
B i B l i o g r ā f i s k a i s  r ā d ī tā j s 

Rīga, 2017

R ī g a s  C e n t R ā l ā  b i b l i ot ē k a

kUltŪRas Pils
V E f



REDKOLĒĢIJa

Dzidra Šmita (RCB direktore)

Doloresa Veilande (RCB direktora vietniece)

Ilona Vanadziņa (RD IKSD Kultūras iestāžu un 
amatiermākslas nodaļas vadītāja vietniece)

Sastādītāja Zinta Geršmane

Redaktore Agra Turlaja

Korektore Zinta Geršmane

Māksliniece Daiga Brinkmane

Vizualizācijas SIA GRAFX

Iespiests tipogrāfijā SIa „Veiters korporācija”

ISBN 978-9934-8714-0-5

© Rīgas Centrālā bibliotēka

016:304(474.3)
Ve 120



satura rādītājs

Ženija Katkovska. atskats VEF Kultūras pils vēsturē  4

Liene Kubiļus. VEF Kultūras pils pēc rekonstrukcijas  10

Priekšvārds bibliogrāfiskajam rādītājam  13

VEF Kultūras pils – lielākais kultūras un   17
amatiermākslas centrs Latvijā

VEF Kultūras pils – arhitektūras piemineklis  23

Daudzveidīgā darbība VEF Kultūras pilī  30

VEF Kultūras pils darbinieki  38

VEF Kultūras pils radošie kolektīvi  43
Kori  45
Vokālās studijas  58
Deju kolektīvi  73
Tautas lietišķās mākslas studijas  103
Tautas tēlotājas mākslas studijas  108
Fotostudija, fotoklubs un kinoamatieru studija  115
Instrumentālie ansambļi  125
amatieru teātri  132
Senioru kluba kolektīvi  146

VEF muzejs  152

VEF Kultūras pils darbinieku apbalvojumi  154

Personu rādītājs  158

Bibliogrāfiskajā rādītājā ietverto periodisko  165
izdevumu ISSN numuri



4

Pils… VEF Kultūras pils. Skaistā, majestātiskā celtne Ropažu (ag-
rāk Jurija gagarina) ielas sākumā celta pēc Nikolaja Semencova pro-
jekta (inženieris Ilmārs Placis) un atklāta 1960. gada 1. martā. „VEF 
Kultūras pils ir neoeklektiskā „sociālistiskā reālisma” paraugs (..) 
salīdzinot ar Maskavas, Ļeņingradas u. c. Padomju Savienības pilsē-
tu 50. gadu „sociālistiskā reālisma šedevriem”, tai tomēr raksturīga 
daudz atturīgāka, konkrētajai funkcijai atbilstošāka klasisko formu 
interpretācija un dekora elementu izmantošana. To nosaka gan no 
pirmskara laikiem mantotā spēcīgā tautas arhitektūras un mākslas 
tradīciju, gan arī tolaiku izkoptās neoeklektisma būvmākslas ietek-
me (..) Vēl šodien tādi interjera elementi kā lustras, kāpņu margas, 
ornamentālās joslas un plafoni šajās ēkās pārsteidz ar savu bagāto 
zīmējumu un augsto amatnieciskā izpildījuma līmeni.” (Krastiņš J., 
Strautmanis I., Dripe J. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdie-
nām. Rīga, 1998, 189.-190. lpp.)

ŽENIJA KATKOVSKA  
VEF Kultūras pils direktore 
no 1992. līdz 2016. gadam

atskats 
VEf kultŪras 
Pils VĒsturĒ

Foto no personīgā arhīva
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Kultūras pils pirmajā stāvā galveno daļu aizņem Lielā skatītāju 
zāle ar 502 vietām parterā un 338 vietām balkonā. Koncertiem, sa-
viesīgiem pasākumiem, deju konkursiem, semināriem, lekcijām, 
kongresiem u.  tml. pasākumiem izmantojama arī Kamerzāle, kurā 
ir neliela skatuve un iespējams izvietot 300–400 sēdvietu. Maksimāli 
intensīvi un racionāli izmantojot telpas, Kultūras pils kolektīvs jau 
kopš darbības pirmsākumiem ir tiecies uz darbības daudzveidību, 
augstu kvalitāti un starpnacionālā dialoga veidošanu.

VEF Kultūras pils vienmēr bijusi Latvijas lielākā kultūras iestā-
de ar daudziem mākslinieciskiem kolektīviem un studijām. Kolek-
tīvos, ansambļos un pulciņos darbojas apmēram 3000 dalībnieku 
vecumā no 3 līdz 80 gadiem. Kultūras pils lepojas ar radošiem un 
daudzveidīgiem mākslinieciskajiem kolektīviem, augsti profesionālu 
mākslinieku un pedagogu darbu, sasniegumiem skatēs, konkursos 
un starptautiskos festivālos. Latvijas Dziesmu un deju svētkos pieda-
lās 25 Kultūras pils kolektīvi – svētku gājienā mūsu kolonā brīnišķī-
gos tautas tērpos soļo vairāk nekā 2000 dalībnieku. Tas ir lepnums, 
prieks un unikāla kopības izjūta!

VEF Kultūras pils mākslinieciskie kolektīvi regulāri rīko kon-
certus (ik gadu vairākus veltot labdarībai), godā valsts svētkus un 
gadskārtu ieražu svinēšanas tradīcijas. Kultūras pils telpās notiek 
visu Rīgas skolu deju kolektīvu skates un konkursi, semināri kolek-
tīvu vadītājiem un pedagogiem, sieviešu senioru koru sadziedāšanās 
un skates. Ikgadējo pasākumu skaitā ir Rīgas amatierteātru festivāls 
„Rīga spēlē teātri” un visu pilsētas tēlotājmākslas studiju izstāde 
Mākslas dienās.   

