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Kultūras Ziņas

Labs darbs ir gaisma, ko nevar noslēpt. Gaisma vienmēr ir
bijusi tā, kas uzvarējusi! /Zenta Mauriņa/
Tuvojas Ziemassvētki un gadu mija. Šis ir laiks, kad tik
ļoti gaidām baltu sniegu, gaidām to brīdi, kad dienas
pamazām atkal kļūs garākas un saule debesīs spīdēs
spožāk.
Mūsu novada kultūras darbiniekiem ir darba pilnas
rokas visu gadu, bet, gaidot svētkus, kultūras iestādēs
valda īpaša rosība, gādājot svētku prieku
iedzīvotājiem. No daudzveidīgā pasākumu klāsta
ikviens var izvēlēties sev tīkamāko, rodot patiesu
prieku un gandarījumu. Un, ja prieks apmeklētējiem,
tad dubultprieks par to ir kultūras darbiniekiem par labi
padarītu darbu.
Mūsu novadā par kultūras dzīvi rūpējas radoši un
zinoši speciālisti kultūras un tautas namos, kā arī
bibliotēkās. Visu gadagājumu iedzīvotājiem ir
lieliskas iespējas iesaistīties amatiermākslas
kolektīvos, darboties interešu klubos un pulciņos,
saturīgi pavadīt laiku dažādos pasākumos. Ikviens var
izvēlēties savam vecumam un interesēm atbilstošu
nodarbi: dejot - no renesanses laika un tautiskajām
dejām līdz breikam; dziedāt - no tautas dziesmām līdz estrādes dziesmām; apgūt tautas
amatniecības un rokdarbu prasmes un vēl, un vēl.
Ir patiess gandarījums par mājīgajām, gaumīgi iekārtotajām kultūras iestādēm pilsētā un
pagastos, par jaunā meklējumiem gan materiālās bāzes, gan darba satura pilnveidošanā.
Cienījamie kultūras dabinieki! Ziemassvētku un Jaungada gaidīšanas laikā, kad
cilvēkiem ierasts atskatīties uz paveikto, vēlos pateikties jums par līdzšinējo veikumu un
novēlēt tikpat radošu, izdomas bagātu darbu turpmāk. Gribu novēlēt, lai jūsu, gaismas
nesēju, un kultūras darbinieki patiešām tādi ir, misija tiktu novērtēta ar kuplu dalībnieku
skaitu amatiermākslas kolektīvos un pasākumos, ar lielu lasītāju skaitu bibliotēkās, ar
iedzīvotāju patiesu interesi par piedāvātajām kultūras programmām!
Jūsu darba specifika saistās ar nemitīgu darbošanos gan ikdienā, gan brīvdienās un
svētkos - kad citi atpūšas, kultūras darbinieki strādā. Paldies par to, ka protat radīt cilvēkiem
prieku un svētku sajūtu!
Cienījamie Ogres novada iedzīvotāji! Aicinu jūs aktīvi izmantot kultūras iestāžu
piedāvātās iespējas un iesaistīties kultūras dzīves norisēs kopā ar ģimenēm, draugiem un
kaimiņiem, aicinu ikvienu darboties, piedalīties, būt vienmēr “dzīvei pa vidu”.
Vēlu visiem gaišus un priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu un pārtikušu nākamo, 2012.
gadu!
Vita Pūķe, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece
izglītības, kultūras, veselības un sociālo lietu jautājumos

PA “Ogres novada kultūras centrs”

Aizvadītajā sestdienā Ogres Kultūras centrā pulcējās tautas lietisķās mākslas meistari,
amatnieki un rokdarbnieki, lai rādītu savu māku un dotu iespēju ogrēniešiem iegādāties
skaistos darinājumus. Bet pasākuma apmeklētāji varēja arī mācīties veidot maskas, apgūt
cimdu dubultadījumu, baudīt ķekatnieku jārēšanos un rotaļās iešanu. Koncertēja vokālā
grupa Anima Solla, bērnu vokālā grupa Svilpastes, folkloras kopa Grodi. Interesanti bija
bērnu tautas tērpu demonstrējumi. Gan lieli, gan mazi, gan jauni, gan tik jauni - ikviens
varēja atrast sev ko interesantu. Tautas mākslas un amatu dienas BALTĀ LAIPA norise
fotomirkļos.

