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Baznīcas iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701 

PASĀKUMI APRĪLIS 2019. gads 

Plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi! 

DOBELES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ, Baznīcas iela 6, Informācija Lelde Klusa, Tālr. 26673650 

2. aprīlī plkst. 10.00 Auces, Dobeles un Tērvetes novada bērnu deju kolektīvu deju skate, 

gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem. Ieeja bez maksas. 

6. aprīlī  plkst. 19.00 Jauktā kora “Septiņi sapņi” 7 gadu jubilejas  koncerts “Piezīmes par sapņiem”.  

Biļetes Biļešu  Paradīzes un Dobeles pilsētas kultūras nama kasēs. Biļešu cena EUR 3,00 

2011. gada rudenī uz mēģinājumu diriģenta Raimonda Bulmera vadībā sanāca kopā 

pirmie septiņi dziedātgribētāji. Pirmais mēģinājums tika aizvadīts, dziedot Imanta Kalniņa 

dziesmu “Septiņi sapņi”. Kopš tā laika koris ir audzis skaitā, pieredzē un spējās. “Šo gadu laikā 

sakrājies daudz pierakstu par korī piedzīvoto,” stāsta kora dalībnieki, turpinot “Atmiņas ir kā 

nospiedumi jūras smiltīs, kas laikam ejot izgaist. Tāpēc mēs gribam ar tām dalīties, lai šīs 

sajūtas no jauna uzjundītu.” 

Diriģents Raimonds Bulmers ar savu kori koncertā klausītājiem piedāvās repertuāru, kas 

kļuvis mīļš un tuvs daudzu gadu laikā. Koncertā būs iespēja dzirdēt gan dziesmas no Dziesmu 

svētku repertuāra, gan Imanta Kalniņa un Jāņa Petera dziesmas. Koncertu bagātinās “Smilšu 

kino” mākslinieku animācijas, kas kora nozīmīgākās atmiņas vizualizēs skaistās smilšu gleznās. 

Koncertā varēs baudīt arī pasaules un Latvijas kino klasikas melodijas, ko izpildīs stīgu un 

taustiņu instrumentālais trio “Artisti”. 

 Savās atmiņās par kora vēsturi, kas gadu gaitā piefiksētas piezīmju kladēs, dalīsies 

paši koristi un diriģents. “Septiņi sapņi” aicina savus draugus, sekotājus un interesentus atzīmēt 

šo simbolisko notikumu un izbaudīt daudzpusīgo koncertu. Pēc koncerta notiks kora un diriģenta 

publiskā apsveikšana. 

7. aprīlī plkst. 14.00 Valmieras kino studijas muzikāla  izrāde bērniem “Trīs sivēntiņi un 

vilks”. Biļetes Biļešu  Paradīzes un Dobeles pilsētas kultūras nama kasēs. 

Izrāde ir nevien dzīvu un profesionālu aktieru izrāde, bet gan arī pamācoša, dažādiem 

vecumiem saistoša un organiska izrāde, ar patīkamu un jēgpilnu scenāriju un radošu 

scenogrāfiju, lai bērni varētu attīstīt savu fantāziju un atmiņu par to, kāda ir patiesā pasakas 

būtība. Šis stāsts ir par draudzību un tās vērtībām, ka labais ir un paliek labais. Aktieri: Ivars 

Šterns, Marģers Eglinskis, Terēze Lasmane, Krišjānis Salmiņš. Režisors: Krišjānis Salmiņš. 

Scenogrāfs, kostīmu mākslinieks - Imants Strads. Aranžija: Emīls Zilberts. 

 

13. aprīlī plkst. 19.00 Uzlūdz Kungi. Koncerts “DZIMTAI ZEMEI”. Koncertprogrammas garums - 2h ar 

starpbrīdi. Biļetes Biļešu  Paradīzes un Dobeles pilsētas kultūras nama kasēs. Biļešu cena EUR 10,00; 
EUR 12,00 Darbosies bufete. 

Uzlūdz Kungi - Guntis Skrastiņš, Artis Robežnieks, Andris Skuja, Žoržs Siksna, Dainis 

Porgants, izcilais saksofona virtuozs Raivo Stašans un komponists Gaitis Lazdāns. Jaunā 

koncertprogramma " DZIMTAI ZEMEI " klausītājus priecēs ar lielisku mūziku, labu humoru 

un pārsteigumiem kolosālā atmosfērā! Šie būs svētki gan klausītajiem, gan arī pašiem 

māksliniekiem, jo koncertapvienība KUNGI prezentēs savu jauno albumu, kurš noteikti būs 

pieejams arī koncertu norises vietās. Jāpiemin, ka albums “DZIMTAI ZEMEI” tika izvirzīts 