VEF Kultūras pilī savas spējas rādījuši ne vien Rīgas un pārē-
jo Latvijas pilsētu amatierkolektīvi un ansambļi, bet arī citu val-
stu mākslinieki. apmeklētāji te tikušies ar daudziem pazīstamiem 
mākslas meistariem. Savulaik Lielajā zālē nedēļu agrāk nekā pil-
sētas kinoteātros notika jauno kinofilmu pirmizrādes. Brīvības 
(agrāk Ļeņina) ielā, iepretim fabrikai, uzņēmumam bija pat savs 
kinoteātris ar 200 vietām.
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Pagājušā gadsimta 70. gados VEF Kultūras pilij bija savs estrādes 
orķestris, ko vadīja aldis amoliņš, vēlāk Jānis Sildegs. Bija izveidots 
arī estrādes dziesmu ansamblis „Uz Spīdolas viļņa”, kuru trīs gadus 
vadīja aleksandrs Kublinskis. abi kolektīvi aktīvi koncertēja visā 
Latvijā, it īpaši vasarās, brīvdabas estrādēs. 

No 1978. gada līdz laikam, kamēr pils atradās rūpnīcas paspārnē, 
tās nosaukums bija VEF Kultūras un tehnikas pils, jo Kultūras pils 
telpās tika prezentēti un izstādīti visi jaunākie tehnoloģiskie sasnie-
gumi. Pilī darbojās piecas nodaļas:

Tautas mākslinieciskās jaunrades nodaļa (vad. Ida Ieviņa, māksli-
nieciskais vad. alberts Kalniņš);

Kultūras masu darba nodaļa, kas rīkoja lekcijas, pārrunas, dis-
putus, mutvārdu žurnālus, atpūtas vakarus un tikšanās (vad. Vanda 
Kalniņa). Pasākumi notika ne tikai Kultūras pilī, bet arī rūpnīcā;

Nodaļa darbam ar bērniem un pusaudžiem (vad. aina Nikola-
jenko);

Zinātniski tehniskās propagandas nodaļa, kuras pārziņā atradās 
Novatoru klubs (vad. Vitālijs Kačkalda) un VEF muzejs (vad. Ženija 
Katkovska);

atpūtas organizēšanas nodaļa (vad. Larisa Fedina).
Nodaļu aktīvo darbību uzskatāmi apliecina skaitļi: Kultūras pili ik 

gadu apmeklēja ap pusotra miljona cilvēku! Vairāk nekā 50 māksli-
nieciskās pašdarbības kolektīvos, pulciņos un studijās darbojās pāri 
par 2300 dalībnieku. Detalizētāka informācija par atsevišķu kolek-
tīvu darbības vēsturi un dalībniekiem atrodama bibliogrāfiskajā rā-
dītājā. Kopš 1964. gada pils darbu vērtēja Mākslinieciskā padome, 
kuras pirmā priekšsēdētāja bija izcilā latviešu aktrise Vija artmane. 
Padomē darbojušies tādi ievērojami kultūras dzīves pārstāvji kā kor-
diriģenti Jānis Dūmiņš, Edgars Račevskis, aktieri Juris Lejaskalns, 
Rita Zelmene u. c.

Ikvienam ražošanas apvienības VEF darbiniekam bija iespēja pēc 
darbā pavadītas dienas interesanti un lietderīgi izmantot brīvo laiku 
un attīstīt talantus savā Kultūras pilī. Uzņēmums bez savas Kultūras 
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pils nebija iedomājams – tā bija šī kolektīva neatņemama sastāvda-
ļa. Te tika gādāts ne tikai par pieaugušajiem, bet arī par vefiešu un 
apkārtējo mikrorajonu bērniem. 21 bērnu un pusaudžu mākslinie-
ciskās un tehniskās jaunrades kolektīvā bija iesaistījušies ap 800 da-
lībnieku. Bērnu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ik gadu saga-
tavoja interesantas Jaungada eglīšu programmas, un šos sarīkojumus 
pilī apmeklēja ap 50 tūkstošiem bērnu. Bija izveidoti cieši kontakti 
ar piecām rajona skolām. Ievērojot bērnu vecumu, tika organizēti 
jaukti interešu klubi. aktīvi darbojās klubs „Kāpēcītis”, kā arī pašu 
mazāko bērnu klubs „Zīlīte”. Plaši pazīstams bija klubs „apvārsnis” 
un vecāko klašu audzēkņiem domātais „Optimists”, notika lekciju 
cikli „Ievērojamu cilvēku dzīve” un „Cilvēks un likums”, bērnu vecā-
kiem – lektorijs „audzinātājs”. Skolu brīvlaikos bērniem un jaunie-
šiem tika rīkota grāmatu un mūzikas nedēļa, kurā aktīvi iesaistījās 
arī VEF bibliotēka. 

Kultūras pilī ik gadu tika organizēti meistarvakari, cehu vakari, 
darba veterānu sarīkojumi, ķīmiķu, tehnologu un jauno vefiešu „lie-
tišķās spēles”. Tie bija konkursi profesionālajās zināšanās, apvienoti 
ar māksliniecisko programmu un atpūtu. gan Novatoru klubā un 
VEF vēstures muzejā, gan pašā apvienībā tika rīkotas jauno speciā-
listu tikšanās ar uzņēmuma ievērojamākajiem izgudrotājiem un ra-
cionalizatoriem.  