Kāds, izlasot šos vārdus, varbūt iebildīs un
teiks, ka daudziem šodien ir maz darba un daudz laika.
Tomēr es uzdrošināšos teikt, ka arī tad ir jāsapņo.
Jāatrod katram savs lielais sapnis vai daudzi mazie
sapnīši, un visus spēkus jāliek lietā, lai tos īstenotu.
Kultūras un tautas nami ir tieši tās vietas, kur atraisīt
un iedzīvināt daļu savu sapņu, kopā dziedot, dejojot,
muzicējot, teātri spēlējot, vienkārši satiekoties un
parunājoties, svinot svētkus un jubilejas, dāvājot
prieku sev un citiem, smeļot spēku sevī un citos. Lai
veselība, enerģija, spīts un spēks pārvērst
Ziemassvētku laika sapņus īstenībā Jaunajā,
2012.gadā!
Ligita Zadvinska,
P/A “Ogres novada Kultūras centrs”
direktore

Foto Linda Priedīte

Nu sapņiem ir vaļa! Jā, jā, tev ir daudz darba un maz laika, kā tad! Tomēr šovakar
priekšroka sapņiem. Slapjās, sīkās sniegpārslas pārvēršas lielos, laipnos putnos. “Nāc!”
tie aicina. “Uz kurieni tevi aiznest?” tie jautā. “Nebaidies!” tie drošina. Tu esi cilvēks – tev
ir jāsapņo. Tu esi cilvēks – tev ir jālido. Īpaši tagad, kad tik daudz darba un maz laika.
(Astra Andere)
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PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS!

Vēl tikai pāris nedēļas un sveiksim jaunu gadu.
Šis laiks mums ir dots, lai mirkli apstātos lielajā steigā, lai pateiktu paldies par labajiem
darbiem, lai padomātu, lai vienkārši kādu brīdi ne tikai klausītos, bet arī sadzirdētu.....
Ziemassvētku laiks dabā ir balts, šobrīd tas mazliet aizkavējies, lai varbūt mums
pašiem būtu tā iespēja visu balto un labo izstarot no sevis.
Paldies visiem “kultūras lauka” spodrinātājiem - pagastu un pilsētas kultūras namu
čaklajām, izturīgajām un radošajām saimniecēm, visiem pašdarbniekiem, kolektīvu
vadītājiem, virsvadītājiem un apmeklētājiem par uzticību!
Mēs taču visi ticam, ceram un mīlam!
Veselību!
Uz radošu sadarbību Jaunajā - 2012.gadā!
Anita Ausjuka,
Ogres novada domes kultūras darba koordinatore
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Visa pasaule ir aizturējusi elpu Ziemassvētku gaidās. Katram no mums ir tāds mazliet
sapņains noskaņojums. Varbūt par to, kas būs, bet varbūt par tīkamo, kas bijis. Visa
pasaule gaida un tiecas pēc gaismas. Mēs vairāk viens otram atveram sirdis un, cik vien
iespējams, ejam pa dzīvi ar gaišu skatu. Svētki tuvojas!
Ar sirsnīgiem laba vēlējumiem un pateicībā par līdzšinējo uzticēšanos novēlu jums
sagaidīt mīļus un gaišus Ziemassvētkus un sveču siltajā smaržā izjust katru svētku minūti.
Bet Jaunais gads lai nāk ar baltām cerībām, baltām domām, neizsīkstošu enerģiju un
dzīvesprieku!
Ticiet Saulgriežu sniegiem,
Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt nāk,
Ticiet Ziemssvētku klusajam brīnumam,
Kuram dvēselē jāienāk.
Egita Tontegode, Ogresgala Tautas nama vadītāja
Šai baltā, klusā, svētā dienā ir darba solim jānorimst,
un Dieva Dēlam viendzimušam ir mūsu sirdīs jāpiedzimst!
Svētīgus Ziemassvētkus mūsu bibliotēkas apmeklētājiem, pagasta iedzīvotājiem,
kolēģiem - visiem, visiem!
Lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts!
Jūsma Siliņa, Ogresgala bibliotēkas vadītāja

