Tabors: “... bet tas ir labi. Mēs ar to nepelnām
naudu, mēs ar to apmierinam savu
pašlepnumu.” Jā, mēs esam patiesi lepni, ka
dejojam.
Dace Ošiņa,
Vidējās paaudzes deju kolektīva Raksti
dalībniece

Ogres estrādes vasaras sezonas atklāšana
strauji tuvojas
20.maijā Ogres estrādē norisināsies vērienīgs sezonas
atklāšanas pasākums. Galvenais viesis šajā naktī būs populārā
krievu grupa Vintaž. Uz skatuves šajā vakarā kāps arī grupa Z-Scars
un latviešu pedējā laika populārākais mūziķis Lauris Reiniks.
Savukārt deju mūzikas cienītajiem būs iespēja baudīt populārā Dj Toma Grēviņa sniegumu, bet regeja
un hause mūzikas ritmus kopā ar Dj Crystal Sound Sistem varēs klausīties speciālajā Ogres estrades
muzikalaja teltī.
Pasākums norisināsies 20.maijā no plkst.19.00 līdz pat 05.00 rītā. Biļetes visās Biļešu Servisa
kasēs. Pirmās 2000 biļetes par speciālu cenu - Ls 5.

19. jūnijā plkst. 13.00 Karaliskais anekdošu turnīrs Ogres estrādē
Pēc daudzu skatītāju lūguma LNT TV šova Karaliskais anekdošu turnīrs aktieri Intars Rešetins,
Lauris Subatnieks, Lauris Dzelzītis, Dainis Grūbe un Aldis Siliņš dodas vasaras koncertturnejā.
Intars Rešetins atgādina, ka ikvienam skatītājam, atnākot uz koncertu, būs iespēja saņemt dāvanu –
ceļazīmi divām personām “Tallink” Karalisko anekdošu turnīra koncertkruīzā uz Stokholmu
18. augustā. “Es iesaku katram jau mājās uzrakstīt vissmieklīgāko anekdoti un pirms koncerta to iedot
mums. Koncerta laikā mēs kādam no skatītājiem dāvāsim iespēju kopā ar mums doties uz
Stokholmu,” tā I.Rešetins.
Biļetes uz visiem Karalisko anekdošu turnīra koncertiem Biļešu paradīzes kasēs un internetā
www.bilesuparadize.lv, savukārt uz koncertkruīzu – “Tallink” kasēs. Iepriekšpārdošanā biļetes ir
nopērkamas daudz lētāk nekā koncertu dienā! Papildinformācija - tālr.: 26100555
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