Kultūras pils kolektīvu meistarība un ieguldījums kultūras vērtī-
bu krātuvē ir ticis novērtēts – par augstu māksliniecisko meistarību 
12 kolektīviem piešķirts prestižais Tautas kolektīva nosaukums. To 
saņēmuši:  jauniešu koris „Rīga”, deju ansamblis „Rotaļa”, ansamblis 
„Rīgas pantomīma” (pirmais šī žanra kolektīvs Latvijā), VEF Tautas 
teātris, bērnu deju ansamblis „Zelta sietiņš”, plašu popularitāti iegu-
vušās lietišķās un tēlotājas mākslas studijas „Saule”, „Varavīksne” un 
„Doma”, kā arī Tautas kinostudija, Tautas fotostudija, sarīkojumu 
deju kolektīvs „Dzintars” un vijolnieku ansamblis „Kantilēna”. gadu 
gaitā gan Kultūras pils kopumā, gan daudzi tās darbinieki saņēmuši 
nozīmīgus valdības apbalvojumus.
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No 1960. līdz 1992. gadam Kultūras pils saimniecisko darbību, 
materiāli tehnisko bāzi, apkalpojošā un tehniskā personāla atalgoju-
mu nodrošināja ražošanas apvienība VEF. administrācijas un māks-
liniecisko kolektīvu vadītāju darbu apmaksāja arodbiedrība. Līdz ar 
valsts neatkarības atgūšanu 90. gados visus lielos uzņēmumus, arī 
VEF, skāra pārmaiņas. Uzņēmums tika pārstrukturizēts un faktiski 
likvidēts. Pašlaik VEF nosaukums kā vēsturiska liecība iemūžināts 
vien Kultūras pils nosaukumā un VEF vēstures muzejā savāktajos 
materiālos.  

No 1992. līdz 2002. gadam Kultūras pils darbojās lielākoties pašfi-
nansējuma apstākļos, Rīgas Kultūras pārvalde daļēji apmaksāja tikai 
kolektīvu pedagogu algas un atsevišķus kultūras pasākumus. Desmit 
gadi bija ļoti liels pārbaudījums pils darbiniekiem, kuri strādāja bez 
materiālā atbalsta. No 2002. gada 29. janvāra Kultūras pils atrodas 
Rīgas domes Izglītības, kutūras un sporta departamenta pakļautībā 
ar nodrošinātu finansējumu, kurā ietilpst kolektīvu māksliniecisko 
vadītāju, pedagogu un diriģentu (kopā 75 cilvēki) algas un lielu kul-
tūras pasākumu apmaksa. aptuveni pusi nepieciešamā finansējuma 
pils kolektīvs nopelna ar koncertiem, telpu īri un citu kolektīvu pa-
sākumiem. 

VEF Kultūras pilī aizsācies daudzu jo daudzu Latvijā pazīstamu 
kultūras cilvēku radošais ceļš. VEF teātrī darbojušies aktieri Edgars 
girgensons, Mudīte Šneidere, Vilnis Beķeris, Ivars Brakovskis, ar-
tūrs Dimiters, Ārijs geikins u. c., režisori Mihails Kublinskis, ar-
nolds Liniņš, Oļģerts Šalkonis, aloizs Brenčs u. c., scenogrāfi gunārs 
Zemgals, Dailis Rožlapa, Ilmārs Blumbergs u. c. Pils ir bijusi mājvieta 
„Rīgas pantomīmai”, kuras dibinātājs, mākslinieciskais vadītājs, sce-
nārists un režisors bija Roberts Ligers, bet daudzo dalībnieku saraks-
tā atrodams alvja Hermaņa, Ilmāra Rimšēvica, Karīnas Tatarinovas, 
andreja Možeiko, Ievas Kepes, Jura Strengas, Ilzes Vazdikas, Ulda 
Vazdika, Jāņa anmaņa, Modra Tenisona, Laimas Eglītes un daudzu 
citu vārdi. Bērnu teātrī režisora Romāna grabovska vadībā darbojās 
Ilze Melnalksne un Ināra Kolmane, aldonas Kalniņas vadītajā bērnu 
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vokālajā ansamblī „Saulīte” dziedāja Ivars Cinkuss, bet bērnu vokā-
lajā ansamblī „Momo” – brāļi Oskars un Raimonds Petrauski. Savu-
kārt bērnu estrādes ansamblī „Rondīno” dziedātājas gaitas uzsākusi 
Marija Naumova.  

ar VEF Kultūras pili saistās arī tādi mūzikas jomā pazīstami vār-
di kā Laima Vaikule, aleksandrs Kublinskis, Jānis Sildegs, andrejs 
Lihtenbergs, Ilona Stepanova, Jānis Krūzītis, Vilnis Rakstiņš un ar-
vīds Luste. Skatītāji atceras tautas deju horeogrāfus un kolektīvu va-
dītājus aiju Baumani, Baibu Šteinu, artu Melnalksni u. c., vokālos 
pedagogus Tāli Matīsu, Leonīdu Zahodņiku un Intu Spanovsku, kā 
arī tēlniekus Jāni Karlovu, Viju Dzintari, gleznotāju Ilzi Strekavinu 
un vēl un vēl… Lai man piedod tie, kurus nenosaucu.