Sirsnīgi, silti un mīļi sveicini Ziemassvētku laikā visiem “Kultūras Ziņu” lasītājiem,
kultūras pasākumu apmeklētājiem!
Īpaši sveicieni un paldies tiem „rūķīšiem”, kuriem svētki ir arī darbs, pienākums un
atbildība - jums, Ogres Kultūras centra darbinieki un amatiermākslas kolektīvu
dalībnieki! Ziemassvētki... Jaunā gada nakts... Līgo vakars... sestdienas, svētdienas... un
atkal gads pagājis... Sveicieni ģimenēm, tuvajiem un mīļajiem, kuri ar sapratni atbalsta
jūsu darbību. Jūs strādājat, lai citiem sniegtu prieku un radītu svētku sajūtu.
Paldies un gaišus svētkus! Novēlu saņemt pārsteigumu, kas rada prieku; prieku, kas
rada iedvesmu; iedvesmu, kas iepriecina draugus; draugus, kas sagādā pārsteigumus!
Rita Smirnova, Ogres Kultūras centra vadītāja

Ticību, pacietību, mīlestību!
Pēteris Aulmanis, Ogres Mākslas skolas direktors

Lai gaisma vairo gaismu!
Iveta Ruskule, Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore
...Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem ved mūs pretim kādam baltam klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts, kas mums atkal no jauna jāatrod... (Kārlis Skalbe)
Sirdīs priecīgus, gaišus Ziemassvētkus! Veselību un veiksmi 2012.gadā!
Ogres Centrālās bibliotēkas kolektīvs
Artūrs Mangulis
Baltajos svētkos
Baltā putenī pamanīt dejas rakstus,
Baltos ceļos-eņģeli blakus.
Baltā mierā pārvērst vētru
Vien ar baltu domu spēku.
Baltām plaukstām ceptas piparkūkas,
Un rūpes tik baltas un vieglas kā pūkas.
Mājuptaku caur kupenām baltu
Un baltu,baltu galdautu klātu.
ArtūrsMangulis, Ogres Mūzikas skolas direktors
Pie zaļas egles meža vidū
Balts glaužas Ziemassvētku sniegs.
Lai arī Jaunam gadam būtu
Tik labs un mirdzošs acīs prieks.
/Andrejs Vējāns/
Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus, laimīgu Jauno - 2012. gadu!
Ilmārs Dreija, Ogres novada Bērnu un jauniešu centra direktors

Cilvēkam ir nepieciešams laiku pa laikam izrauties no pelēkās vienveidīgās ikdienas
atmosfēras un mazliet piebremzēt straujo laika ritumu. Iespēju sniedz kultūras pasākumi
un kopīgi nosvinētie svētki, kas mūs dara bagātākus. Šos emocionālos notikumus ir vērts
krāt.Tie paliek gaišā atmiņā.
Paldies visiem, kuri šogad Ciemupes Tautas namā nogurumu ir izdejojuši kādā svētku
ballē, kopīgi izdziedājuši dziesmas dvēseles prieku un radošo potenciālu atraisījuši
brīnišķīgi skaistos rokdarbos.
Veiksme un laime ir mūsu prātos. Viss ir iespējams, ja vien paši to sev ļaujam piedzīvot.
Darīsim sevi laimīgus!
Lai mūžīgā vērtība - mīlestība valda pār mums! Jaunām iespējām bagātu 2012.gadu!
Daiga Sosnare, Ciemupes Tautas nama vadītāja
Klāt Saulgriežu laiks
Un brīnuma gaidās klusi gavilē sirds.
Mieru, gaismu un mīlestību ikvienam Jaunajā gadā
vēl Ciemupes bibliotēkas vadītāja Rasma Blumberga

