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Kultūras Ziņas
PA “Ogres novada kultūras centrs”

Viņas dzied kā eiliani

Kad es mūsu laikrakstos vai citos kultūras izdevumos lasu aprakstus par dažādiem kolēģu –
citu amatiermākslas kolektīvu koncertbraucieniem vai citām aktivitātēm, bieži pieķeru sevi pie
domas, kas ir tas spilgtākais šajos rakstos, kas saista manu interesi un paliek atmiņā, bet kas ir
nozīmīgs un būtisks tikai pašiem dalībniekiem? Droši vien, ka līdzīgi domā daudzi, tomēr
uzdrošināšos pastāstīt jums, mīļie lasītāji, kā mēs, Ogres Kultūras centra vokālā grupa Anima
Solla, esam iesākušas jauno radošo sezonu un ko plānojam šajā pusgadā.
Jāsāk ar to, ka tikko esam atgriezušās no Porto Torres (Sardīnija, Itālija), kur bijām uzaicinātas
dalībai XXVIII Starptautiskajā polifonās mūzikas festivālā Voci d'Europe (Eiropas balsis) kā
vienīgais kolektīvs no Latvijas. Pirms mums tur bijuši tikai jauniešu koris Balsis Inta Teterovska
vadībā un Airas Birziņas vadītais Rīgas Doma kora skolas meiteņu koris. Festivālam ļoti
interesants formāts – katru gadu tiek noteikta festivāla tēma (šogad tā bija – I canti del Proprium
missae), un gada laikā tiek organizētas koncertu sesijas. “Mūsu” sesijā (no 7. līdz 11.
septembridm) piedalījās Oksfordas koledžas jauniešu koris (Lielbritānija), vīru vokālā grupa
VIP no Drēzdenes (Vācija), jauktais koris Choeur des XVI no Bāzeles (Šveice) un itāļu koris
Coro Polifonico Turritano. Mēs bijām sagatavojuši 3 programmas – Svētajai Marijai veltītās
dziesmas (galvenokārt, latviešu komponistu), Ziemassvētku dziesmu programmu (Riharda
Dubras dziesmas ar latviešu dzejnieku tekstiem) un latviešu tautasdziesmu uzvedumu. Koncerti
notika vēsturiskajā un monumentālajā San Gavino bazilikā, kura ostas pilsētā Porto Torres
uzcelta 11. gadsimtā vietā, kur jau mūsu ēras sākumā ir bijušas sakrālas celtnes – baznīca ar izcilu
akustiku un gaišu auru. Dzīvojām Vidusjūras krastā un spriedām, kā lai apraksta to, ko redzam pa
logu, nekļūstot banālām un sentimentālām - tirkīzzilā un smaragdzaļā jūra, lielie baltie kuģi, kas
lepni ieslīd ostā, baltās buras pie apvāršņa un mazie, veiklie kuterīši piekrastē - nu nekādi nav
ietērpjams ikdienišķos, racionālos terminos. Un nakts peldes Vidusjūrā! Un spožā un karstā
saule! Un siltais, maigais vējš! Un saldās, nogatavojušās vīģes, kas prasīties prasījās tikt
noplūktas! Palikām pie tā – lai jau būtu jūsmīgi, tas galu galā nav nekāds kauns – būt
sentimentālam! Un kur tad vēl cilvēki! Sardīnieši ļoti atšķiras no tipiskiem itāļiem - viņiem ir
pašiem sava valoda, kurai vēl ir daudz dažādu izlokšņu. Tāpat kā latviešiem, arī Sardīnijā, katram
novadam vai ciematam ir savs atšķirīgs tautastērps, bagātas folkloras tradīcijas – gandrīz katrā
ciemā ir sava folkloras kopa. Ja drīkst tā salīdzināt, tad Sardīnija Itālijā ir kā Latgale Latvijā nabadzīgāka, bet sirsnīgāka, atvērtāka, tradīcijām bagātāka.
Jau pēc pirmā koncerta ātri ieguvām “zvaigžņu” statusu un tikām lutinātas uz nebēdu – gan
vadātas ar automašīnām uz norišu vietām, gan īpaši vestas ekskursijā uz Algero – vienu no
vēsturiskākajām Sardīnijas pilsētām, kura ilgu laiku bijusi piederīga Katalonijai (Spānija) un
kurā var dzirdēt kataloņu dialektu vēl šodien, gan īpaši apkalpotas restorānā - oficianti sacentās
par to, kurš šoreiz varēs apkalpot mūsu galdiņu un ēdienreizes noslēgumā cienāja mūs ar
brīnumgaršīgo vietējo liķieri „Mirto”...
Bet vislielāko komplimentu saņēmām pēc mūsu pirmā koncerta San Gavino bazilikā, kad kāda
apmeklētāja, Coro Polifonico Turritano dziedātāja, pēc koncerta, pērkot mūsu līdzatvestos
ierakstus, izsaucās: “Tas ir neiespējami! Viņas dzied kā eiliani (aliens - burtiskā tulkojumā –
citplanētieši)! Parastam cilvēkam tas nav iespējams!”
Festivāls pēdējos gados paplašinājis savu ģeogrāfiju, iekļaujot arī apkārtējās pilsētas, ciemus
un apdzīvotās vietas. Arī mēs izbaudījām neliela kalnu ciematiņa Bono viesmīlību – iedzīvotāju
sirsnību, pašvaldības uzmanību, vietājā kora apbrīnu un tradicionālo sardīniešu virtuvi kopīgajās
dzīvespriecīgajās vakariņās pēc koncerta. Tās ļoti līdzinās latviešu tradīcijām - labi paēst, visu
noskalot ar labu vīnu vai alu un tad sākt “dziesmu karus” – un nevis vienkārši vienbalsīgas galda
dziesmas, bet īstas daudzbalsīgas kora dziesmas a cappella! Šajos “karos” mēs ieguvām
neizšķirtu pret Bono jaukto kori, jo, par laimi, latviešu tautasdziesmu programmu zinājām no
galvas un tikai sardīniešu fiziskais pārspēks mūs piespieda samierināties ar neizšķirtu, jo
pulkstenis jau rādīja agru rīta stundu un mums nākamajā dienā bija atkal nopietns koncerts.
Grūtāk gāja Oksfordas jauniešiem, jo tie no galvas nemācēja neko, tā, ka bija jāpiekāpjas jau pašā
sākumā.
Festivāla noslēgumā ar mums tika ievadītas sarunas par iespējamo dalību festivālā nākamajos
gados – izrādās, ka apkārtējo pilsētu un ciemu iedzīvotāji, padzirdējuši par mūsu panākumiem
gan Porto Torres, gan Bono, izteikuši vēlēšanos mūs dzirdēt arī savās koncertzālēs. Ko lai saka –
patīkami, protams! Un kādēļ gan nebraukt atkal, ja festivāla nosacījumi ir tik vilinoši – pilnībā
apmaksāta uzturēšanās, daļēji nosegti ceļa izdevumi, labs koncertu menedžments, brīnišķīga
atmosfēra un fantastiski cilvēki!
Mārīte Puriņa, Anima Solla mākslinieciskā vadītāja
Par turpmākajām iecerēm nākamajā “Kultūras Ziņu” numurā

