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2011. gada oktobris

Kultūras Ziņas

40 gadi pie Horizonta diriģenta pults
Kā Valkas puses zēns ar igauņu (Viļa dzimtas
saknes iestiepjas mūsu kaimiņzemē) uzvārdu
nokļuva mūsu pilsētā un savas darba gaitas nu jau
vairākus gadu desmitus saista ar Ogres Kultūras
centru un pūtēju orķestri Horizonts?
Pabeidzis Valkas vidusskolu, jauneklis
muzikālo izglītību turpināja apgūt Jāzepa Mediņa
mūzikas vidusskolā. Pedagogs Alfrēds Segliņš
1970.gadā uzaicināja Vili uzspelēt saksofonu viņa
vadītājā Ogres pūtēju orķestrī, bet jau 1971.gadā
uzticēja savam audzēknim visa kolektīva vadību.
Jau 1975.gadā kolektīvs ieguva godpilno
Tautas pūtēja orķestra nosaukumu. Vilis nebaidījās
eksperimentēt. Horizonts koncertējis kopā ar deju
kolektīviem, jauktajiem koriem. Daudzi pazīstami
solisti - Viktors Lapčenoks, Uģis Roze, Imants
Skrastiņš, Tonija Dombrovska, Uģis Miezītis –
dziedājuši orķestra pavadījumā.
Bet vislielākais eksperiments tika sarīkots 1985.gadā, kad Vilis Kokamegi, būdams XIX
Dziesmu svētku pūtēju orķestru virsdiriģents, nolēma orķestru iznācienu svētku Noslēguma
koncertā Mežaparka Lielajā estrādē padarīt interesantāku. 100 bundziniecēm tika izveidota
speciāla horeorgāfija, ko viņas, skaļu skatītāju ovāciju pavadītas, izpildīja, pūtēju orķestriem
atskaņojot Mindauga Tamošūna svētku maršu “Prieks”.
Ir spēlēti neskaitāmi koncerti Latvijā, bijušajā Padomju Savienībā par Horizonta sniegumu
priecājušies klausītāji Krievijā, Gruzijā, Igaunijā, Lietuvā. Arī Eiropas valstis - Poliju, Dāniju,
Zviedriju, Vāciju, Norvēģiju, Nīderlandi – pieskandinājuši orķestra mūziķi.
Iepazinis pasaules pieredzi,Vilis Kokamegi 1999. gadā Ogrē iedibināja Starptautisko pūtēju
orķestru festivālu “Brīze” un bija tā mākslinieciskais vadītājs, tādejādi iepazīstinādams
ogrēniešus ar Eiropas (Vācijas, Francijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Lietuvas)
pūtēju orķestru muzicēšanas tradīcijām.
Ogrē arī nodibināta ģimene, izaudzināti divi bērni, nu jau jāsamīlē 4 mazbērni, mazmeitiņa
Kate mācās Rīgas Doma kora skolas 3.klasē.
Dēls Tomass Kokamegi daudzus gadus orķestrī spēlēja klarneti un šobrīd ir arī tēva palīgs un
Horizonta koncertmeistars.
Meita – Anda Sīviņa strādā VAS “Latvijas Gaisa Satiksme”.
Jautāts par spilgtākajiem iespaidiem kopā ar Horizontu, Vilis domīgi bilst, ka to ir tik daudz,
ka visus ne pieminēt, un vairāki ir tādi, kas plašākai publikai nav stāstāmi.
Visemocionālākie brīži, protams, saistās ar uzvarām dažādos konkursos un skatēs.
Neaprakstāmas sajūtas tika pārdzīvotas, kad 1975. gadā orķestris pirmo reizi republikas skatē
izcīnija pirmo vietu, un mūziķi pateicībā visu acu priekšā diriģentu uzmeta urravās.
Ilgi ausīs skanēja arī ģenerāļa Mihailova uzslava: “Atbrauca latvieši un parādīja mums,
krieviem, kā jāspēlē Čaikovskis”, pēc 1990.gadā Maskavā Starptautiskajā konkursā iegūtā
laureāta diploma par Pētera Čaikovska svētku marša interpretāciju.
1994.gadā Roskildē Dānijā Starptautiskajā konkursā starp 22 valstu orķestriem nupat
neatkarību atguvušajai Latvijai, kuru pārstāvēja Horizonts, godpilnā 3.vieta. Tas toreiz bija
neticami, jo apsteigts bija arī orķestris no Čehijas, valsts, kas lepojas ar augstas klases pūtēju
orķestriem.
Daudz interesantu brīžu un dažādi pārpratumi tika piedzīvoti tajos tālajos padomju laikos,
kad divas reizes gadā – 1.maijā un Oktobra revolūcijas gadadienā 7.novembrī – obligāti bija
jāpiedalās darbaļaužu demostrācijās.
Demonstrācijas sākās tagadējā pilsētas skvērā un beidzās laukumā pretī ev. luteriskajai
baznīcai. Tur tika teiktas svētku uzrunas. Bet blakus laukumam bija kiosks, saukts, Zebra, kur
mūziķi runu laikā devās “iestiprināties”. Izskan pēdējā uzruna, Vilis pacēlis rokas pirmajam
akordam, bet.... nav, kas spēlē. Rokas jātur augšā tik ilgi, kamēr mūziķi pūzdami, elsdami
ieņēmuši savas vietas.
Orķestris demonstrācijās vienmēr gājis pa priekšu, pēc tam Ogres partijas un valdības
vadītāji. Mūziķi no aizmugures tika nopētīti pamatīgi. Vienam otram bikses nebija izbuktētas.
Bet kas par to saņēma rājienu? Protams, ka diriģents un kultūras nama toreizējā direktore
Millerīte (Vilma Millere).
Visu ogrēniešu labi pazīstamais un iemīļotais lācītis arī tajos gados sēdēja turpat Brīvības
ielas malā. Kādam bija dots uzdevums svētkiem par godu to pārkrasot, lai nav tik noplucis.
Rezultātā - balts lācītis bāž roku sarkanbaltā medus podā. Tāda aina pavērās ceļā uz laukumu,
bet atpakaļceļā lācis un medus pods zibenīgi bija kļuvis brūns. Kas toreiz saņēma rājienu,
vēsture klusē.
Tādus gadījumus iz dzīves Vilis varētu stāstīt un stāstīt... Kā nekā 65 raibu raibi gadi
nodzīvoti un 40 no tiem pie Horizonta diriģenta pults. Atnāciet 22. oktobrī plkst.17.00 uz
Ogres Kultūras centru un paši paklausieties orķestra skanējumā un Viļa atmiņās.
Elita Priedīte