Es ticu mūžīgai apsnigšanai,
Ticu saulgriežu sniegiem,
Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt māk.
Ticu Ziemassvētku brīnumam,
Kuram dvēselē jāienāk.
/Skaidrīte Kaldupe/
Svētku laikā novēlu atvērt savu sirsniņu un ieklausīties vienam otrā, atlikt ikdienas
rūpes un ļaut ienākt Ziemassvētku gaišumam dvēselē!
Savām kolēģēm kultūras darbā novēlu šai tik skaistajā, bet darbīgajā laikā atrast laiku
svētku izjūtām un noskaņai arī savās mājās un ar saviem mīļajiem!
Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un veselīgu, veiksmīgu Jauno gadu!
Inese Daugaviete, Ķeipenes Tautas nama vadītāja
Ķeipenes pagasta bibliotēkas vadītājas Jūlijas Sergejevas vēlējums ikvienam:
Jaunais gads lai laimes kurpēs
Jūsu dzīvē taku brien.

Šajā naktī zvaigznes lejup laižas
Un kā sudrabs egļu zaros krīt.
Sveču staros visas domas gaišas,Lai tās būtu tādas mums arvien,
Un lai Jaunā gada dienu rakstā
Laimes māte dzīpariņu sien!
/Kornēlija Apškrūma/
Visiem, visiem - gaismu, dvēseles mieru un saskaņu Ziemassvēkos!
Jaunajā gadā - piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto, atrast meklēto!
Marija Kusiņa, Krapes bibliotēkas vadītāja

Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku! Lai
rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne!
Savai lielajai dziedātāju un dejotāju saimei un viņu vadītājiem, pārējiem kultūras
nama apmeklētājiem novēlu baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam un Jaunā gada
cerībām! Ticiet - tas brīnums atnāks, kad jūs vismazāk to gaidīsiet.
Valda Plūģe, Lauberes Kultūras nama direktore
Laimīgs tas, kurš sasniedzis sen lolotu mērķi, pārvarot grūtības, bailes, izmisumu. Tas
dod spēku jaunam darba cēlienam, uzkrāj enerģiju, virza pretī jauniem izaicinājumiem,
liekot izvērtēt un iepazīt sevi.
Ziemassvētku laikā lauberiešiem un visiem laikraksta lasītājiem novēlu mirkli
apstāties, ieklausīties Visuma vēstīs un savā sirdsapziņā, izvērtēt padarīto, atsijāt
nevajadzīgo un rast pamatu nākamā gada sapņiem.
Maiga Livčāne, Lauberes bibliotēkas vadītāja
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VEIKSMĪGU JAUNO GADU!

Tici sapnim - tas piepildīsies,
Ceri uz brīnumu - un tas nāks.
Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretim daudz sirsnīgāk.
Piedod tiem, kas pāri tev darījuši.
Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši.
Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi nolieguši.
Atver durvis tiem, kas savējās tavā priekšā aizvēruši!
Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko Ziemassvētku sapņu
piepildījumu Jaunajā - 2012.gadā!
Agita Jēkabsone, Mazozolu pagasta bibliotēkas vadītāja