Ir tapis Ogres upes makets. Īpaša pateicība
interjera dizaina priekšmetu un vides
objektu projektētājam un izgatavotājam
SIA “Platpīrs” un tā vadītājam Gunāram
Platpīram. Uzņēmuma dāvātais sūknis
Upes maketā liek plūst īstai ūdens
straumei, kas izstādes apmeklētājiem
viegli ļauj iztēloties īstās Ogres plūdumu.
Iveta Ruskule,
Ogres Vēstures un mākslas muzeja
direktore

Galvenie kultūras veidotāji ir cilvēki
15. septembrī Rīgā (LU Lielajā aulā) notikusī konference “Kultūras attīstības tendences Latvijas
novados: tradīcijas, jaunievedumi un sadarbība” kopā pulcēja vairāk nekā 400 kultūras darbinieku
no visas valsts.
Tieši viņu lomu nacionālās identitātes stiprināšanā, konferenci atklājot, uzsvēra gan Ministru
prezidents Valdis Dombrovskis, gan kultūras ministre Sarmīte Ēlerte. Tika arī atgādināts, ka ļoti
būtiska ir kultūras centru loma, gatavojoties Dziesmu svētkiem. Tie ir jāstiprina kā mugurkauls, kas
notur mūsu valsts kultūru un mūsu nacionālo identitāti. Krīzes laikā ir nosargātas visas kultūras
institūcijas, bet tagad, valstij attīstoties un ekonomikai pieaugot, jādomā, kā pakāpeniski atjaunot
finansējumu kultūrai. Visi klātesošie arī dzirdēja, ka valsts nenoliedz savu parādu pašvaldībām –
dotācijas amatierkolektīvu vadītājiem. Līdzko būs iespēja, tā jāatjauno, lai nodrošinātu kvalitatīvu
kultūras dzīvi reģionos.
Rundāles pils direktors Imants Lancmanis uzsvēra: “Kultūra ir līdzdzīvošana, un radošums ir
visos cilvēkos. Lai gan šodien ir ļoti ērti būt pasīviem, tieši tagad, bez lieliem satricinājumiem, ir
nepieciešama garīgā Atmoda. Ideālisms, aizrautība un patriotisms ir kultūras dzinējspēks.”
Vislielāko konferences dalībnieku aktivitāti raisīja peneļdiskusija “21. gs. kultūras centrs:
kultūras nams, lielveikals vai...?” Rīgas, Daugavpils, Smiltenes, Kuldīgas, Līgatnes u. c. novadu
pārstāvju pieredze (dažās uzstāšanās minūtēs reglamentēta) ļāva no dažādiem redzespunktiem
palūkoties uz Latvijas kultūras dzīvē pašreiz aktuālo.
Un gan loģiskos, gan mazliet vai pat stipri naivos jautājumos un priekšlikumos, atbildēs un
skaidrojumos atkal un atkal skanēja jau ierastie vārdi: plānošana, budžets, līdzekļi... Jā, var,
protams, šobrīd (septembrī) pārmest Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centram (KNMC),
ka viņu dēļ kavējas novadu pašvaldību kultūras plānu un budžetu izstrāde nākamajam gadam (nav
zināmas centra organizētās skates un pasākumi), bet arī šajā plānošanas līmenī viss saistīts ar
budžetu. “2012. gada sarīkojumu plāns ir sagatavots un iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā,
taču tas ir budžeta plānošanas jautājums, un to var pieņemt tikai jaunā valdība,” precizēja KNMC
direktore Dace Melbārde. Viņa arī piebilda, ka gadu pirms Vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem ir
ļoti no svara zināt budžeta iespējas, jo pasākumu plānā nav reģionu skates vien. “Lai sagatavotu
2013. gada Dziesmu un deju svētkus, mūsu budžetam jāaug. Ja mūsu budžets nepalielinās, labākajā
gadījumā, varēsim piedāvāt kvalitatīvas skates, nevis visu pasākumu.”
Konferences dalībnieki diskutēja arī par kultūras pārvaldību pašvaldībās, un pieredzē dalījās
Zemgales plānošanas reģiona, Rīgas domes un Siguldas novada domes kultūras speciālisti. Tika
atgādinātas arī Eiropas Savienības piedāvātās iespējas kultūras dzīves dažādošanai, seno tradīciju
saglabāšanai un jaunu izkopšanai.
KNMC Dziesmu svētku nodaļas vadītāja Līga Ribicka iepazīstināja ar XXV Vispārējo latviešu
Dziesmu un XV Deju svētku norišu plāna projektu. Bet nodibinājuma “Rīga 2014” vadītāja Diāna
Čivle stāstīja par novadu iespējām iesaistīties projektā “Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta
2014”.
Konferences noslēgumā Dace Melbārde teica: “Mūsdienās galvenie kultūras veidotāji ir cilvēki,
nevis ēkas, infrastruktūra un iestādes. Sadarbība un partnerība ir izšķiroši nozīmīga pozitīvu
pārmaiņu panākšanai novados. Kultūras centrs mūsdienās var būt gan tautas mākslas māja, gan
vietējā opera, teātris un klubs vai radoša laboratorija, kurā dzimst jaunrade un notiek eksperimenti.
Tā ir mūžizglītības iespēja, sociālās līdzdalības un saskarsmes vieta vietējai kopienai, sabiedrības
integrācijas un starpkultūru sadarbības vieta.”
KNMC plāno informatīvus un izglītojošus seminārus reģionos, kur centra pārstāvji kopā ar
novadu kultūras dzīves vadītājiem risinātu konkrētā reģiona svarīgākos jautājumus. Top arī divi
nozīmīgi metodiski materiāli: “Ieteikumi pašvaldību kultūras centru darbībai” un “Ieteikumi tautas
mākslas kolektīvu darbībai.”
Inta Kārkliņa, žurnāliste

Aicinām ogrēniešus līdzdarboties Ogres upes vēstures apzināšanā!