2009. gadā VEF Kultūras pilij piešķirts valsts nozīmes arhitektū-
ras pieminekļa statuss.
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2016. gada maijā, piesaistot Rīgas domes un Eiropas struktūrfon-
du līdzekļus,  tika uzsākts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa VEF 
Kultūras pils rekonstrukcijas un restaurācijas process, atjaunojot un 
pielāgojot pils telpas mūsdienu vajadzībām un vienlaikus saglabājot 
ēkas vēsturisko vērtību un arhitektoniski māksliniecisko unikalitāti, 
kā arī labiekārtojot apkārtējo teritoriju. Renovācijas un restaurāci-
jas autors SIa gRaFX, vadošā arhitekte Ruta Krūzkopa, būvdarbu 
ğenerāluzņēmējs SIa VELVE. 2017. gada 18. novembrī, Latvijas Re-
publikas neatkarības pasludināšanas gadadienā, VEF Kultūras pils at-
kal ver durvis apmeklētājiem, tā simboliski sasaistot valsts dibināšanas 
gadskārtu un kultūrvēsturiskā pieminekļa atdzimšanas svētkus.

atjaunotā un labiekārtotā VEF Kultūras pils šodien ir ne vien pie-
prasīts tūrisma objekts, bet galvenokārt viens no būtiskākajiem pilsē-
tas un valsts nozīmes kultūras centriem – moderna vide kultūrvēstu-
res iepazīšanai, augstvērtīgām mākslas izpausmēm, radošai iniciatī-
vai un inovatīvu ideju īstenošanai. Kultūras centra darbībā savijas un 
līdzsvarojas profesionāļu augstvērtīgais devums ar  amatieru mākslas 

LIENE KubIļuS
VEF Kultūras pils vadītāja

VEf kultŪras 
Pils PĒC 

rEkoNstrukCijas
Foto no personīgā arhīva
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entuziastu radošumu un izdomu. Saglabājot un cienot vēsturiskās 
vērtības, tiek akcentēts mūsdienīgs, stimulējošs un  iedvesmojošs 
māksliniecisko procesu interpretējums, īstenojums un attīstība. Vēr-
tības Elegantā Formā – VEF Kultūras pils jaunais sauklis un moto, 
kas ietver un akcentē būtisko tradīciju un mūsdienu kvalitāšu, iespē-
ju un jaunrades vienotu sintēzi. 

VEF Kultūras pilī ir vairākas modernas un ietilpīgas zāles, kā arī 
mazākas telpas semināriem un prezentācijām. Plašā un moderni ap-
rīkotā Lielā zāle koncertu, konferenču un izrāžu laikā var uzņemt 
vairāk nekā 820 skatītāju. Vestibils ar balkonu piemērots gan kultū-
ras norisēm, gan dažāda veida saviesīgiem pasākumiem, un tā ietil-
pība ir tikpat liela kā Lielajai zālei. Kamerzālē pils trešajā stāvā var 
vienlaikus pulcēties aptuveni 300 viesu, bet lielāku pasākumu gadī-
jumā to iespējams izmantot kopā ar blakus esošo Spoguļzāli, tādējādi 
pulcējot pat 400 apmeklētāju. 

Piedāvājot augstvērtīgus kultūras pasākumus un nodrošinot kva-
litatīvu radošo nodarbību vidi, atjaunotā VEF Kultūras pils veicina 

VEF Kultūras pils pirms rekonstrukcijas
Foto no VEF muzeja arhīva
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un aktivizē sabiedrības integrāciju, kreatīvas iniciatīvas, pilsētas kul-
tūras norišu daudzveidību, jaunatnes iesaisti sabiedriskajās aktivitā-
tēs un nepārtrauktu kultūras procesu intensitāti un pilnveidi. VEF 
Kultūras pils pamatmērķis – būt sabiedrībai atvērtai, daudzveidīgai 
un konkurētspējīgai iestādei Rīgas un visas Latvijas mērogā, kā arī 
starptautiskā vidē.

VEF Kultūras pils pēc rekonstrukcijas
Vizualizācija: SIa gRaFX
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PriEkŠVārds 
BiBliogrāfiskajaM 

rādītājaM

Rīgas pašvaldības iestāde VEF Kultūras pils celta kā kultūras 
centrs un darbojas kopš 1960. gada, kad tiek atklāts jaunuzceltais 
nams. gan padomju gados, gan atjaunotās Latvijas Republikas lai-
kā tā ir lielākā kultūras iestāde valstī. Kultūras pilī notikuši kongre-
si, starptautiski forumi, profesiju vakari, jaunāko tehnoloģisko sa-
sniegumu prezentācijas, sporta sacensības, koncerti, teātra izrādes, 
mākslas izstādes un citi pasākumi. Kultūras pils vienmēr ir bijusi 
mājvieta daudziem radošajiem kolektīviem un studijām. Tajā mek-
lējami latviešu estrādes žanra un sporta deju attīstības pirmsākumi. 
2015. gadā VEF Kultūras pils atzīmēja 55 gadu jubileju kopš tās at-
vēršanas apmeklētājiem. 2016. gadā Kultūras pilī tika sākti vērienīgi 
renovācijas darbi. Pēc atjaunošanas darbiem Kultūras pils būs atvērta 
jauniem, radošiem projektiem.

Bibliogrāfiskajā rādītājā „VEF Kultūras pils” apkopoti materiā-
li par Kultūras pils daudzveidīgo darbību visos tās pastāvēšanas 
gados. Šāds materiālu apkopojums atklāj Kultūras pils nozīmību, 
daudzveidīgo darbību un radošo kolektīvu veikumu no pagājušā 
gadsimta 60. gadiem līdz mūsdienām. Rādītājs adresēts ikvienam, 
kurš pēta kultūras dzīves attīstību galvaspilsētā padomju laikā un 
pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, interesējas par valsts lielākā 
kultūras centra, kā arī atsevišķu kolektīvu darbību un mākslinieku 
personībām. 

