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Kultūras Ziņas
PA “Ogres novada kultūras centrs”

Nekādu īstu Ziemassvētku nebūs, ja Tevi nepārņems
Ziemassvētku noskaņa, un tā jācenšas radīt mums pašiem.
Ja Dabas māte vēl skopojas ar balto sniedziņu, tad ir laiks
ļauties īpašajai burvībai, kad it viss kļūst maigāks,tīrāks un
skaistāks - tādi apdvesti mirkļi dzīvē nepieciešami
ikvienam.
Aicinu no 16. līdz 19.decembrim piedalīties Ziemas
Saulgriežu pasākumu cikla “Baltie stari”sarīkojumos, ko
kopīgi organizē Ogres Valsts tehnikums, Ogres Mākslas
skola, Ogres Vēstures un mākslas muzejs un pilsētas dome.
Aktivitātes notiks vairākās pilsētas vietās, pasākuma
atklāšana 16.decembrī plkst. 18.00 pilsētas skvērā. Varbūt
visi kopā atradīsim iespēju priecāties, domāt Baltas domas
un nebaidīties ielaist balto starojumu savās sirdīs un dalīties
tajā ar citiem.Tikai tā varēsim vairot Gaismu mums apkārt! Ziemassvētku laikā daudz tiek
darīts, lai palīdzētu veciem, vientuļiem cilvēkiem un arī bērniem, kurus skārušas smagas
slimības, kas liedz staigāt, redzēt, dzirdēt un pat dzīvot!Viņiem ir vajadzīga visu mūsu
palīdzība.
17. decembrī plkst. 13.00 Brīvības ielā iedegsim vēl vienu Enģeļu egli, atvērsim savas
sirdis labestībai, ar sirsnīgām dziesmām, rotaļām un kopā būšanu ziedosim arī savu artavu
kopīgajam projektam, kura noslēguma pasākums norisināsies Rīgā 18.decembrī.
Par labu un skaistu tradīciju Ogrē ir kļuvusi Sveču stunda. 25.decembrī no plkst. 16.00
Gaismas ceļš no visiem mūsu pilsētas Dievnamiem vedīs uz pilsētas centru, kur pilsētas
skvērā pie Enģeļu egles līdz 17.00 tiksimies ar Ziemassvētku vecīti, klausīsimies mazo rūķu
koncertu, sildīsimies pie ugunskura,dzersim tēju ar piparkūkām!
Domājot par dāvaniņām, iesaku ieskatīties Ogres Kultūras centra Kamerzālē. Tur var
iegādāties rokdarbus, kurus darinājuši cilvēki, kurus liktenis nav žēlojis, bet viņi smaida caur
sāpēm un ir ar sirdsmīlestību bagāti. Nopērkot kādu darinājumu, palīdzēsim viņiem un
iepriecināsim kādu ar cimdiem, zeķēm vai siltu šalli!
Nepalieciet vieni šajā svētku laikā, jo tos priecīgākus dara draugu klātbūtne!
Svētīti ir tie, kuri spēj dot un to vairs neatcerēties, un ņemt, to nekad neaizmirstot.
Anita Ausjuka, Ogres novada pašvaldības kultūras darba koordinatore

Vārdam LABS ir maģisks spēks. Ja kāds saka - Tu šodien esi ļoti
labs! vai arī - Cik labs ir Tavs padarītais darbs!, tu pasmaidi, jo
priecājies par tik labiem vārdiem. Labais mūsos izraisa patīkamas
sajūtas, kas kā gaiss, saule un ēdiens nepieciešamas ik dienu. Bet
visvairāk - gada tumšākajos mēnešos – laikā, kad, līdz ar pelēcību
dabā, prātā biežāk iezogas drūmas domas.
Domāt tikai LABAS DOMAS Pirmajā Adventā Tevi aicināja Ogres
novada bērnu amatiermākslas kolektīvi labdarības koncertā “Ogre,
atver savu sirdi”. Mūsu devums labestības akcijai “Eņģeļi pār Latviju”
ir Ls 380,04. Paldies!
Dace Ādamsone, Ogres Kultūras centra kultūras darba speciāliste