Ogres Vēstures un mākslas muzejs aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties ne tikai izstādes
Upe. Tilti. Laipas. papildināšanā ar savu vēlējumu upei un kādu krastos atrastu oli, bet arī
nākt ar savām atmiņām un stāstiem par redzēto un piedzīvoto Ogres upes krastos. Izstādes
apmeklējumu papildinās Ogres upes klātbūtne video materiālā. Mūsu iecere ir pakāpeniski
šo video papildināt ar apmeklētāju atmiņu stāstiem, lai izstādes noslēgumā, kas iecerēts
26.novembrī, varētu visi vēlreiz sapulcēties un kopīgi apjaust tās Ogres upes bagātības,
kuras uzkrājuši mūsu pilsētas iedzīvotāju dzīvesstāsti un pieredze. Priecāsimies par ikvienu
stāstu – gan labi pārdomātu, pirms nāciena uz izstādi, gan tādu, kurš no atmiņām izniris
izstādes apskates laikā.
Ceturtdien, 6. oktobrī, plkst. 16.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks diskusija
par jau īstenotajiem un vēl iecerētajiem projektiem, kas skar Ogres upi. Ar tiem iepazīstinās
Ogres novada pašvaldības pārstāvji - pilsētas galvenais arhitekts Pēteris Zilberts, būvvaldes
vadītāja Maija Rinka, teritorijas plānotājs Uldis Apinis, Ogres novada priekšsēdētāja
vietnieks Egīls Helmanis un citi. Uz diskusiju aicināti arhitekti, vides speciālisti, ikviens
interesents.
Santa Šustere
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2011. gada septembris
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
“OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS”