Ogres Mākslas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 11.
Informācija: tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
3. – 21.oktobris Izstāde Mana tante reiz bij' jauna
Velgas Aijas Podiņas (1933-2011) zīmējumi un
akvareļi, kas tapuši pārsvarā 20.gs 50.gados, sākot ar
mazītiņām skicēm, dabas studijām un beidzot ar
smalkiem arhitektūras zīmējumiem. Velga Aija Podiņa ir
radiniece mākslas skolas skolotājai Mārai MārtiņjāneiKašei, un izstāde ir veltījums viņas jaunībai, jo dažreiz
tantes un onkuļi mūsu apziņā ir iekonservējušies kā
mūžam sirmie un krunkainie. Taču dažreiz tikai jau pēc
viņu aiziešanas citā saulē, pārlūkojot mantojumā atstātos
čemodānus un skapjaugšas, atklājam viņu sen
noputējušos jaunības lieciniekus- fotogrāfijas no laivu
braucieniem, skapī noglabātās skaistās kleitas un lietas,
kas liecina par īpaši nepopularizētiem talantiem- šoreiz
mākslā. Velga Aija Podiņa jaunībā ar izcilību beigusi
tagadējo Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu un Rīgas
Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāti.
Ilze Aulmane, izstāžu zāles kuratore

PA “Ogres novada kultūras centrs”

Darbs kultūras namos un bibliotēkās
ir vēl aktīvāks

No kreisās: Anita Ausjuka, Vita Pūķe, Suntažu pagasta pārvaldnieks Andris Ronis, Iveta
Ruskule, Jautrīte Mežjāne, Maruta Jēkabsone uz Suntažu rekonstruētās estrādes skatuves.
Skolas bērniem un pedagogiem darba gads sākas septembrī un beidzas pavasarī. Kultūras
dabiniekiem sezona sākas rudenī un beidzas... arī rudenī. Tomēr septembris un oktobris ir
laiks, kad pēc intensīvās vasaras, pēc ražas novākšanas darbiem kultūras un tautas namos
atgriežas dzīvība, jaunu sezonu sāk amatiermākslas kolektīvi, interešu apvienības.
Ogres novada vadība un kultūras darba vadošie speciālisti:
Vita Pūķe – Ogres novada priekšsēdētāja vietniece; Nikolajs Sapožņikovs – Ogres
novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs; Anita Ausjuka – Ogres novada
Kultūras darba koordinatore; Iveta Ruskule – Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore;
Maruta Jēkabsone – Ogres Centrālās bibliotēkas direktore; Jautrīte Mežjāne – Ogres
Centrālās bibliotēkas direktores vietniece; Elita Priedīte – OKC izdevuma Kultūras Ziņas
redaktore, divās skaistās septembra dienās - 27. un 28. septembrī – iepazinās ar novada
kultūras iestādēm, tikās ar pagastu pārvaldniekiem, kultūras iestāžu darbiniekiem. Patiess
prieks bija vērot sakoptās, izremontētas kultūras iestāžu telpas, kas aicināt aicina
apmeklētājus gan uz pasākumiem un koncertiem, gan izpaust savus mākslinieciskos
talantus kādā no amatiermākslas kolektīviem. Iepriecina fakts, ka daudzas kultūras
iestādes tik grūtos sociāli ekonomiskajos apstākļos veic arī neatsveramu ieguldījumu
labvēlīgāka sociālā klimata uzturēšanā novadā. Katrā, pat vismazākajā bibliotētā ikviens
interesents var bez maksas izmantot internetu. Īpaši intensīvi to dara skolas bērni gan
gatavojot mājas darbus, gan gaidot autobusu uz mājām.
Pārsteidzoši ir tas, ka pieaug dziedāt un, īpaši, dejot gribētāju skaits – pēdējā gada laikā
jauni deju kolektīvi radušies Meņģelē, Ķeipenē, Taurupē, Ogresgalā, Lauberē. Tautas
lietišķās mākslas pulciņos iesaistās arvien jaunāki dalībnieki, kas priecē, ka amatu prasmes
nepazudīs.
Katram pagastam ir sava infrastruktūra un atšķirīgs iedzīvotāju skaits un sastāvs, kas,
protams, ietekmē kultūras aktivitāšu pieprasījumu un to realizāciju, bet salīdzinot ar
iepriekšējo sezonu, darbs kultūras namos un biblotekās ir vēl aktīvāks.
Šī iepazīšanās ar iestāžu darbu klātienē ļaus objektīvi izvērtēt un sistematizēt kultūras
darbu mūsu novadā.
Anita Ausjuka, Ogres novada Kultūras darba koordinatore

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!
12.oktobrī Suntažu Kultūras nama
direktorei
Dzidrai Sproģei - 55
Ja par kādu var teikt, ka tas ir ĪSTS
KULTŪRAS CILVĒKS, tad tā noteikti ir
DZIDRA.
Zinoša, ar fantastiskām darba
spējām, skanīgu balsi un gudru sirdi! Dzidra
spēj no mazumiņa radīt sakoptu, baudāmu
kultūrvidi, organizē pasākumus, pati dzied
ansambī un korī, savam amatierteātrim šuj
tērpus un skatē ir gaismu meistare. Caur
dažādiem projektu konkursiem veiksmīgi
piesaistījusi līdzekļus, kas mērķtiecīgi ieguldīti
Suntažu pagasta kultūrvides uzlabošanā.
Cik tas prasa negulētu nakšu, asaru, sviedru
un sirmu matu, to neviens nezina, jo viņa nekad
nežēlojas. Laba kolēģe, mīļa mamma saviem 2
dēliem un saprotoša sieva, vēl paspēj arī mājas
darbus apdarīt un mežā sēnes salasīt.
Dzidrai ļoti piestāv viņas vārds - dzidrs un
skanīgs kā viņa pati! Skaistajā jubilejā vēlam
labu veselību, optimismu un augstu godā turēt viņas pašas pacelto “kultūras karogu”
Suntažos!
Ogres novada kultūras darbinieku vārdā Anita Ausjuka, Ogres novada kultūras darba koordinatore
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Turpinājums no iepriekšējā numura
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
“OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS”