Svētkos godina suntažniekus
17.novembra vakarā Suntažu Kultūras namā notika Latvijas valsts dzimšanas dienas
sarīkojums, kurā godināja SUNTAŽU PAGASTA LEPNUMS nosaukuma ieguvējus.
SUNTAŽU PAGASTA LEPNUMA ieguvēji saņēma sudraba goda nozīmi, pateicības
rakstu un ziedus. Balvu saņēma piecās nominācijās:
Mūžs darbā - ilggadēja skolotāja BROŅISLAVA OĻEHNO, kura strādājusi Suntažu
internātskolā no 60. gadu vidus un bijusi aktīva amatierteātra aktrise mūža garumā. Savos
80 gados apveltīta gaišu, asu prātu un neizsīkstošu humoru.
Cilvēks cilvēkam. Cilvēks līdzās - DZIDRA LAĢE, farmaceite, bijusi represēta,
aktīvi darbojusies Represēto klubā un pagasta kultūras nama deju kolektīvos un korī.
Vienmēr izpalīdzīga un laipna.
Ģimene kā vērtība - ALĪDA UN AINIS KRŪZES, izaudzinājuši piecus bērnus, tagad
rūpējas par mazbērniem, brīvdienās un svētkos vienmēr pulcē ap sevi savu lielo saimi, radot
stabilu māju sajūtu un drošību.
Latviskuma kopēja un uzturētāja - BENITA TRASŪNE - skolotāja, kluss darba
rūķis, avīzes Suntažnieks redaktore, vairāku projektu autore, ideju ģeneratore un realizētāja,
prot un spēj paveikt lielus darbus, paļaujoties uz savu sirdsbalsi.
Suntažu vārda nesējs Latvijā un pasaulē - EDVĪNS OZOLS - NBS speciālo
uzdevumu vienības karavīrs, īsts savas zemes patriots, bijis deviņus mēnešus misijā
Afganistānā un par Latvijas karavīru misijā piedzīvoto stāsta filmā “Astoņi pilnmēneši”. Šis
nav stāsts par karu pret terorismu, šis ir stāsts par to, kā karš maina cilvēku.
Dzidra Sproģe, Suntažu Kultūras nama direktore

TAUTAS MĀKSLAS UN AMATU DIENA

BALTĀ LAIPA
Ogres Kultūras centrā
10.decembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00
.

Laipa - paaudžu pieredzes saikne. Laipa - tautu kultūru izziņas ceļš.
Mazajā zālē. Izstāde SILTI LAKATI, RAKSTAINI CIMDI. (atvērta no 25.novembra 12.decembrim). Austie lielie lakati - Tautas lietišķās mākslas studijas Saiva (Ogre), Urga
(Mālpils), Durbe (Tukums). Etnogrāfisko cimdu kolekcija - Tautastērpu centrs Senā klēts.
.

Deju zālē. TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS UN AMATNIECĪBAS DARBU IZSTĀDE.
TIRDZIŅŠ*
.

Kamerzālē. OGRES NOVADA INVALĪDU BIEDRĪBAS ROKDARBU IZSTĀDE PĀRDOŠANA
Mazajā zālē. 10.00 Svētku atklāšana.Tautasdziesmu rīts. Dzied Ogres Kultūras centra
vokālā grupa Anima Solla, vadītāja Mārīte Puriņa.
10.30 Sarunas ar lakatu audējām - izstādes dalībniecēm. Mākslinieces - meistares Ziedītes
Muzes stāstījums par etnogrāfisko cimdu kolekciju.
.

Deju zālē. 11.00 Meistaru un darbu apdziedāšana. Folkloras kopa Artava, vadītājs Andris
Kapusts.
13.00 Koncertuzvedums Svētki nāk, svētki nāk, ko tie svētki atnesīs? Ogres Kultūras centra
bērnu vokālā grupa Svilpastes, vadītāja Ilze Miezere.
.