Ziemassvētkos un Jaunajā - 2012. gadā novēlu gan pagasta, gan novada iedzīvotājiem,
kā arī visiem kolēģiem vēl vairāk celt gaismā nacionālās vērtības!
“Nacionālās vērtības - tā ir pārticība, ko garantē mūsu tikumība. Garīgais ir dzīvot no
sava darba augļiem. Iztikt pašam. Pašam art, pašam sēt, pašam kungam būt un lemt.
Pašam svētīto dienu svētīt, savus senčus godā un cieņā turēt!
Ko darīt? Dari pozitīvo. Dari pats. Neprasi citiem. Nejaucies, ir citi jaucēji. Dari savu.
Vai Tu esi izdarījis visu? Nē?! Tad nemeklē citur vainu. Dari, cik vari, apkārt labu. Tas
viss.
Kā būt pret tumsu? Turi sveci iedegtu! Nes gaismu! Turi to gaismu, cik Tev Dievs
spēka devis!” Tā savās pārdomās par dzīvi ar mums dalās kinorežisors Jānis Streičs.
No sirds pievienojas Maruta Viduce-Ševele, Madlienas Kultūras nama vadītāja
Šis ir svēta klusuma laiks.
Lai mēs saklausītu
Savas dvēseles trauslākās stīgas skanam,
Un redzīgi taptu garā,
Lai sajustu
Dieva brīnišķo balsi sevī
Kā sidraba zvanus.
Šis ir brīnumu laiks...
Kad varam dot un dot,
Pretī mīlestību kā gaismu,
Saņemot...
Svētītus un saticīgus Ziemassvētkus!
Laimes un patiesa gandarījuma pilnu Jauno gadu!
Daina Liepa un Elīna Cileviča, Madlienas bibliotēkas darbinieces

Kluss kā vieglas rokas mājiens
Svētvakars pār zemi nāk.
Baltais miers kā zvaigžņu klājiens
Svētā mirdzā starot sāk ...
Baltais miers pār dziļām sāpēm
Neredzamu gaismu auž;
Cauri likstām, darba rūpēm
Dvēsle to kā glāstu jauž.
Liegā melodijā plūstot
Svētvakara zvani slīd,
Un par svētu gaismu kļūstot,
Baltais miers tur zvaigznēs spīd.
/A. Zaprauska/
Cienījamie meņģelieši!
Ar sveces siltumu un spožumu ikvienā mājā ienāk Ziemassvētku miers, atstājot aiz
sevis ikdienas rūpes un raizes. Ienāk, lai sasildītu, lai dotu cerību un ticību.
Šis ir laiks, lai mēs padomātu par sev tuvajiem cilvēkiem, dāvātu viņiem prieku,
sniegtu palīdzīgu roku.
Novēlu ikvienam meņģelietim gaišus un jaukus Ziemassvētkus, mīļus cilvēkus sev
līdzās. Un turēsim godā savu Meņģeles pagastu, jo neviens cits to mūsu vietā nedarīs!
Sagaidīsim Jauno - 2012. gadu ticībā, ka viss būs labi un mūsu pagasts pastavēs
vienmēr, un par mums nekad nevarēs teikt “Reiz bija ...”
Ilze Jankuna, Meņģeles Tautas nama vadītāja

Maniem Meņģeles bibliotēkas apmeklētājiem!
Ar Ziemassvētku baltajām kamanām
Egļu svecīšu gaismā
Brauksim Jaungadam pretī,
Līdzi ņemot tik labas dienas,
Gaišas domas un cerību putnus ...
/Alfrēds Krūklis/
Klusus, sveču apmirdzētus Ziemassvētkus, rosmi un panākumus Jaunajā gadā!
Zaiga Liepiņa, Meņģeles pagasta bibliotēkas vadītāja