2010.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
Citu institūciju organizētie pasākumi Ogres Kultūras centrā
Norises laiks
Norises
Dalībnieku / apmeklētāju skaits
JANVĀRIS
14.01. Māju apsaimniekotāju seminārs
80
16.01. Ogres novada mazo mūzikas kolektīvu skate
70
16.01. Ogres novada mūsdienu deju kolektīvu skate
200
25.01. “Promjod” prezentācija
80
26.01. Ogres novada Pirmskolas izglītības iestāžu seminārs
80
26.01. Latvijas Vokālo ansambļu vadītāju seminārs
20
28.01. Māju apsaimniekotāju sanāksme
60
30.01. Kooperatīva biedrība “Zaļā gaisma” seminārs
20
30.01. Pasākums jauniešiem - “Teen Challenge Latvija”
10
FEBRUĀRIS
2.02.
Ogres novada skolu deju kolektīvu kopmēģinājums
200
6.02.
DKS „Lašupes” sapulce
60
9.02.
Ogres novada skolu koru pirmais kopmēģinājums
250
10.02. Invalīdu biedrības sapulce
80
11.02. Māju apsaimniekotāji
30
13.02. Kooperatīva biedrība “Zaļā gaisma” seminārs
60
15.02. “Promjod” prezentācija
60
19.02. Ogres novada skolu deju kolektīvu vadītāju seminārs
200
20.02. Tūrisma firmas SIA “Al Mile” atpūtas vakars (grupa “Credo”)
300
23.02. Ogres novada skolu Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” pirmā kārta
150
25.02. Lauku Konsultatīvais birojs - Seminārs
30
25.02. Māju apsaimniekotāji -Seminārs
20
28.02. 17. Starptautiskais sporta deju festivāls “Sveču gaismā”
600
MARTS
8.03.
“Promjod” prezentācija
80
9.03.
Donoru diena
150
11.03. Māju apsaimniekotāji -Seminārs
20
19.03. Ogres 1.vidusskolas Žetonu vakara svinības un balle
580
24.03. Skolu projektu noslēguma pasākums
120
25.03. Māju apsaimniekotāji -Seminārs
30
26.03. Izglītības darbinieku arodbiedrība – Ogres novada skolotāju konference 100
26.03. Ogres Ģimnāzijas Žetonu vakara balle
300
29.03. “Promjod” prezentācija
70
29., 30. 03. SIA “Stenax” audumu izstāde -tirdzniecība
150
31.03. Latvijas Dziesmu svētku biedrības sanāksme
20
31.03. P/o “Ogres novadam” sapulce
100
APRĪLIS
8.04.
Māju apsaimniekotāji -Seminārs
60
9.04.
Starpnovadu skolu teātru skate
200
14.04. Ogres skolu dambretes turnīrs
20
18.04. Novada skolu deju kolektīvu skate
320
21.04. Ogres novada Invalīdu biedrības Pavasara balle
80
22.04. Ogres novada skolu koru skate
280
27.04. Latvijaas Profesionālo izglītības iestāžu Amatu svētki
500
29.04. Koncerts – PII “Zelta Sietiņš”
660
MAIJS
2.05.
Starptautiskais Bodibildinga un fitnesa čempionāts
330
3.05.
Svinīgais pasākums Latvijas Proklamēšanas 20. gadadienai
80
4.05.
Koncerts “Skani ar mani” - V.Lapčenoks, U.Roze, Ž. Siksna, J.Skanis
300
8. 05. Ogres novada skolu koru skate
350
10.,11. 05. SIA “Stenax” audumu izstāde -tirdzniecība
250
12.05. Hipotēku banka - seminārs
20
14.05. Ogres novada pensionēto skolotāju pasākums
130
15.05. Latvijas jaukto vokālo ansambļu skate, koncerts
220
15.05. Pasākums ģimenēm, Koncerts- Preiļu koris
420
16.05. Ogres Pensionāru biedrības Pavasara balle
220
17.05. Lauku Konsultatīvais birojs - Seminārs
20
17.05. “Promjod” prezentācija
50
19.05. Ogres novada skolu olimpiāžu uzvarētāju pasākums
80
20.05. Donoru diena
200
21.05. Koncerts – PII “Cīrulītis”
660
25.05. Biedrības “Zied zeme” 5gadu jubilejas pasākums
60
27.05. Augļkopju, dārzkopju asociācija - seminārs
40
28.05. PII “Sprīdītis” izlaiduma svinības
170
JŪNIJS
2.06.
Lauku Konsultatīvais birojs - Seminārs
20
5.06.
Ogres novada Dambretes turnīrs
20
8.06.
Seminārs- prezentācija “Avon”
10
11.06. „Promjod” prezentācija
70
18.06. Ogres 1.vidusskolas izlaiduma svinības
690
26.06. Ogres Amatniecības vidusskolas izlaiduma svinības
330
28.06. Seminārs- prezentācija “Fairnes”
10
JŪLIJS
7.07.
Seminārs- prezentācija “Fairnes”
10
9.07.
“Promjod” prezentācija
70
15.07. Skolēnu Dziesmu un Deju svētku kolektīvu vadītāju pieņemšana80
16.07. Itāļu apģērbu izstāde- tirdzniecība
30
20.07. Donoru diena
100
30.07. “Promjod” prezentācija
70
AUGUSTS
6.08.
“Promjod” prezentācija
70
10.08. Seminārs- prezentācija “Fairnes”
10
12.08. Seminārs- prezentācija “Avon”
20
27.08. P/o “Jaunais laiks” sapulce- tikšanās ar iedzīvotājiem
80
28.08. Ogres novada Dambretes turnīrs
20
30.08. Ogres rajona (bijušā) skolotāju konference un koncerts
520