Mazajā zālē. 13.00 Audiovizuāla programma. Lietišķās mākslas ekspertes Lindas
Rubenas redzējumi Eiropas tautas lietišķās mākslas festivālos.
14.00 - 1 6.00 Praktiska nodarbība Cimdu dubultadījums. Māca Tautas daiļamata meistares
Rasma Āboltiņa un Evija Nagle no Mazsalacas.
.

Deju zālē. 14.00 Dzied un spēle folkoras kopa Grodi, vadītājs Andris Kapusts.
.

Baltajā zālē. 14.00 - 16.00 Radošās darbnīcas. Ziemassvētku rotu un dāvanu darināšana
dažādās tehnikās.
.

Izstāžu zālē. 14.30 -16.00 Maskošanās darbnīca. Vada Andris Kapusts, Aīda Rancāne un
folkloras kopa Grodi.
.

Visās zālēs. 16.00 - 17.00 Masku gājiens un izrādīšanās.
.

Kafejnīca Policijas akadēmija'98 piedāvās latviešu tradicionālos ziemas ēdienus.
.

Foto Andris Linde.
No kreisās: Benita Trasūne, Broņislava Oļehno, Edvīns Ozols, Dzidra Laģe, Alīda Krūze,
Ainis Krūze.

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!
12. novembrī Ogres Kultūras centrā notika Ogres jauno
mūzikas grupu konkurss – skate ZAĻAIS KNĀBIS 2011. Pirmo vietu
ieguva Ogres Valsts ģimnāzijas rokgrupa GRIFS, otro vietu –
USEFUL. Trešo vietu dalīja THE BLOWTORCH un KRAMPIS.
Atzinību saņēma STRIKTS (Harizmātiskākais vokālists);
KRAMPIS (Labākais bundzinieks) un PIGGYDRIVE kā visjaunākie
dalībnieki.

Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Vilnas fabrika, SIA Pāces dzirnavas.
Visās norisēs ieeja brīva
*Tirdziņa dalībniekiem maksa par 1 m izmantošanu Ls 1,50. Informācija un pieteikumi līdz
5. decembrim, tālruņi: 650 35947, 65047740, 29437118; e-pasts: daina.raituma@okc.lv

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 65035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
17. decembrī no plkst. 14.00 līdz 16.00 tikšanās izstādē ZIEMASSVĒTKU ROTA
1.janvārī plkst. 01.00 nakts balle SATIKŠANĀS JAUNAJĀ GADĀ. Muzicēs grupa
Kanēlis. Ieejas biļetes un galdiņu rezervēšana iepriekšpārdošanā Ls 3; pasākuma dienā Ls 5
(23. decembrī 13.00-16.00 ; 29. decembrī 9.00 – 13.00; 30. decembrī 13.00 – 16.00).
Ogresgala Tautas nams aicina iedzīvotājus 2012.gadā apmeklēt teātra izrādes! Dailes
teātrī: PRIMADONNAS, MARLĒNA. Latvijas Nacionālajā teātrī: LATGOLA.LV
Interesentus pieteikties līdz 30. decembrim pa tālruni 26190756. Pērkot biļetes, būs jāmaksā
arī ceļa izdevumi.
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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 no 1. septembra līdz 31. maijam
Pirmdiena
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.
3. - 14. decembris Kamerzālē OGRES NOVADA INVALĪDU BIEDRĪBAS ROKDARBU
IZSTĀDE - PĀRDOŠANA
.

10.decembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00 TAUTAS MĀKSLAS UN AMATU DIENA
BALTĀ LAIPA
.

TREŠAIS ADVENTS 11. decembrī plkst.16.00 Mazajā zālē Ogres Kultūras centra
jauktais koris Ogre, Rīgas Latviešu biedrības sieviešu koris Ausma ielūdz uz koncertu
TICI BRĪNUMAM! Programmā Ziemassvētku laika mūzika. Ieeja brīva
.