Mirkļi līst.
Gaišu domu un atmiņu pārpilni mirkļi līst.
Mirkļi līst. Krājas tavā plaukstā un uzrunā:
Nepazaudē mūs!
Tos krāsainos, ar pasakaino vizmu, rotaļīgos ar tautasdziesmas dzidrumu.
Draiskos un smeldzīgos ar melodiju skanīgumu.
Tos, kas vilina tevi meklējumu tālēs un mudina neapstāties.
Kas kņudina pakrūtē un neļauj nemieram rimties.
Ieaud tos savā dzīves gājumā un saglabā dziļi dvēselē.
Dalies šajā brīnumā!
Atver plaukstu! Lai zib! Lai virmo visās varavīksnes krāsās!
Mirkļi līst... Atver savu plaukstu!
/I.Krūmiņa/
Sveicu visus kolēģus Ziemassvētkos un gadu mijā!
Dzidra Sproģe, Suntažu Kultūras nama direktore
Dedziet gaišu uguntiņu
Ziemassvētku vakarā,
Lai dieniņas baltas nāca
Visa gada garumā!
Gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus!
Sniegbaltas domas, smaržīgu prieku un mīļus cilvēkus blakus!
Lai Jaunajā gadā izdodas viss, kas ar labu domu apveltīts!
Iveta Zandberga, Suntažu pagasta bibliotēkas vadītāja

Noliksim bēdu zem egles zariem.
Aizdegsim sveces, lai mieru sirds rod.
Lūgsim no egles sev zaļo spēku,
Paņemsim spēku, ko svētvakars dod!
Kāds gudrais teicis: bagāts tas, kam pietiek. Tas, kam nepietiek arī, ja pieder daudz, ir
nabagāks par to, kurš spēj vienkārši priecāties par katru jaunu dienu un to bagātību, ko
sniedz sarauna ar draugu, smaids un mīļoto apskāvieni. Mīliet savus mīļos, sakiet labus
vārdus saviem draugiem un priecājaties par dzīvi, tad jums piederēs visa pasaules
bagātība!
Sirdssiltus un gaišus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!
Nellija Balode, Taurupes Tautas nama vadītāja
Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums silda ikvienu, ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos...
Novēlu priecīgus Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno gadu!
Lai arī nākamgad paveiktos izlasīt daudz interesantu grāmatu...
Sarmīte Stafecka, Taurupes bibliotēkas vadītāja

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!
6. decembrī Ogres Kultūras centrā notika Ogres novada Bērnu un jauniešu centra
rīkotās latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensības LAKSTĪGALA 2011. Tās notiek jau
desmito gadu. Tāpēc prieks, ka 1. posmā - Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada
konkursā, šogad piedalījās astoņu skolu dziedošās komandas. Dalībniekiem bija jāsacenšas
ne tikai tautasdziesmu dziedāšanā, bet arī jāatbild uz viktorīnas jautājumiem, kur jāatpazīst
latviešu tautas mūzikas instrumenti, kā arī jāprot izskaidrot tautasdziesmās sastopamos
senvārdus. Uz 2. posmu, kas Vidzemes novadam notiks 2012. gada 9. februārī Cēsīs,
izvirzīti: 1. – 4. klašu grupā – Ikšķiles vidusskola (skol. Sarmīte Viļuma), Lielvārdes
pamatskola (skol. Inga Blumfelde); 5. – 9. klašu grupā – Ogres 1. vidusskola ( skol. Gunita
Bičule), Ikšķiles vidusskola (skol. Sarmīte Viļuma).

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
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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 23. decembra līdz 2012. gada 2. janvārim
23.decembrī 10.00 - 15.00
29.decembrī 14.00 - 19.00
24.decembrī slēgts
30.decembrī 10.00 - 13.00 14.00 - 19.00
25.decembrī 14.00 - 15.00
31.decembrī 21.00 - 23.00
26.decembrī slēgts
1.janvārī
slēgts
27.decembrī 14.00 - 19.00
2.janvārī
slēgts
28.decembrī 10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
.

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
.

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.
.

30. decembrī plkst.19.00 Lielajā zālē Ogres Tautas teātra izrāde - Džeims Goldmens
LAUVA ZIEMĀ. Lugas darbība norisinās tālajā 12. gadsimtā, un tajā darbojas reālas tā
laika vēsturiskas personas. Tomēr autora fantāzija ir radījusi savu pasauli un interpretāciju,
pietuvinot lugas varoņus mūsdienām, liekot tiem domāt un rīkoties, kā šo laiku „pasaules
varenajiem”, risinot problēmas, kuras ir ārpus laika, jo ir mūžīgas. Biļešu cena Ls 1
.