SEPTEMBRIS
3.09.
“Promjod” prezentācija
4.09.
Lauku attīstības biedrības “Zied zeme” pasākums
4.09.
Maratona dalībnieku reģistrācija un apbalvošana
7.09.
Vēlēšanu komisijas sanāksme
11.09. Seminārs- prezentācija “Fairnes”
15.09. Apvienība “Par labu Latviju” - tikšanās ar vēlētājiem
18.09. Dzejnieku apvienība “Sirdsdoma” – 5gadu jubilejas pasākums
21.09. Donoru diena
29.09. P/o “Visu Latvijai” – tikšanās ar vēlētājiem
30.09. Grāmatas “Ekonomiskais patriotisms” prezentācija
OKTOBRIS
2.10.
Saeimas vēlēšanas
5.10.
Seminārs- prezentācija “Avon”
8.10.
Koncerts veltīts Skolotāju dienai – grupa “6.jūdze”
9.10.
Veselības diena - Salsas dejotāji
9.10.
Seminārs- prezentācija “Zepter”
15.10. P/A “Mālkalne” speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem
16.10. Latvijas novusa Federācijas turnīrs
23.10. PII “Strautiņš” jubilejas pasākums
26.10. Seminārs- prezentācija”Avoon”
27.10. Kursi- darba drošība – SIA “Eva-93”
27.10. Seminārs par zivsaimniecību- Latvijas Lauku konsultāciju
izglītības centrs
29.10. “Promjod” prezentācija
30.-31. 10. Ogres novada Pensionāru b-bas – rokdarbu izstāde
NOVEMBRIS
3.11.
Seminārs – Hipotēku banka
9.11.
Ogres novada attīstības proj. sabiedriskā apspriešana
9.11.
Seminārs- prezentācija “Avon”
11.11. Koncerts – Lāčplēša dienai – Vītolu ģimene
14.11. Latvijas novusa čempionāts
14.11. Vidzemes novadu senioru deju kol. kopmēģinājums
14.11. Seminārs- prezentācija “Fairnes”
20.11. Ogres novada Dambretes turnīrs
23.11. Donoru diena
26.11. Ogres novada skolu deju kol. seminārs
26.11. “Promjod” prezentācija
26.11. Smoog Diskotēka jauniešiem
28.11. Sapulce – Latv. Sarkano hibrīdu un Biohumusa ražošanas
asociācijas dibināšana
DECEMBRIS
1.12.
Hiv-aids informatīvā diena jauniešiem
2.12.
Orientēšanās sporta dalībnieku pasākums
3.12.
Ogres nov. Invalīdu biedrības rokdarbu Izstādes atklāšana
4.12.
Latvijas novusa komandu turnīrs
5. 12. Latvijas novusa federācijas konference
7.12.
Seminārs- prezentācija “Avon”
8.12.
Seminārs- prezentācija “Fairnes”
11.12. Seminārs- prezentācija “Vivasan”
15.12. Ogres novada “Sporta laureāts - 2010”
17.12. P/A “Mālkalne” darbinieku pasākums
20.12. Koncerts “Saules mājas” – Ogres dienas centrs “Saime” un
Rīgas dienas centrs “Saule”
22.12. Ogres novada Invalīdu biedrības Ziemassvētku balle
22.12. Donoru diena
26.12. Ogres pensionāru biedrības Ziemassvētku balle
27., 28.12. SIA “Stenax” audumu izstāde -tirdzniecība
27.12. Ogre Politiski represēto apvienības biedru konference un balle
27.12. Ogres nov. Izglītības darbinieku bērniem “Ziemassvētku eglīte”
27.12. Ziemassvētku labdarības pasākums gimenēmar bērniem
28.12. Ogres nov.Izglītības darbinieku Jaungada balle
29.12. “JV deju klubs” – Jaungada pasākums
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Citu institūciju organizētie pasākumi Ogresgala Tautas namā
Norises laiks
Norises
Dalībnieku /apmeklētāju skaits
07.05. PII “Ābelīte” mātes diena
170
28.05. Ogresgala pamatskolas mācību gada noslēguma pasākums
120
12.06. Ogresgala pamatskolas izlaidums
340
12.06. Ogresgala pamatskolas izlaiduma balle
200
02.10. Saeimas vēlēšanas
700
16.11. Ogres novada pašvaldības sapulce “Sabiedriskā apspriešana”
15
20.11. Ogresgala pamatskolas salidojums
300
04.12. Pašvaldības policijas pasākums
50
20.12. PII “Ābelīte'' Ziemassvētku pasākums
170
22.12. Ogresgala pamatskolas Ziemassvētku pasākums
170
28.12. Pašvaldības policijas Ziemassvētku pasākums bērniem
30
KOPĀ 11 pasākumi
2265
Citu institūciju organizētie pasākumi Ciemupes Tautas namā
Norises laiks
Norises
Dalībnieku / apmeklētāju skaits
6.04.
Ģimenes atbalsta dienas centra Lieldienu pasākums
20
12.05. Ģimenes atbalsta dienas centra Mātes dienas pasākums
15
02.10. Saeimas vēlēšanas
749
13.10. Ģimenes atbalsta dienas centra 1.gada jubilejas pasākums
20
03.12. Policijas pasākums
40
10.12. Ogres lauksaimnieku biedrības pasākums
70
29.12. Ģimenes atbalsta dienas centra Ziemassvētku pasākums
20
1.01.-31.12 Privātpersonu īrētie pasākumi (4)
100
KOPĀ 11 pasākumi
1034
2010. gada publiskā pārskata turpinājums nākamajā “Kultūras Ziņu” numurā.
Ligita Zadvinska, PA “Ogres novada Kultūras centrs” direktore
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KAS . KUR . KAD . KAS . KUR . KAD . KAS .
Ķeipenes Tautas namā
Informācija: 26545470; e-pasts: inese.daugaviete@inbox.lv
Gaidām jaunus dalībniekus amatiermākslas kolektīvos un interešu grupās!
Pirmdienās
19.00 – 20.00 Senioru deju kolektīvs, vadītāja I.Daugaviete
19.00 – 20.00 Jogas nodarbības, pasniedzēja Silvija Neško
Otrdienās
12.30 – 14.00 1. – 3.klašu deju kolektīvs, skolotāja D.Bombāne
18.00 – 19.00 Aerobikas nodarbības, pasniedzēja B.Basaraba
19.00 – 21.00 Amatierteātris, režisore Alda Račika
Trešdienās
18.00 – 19.00 Līnijdejas
19. 00 – 21.00 Vokālais ansamblis, vadītāja I.Balode
Ceturtdienās
18.00 – 19.00 Līnijdejas
19.00 – 20.00 Jogas nodarbība, pasniedzēja Silvija Neško
19.00 – 20.00 Vidējās paaudzes deju kolektīvs, vadītāja Aiga Jermaka