14. decembrī plkst.19.00 Lielajā zālē BALTO LĀČU ZIEMAS PASAKA. Pirmo reizi
grupa dosies pie klausītājiem ar jaunu Ziemassvētku koncertprogrammu. Tajā ietvertas,
tikai šai programmai veidotas dziesmas, kā arī dziesmas no latviešu un pasaules
Ziemassvētku dziesmu klasikas. Biļešu cena Ls 4; 5; 6

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Pieaugušo literatūras nodaļas izstādes
1.-23.decembris Izgatavo pats!
5.-19.decembris Fiziķim, politiķim Eināram Repšem- 50
9.-30.decembris Ziemassvētkus gaidot . Idejas Ziemassvētku noskaņas radīšanai.
Bērnu literatūras nodaļa
1.-10. decembris Skan jau Ziemassvētku zvani. Radošo darbu konkurss. Aicinām piedalīties visus, kam patīk zīmēt, veidot, aplicēt, rakstīt dzejoļus, pasakas... par zvaniņiem.
14.decembris - 6.janvāris Radošo darbu izstāde.
Izstādes
1.-26.decembris Pantiņi Ziemassvētku vecītim.
1.-26.decembris Ziemassvētku rotājumi, pašu rokām darināti.
30.decembrī plkst.11.00 Kāda tu esi, eglīte? - nodarbības pirmskolas vecuma bērniem, kuri
neapmeklē bērnudārzu.

Ciemupes bibliotēkā
5.-30.decembris Izstāde Ziemassvētki naudu skaita ledus kalna galiņā.
17.decembrī plkst.14.00 Sarunu pēcpusdiena Austrumu filosofijas pielietojums mūsdienās - veselības saglabāšanā. Ielūdz lasītāju klubiņš “Dalies priekā”, zināšanās dalīsies
I. Bērziņa. Pasākums notiks Ciemupes Tautas namā.
.

Ķeipenes pagasta bibliotēkā
12.-30.decembris Ziemassvētku grāmatu izstāde. Vēstules Ziemassvētku vecītim.
Ziemassvētku stāsts, skolas vecuma bērnu daiļrade par Ziemassvētkiem.
.

Krapes pagasta bibliotēkā

.

17. decembrī no plkst. 9.00 pļavā aiz Kultūras centra ZIEMASSVĒTKU GADATIRGUS.
Tirgotājiem pieteikšanās no 5.līdz 15.decembrim. Pieteikuma anketas arī www.okc.lv
.

17. decembrī plkst.12.00 Lielajā zālē vokālās studijas Svilpastes Ziemassvētku uzvedums
SVĒTKI NĀK, SVĒTKI NĀK, KO TIE SVĒTKI ATNESĪS? un Mazā teātra iestudējumā
Vigitas Pumpures ludziņa ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE MEŽĀ. Ieeja brīva

Izstādes
1.-30.decembris Rakstniekam Zigmundam Skujiņam - 85. Laiks ir noslēpumaina substance, ko veido realitātes acumirkļi un apziņas vīzijas (Z.Skujiņš)
1.-30.decembris Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam...!
.

Mazozolu pagasta bibliotēka

.

18. decembrī plkst. 12.00 Lielajā zālē Ogres Kultūras centra deju kolektīva Pīlādzītis
koncerts ZIEMASSVĒTKU GAIDĀS. Piedalās vokālā studija Svilpastes. Ieeja brīva
.

CETURTAIS ADVENTS 18. decembrī plkst.16.00 Mazajā zālē koncerts RASAS
ZIEMASSVĒTKI. Dzied Ogres Kultūras centra sieviešu koris Rasa un bērni. Ieeja brīva
.

25. decembrī plkst.15.00 Deju zālē SAGRIEŽATI, ĶEKATIŅAS, ISTABIŅAS VIDIŅĀ!
Rotaļas un dziesmas Ziemassvētku tradīcijās kopā ar vokālās studijas Svilpastes čigāniem,
lācīti un citām ķekatām. Biļešu cena Ls 1

Tematiskās izstādes
12. - 27. decembris Izstāde Kā radīt Ziemassvētku noskaņojumu
19.- 30.decembris Bērnu aplikācijas darbu izstāde Eglīti es rotāšu
.