Zelta Mikrofona Gada Balvai nominācijā  labākais šlāgermūzikas albums! Jaunajā diskā ir 

iekļautas ne tikai mākslinieku solo dziesmas, bet arī kopīgi izpildītās - "Dzimtai Zemei", "Mūsu 

Sirdis Pieder Jums', "Ar Tevi Vien" u.c. Jaunajā koncertprogrammā skanēs skaistākās dziesmas 

par Latviju, būs pirmatskaņojumi no jaunā albuma un instrumentāli skaņdarbi no saksofonista 

Raivo Stašāna topošā diska, kā arī sen nedzirdēti hiti. Par koncertprogrammas muzikālo daļu un 

dziesmu aranžijām rūpēsies komponists Gaitis Lazdāns. 

 

26. aprīlī plkst. 19.00 Andra Baltača koncertstāsts “Es būšu klāt ...”. Biļetes Biļešu  Paradīzes 

un Dobeles pilsētas kultūras nama kasēs. Biļešu cena EUR 7,00; EUR 9,00 Darbosies bufete. 

Ar jaunu dziesmu un arī dzejas programmu “Es būšu klāt…” dodas mūziķis, solists un dziesmu 

autors Andris Baltacis. Pārlapot dzejas un dziesmu krājumus Andri rosināja 2018. gadā 

koncertprogrammā “Dzīves motīvs’’ svinētā 50 gadu jubileja un uz skatuves ar dažādiem mūzikas 

kolektīviem pavadītie 30 gadi. Ne visas dziesmas un dzejas rindas šajā laikā ir izskanējušas publikai, un 

šis krājums ir pietiekami bagāts, lai izaugtu koncertstāstā.  

Koncertā skanēs Andra paša sacerētās jaunās dziesmas un dzejas rindas, kā arī jau zināmās un 

tautā iemīļotās melodijas. Uz skatuves šo koncertstāstu kopā ar Andri veidos mūziķis Aldis Kise. 

Programma ļaus kopā ar klausītājiem ceļot pa dzīves līnijām gan dzejā, gan dziesmās, ļauties 

pavasarīgam vieglumam un arīdzan smeldzīgām pārdomām. 

27. aprīlī plkst. 16.00 Austrumu un eksotisko deju koncerts “Zīda ceļš”.  Biļetes Biļešu  Paradīzes un 

Dobeles pilsētas kultūras nama kasēs. Biļešu cena EUR 3,00 Koncertu rīko deju grupa Sanara  no 

Dobeles.  

DOBELES AMATU MĀJĀ, Baznīcas iela 8, Informācija Airita Tama, Tālr. 22049477 

6. aprīlī no plkst. 10.00 Tradicionālo prasmju skola “Satiec savu meistaru”, praktiskās nodarbības 

– mauči un pītas jostas, prievītes. Nodarbības vada: V. Šubina /TLMS “Avots”/ un A. Kārkla. 

Nodarbības bez maksas. 

 

13. aprīlī plkst. 11.00 Pērļošanas nodarbība – peijota pinums, shēmas. Nodarbību vada L. 

Baltrušuna.  Maksas nodarbība. 

27. aprīlī plkst. 11.00 Pērļošana stellēs. Nodarbību vada M. Gavare /TLMS “Avots”/ . Maksas 

nodarbība. 

2.,9.,16.,23.,30. aprīlī 12.00 – 15.00 keramikas nodarbības kopā ar keramiķi Dainu Petteri. 

Nodarbības – bez maksas. 

3.,10.,17.,24. aprīlī adīšanas nodarbības kopā ar TLMS “Avots” adītājām. Nodarbības – bez 

maksas. 

5.,12.,19.,26. aprīlī un 3. maijā 15.00 – 18.00 Spēļu diena. 

vēsturiskais Tirgus laukums 

21. aprīlī no plkst. 11.30 LIELDIENAS DOBELĒ. Bezmaksas pasākums. Informācija Rihards 

Gāle,  Tālr. 28341409 

Pasākumā- Trušu pilsētiņa, muzikāla programma, šūpošanās, darbošanās un vēdera  prieki,  

27. aprīlī no plkst. 10.00 JURĢU GADATIRGUS. Informācija Airita Tama, Tālr. 22049477 

Dobeles Atbrīvošanas piemineklis 

4. maijs 13.00 Baltā galdauta svētki. Informācija Linda Rēdliha, tālr. 25488434 

Informāciju apkopoja un sagatavoja: Lelde Klusa Dobeles pilsētas kultūras nama direktore 

T. +371 26673650,  lelde.klusa@dobele.lv www.kulturadobele.lv 

mailto:lelde.klusa@dobele.lv
http://www.kulturadobele.lv/