2010.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
Aģentūras juridiskais statuss un struktūra
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres novada Kultūras centrs”,
reģ. Nr.90001669956, juridiskā adrese: Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001, izveidota
2004.gada 1.janvārī, reorganizējot Ogres pilsētas pašvaldības aģentūru “Ogres kultūras
centrs” un Ciemupes Tautas namu (2003.gada 20.novembra Ogres novada domes sēdes
protokols Nr.22; 26.§ “Par Ogres novada pašvaldības kultūras iestāžu reorganizāciju”), lai
īstenotu likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteikto pašvaldības autonomo funkciju: „5)
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts
kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.)”.
Pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” sastāvā ir trīs struktūrvienības:
Ogres Kultūras centrs,
Ogresgala Tautas nams,
Ciemupes Tautas nams.
Aģentūra ir pašvaldības institūcija, kas darbojas saskaņā ar Ogres novada domes
2003.gada 20.novembrī apstiprināto Nolikumu. Aģentūras darbības uzraudzību veic Ogres
novada dome.
Aģentūras darbu vada un organizē direktore, kas rīkojas saskaņā ar LR likumiem,
Ministru kabineta noteikumiem, Ogres novada domes lēmumiem, citiem normatīvajiem
aktiem, aģentūras Nolikumu un Pārvaldes līgumu.
Aģentūras funkcijas
Aģentūra veic šādas galvenās funkcijas:
· organizē, koordinē un nodrošina apstiprinātā budžeta ietvaros amatiermākslas kolektīvu
darbību; iesaista tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās norisēs; rūpējas par
kolektīvu māksliniecisko izaugsmi;
· organizē un koordinē profesionālās mākslas pieejamību iedzīvotājiem;
· organizē valsts un tradicionālos svētkus, informatīvus un izglītojošus pasākumus,
koncertus, izrādes, izstādes, atpūtas un izklaides pasākumus;
· sniedz konsultācijas, ieteikumus, praktisku palīdzību un pakalpojumus valsts un
pašvaldību iestādēm, nevalstiskām organizācijām, uzņēmumiem un citām juridiskām un
fiziskām personām par konkrētām kultūras norisēm;
· racionāli apsaimnieko aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības īpašumu, t.sk. trīs ēkas.
Iekšējās kontroles sistēma
Aģentūras iekšējās kontroles sistēma izveidota un funkcionē saskaņā ar finanšu
plānošanas, izdevumu kontroles un grāmatvedības uzskaites kārtību, kas nodrošina
aģentūras līdzekļu izmantošanas, materiālo vērtību saglabāšanas un saimnieciskās darbības
atbilstību LR likumdošanai un aģentūras Nolikumam.
Svarīgākie notikumi 2010.gadā
· Ogres novada pašvaldība realizēja Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklātā konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” projekta 2
(divas) daļas - Ogresgala Tautas nama rekonstrukciju par LVL 90894.04 (deviņdesmit
tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri lati un 04 santīmi) un Ogres Kultūras centra ēkas
vienkāršoto renovāciju un pasažieru lifta izbūvi par LVL 537273.32 (pieci simti trīsdesmit
septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs lati un 32 santīmi).
· Tika izstrādāti tehniskie projekti Ogres Kultūras centra ēkas ārējam apgaismojumam un
zibens aizsardzībai, kā arī Ogres Kultūras centra ēkas renovācijai (kravas pacēlāja izbūvei,
elektroapgādes uzskaites iekārtu rekonstrukcijai un skatuves grīdas renovācijai).
· Par piešķirto papildus finansējumu LVL 100881 (viens simts tūkstotis astoņi simti
astoņdesmit viens lats 00 santīmi) rudenī tika uzsākta (kravas pacēlāja izbūve,