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
5. - 21. oktobris. Ogres Mākslas skolas diplomdarbu izstāde.
14. oktobrī plkst. 19.00 Kino punkts Suntažos. Latviešu spēlfilma MEDĪBAS.
Ieeja 1 santīms. Līdz 16 gadiem filmu nav ieteicams skatīties.
21. oktobrī plkst. 22.00 SUNSET PARTY SUNTAŽOS... RUDENIM SĀKOTIES!
Rudens ballīte solās būt tikpat ražena kā bagātais vīrs Rudentiņš. Ienirsim spožu un
krāsainu gaismu, lieliskas mūzikas un jautras atmosfēras jūklī!!! Nāc, un ar savu klātbūtni,
savu tēlu, savu būtību esi daļiņa no Sunset party rudens ballītes dzīvespriecīgās gleznas.
Ieejas maksa - pirmajā stundā Ls 1,50 vēlāk - Ls 2.
Suntažu Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi un interešu apvienības gaida
jaunus dalībniekus!
Pirmdienās
15.00 Audēju kopa Spole, vadītāja Rita Ozola
19.00 Jauktais koris Suntaži, diriģenti Andis Klučnieks, Sandra Trasūne
Otrdienās
12.00 Bērnu deju un ritmikas grupa Suntariņi, vadītāja Aiga Jermaka
20.00 Senioru deju kolektīvs Suncele, vadītāja Zigrīda Silicka
Trešdienās
18.00 Vokālais ansamblis Svīre, vadītāja Inita Andževa
20.00 Vidējās paaudzes deju kolektīvs Sunta, vadītāja Skaidrīte Andževa
Ceturtdienās
13.00 Dāmu klubs Suntalniece, vadītāja Anna Volkova
18.00 Amatierteātris Sauja, režisore Dzintra Klētniece
Piektdienās
19.00 Jauniešu deju kolektīvs Spāre, vadītāja Aiga Jermaka
Svētdienās
10.00 Jogas nodarbības, vadītāja Silvija Neško.

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

Lustīgais sāk sezonu ar
koncertu
Citus gadus Lauberes Kultūras namā
amatiermākslas kolektīvi atsāka sezonu
oktobrī, bet šogad dejotāji jau ir sarosījušies
septembra vidū. Mūsu draugi Ķeguma
novada Birzgales pagasta deju kolektīvs
Dejotprieks un tautas nama vadītāja Rita
Reinsone uzaicināja mūs uz “Rūķu” parka
atjaunotās estrādes atklāšanas svinībām.
Radās jautājums - ko dāvināt? Mazliet
padomājām. Nu ko, ja “Rūķu” parks, tad
vajadzīgs ir Rūķis. No siena tika izveidots
liels Rūķis, kas piesprādzēts aizņēma veselu
sēdvietu autobusā, un 24.septembra
pēcpusdienā devās ceļā kopā ar Lustīgo.
Bija diezgan auksts, taču saulīte spīdēja un
dejojot jau nesalst. “Klabdanci” dejojām
kopā ar Birzgales dejotājiem. Finālā visi
koncerta dalībnieki satikāmies dejā “Puķīte
pa dambi”.
Mūsu Rūķi birzgalieši sagaidīja ar lieliem applausiem, un tagad viņa mājas ir ''Rūķu"
parka muzejā, bet pasākumos viņš piedalīšoties un vadītāja Rita nākšot pie viņa parunāties.
Paldies birzgaliešiem par uzaicinājumu un jautro balli pēc koncerta, kas nosalušos sasildīja
un slimos izārstēja.
Kolektīva vārdā, dejotāja Valda