31. decembrī plkst.22.00 Deju zālē JAUNGADA BALLE. Spēlē grupa Kolibri. Deju kluba
Triumfs šovs. Gadumijas salūts. Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie
galdiņiem (līdz 29. decembrim), Ls 6, pasākuma dienā Ls 10. Ballēties varēs līdz plkst. 04.
.

13. janvārī plkst. 19.00 Lielajā zālē LMK šova Okartes Skatuve grupas Zvaigžņu Zagļi
koncerts. Tas, kā apgalvo pati grupa, būs īpaši veidots un grandiozs, jo grupas aktīvākie fani
atrodas tieši Ogrē! Grupa vēlas savus klausītājus iepriecināt gan ar savām orģināldziesmām,
gan interesantiem pārsteigumiem! Biļetes iepriekšpārdošanā - Ls 3, koncerta dienā - Ls 4.
.

15. janvārī plkst. 16.00 Mazajā zālē koncertprogramma, kas veltīta Edītei Piafai
ATMIŅU NAKTS. “Laimes kalngalus sasniegusī un zaudējumu bezdibeņos kritusī, bezgala dziļi un patiesi, skaudri un sāpīgi savu dzīves ceļu iezīmē mazā parīziete, saukta par
zvirbulēnu,” - tā kāds rakstījis par izcilo franču dziedātāju Edīti Piafu. Piafas lomā spožais
LNO soprāns Kristīne Gailīte; uz skatuves mūziķi ar krāšņo un savdabīgo tembru
instrumentiem: vijoli (Indulis Cintiņš), akordeonu (Jūlija Skipore) un kontrabasu (Viktors
Veļičko). Visu programmu kopā turēs muzikoloģes Karinas Bērziņas stāstījums. Biļešu
cena Ls 3,00, skolēniem, pensionāriem – Ls 1,50.
.

25. janvāŗī plkst. 18.00 Mazajā zālē pūtēju kvinteta LIVE BRASS jubilejas koncerts.
Aivars Osītis, trompete, fligelhorns; Guntis Supe, trompete; Ingus Leontjevs, mežrags;
Aldis Siņicins, trombons; Ansis Nikolovskis, tuba; Jānis Jaunalksnis,sitamie instrumenti.
Programmā: D. Elingtons, L. Armstrongs, L. Andersone, Dž. Kanders, E.S. Solomons,
D.Gillis, G. Millers u.c.
Biļešu cena Ls 3,00, skolēniem, pensionāriem – Ls 1,50.
Ieva Akuratere, Evita Zālīte un Zigfrīds Muktupāvels īpašā
Ziemassvētku koncertā

AR EŅĢEĻA PIESKĀRIENU
25.decembrī plkst. 20.00
Ogres Sv. Meinarda Romas Katoļu baznīcā

Sveču stunda Ogrē
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!

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
Darba laiks svētkos
24. un 31. decembrī - slēgts
23. un 30. decembrī gaidīsim savus apmeklētājus līdz plkst. 16.00.
Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī plkst. 18.00 vēl var paspēt noskatīties šī gada
pēdējo teātra izrādi par Aleksandru Čaku “Notekcaurule”. Pirms došanās viesizrādēs pa
Latviju, pēc skatītāju pieprasījuma Ogres Vēstures un mākslas muzejā izrādes tiks spēlētas
arī 10. un 22. janvārī. Biļetes, lūdzam, iegādāties iepriekš muzeja kasē (tālrunis 65022251).
Biļetes cena Ls 3,50.
2. decembris - 21. janvāris. Pētera Justoviča miniatūrgrafiku izstāde REIZ REDZĒTS
Ikvienam apmeklētājam ir unikāla iespēja pašam izgatavot savu linogriezuma tehnikā
veidotu Ziemassvētku apsveikuma kartīti, izmantojot pazīstamā grafiķa Oļģerta Ābelītes
(1909 – 1972) estampa spiedi. Cena Ls 0,30 par vienu kartīti.