Bibliogrāfiskā rādītāja struktūru veido piecas nodaļas. Pirmajā 
nodaļā „VEF Kultūras pils – lielākais kultūras un amatiermākslas 
centrs Latvijā” uzrādīti raksti, bukleti u. c. materiāli, kas sniedz 
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vispārīgu ieskatu pils darbībā. Otrā nodaļa „VEF Kultūras pils – 
arhitektūras piemineklis” iepazīstina ar materiāliem par Kultūras 
pils atvēršanu, pārvērtībām laika gaitā, kultūras pieminekļa sta-
tusa piešķiršanu un renovācijas nepieciešamību. Trešajā nodaļā 
„Daudzveidīgā darbība VEF Kultūras pilī” ietvertie materiāli lie-
cina par pils telpu plašo izmantojumu – ne tikai radošo kolektīvu 
vajadzībām, bet arī dažādiem citiem pasākumiem. Pilī ir darbojies 
vēlēšanu iecirknis, svinīgi reģistrētas laulības, notikuši sporta pa-
sākumi un citas aktivitātes. Ceturtā nodaļa „VEF Kultūras pils dar-
binieki” iepazīstina ar rakstiem par pils vadošajiem darbiniekiem. 
Visplašākā ir piektā nodaļa „VEF Kultūras pils radošie kolektīvi”, 
kurā ir desmit apakšnodaļas. Tajās apkopota literatūra par koriem, 
vokālajām studijām, deju kolektīviem, tautas lietišķās un tēlotājas 
mākslas studijām, fotostudijām un kinoamatieru studiju, instru-
mentālajiem ansambļiem, amatieru teātriem, senioru kolektīviem 
un VEF vēstures muzeju. 

Daudzi no šiem kolektīviem dibināti un sākotnēji darbojušies cit-
viet, taču pēc tam dažādos laika posmos pārnākuši uz VEF Kultūras 
pili. Bibliogrāfiskajā rādītājā ietverti materiāli par laiku, kurā attiecīgie 
kolektīvi darbojušies Kultūras pilī. Uzrādīti raksti arī par tiem kolektī-
viem, kuri jau beiguši pastāvēt. Kultūras pils vārds saistīts ar daudziem 
Latvijā pazīstamiem, izciliem kultūras cilvēkiem, kuri dažādos laikos 
vadījuši pils mākslinieciskos kolektīvus. Viņiem rādītājā (attiecīgajam 
kolektīvam veltītajās nodaļās) veidotas nelielas personālās rubrikas, 
kurās uzrādītas nozīmīgākās sarunas un literatūra par māksliniekiem. 
Materiālu lielā skaita dēļ šīs publikācijas dotas ierobežotā apjomā.

Nodaļu robežās materiāli kārtoti hronoloģiskā secībā, gada robe-
žās – autoru un nosaukumu alfabētā, vispirms uzrādot grāmatas, tad 
rakstus (latviešu un krievu valodā) un elektroniskos resursus. Izpil-
dītājmākslinieku kolektīviem nodaļu robežās vispirms uzrādīti skaņu 
vai video ieraksti, pēc tam literatūra par kolektīvu un tā vadītājiem. 

Bibliogrāfiskajā rādītājā ietvertas grāmatas un raksti periodis-
kajos izdevumos, kas publicēti laikā no 1950. gada janvāra līdz 
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2016. gada 1. oktobrim. atlasīti gan Latvijā, gan ārpus Latvijas 
iznākušie  periodiskie izdevumi latviešu un krievu valodā. Laikrak-
stos „Rīgas Balss”, „Diena” un „Vefietis” līdz 1990. gadam raksti tika 
dublēti latviešu un krievu valodā, bibliogrāfiskajā rādītājā uzrādīti 
materiāli tikai latviešu valodā. ar lielu atlasi ilustratīvos nolūkos uz-
rādīti arī elektroniskie resursi un skaņu ieraksti, kuru klāsts (sevišķi 
izpildītājmākslinieku kolektīviem) virtuālajā vidē ir ļoti plašs.

Bibliogrāfiskajam rādītājam pievienots Personu rādītājs.
Lielu daļu rādītājā ietverto rakstu pilnos tekstus iespējams lasīt 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas datubāzē Periodika.lv (tie pieejami 
bibliotēkās, kas iekļautas valsts vienotajā bibliotēku informācijas sis-
tēmā). Bibliogrāfiskā rādītāja avoti: RCB novadpētniecības datubāze, 
RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” novadpētniecības materiālu krā-
jums, LNB datubāzes (Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze, 
datubāze Periodika.lv) un krājums.  

Bibliogrāfiskajā rādītājā vārdi īsināti atbilstoši noteikumiem „Lat-
viešu vārdu un vārdu savienojumu īsinājumi bibliogrāfiskajā apraks-
tā” (Rīga, 2002) un jaunākajiem citu valodu vārdu īsināšanas notei-
kumiem. Papildus lietoti šādi saīsinājumi:

māksl. – mākslinieks, māksliniecisks
pad. – padomju (laikrakstu un žurnālu nosaukumos)
RD – Rīgas dome
междунар. – международный
РД – Рижская дума
рук. – руководитель
сов. – советский (laikrakstu un žurnālu nosaukumos)
худож. – художественный 

Sastādītāja ZINTA GEršmANE
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VEF Kultūras pils kolektīvs 
Vispārējo Dziesmu un deju 
svētku gājienā 2003. gadā.
Foto: I. Ernestsons



17

VEf kultŪras Pils – liElākais 
kultŪras uN aMatiErMākslas 

CENtrs latVijā 

VEF : V. I. Ļeņina Rīgas ražošanas apvienība : [arī par VEF Kultū-
ras pili] / sast. B. Heimanis. – Rīga : Zvaigzne, 1979. – 106 lpp.

VEF Kultūras un tehnikas pils = ВЕФ Дворец культуры и тенники : 
[prosp.] / [sast. un teksta aut. B. Heimanis]. – Rīga : [VEF], 1988. – 72 lpp. : il.

Rīgas pašvaldības kultūras iestāde VEF Kultūras pils. – [Rīga] : 
[VEF Kultūras pils], [2006]. – [24] lpp. : il. 

VEF Kultūras pils : Rīgas pašvaldības kultūras iestāde. – [Rīga] : 
[VEF Kultūras pils], [2008]. – [24] lpp. : il. 