PUTNU BALLE & PER
20. oktobrī plkst. 19.00
Ogres Kultūras centra Lielajā zālē skanēs Mārtiņa Freimaņa komponētās dziesmas
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Rudens koncerti
Meistarklases un koncerti Vācijā
Viens no mūsu iepriekšējās sezonas
lielākajiem sasniegumiem bija uzvara
starptautiskajā koru konkursā “Heart of Europe”
(Eiropas sirds) Gelnhauzenā, Vācijā. To rīkoja Fraigerihtas (Freigericht) vīru kamerkoris
“DelicaTon” sadarbībā ar Gelnhauzenas pašvaldību un ievērojamu sponsoru atbalstu. Toreiz
uzvarējām gan abās kategorijās, kurās piedalījāmies, gan ieguvām Grand Prix un
specbalvas. Šogad konkurss netika rīkots, bet mēs esam uzaicinātas sniegt meistarklases un
kopīgu koncertu ar vīru kori DelicaTon (diriģents Matiass Šmits) šā gada 8. oktobrī, kā arī
piedalīties dievkalpojumā Fraigerihtas baznīcā 9. oktobrī. Aviobiļetes jau mums atsūtītas,
koncerta programma saskaņota, biļetes esot izpārdotas un jaukā Antoni ģimene, pie kuras
dzīvojām konkursa laikā, jau mūs gaida.
Koncertā dziedāsim latviešu mūziku – gan Riharda Dubras, gan Ērika Ešenvalda, gan
Riharda Zaļupes dziesmas un dažādas latviešu tautasdziesmu apdares. Izaicinājums, kas
mūs sagaida, ir kopā ar vīru kori DelicaTon izpildāmie skaņdarbi – F. Bībla un J. Rainbergera
dziesmas jauktajam korim, kā arī dažu populāru dziesmu aranžējumi. Izaicinājums tādēļ, ka
mēs nebūsim tipisks jauktais koris, jo tā ir liela disproporcija – 6 sieviešu balsis pret 25 vīru
balsīm, taču raugāmies ar optimismu un cerību, ka šis eksperiments varētu izdoties un
koncerts tiks bagātināts ar jaunu spilgtu krāsu programmas reljefajā audumā. No savas puses
kopdziesmai piedāvājām mūsu populāro “Pūt, vējiņi” Imanta Ramiņa apdarē. Kā mums būs
gājis, pastāstīsim pēc atgriešanās.
Grāmatas atvēršanas svētki Francijā
Kad brīnumainas nejaušības un apstākļu sakritības rezultātā tikām uzaicinātas 2009. gada
Ziemassvētkos sniegt koncertu nelielā Francijas dienvidu pilsētiņā Varecā (Varetz), ko
organizēja tur dzīvojošā kultūras biedrības “L'Aura des Arts” prezidente Līzelote Šarliagē
(Lieselotte Charliaguet), nevarējām iedomāties, ka mūsu sadarbība izvērtīsies kopīgā
Eiropas kultūras projektā, kurā iesaistītas četras valstis – Francija, Vācija, Šveice un Latvija.
Ar ES finansējumu un dažādu institūciju, tajā skaitā Francijas Institūta Latvijā un Gētes
Institūta Rīgā atbalstu ir tapis unikāls izdevums – grāmata “Trois parfums de femmes” (”Trīs
sieviešu smaržas”, jeb tulkojumā no angļu versijas “Women beyond the silence” – Sievietes
viņpus klusēšanai). Grāmata ir fotogrāfisku pētījumu rezultāts, kas tapuši laika posmā no
2007. līdz 2010. gadam, sekojot trīs mākslinieču – franču rakstnieces Koletes, vācu
gleznotājas Paulas Modersones-Bekeres un latviešu dzejnieces un dramaturģes Aspazijas
atstātajām pēdām. Fotoalbums ir kā iespaidi no ceļojuma, kas mūs aizved uz četrām Eiropas
valstīm, vietām, kuras vēl saglabājušas šo trīs 19./20. gadsimtu mijas sieviešu dzīves
pieskārienu.
Grāmatas tapšanas laikā “L'Aura des Arts” rīkoja dažādus ar šo pasākumu saistītus
koncertus, kuros liela uzmanība tika pievērsta arī Aspazijas daiļradei. Speciāli šiem
koncertiem mēs pasūtījām komponistiem Rihardam Dubram un Renātei Stivriņai dziesmas
ar Aspazijas dzeju, kuras pirmatskaņojām Francijā jau pagājušajā gadā.
Grāmatas atvēršana notika Latvijā šā gada 1. jūnijā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Majoros.
Nu tā tiks atvērta arī Francijā – Varecā, kur atrodas Koletes vīram piederošā Castel Novel,
kurā rakstniece pavadījusi ievērojamu savas dzīves posmu. Šim notikumam par godu
Rihardam Dubram ir pasūtīts īpašs skaņdarbs – vokalīze pēc Paulas Modersones – Bekeres
gleznas motīviem, kuru mēs pirmatskaņosim 6. novembrī Varecā, Castel Novel kopā ar
R. Dubras dziesmu ciklu ar Aspazijas vārdiem. Pirmatskaņojumā piedalīsies arī pats autors.
Grāmatas atvēršana Vācijā paredzēta Brēmenē, kurā atrodas Paulas Modersones –
Bekeres memoriālais muzejs.
Pateicoties šim projektam, Latvijas kora literatūra ir ievērojami papildināta ar jaunām
dziesmām ar Aspazijas vārdiem, un bibliotēkas ir ieguvušas jaunu vizuālu materiālu par
Aspazijas daiļrades pētījumiem. Bet mēs, vokālā grupa Anima Solla, esam ieguvuši jaunus
draugus – senās mūzikas ansambli Obsidienne, kuri jau viesojās pie mums ar koncertiem
pagājušajā oktobrī un jaunus kontaktus ar Žuaņī (Joigny) mūzikas skolu, kura uzaicinājusi
mūs par partneriem ES Grundtvig programmā Mācību partnerība.
ES Mūžizglītības programmas Grundtvig
apakšprogrammas Mācību partnerība projekts
Jau piekto gadu darbojoties pašvaldības aģentūrā, esmu
sapratusi, ka pašvaldība dara visu iespējamo, lai nodrošinātu
amatiermākslas uzturēšanu savā novadā un iespēju robežās
atbalstītu kolektīvu darbību. Tomēr, lai veicinātu kolektīva
māksliniecisko izaugsmi un attīstību, nepieciešama papildus
finansējuma piesaiste.
Viens no šādiem finansējuma avotiem ir Eiropas Savienība. Kā
liecina mana pieredze, līdz šim “tīriem” kultūras projektiem ir
bijis visai grūti saņemt ES atbalstu, taču kultūrizglītībai iespējas ir
daudz lielākas, tāpēc nenobijāmies no sarežģītās projekta pieteikuma izstrādes, un ar prieku
pieņēmām Žuaņī (Joigny) mūzikas skolas (Francija) uzaicinājumu kļūt par partneriem
mūžizglītības programmā Grundtvig projektā Nouvelles situations musicales de
sensibilisation et de formatio. Projekta mērķis ir veidot muzikālus notikumus un izstrādāt
metodes, lai optimizētu pieaugušo apmācības mūžizglītības kontekstā. /Nelielai
informācijai un iedrošinājumam citiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem – Latvijas
kultūrpolitikas vadlīnijas definē amatiermākslu kā mūžizglītības sastāvdaļu, un
mūžizglītības programma vēl darbosies līdz 2013. gadam./
Mūsu projekta īstenotājs ir Žuaņī (Joigny) mūzikas skola (Francija), bet partneri - YläSavo Music Institute, Iisalmi Adult Institute (Somija), Sdružení Roztoč, Roztoč Association
(Čehija) un Pašvaldības aģentūra “Ogres novada Kultūras centrs”, kuru pārstāv vokālā grupa
Anima Solla. Projekts ir saņēmis ES atbalstu, Latvijas pusei tie ir 15000 EUR, kas tiek
ieskaitīti PA “Ogres novada Kultūras centrs” kontā. Tas paredz, ka ar šī finansējuma
palīdzību tiek īstenotas 24 mobilitātes, t.i., finansēti vokālās grupas Anima Solla
koncertbraucieni un meistarklases Francijā, Somijā un Čehijā, kā arī darba grupas
sanāksmes. Projekta īstenošanas laiks ir no 2011. gada oktobra līdz 2013. gada jūlijam,
pirmā darba grupas sanāksme notiks Ogrē visai drīz - no 24. līdz 26. oktobrim. Tajā tiks
precizēts mobilitāšu grafiks un saskaņoti darba uzdevumi.
Esam gandarītas, ka varēsim reprezentēt savu pilsētu un tās kultūru ne tikai savā valstī, bet
tālu aiz tās robežām.
Mārīte Puriņa,
Ogres Kultūras centra vokālās grupas Anima Solla mākslinieciskā vadītāja
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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.
.