Madlienas Kultūras namā
Informācija: 65039166; e-pasts: mviducesevele@inbox.lv
23. decembrī plkst. 9.00
26. decembrī plkst.13.00
28. decembrī plkst.13.00
31.decembrī plkst. 24.00

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
.

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

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.

Meņģeles pagastā
22. decembrī plkst. 12.30 Meņģeles pamatskolā pasākums skolēniem ZIEMASSVĒTKU
PASAKA.
22. decembrī pulksten 13.00 Tautas namā Ziemassvētku vecīti ciemos atnākam gaidīs paši
mazākie meņģelieši - PII Auseklītis audzēkņi un bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu.
24. decembrī - Meņģeles evanģēliski luteriskajā baznīcā Ziemassvētku vakara Dievkalpojums.
25. decembrī pulksten 21.00 Tautas namā ZIEMASSVĒTKU BALLE. Mūs priecēs
kapella Klintaine.

Biļešu cena iepriekšpārdošanā Ls 3 “Biļešu paradīzes” kasēs.
Biļetes pasākuma dienā - Ls 4, bērniem līdz 6 gadiem,
neaizņemot papildus sēdvietu, bez maksas.
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 (diriģente Ilze Kūle), ērģelniece Diāna
Jaunzeme. Ieeja par ziedojumiem.

Ziemassvētku tirdziņš.
Svētku eglīte Madlienas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem.
Svētku eglīte Madlienas pagasta senioriem .
Vecā gada pavadīšana, Jaunā gada diskoballe. Biļešu cena Ls 2

Taurupes Tautas namā
Informācija: nellija@taurupe.lv
22.decembrī plkst. 10.00 ZIEMASSVĒTKU JAMPADRACIS pirmsskolas vecuma
bērniem.
23.decembrī plkst. 19.00 ZIEMASSVĒTKU KONCERTS. Svētku sajūtas ieskandinās
pagasta pašdarbnieki un skolēni.
1.janvārī plkst. 01.00 JAUNGADA NAKTS DISKOTĒKA.

Ķeipenes Tautas namā
Informācija: 26545470; e-pasts: inese.daugaviete@inbox.lv
.

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv
.

25.decembrī plkst. 20.00 atpūtas vakars pie galdiņiem ZIEMASSVĒTKU NOSKAŅĀS.
Spēlēs grupa Ciemupe. Ar priekšnesumiem iepriecinās jauktais vokālais ansamblis Invita.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie galdiņiem, Ls 3, pasākuma dienāLs 5. Informācija tālr.: 65068710, 28700053.

Ogresgala Tautas namā

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!

Lauberes Kultūras namā

Informācija: tālr.: 65035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv

Informācija: tālr.: 65037321; e-pasts: valdapluge@inbox.lv

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).

14. decembris - 15.janvāris fotokluba Ogre izstāde par Lauberi un tās cilvēkiem.
25.decembrī plkst. 12.00 SNIEGAVĪRA EGLĪTE. Ziemassvētku vecītis gaidīs
pirmsskolas vecuma bērnus.
27. decembrī plkst. 19.00 pensionāru vakars, līdzi jāņem “groziņš”.
7.janvārī plkst. 20.00 vidējās paaudzes deju kolektīvu koncerts RAITĀ SOLĪ
IESOĻOSIM PŪĶA GADĀ. Piedalās: Vēji (Lielvārde), Aija (Ogre), Sunta (Suntaži),
Dejotprieks (Birzgale), Leti (Blīdene), Amata (Amata), Lustīgais (Laubere).

.

.

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.

Koncepcijas autore Ligita Zadvinska, tālr.: 26543512. Tekstu redaktore Elita Priedīte, tālr.: 65020967, e-pasts: elita.priedite@okc.lv. makets - Ilga Eglīte. Tirāža 12000 eks.