elektroapgādes uzskaites iekārtu rekonstrukcija un skatuves grīdas renovācija).
· Par piešķirto papildus finansējumu LVL 10000 (desmit tūkstoši lati 00 santīmi) tika
sagatavots projekts Ogres Kultūras centra ēkas lietus ūdens savākšanas sistēmas posma
pārbūvei un tika veikti papildus būvdarbi (pandusu pārbūve, noteku nomaiņa, lielo kāpņu
margu augšmalu apdare ar skārdu).
· X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos piedalījās Ogres KC bērnu deju
kolektīva “Pīlādzītis” 5 grupas ar 100 dalībniekiem un Ogresgala TN bērnu deju kolektīva
“Ābolēni” 4 grupas ar 80 dalībniekiem. “Pīlādzīša” 2 (divas) grupas - 1.klases un 7.-9.klašu
deju kolektīvi - ieguva skatē 1.pakāpes diplomu, bet 3 (trīs) grupas - 2.klases, 3.-4.klašu un
5.-6.klašu deju kolektīvi - ieguva laureāta nosaukumu. “Ābolēnu” 4 (četras) grupas - 1.2.klašu, 3.-4.klašu, 5.-6.klašu un 7.-9.klašu deju kolektīvi - ieguva 1.pakāpes dipolmu.
· Samazinātā finansējuma dēļ nebija iespējams organizēt Ogres Mūzikas svētkus.
· 2010.gada 3.jūlijā tika rīkota Emīla Dārziņa mūzikas diena Ogresgala „Kārļos”.
· Aģentūra atbalstīja biedrības “Ogresgalieši” projektu “Mēs Ogresgalam” ELFLA atklātā
projektu iesniegumu konkursa pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātes
“Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem” rīcībā “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai
izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai” ar līdzfinansējumu LVL 1034,00 (viens tūkstotis
trīsdesmit četri lati 00 santīmi) speciālā grīdas seguma un skaņu aparatūras iegādei.
· Ogres Kultūras centrā notika 255 pasākumi (120 pašu rīkotie un 135 citu rīkotie), kuros
piedalījās 55369 apmeklētāji un dalībnieki.
· Ogresgala Tautas namā notika 38 pasākumi (27 pašu rīkotie un 11 citu rīkotie), kuros
piedalījās 6224 apmeklētāji un dalībnieki.
· Ciemupes Tautas namā notika 27 pasākumi (16 pašu rīkotie un 11 citu rīkotie), kuros
piedalījās 1911 apmeklētāji un dalībnieki.
· Ogres Kultūras centrā darbojās 35 amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas ar 1085
dalībniekiem, kas piedalījās 236 norisēs.
· Ogresgala Tautas namā darbojās 6 amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas ar 192
dalībniekiem, kas piedalījās 21 norisē.
· Ciemupes Tautas namā darbojās 5 amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas ar 56
dalībniekiem, kas piedalījās 11 norisēs.
Prognozes un plāni 2011.gadam
· Turpināsim plānotu, līdzsvarotu, nepārtrauktu visu aģentūras funkciju izpildi, t.sk.
koncertu, izrāžu, izstāžu, izklaides pasākumu u.c. norišu rīkošanu, atbilstoši 2011.gada
budžetam, iedzīvotāju interesēm un maksātspējai; atbalstīsim un veicināsim
amatiermākslas kolektīvu darbību, nodrošināsim profesionālās mākslas pieejamību
iedzīvotājiem, u.c.
· Jāatjauno Ogres Mūzikas svētku tradīcija.
· Ogres Kultūras centra kori gatavosies Rīgas 810.jubilejas Dziesmu svētkiem.
· Pabeigt kravas pacēlāja izbūvi, elektroapgādes uzskaites iekārtu rekonstrukciju un
skatuves grīdas renovāciju.
· Lai nodrošinātu Ogres Kultūras centra telpās siltumu atbilstoši to izmantošanas mērķim,
nepieciešams veikt siltummezglu rekonstrukciju.
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2010. gada publiskā pārskata turpinājums nākamajā “Kultūras Ziņu” numurā.
Ligita Zadvinska,
PA “Ogres novada Kultūras centrs” direktore
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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