VEF Kultūras pils [Mājaslapa] : Rīgas pašvaldības kultūras iestā-
de. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: 
http://vefkp.lv/lv/. – Resurss aprakstīts 2016. g. 3. jūn.

[VEF Kultūras pils atklāšana] [Videoieraksts] : kinožurn. „Padom-
ju Latvija” Nr.9,1960. g. : (fragm.) // YouTube. – Tiešsaistes pakalpo-
jums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: https://www.youtube.
com/watch?v=1TnUaHMaVXg. – Resurss aprakstīts 2017. g. 15. aug.

VEF Kultūras pils: jaunas dzīves priekšvakarā : [par Kultūras pils vēs-
turi un darbību] // Rīga.lv. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: 
tīmeklis WWW. URL: https://www.riga.lv/lv/news/vef-kulturas-pils-
jaunas-dzives-prieksvakara?8952. – Resurss aprakstīts 2017. g. 16. janv.

1960–1999

Bormanis H.  Kultūras pils svinīga atklāšana / H. Bormanis // 
Vefietis. – Nr.11 (1960, 8. marts), 4. lpp. 

Bormanis H. VEF Kultūras pilī iedegušās ugunis : [par atklāšanas 
pasākumu] / H. Bormanis // Cīņa. – Nr.53 (1960, 3. marts), 4. lpp. : foto.
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Gromiko A. VEF Kultūras pils ierindā : [par atklāšanas pasākumu]  
/ a. gromiko // Pad. Jaunatne. – Nr.45 (1960, 4. marts), 3. lpp.

Riekstiņš E. gaisma : [par jaunatvērto Kultūras pili un tās  kolek-
tī viem] / E. Riekstiņš // Lit. un Māksla. – Nr.10 (1960, 12. marts), 4. lpp.

Pavlova L.  Pils rūpnīcas tuvumā : piezīmes par VEF Kultūras 
pils māksl. pašdarbību / L. Pavlova //  Rīgas Balss. – Nr.73 (1963, 
27. marts), 6. lpp.

Кардашов Н.   Любить – значит воспитывать : [директор 
Дворца культуры о работе с молодежью]  / Н. Кардашов  // Сов. 
Латвия. – N 286 (1964, 3 дек.), с. 4.

Кардашов Н.   Преимущества пятидневки : [статья дирек-
тора Дворца культуры] / Н. Кардашов // Сов. Латвия. – N 289 
(1967, 13 дек.), с. 2.

Bērziņš J. Darbs un daile – soli solī / J. Bērziņš ; tekstā stāsta Kultū ras 
pils māksl. vad. a. Kalniņš // Dzimtenes Balss. – Nr.16 (1968, 19. apr.), 4. lpp.

Gilberts J. [Gīberts I.!] Vefiešu kultūras pils aicina : [par pasāku-
miem un sadarbību ar apkārtnes iestādēm] / J. gilberts [I. gīberts!] ; 
pierakst. a. Volmārs // Pad. Jaunatne. – Nr.198 (1968, 9. okt.), 2. lpp.

Kalniņš Alberts. Vefiešu daile / alberts Kalniņš // Lit. un Māksla. – 
Nr.7 (1968, 17. febr.), 9. lpp.

Artmane Vija. Dvēseles skaistums : [Kultūras pils māksl. padomes 
vad. par pašdarbību] / Vija artmane // Vefietis. – Nr.87 (1969, 5. nov.), 
3. lpp. 

Заринь М. Творческий рапорт / М. Заринь // Сов. Латвия. – 
N 123 (1970, 30 мая), с. 4.

Kalniņš A. Vefieši un mākslinieki : [par Kultūras pils māksl. pa-
domi] / a. Kalniņš // Lit. un Māksla. – Nr.7 (1972, 12. febr.), 3. lpp.

Artmane V. Stundā nekad nav 61 minūte… : [saruna ar Kultūras 
pils māksl. padomes priekšsēd.] / V. artmane ; pierakst. a. Baumanis 
// Liesma. – Nr.8 (1973), 10. lpp. 

Kalniņš Alberts. Darba un dailes brālība / alberts Kalniņš // 
 Karogs. – Nr.3 (1974), 183.-185. lpp.

Bērziņš J. Sadarbībai – raženi augļi : [par profesionālo mākslinieku  
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devumu Kultūras pils māksl. padomē] / J. Bērziņš // Rīgas Balss. – 
Nr.30 (1975, 5. febr.), 3. lpp.

Kardašovs N.  Darbs dzīves garumā : [Kultūras pils direktors par dar -
bu ar jauniešiem] / N. Kardašovs //  Vefietis. – Nr.88 (1975, 14. nov.), 4. lpp. 

Kardašovs N.  Tuvināšanās skaistuma pasaulei : [Kultūras pils di-
rektors par darbu ar jauniešiem un māksl. jaunradi] / N. Kardašovs 
// Vefietis. – Nr.31 (1978, 18. apr.), 2., 4. lpp.

Pakalns K. Vefieši sveic Viju artmani : [par aktrises, Kultūras pils 
māksl. padomes pirmās priekšsēd., jaunrades vakaru Kultūras pilī sakarā 
ar viņas 50. dz. d.] / K. Pakalns // Cīņa. – Nr.193 (1979, 23. aug.), 4. lpp.

Kardašovs N. Māksla – tautai : [stāsta Kultūras pils direktors] 
/ N. Kardašovs // Vefietis. – Nr.42 (1980, 3. jūn.), 2. lpp. 

Катковска Ж. Приглашает клуб / Ж. Катковска // Сов. 
Латвия. – N 231 (1983, 9 окт.), с. 2.