Lauberes pagasta bibliotēkā
14.decembrī no plkst.14.00 līdz 16.00 radošās nodarbības bērniem. Tēma Ziemassvētki.
27.decembrī pārgājiens uz mežu, eglītes pušķošana zvēriem.

Suntažu Kultūras namā

.

26. decembrī plkst.16.00 Mazajā zālē koncerts Otrajos Ziemassvētkos ES TICU, KA IR
DEBESIS, KUR LAIMES ZVAIGZNE MĪT. Piedalās Ogres Kultūras centra jauktais koris
Grīva un senioru koris Atvasara, Mārupes sieviešu koris Noktirne. Ieeja brīva
.

30. decembrī plkst.19.00 Lielajā zālē Ogres Tautas teātra izrāde - Džeims Goldmens
LAUVA ZIEMĀ. Biļešu cena Ls 1
.

31. decembrī plkst.22.00 Deju zālē JAUNGADA BALLE. Spēlē grupa Kolibri. Ballēties
varēs līdz plkst. 04. Deju kluba Triumfs šovs. Gadumijas salūts. Biļešu cena
iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie galdiņiem, Ls 6, pasākuma dienā Ls 10.

Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
29. novembris-17.decembris ASV dzīvojošā latvieša EVARISTA BĒRZIŅA fotoizstāde.
.

3.decembrī plkst. 18.00 vokālā ansambļa SVĪRE un draugu saiets. Piedalās vokālie
ansambļi no dažādiem Latvijas novadiem. Biļešu cena Ls 1
.

10. decembrī plkst. 18.00 mūziķa, komponista, pedagoga MODRA KRŪMIŅA 50 gadu
jubilejas koncerts. Piedalās deju kolektīvi RAKSTI, PŪPOLĪTIS, SUNTA, OGRE un
Ķeguma bērnu vokālais ansamblis. Biļešu cena Ls 1
.

19.-23.decembris Suntažu audēju un rokdarbnieču izstāde.
.

Ogres evanģēliski luteriskajā baznīcā
26. decembrī plkst. 12.00
Koncerts BALTIE ZIEMASSVĒTKI
Programmā skaistākās Ziemassvētku melodijas Jāņa Lūsēna
aranžējumā. Piedalās: solisti Ance Purmale un Artis Dobulis, Ogres
skolotāju kamerkoris, ērģelniece Diāna Jaunzeme. Ieeja par
ziedojumiem

Madlienas Kultūras namā
Informācija: 65039166; e-pasts: mviducesevele@inbox.lv
26. decembrī plkst.13.00 Svētku eglīte Madlienas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem
28. decembrī plkst.13.00 Svētku eglīte Madlienas pagasta senioriem
31.decembrī plkst. 24.00 Vecā gada pavadīšana, Jaunā gada diskoballe. Biļešu cena Ls 2

Ķeipenes Tautas namā
Informācija: 26545470; e-pasts: inese.daugaviete@inbox.lv
8. decembrī plkst. 10.00 klaunu šovs OKI-DOKI. Izklaidējoša cirka programma, burvju
triki, žonglieris, dažādi dzīvnieki. Biļešu cena Ls 0,80
.

10. decembrī no plkst. 9.00 ZIEMASSVĒTKU DĀVANU TIRDZIŅŠ. Aicinām
rokdarbnieces, amatniekus, mājsaimnieces ar saviem ražojumiem, veidojumiem,
darinājumiem! Dalības maksa Ls 0,50. Aicinām pircējus! Varbūt tieši te izdosies atrast ko
oriģinālu, lai pārsteigtu sev tuvos cilvēkus Ziemassvētkos!
.

20. decembrī plkst. 10.00 ZIEMASSVĒTKU SAIETS pagasta vecākajai paaudzei.
.

23. decembrī plkst.19.00 Ziemassvētku koncerts ES PALŪGŠU BALTAJAM ENĢELIM
.

25. decembrī plkst.12.00 Pirmsskolas vecuma bērniem TIKŠANĀS AR
ZIEMASSVĒTKU VECĪTI
.