Ogres Mākslas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 11
Informācija: tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@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.
..

27. septembrī plkst. 19.00 Mazajā zālē Pasaulslavenā basbaritona EGILA SILIŅA
solokoncerts Skaistākās Franča Šūberta solodziesmas. Biļešu cena Ls 7
.

1. oktobrī plkst. 17.00 Lielajā zālē Ogres Tautas teātra pirmizrāde. Džeims Goldmens.
LAUVA ZIEMĀ. Biļešu cena Ls 2
.

5. oktobrī plkst. 19.00 Mazajā zālē sarīkojums DIEVS.DABA.DARBS. Anna Brigadere
21. gadsimtā. Piedalās: filoloģe un filozofe Skaidrīte Lasmane, Annas Brigaderes
memoriālā muzeja “Sprīdīši” vadītāja Rasma Rapa, aktrise Ārija Stūrniece, sieviešu koris
Rasa, mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa. Biļešu cena Ls 3,00, skolēniem, pensionāriem Ls 1,50.
.

8. oktobrī no plkst. 9.00 laukumā aiz Ogres Kultūras centra RUDENS GADATIRGUS.
Tirgotājiem pieteikšanās no 26. septembra līdz 6. oktobrim. Anketas www.okc.lv
.

8. oktobrī plkst. 17.00 Mazajā zālē Cēsu Pils kora koncerts LATVIJA CAURI GADA
LAIKIEM. Mākslinieciskā vadītāja Marika Austruma, diriģente Evita Konuša. Cēsu Pils
koris aicina klausītājus muzikālā ceļojumā pa mūsu dzimteni Latviju, kurā, izskanot
latviešu komponistu kora dziesmu pērlēm, vienlaikus izdzīvosim dabas un cilvēka
gadskārtu ritumu, ieklausoties izcilo literātu Jāņa Jaunsudrabiņa un Kārļa Skalbes prozā.
Koncerta otrajā daļā ielūkosimies meža valstībā, kur neiztiksim bez pārsteigumiem.
Cēsu Pils koris ir dibināts 1995.gadā. Savas spējas koris regulāri apliecina ikgadējās koru
skatēs, 2008.gadā izcīnot tiesības piedalīties koru karu finālā un sasniedzot 11.labāko
rezultātu Latvijā. Koris sekmīgi piedalījies arī starptautiskos kora mūzikas notikumos,
piemēram, “Florilege Vocal de Tours” Francijā, koru konkursā Tallinā un citos. Cēsu Pils
kora repertuārā ir skaņdarbi no renesanses līdz mūsdienām. Biļešu cena Ls 1
.