15. oktobrī plkst. 18.00 Mazajā zālē koru koncerts LAI DZIED UN DZĪVO KORI!
Piedalās sieviešu koris RASA (diriģente Aira Birziņa, kormeistare Zane Stafecka) un RTU
vīru koris GAUDEAMUS (diriģenti Rihards Rudzītis un Jānis Ungurs, koncertmeistare
Sarmīte Ārenta). Programmā: fragmenti no Johanesa Brāmsa kantātes Rinaldo, Johans
Štrauss (dēls) Pie skaistās zilās Donavas, kā arī garu pacilājoša latviešu mūzikas izlase.
Ieeja brīva
.

15. oktobrī plkst. 21.00 Deju zālē atpūtas vakars DEJU LAIKS. Spēlē grupa “Mūzikas
kolekcija”. Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie galdiņiem, Ls 5,
pasākuma dienā Ls 7. Ballēties varēs līdz plkst. 02.
.

18.oktobrī plkst. 19.00 Lielajā zālē un 23.oktobrī plkst. 16.00 Lielajā zālē
Kinofilma MONSIEUR TAURIŅŠ. Režisors: Aleksandrs Hāns. Lomās: Gundars Āboliņš,
Markus Boestflaišs, Andželina Noa, Maša Maškina, Maija Miķelsone.
Apstākļi liek lētticīgajam vācu valodas skolotājam Gunāram Tauriņam, vīrietim
labākajos gados, doties prom no Latvijas, cerībā atrast labākas darba iespējas. Kāda sava
bagāta paziņas uzdevumā viņš ierodas Parīzē, lai palīdzētu viņam Francijā iegādāties
piemērotu nekustamo īpašumu. Gunārs naivi ļaujas situācijai, cerot, ka gan jau viss
nokārtosies, bet ar to Tauriņa kunga piedzīvojumi tikai sākas… Biļešu cena Ls 2.
.

20. oktobrī plkst. 19.00 Lielajā zāle PUTNU BALLE & PER. Koncertā skanēs Mārtiņa
Freimaņa komponētās dziesmas, kas laika gaitā kļuvušas par neatņemamu šo grupu
repertuāra sastāvdaļu. Repertuārā būs arī vēl nepubliskotas Freimaņa dziesmas, kas radītas
tieši šiem kolektīviem. Mūziķi atklāj, ka viņus vieno sajūta, ka tieši tagad vajag dziedāt un
turpināt nepabeigtos darbus, ierakstīt neierakstītās Mārtiņa dziesmas, kuras viņš atstāja
tieši Putnu Ballei un PeR. Biļešu cena Ls 3, 4, 5.
.

22.oktobrī plkst. 17.00 Lielajā zālē KONCERTS. Ogres Kultūras centra pūtēju orķestra
HORIZONTS diriģentam Vilim Kokamegi 65 dzīves jubileja un 40 gadu darba jubileja
kopā ar Horizontu. Mākslinieciskais vadītājs, galvenais diriģents Vilis Kokamegi, diriģents
Dimitrijs Grozovs, koncertmeistars Tomass Kokamegi, solisti Tonija Dombrovska un Uģis
Miezītis.
.

25. oktobrī plkst 19.00 Mazajā zālē autobiogrāfisks, muzikāls stāsts. Jānis Poruks.
MANS CEĻOJUMS UZ ELBFLORENCI. Lomās: Dzejnieks – aktieris Rūdolfs Plēpis,
Draugs – komponists Valdis Zilveris. Biļešu cena Ls 3,00, skolēniem, pensionāriem –
Ls 1,50.
.

28.oktobrī plkst. 19.00 Lielajā zālē grupas COLT debijas albuma SAPŅI LIDO DEBESĪS
prezentācija. Viesi: Aivars Brīze (Leģions); Egons Kronbergs (Skyforger); Jānis Valters
(Opus Pro); Dināra Rudāne (Rock 5); džeza grupa Groove Ministry; deju studija Teixma.
Biļešu cena Ls 3
.

29. oktobrī plkst.19.00 Lielajā zālē Latviešu tautas deju koncerts ...SLOTIŅA...
PAMINA... VIRPULIS... Koncertā piedalās Ogres Kultūras centra deju kolektīvs AIJA un
draugu kolektīvi. Biļešu cena Ls 1
.

30. oktobrī plkst. 16.00 Lielajā zālē koncertuzvedums PREZIDENTA DZIMŠANAS
DIENA. Galvenajā lomā jubilāre Lauma Straume. Viesi: Ogres Tautas teātris, deju
kolektīvi Raksti un Aija, vokālā studija Svilpastes, šovdeju grupa Čilli.
.

1. novembrī plkst. 19.00 Mazajā zālē kvinteta LIVE BRASS koncerts. Jānis Porietis,
trompete, fligelhorns; Jānis Ivuškāns, trompete, pikolotrompete; Ingus Leontjevs, mežrags;
Aldis Siņicins, trombons, basstrombons, eifonijs; Ansis Nikolovskis, tuba, cembasso;
Viesturs Samts, sitaminstrumenti. Programmā: Džordžs Gēršvins, Djūks Elingtons, Ērvins
Bērlins, Džons Kenders, Džimijs Durante, Leonards Bernsteins.
Biļešu cena Ls 3,00, skolēniem, pensionāriem – Ls 1,50.
.