31.decembrī plkst. 22.00 JAUNGADA NAKTS PASĀKUMS. Spēlēs un dziedās Santa un
Kaspars Kasparsoni! Biļešu cena Ls 3 Galdiņus lūdzam rezervēt iepriekš!

Uzmanību!
Tautas lietišķās mākslas studija SAIVA aicina visus interesentus, kas vēlas apgūt aušanas
prasmes un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, apmeklēt aušanas nodarbības. Nodarbību
sākums 2012. gada 9.janvārī plkst. 17.00 Ogres Kultūras centrā.
Vēlams iepriekš pieteikties. Vadītāja Santa Grinberga, tāl: 26313588;
e-pasts: santa-grinberga@inbox.lv

23.decembrī plkst.19.00 Ziemassvētku koncerts MIRKLIS BALTAJĀ MŪZIKĀ.
Dziedās Latvijas Nacionālās operas solisti DITA KALNIŅA un JURIS ĀDAMSONS.
Biļešu cena Ls 2
.

25.decembrī plkst.21.00 Ziemassvētku balle- groziņu vakars kopā ar grupu KLAIDONIS.
Galdiņu jāpiesaka līdz 23.decembrim, ieeja Ls 5. Balles vakarā dārgāk.
.

26.decembrī plkst. 12.00 pagasta pirmskolas vecuma bērnu eglīte un amatierteātra Sauja
iestudējums SNIEGAVĪRU ZIEMASSVĒTKI.
.

26.decembrī plkst. 16.00 Pagasta pensionāru Ziemassvētku sarīkojums. Pieteikties pie
T.Makarovas.
Sīkāka informācija un iespējamās izmaiņas - afišās pie Suntažu kultūras nama.

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
19. un 26. decembrī plkst. 18.00 Izrāde Notekcaurule, veltīta Aleksandra Čaka
110.dzimšanas dienai.
2. decembris - 21. janvāris. Pētera Justoviča miniatūrgrafiku izstāde REIZ REDZĒTS
P. Justovičs ir ilggadējs Ogres Mākslas skolas un
Ogres Amatniecības vidusskolas pedagogs. 2003. gadā
ieguvis maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā, bet
zināšanas papildinātas arī ārpus Latvijas. Datorgrafiku
mākslinieks apguvis gan Rīgā, gan Hengelo
(Nīderlande), bet dekoratīvo apdari mācījies kursos
Toronto (Kanāda). “Grafika piesaista ar lielajām
variāciju iespējām - eksperimentēt ar krāsu, līniju,
Dzīve dzintarā
laukumiem. Katram novilkumam var radīt savu noskaņu,
mainot kādu no šiem izteiksmes līdzekļiem. Īpaši labi to var veikt miniatūrās, tur vēl klāt nāk
iespēja veidot darbu kādā pavisam neparastā formātā”, saka mākslinieks.
P. Justoviča grafikas bijušas skatāmas grupu izstādēs Latvijā, Beļģijā, Horvātijā, Ēģiptē,
Somijā, Francijā, Lielbritānijā u.c. Ogres Vēstures un mākslas muzejā varēs iepazīties ar
P. Justoviča pirmo personālizstādi.
10. un 17. decembrī plkst. 13.00 Linogriešanas darbnīcas Pētera Justoviča vadībā.
Mākslinieks iepazīstinās ar neparasto linogriešanas tehniku, kā arī rādīs, kā pašiem izgatavot
oriģinālus Ziemassvētku apsveikumus. Dalības maksa Ls 1,50, lūdzam pieteikties, tālr.:
65022251; e-pasts: santa.ogresmuzejs@gmail.com.
Visu izstādes laiku (10. decembris - 21. janvāris) ikvienam apmeklētājam būs unikāla
iespēja izgatavot pašam savu linogriezuma tehnikā veidotu Ziemassvētku apsveikuma
kartīti, izmantojot pazīstamā grafiķa Oļģerta Ābelītes estampa spiedi.
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