VEF Kultūras pils 25 gadu jubileja

Kļimanova I. Kultūras un tehnikas pilij – divdesmit pieci / I. Kļi-
manova // Vefietis. – Nr.20 (1985, 12. marts), 4. lpp.

Kociņš I. Priekšā jauni veikumi / I. Kociņš // Rīgas Balss. – Nr.54 
(1985, 5. marts), 3. lpp.

Kultūras un tehnikas pilij – divdesmit pieci gadi : [raksti]. – 
Saturā:  Vefiešu māksla : īsi iepazīsimies ar to ekspresekskursijā pa 
mūsu pils studijām un pulciņiem / a. Kalniņš. Viesmīlīgais nams / 
N. Kardašovs // Vefietis. – Nr.17/18 (1985, 1. marts), 3.-4. lpp.

Кардашов Н. Н. В тесной связи с жизнью : [рассказывает 
директор Дворца культуры] / Н. Н. Кардашов ; записала  Т. Яс-
сон //  Сов. Латвия. – N 51 (1985, 1 марта), с. 3.

Katkovska Ž. Cik maksā kultūra? : [par Kultūras pils izmaksām 
un finansiālajām grūtībām] / Ž. Katkovska // Vefietis. – Nr.7 (1992, 
24. febr.), 4. lpp.
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Бобкова Илона.  Обошлись без казино и ярмарок : [о слож-
ной финансовой ситуации Дворца культуры] / Илона Бобкова ; в 
тексте рассказывает директор Дворца культуры Жения Кат ковска 
// Панорама Латвии. – N 31 (1994, 15 февр.), с. 2.

Katkovska Ženija.  No ikdienas dzimst svētki : [saruna ar Kultū-
ras pils direktori sakarā ar pils 35. gadadienu] / Ženija Katkovska ; 
pierakst. Modris auziņš //  Vefietis. – Nr.2 (1995, 16. febr.), 3. lpp.

Ржищева Анжела.  Мы танцуем и поем всем „ветрам” назло! 
/ Анжела Ржищева ; в тексте рассказывает директор Дворца 
культуры Жения Катковска // Панорама Латвии. – N 37 (1997, 
21 февр.), с. 3.

2000-2015

VEF Kultūras pils 40 gadu jubileja

Kanča Mārīte.   VEF Kultūras pils gatavojas jubilejai /  Mārīte 
Kanča //  Jaunā avīze. – Nr.34 (2000, 10. febr.), 5. lpp. 

Katkovska Ženija.  VEF Kultūras pils četrdesmit gadu līkločos : 
[saruna ar Kultūras pils direktori] / Ženija Katkovska ; pierakst. Dace 
Judina // Rīgas Balss. – Nr.32 (2000, 15. febr.), 14. lpp. : foto. 

Катковска Жения.   Дворцу скоро сорок! : [рассказывает 
директор Дворца культуры] / Жения Катковска ; материал 
подгот. Маргита Спранцмане // Панорама Латвии. – N 41 (2000, 
18 февр.), с. 3. 

Новикевич Ольга.  Самодеятельность и XXI век : ДК ВЭФ 
устоял против приватизации / Ольга Новикевич ; в тексте 
рассказывает директор Дворца культуры Жения Катковска 
//  Республика. – N 144 (2001, 26 июля), с. 8. 

Lemj par Nacionālā teātra pārcelšanos uz VEF Kultūras pili :  [sakarā  
ar jaut. skatīšanu RD] //  Rīgas Balss. – Nr.52 (2002, 14. marts), 4. lpp. 
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Барканс Элмарс.  Национальный театр готовится к переезду 
: [в Дворец культуры] / Элмарс Барканс //  Вечерняя Рига. – N 21 
(2002, 30 янв.), с. 5. 

Катковска Жения.  Дворец, который всегда с тобой : [беседа 
с директором Дворца культуры] / Жения Катковска ; записала 
Наталия Морозова //  Телеграф. – N 58 (2002, 30 янв.), с. 20. 

Katkovska Ženija.  VEF Kultūras pils – gaismas pils : [sakarā ar 
pils 43. gadadienu] / Ženija Katkovska // Mūsu Rajons. – Nr.2 (2003, 
2. febr.), 4. lpp. : portr. 

Barkāns Elmārs.  Operetei VEFā trūkst izredžu : [sakarā ar RD 
Kultūras, mākslas un reliģiju lietu komitejas priekšsēd. Daiņa īvāna 
priekšlikumu uz Kultūras pils bāzes dibināt operetes teātri] / Elmārs 
Barkāns //  Rīgas Balss. – Nr.33 (2004, 17. febr.), [1.], 6. lpp. 

Krauja Vita. aicina VEF Kultūras pils : [sakarā ar pils 45. ga-
dadienu] / Vita Krauja // Latvijas avīze. – Nr.241 (2005, 6. sept.), 
22. lpp.

Мейден Игорь. ВЭФа нет, ДК – живёт! / Игорь Мейден ; в 
тексте рассказывает директор Дома культуры Жения Катковска 
//  Вести сегодня. – N 58 (2006, 9 марта), с. 5. 

VEF Kultūras pils 50 gadu jubileja

Kanča Mārīte.  Tradīciju, latviskuma un leģendu pajumte / Mā-
rīte Kanča ; tekstā stāsta Kultūras pils direktore Ženija Katkovska // 
Latvijas avīze. – Nr.51 (2010, 13. marts), 19. lpp. : ģīm. 

Katkovska Ženija.  „Sacementēties kopā, lai nostātos pret negatīvo” 
: [saruna ar Kultūras pils direktori] / Ženija Katkovska ; pie rakst. Linda 
Tunte //  Izglītība un Kultūra. – Nr.11 (2010, 18. marts), 16. lpp. : ģīm. 