6. novembrī plkst. 12.00 Lielajā zālē Latvijas Leļļu teātra viesizrāde
RRRUMPEL...RRRŪĶIS. Aizraujoša un gudra pasaka ar labām beigām par spēju
ieraudzīt, izprast un novērtēt kā Nabadzību, tā Bagātību, kuras vienmēr iet roku rokā.
Režisors Plamens Dipčikovs. Biļešu cena Ls 2 (no 3 gadiem).

Ogrē notiek dokumentālajai
fotogrāfijai veltīts seminārs
“Egona Spura ceļš. 2011.”
Foto klubs “OGRE”, godinot kluba
mākslinieciskā vadītāja Egona
Spura piemiņu, trešo gadu pēc
kārtas rīko semināru “Egona Spura
Ceļš”. Šī gada tēma “Dokumentālā fotogrāfija
mūsdienās”. Seminārs adresēts
visiem, kuri darbojas fotogrāfijas
jomā vai ir šī žanra līdzjutēji.
Seminārs notiks 2011. gada
29. oktobrī Ogres mūzikas skolā,
Brīvības ielā 50. Tajā piedalīsies
starptautisku atzinību guvuši
meistari no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Krievijas, Polijas, un
Ukrainas.
Semināra saturs domāts plašai
interesentu auditorijai, jo īpaši gados jaunajiem fotogrāfiem.

Viss par semināru
www.fotoklubsogre.lv

Ogres Centrālajā bibliotēkā

Lauberes pagasta bibliotēkā

Ogrē, Brīvības ielā 35
Informācija: tālr: 65071947; e-pasts:
info@ocb.lv
Pieaugušo literatūras nodaļā
Literatūras izstādes
7. – 25. oktobris
Rakstniecei Ivandei Kaijai - 135
13. – 27.oktobris Rudens oga - ķirbis
14. – 31. oktobris
Aleksandram Čakam - 110
Ar 1.oktobri tiek atsākta datorapmācības
kursu grupu komplektēšana (Ogres Centrālās
bibliotēkas mācību klasē). Pieteikties pa
tālruni 65071947 vai personīgi Ogres
Centrālās bibliotēkas lasītavā.

Līdz 31.oktobrim Latvijas Nacionālās
bibliotēkas ceļojošā izstāde Itāļu literatūra
12.oktobrī 14.00 – 16.30; 26.oktobrī
14.00 - 16.30 Nodarbības pirmskolas un
jaunākā skolas vecuma bērniem. Mēneša
tēma - Mārtiņdiena.

Bērnu literatūras nodaļā
Literatūras izstādes
1. – 31.oktobris Annai Brigaderei - 150
6. – 31.oktobris Valdim Rūmniekam - 60
31.oktobris – 15.novembris
Uldim Auseklim - 70
28.oktobrī plkst.11.00 uz kārtējo
nodarbību “Izzini pasauli!” tiek gaidīti
pirmsskolas vecuma bērni, kuri neapmeklē
bērnudārzu.

Ogresgala bibliotēkā
Literatūras izstādes
11.oktobris - 18.oktobris
Mēs esam viens otra sirdsapziņa.
Mārai Svīrei - 75
19.oktobrī
viktorīna 3.klašu skolēniem
Dabas detektīvi.

Ciemupes bibliotēkā
Literatūras izstāde
5. oktobris – 4. novembris
Aleksandram Čakam – 110

Suntažu pagasta bibliotēkā
18. – 31.oktobris
izstāde Aleksandram Čakam – 110

Ķeipenes pagasta bibliotēkā
1. - 31. oktobris. Tematiskais mēnesis
Annai Brigaderei – 150. (Erudīcijas
konkurss par A.Brigaderes biogrāfiju,
daiļradi. Darbošanās radošajās darbnīcās,
izstāde).
Literatūras izstādes
14. – 21. oktobris Rakstniekam
Anšlavam Eglītim – 105 (1906–1993)
24. – 28.oktobris
Aleksandram Čakam– 110 (1901–1950)
25. oktobris – 4. novembris Spāņu
izcelsmes franču gleznotājam Pablo
Pikaso (1881–1973) veltīta zīmējumu un
gleznu izstrāde (sadarbībā ar Ķeipenes
pamat-skolas skolēniem)

Krapes pagasta bibliotēkā
Literatūras izstādes
1. - 15.oktobris Ir skolotājam vienmēr
jābūt īstam... (L.Brīdaka ). Skolotāja tēls
dzejā un prozā .
1. - 30.oktobris ...ļauj, lai darbs tevi
māca.... (A.Brigadere). Rakstniecei Annai
Brigaderei - 150
15. - 30. oktobris ...miglā asaro logs...
Dzejniekam Aleksandram Čakam-110
17.oktobrī sieviešu klubiņa “Krapes
Vīgriezes” pirmā rudens tikšanās.

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 65035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
19. oktobrī plkst. 19.00
Kinofilma MONSIEUR TAURIŅŠ. Ieeja Ls 1
Ogresgala kapos 22.oktobrī plkst.16.00 SVECĪŠU VAKARS

12. novembrī
Ogres kultūras centra Deju zālē

28. oktobrī plkst. 19.00
Ogres Kultūras centra
Lielajā zālē

Albuma

Sapņi lido debesīs
prezentācija

Ogres jauno mūzikas grupu
atlases konkurss – skate
Anketas - www.okc.lv un OKC pie dežuranta. Iesniegt līdz 1. novembrim

Ogres pozitīvā hārdroka grupa COLT: Harijs Zariņš (ģitāra);
Kaspars Pļavnieks( bungas); Atis Ieviņš (vokāls);
Toms Veismanis (basģitāra); Rolands Majors (ģitāra).
Biļetes Ls 3
www.bilesuparadize.lv

Viesi: Aivars Brīze (Leģions); Egons Kronbergs (Skyforger);
Jānis Valters (Opus Pro); Dināra Rudāne (Rock 5);
džeza grupa Groove Ministry; deju studija Teixma.

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