9. oktobrī plkst.12.00 Lielajā zālē Valmieras teātra muzikāla izrāde TĀLTĀLĀ MEŽA
VARONIS. Piedzīvojumu pilns stāsts, par to, kā Šrekam jāatgūst mīļotā Fiona, uz kuru
savas tiesības ir izteicis arī kaimiņu zemes princis Negantais Hugo. Taču Hugo ir viltīgs, pat
ļoti viltīgs, un notiek sīva sacensība visas izrādes garumā. Protams, Šrekam daudz palīdz
viņa vecais draugs Ēzelītis. Biļešu iepriekšpārdošana, cena Ls 2 (no 3 gadu vecuma)
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
23.oktobrī plkst. 16.00 Lielajā zālē
Kinofilma TAURIŅA KUNGS. Režisors: Aleksandrs Hāns. Lomās: Gundars Āboliņš,
Markus Boestfleisch, Angelina Noa, Masha Maskina, 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 Ogres Kultūras centra pūtēju orķestra HORIZONTS
diriģentam Vilim Kokamegi 65 gadu dzīves un 40 gadu darba jubileja kopā ar Horizontu.
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

.Līdz 30.septembrim vēl var paspēt apskatīt bērnu zaļās prakses labāko darbu izstādi
VĒL, VĒL VASARA
Desmit jūnija dienās pie dažādiem skolotājiem zīmētie un gleznotie darbi dabā.
Izstāde atvērta katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00, svētdienās slēgta. Ieeja brīva.
3. - 21.oktobris Izstāde Mana tante reiz' bij' jauna
Izstāde iepazīstina ar OMS skolotājas Māras Mārtiņjānes Kašes tantes - Velgas Aijas
Podiņas (1933-2011) jaunības dienu darbiem. Velga Aija Podiņa bija arhitekte, un izstādē
būs darbi pamatā no studiju laikiem- zīmējumi un akvareļi, dabas studijas un arī kāds
rasējums.

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Ogrē, Brīvības ielā 35
Informācija: tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
Izstāde
26.septembris - 10.oktobris Andrejam Pumpuram – 170.

Bibliotēka aicina mazos lasītājus
Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst.11.00 gaidām pie mums pirmsskolas vecuma
bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu.
Kopīgi apskatīsim grāmatas, ko piedāvā bibliotēka, iepazīsimies ar pasauli, kādu to redz
rakstnieki, mākslinieki un animācijas meistari. Zīmēsim un krāsosim pasaku varoņus. Ar
grāmatu palīdzību ielūkosimies dzīvnieku, putnu un augu valstībā.
30. septembrī plkst. 11.00 gaidām uz pirmo tikšanos Ogres Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas lasītavā. Nodarbības ir bezmaksas.
Aija Žilvinska,
Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 65035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
29.septembrī plkst. 11.00 muzikāls uzvedums bērniem 4 GADALAIKI VIENĀ
DIENĀ AR CIEMIŅIEM NO BURBUĻCIEMA. Biļešu cena Ls 0,70

Ķeipenes pagasta bibliotēkā izstādes
26.septembris – 7.oktobris Režisoram Jānim Streičam – 75

Lauberes Kultūras namā
Informācija: tālr.: 65037321; e-pasts: valdapluge@inbox.lv
Amatiermākslas kolektīvi uzsāk sezonu
Aicinām pieteikties jaunus dalībniekus - dziedātgribētājus, teātra spēlētājus un visus,
kas grib iemācīties aust !
5.oktobrī 17.00 Sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Inese Nereta
6.oktobrī 20.00 Dramatiskais pulciņš, vadītāja Vineta Kazeka
16.00 Audēju kopa Noskaņa, vadītāja Valda Plūģe
Līdz 1.oktobrim, lūdzu, pieteikties interesentus, kas vēlas apgūt sporta dejas.
8.oktobrī plkst.18.00 Taurupes amatierteātra izrāde Ādolfs Alunāns MŪSU POKĀLS

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
1. oktobrī no plkst. 9.00 Suntažu estrādes parkā RUDENS GADATIRGUS.
21.00 Suntažu Kultūras namā RUDENS BALLE ar grupu Jūrkant. Ieeja Ls 5
7. oktobrī plkst 19.00 amatiermākslas kolektīvu sezonas atklāšanas pasākums.

Taurupes Tautas namā
Biļešu cena Ls 2

Informācija: nellija@taurupe.lv
30.septembrī plkst. 14.00 Senioru Rudens balle
Gaidām jaunus dalībniekus!
13. septembrī atsākušās aerobikas nodarbības.
19. septembrī mēģinājumus atsācis deju kolektīvs.

Ciemupes kapos 8.oktobrī plkst.17.00 SVECĪŠU VAKARS
Koncepcijas autore Ligita Zadvinska, tālr.: 26543512. Tekstu redaktore Elita Priedīte, tālr.: 65020967, e-pasts: elita.priedite@okc.lv. makets - Ilga Eglīte. Tirāža 12000 eks.