Strode Lana. VEF Kultūras pils svin 50 : [par jubilejai velt. 
 pasākumu progr.] / Lana Strode ; tekstā stāsta Kultūras pils direk-
tore Ženija Katkovska //  Kultūras Forums. – Nr.8 (2010, 26. febr./ 
5. marts), 3. lpp. 

Катковска Жения. Eдинственные с именем ВЭФ... : [рас ска-
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зывает директор Дворца культуры] / Жения Катковска ; записала 
Наталья Лебедева //  Вести сегодня. – N 41 (2010, 1 марта), с. 7 : 
портр. 

VEF Kultūras pils svin 50 gadu jubileju. – Pievienota pasākumu 
progr. // Delfi. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis 
WWW. URL.: http://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/vef-kultu-
ras-pils-svin-50-gadu-jubileju.d?id=30312535. – Resurss aprakstīts 
2017. g. 15. janv.

VEF Kultūras pils 55 gadu jubileja

Андрианова Татьяна.   Дворец для трудящихся / Татьяна 
Андрианова //  Латвийские вести. – N 10 (2015, 12/18 марта), с. 14. 

Что ж, ВЭФ погиб, но Дворец культуры жив! / материал 
подгот. Александр Федотов // 7 секретов. – N 26 (2015, 2 июля), с. 6. 

Dziesmu un deju diena „Sirds pieturvietas” [5 videoieraksti] :  
[visu paaudžu pašdarbības kolektīvu uzstāšanās Kultūras pils 55 gadu 
jubilejas svinībās 2015. g. 1. martā] // YouTube. – Tiešsaistes pakal-
pojums. – Pieejas veids: https://www.youtube.com/watch?v=Dxxznn
Q8UXs&list=PLVJMT6SzI8YdJy-274aOZFvg-b25arfrS. – Resurss 
aprakstīts 2017. g. 5. febr.
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VEf kultŪras Pils – 
arHitEktŪras PiEMiNEklis

1950–1960 

Semencovs N. Rūpnīcas kultūras nams : [par projektu] / N. Se-
mencovs // Pad. Jaunatne. – Nr.226 (1950, 17. nov.), 4. lpp. 

Semencovs N. Rūpnīcas kultūras nams : [par projektu] / N. Se-
mencovs // Vefietis. – Nr.32 (1950, 5. nov.), 4. lpp.

Vasiļjevs J. Nākotnes Rīga : [arī par N. Semencova projektēto VEF 
Kultūras pili] / J. Vasiļjevs // Zvaigzne. – Nr.22 (1951), 25.-26. lpp.

VEF Kultūras pils 1977. g.
Foto no VEF muzeja arhīva



24

Semencovs N. Rūpnīcas VEF jaunais Kultūras nams : [par projek-
tu] / N. Semencovs // Lit. un Māksla. – Nr.7 (1953, 15. febr.), 4. lpp.

Sakarā ar Kultūras pils atklāšanu

Cerība P.  Lai gaisma nenodziest! : [par Kultūras pils ēkas nodo-
šanu ekspluatācijā 1960. g. 27. janv.] / P. Cerība // Rīgas Balss. – Nr.23 
(1960, 28. janv.), 1. lpp.

Jaunzems V.  Lai pirmo valsi dejo celtnieki : [par Kultūras pils 
celtniecību un ēkas plānojumu] / V. Jaunzems // Rīgas Balss. – Nr.4 
(1960, 6. janv.), 4. lpp. : il.

Pirmie sarīkojumi Kultūras pilī : [par celtnieku tikšanos ar Kul-
tūras pils vadību 1960. g. 27. janv.] // Vefietis. – Nr.6 (1960, 3. febr.), 
1. lpp. 

1961–1999 

Legzdiņš Ž. [VEF Kultūras pils] [Fotoattēls] / Ž. Legzdiņa foto // 
Zvaigzne. – Nr.2 (1961), vāka 1. lpp.

Леонидов Л.  Дворец культуры зажигает огни / Л. Леонидов // 
Сов. молодежь. – N 59 (1961, 24 марта), с. 3.

Nikolajs Semencovs : [Kultūras pils arhitekts (1915–1988) : nek-
rologs]. –  Paraksts: LPSR arhitektu savienība //  Lit. un Māksla. – 
Nr.8 (1988, 19. febr.), 14. lpp.

Sakarā ar VEF Kultūras pils pārņemšanu Rīgas pašvaldības 
(RD) īpašumā

Muula Anita.   „Man patīk, iesaiņojiet!” : [sakarā ar RD lēmumu 
„Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Ropažu ielā 1 un Valsts akciju 
sabiedrības VEF un VEF Kultūras un tehnikas pils pārņemšanu Rīgas 
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pašvaldības īpašumā”] / anita Muula // atmoda atpūtai. – Nr.55 (1996, 
14. sept.), 14. lpp.

Muzikante Daiga.  Pašvaldībai – VEF Kultūras pils / Daiga Mu-
zikante // Dienas Bizness. – Nr.53 (1996, 3. maijs), 9. lpp.

Dišlers Salvis.  VEF Kultūras pili pārņem Rīgas Dome / Salvis 
Dišlers // Neatkarīgā Rīta avīze. – Nr.185 (1999, 11. aug.), 9. lpp.

VEF kultūras pils rekonstrukcijai vajag 3 miljonus : [pēc RD 
priekšsēd. andra Bērziņa inform.] // Neatkarīgā Rīta avīze. – Nr.185 
(1999, 11. aug.), 4. lpp.

2000–2016

Erta Ilva.  Pašvaldība rekonstruēs VEF Kultūras pili : [par 2001. g. 
paredzēto pils rekonstrukcijas projektu] / Ilva Erta ; tekstā stāsta: RD 
Kultūras pārvaldes priekšnieks Rolands Juraševskis, RD deputāts Ju-
ris Visockis, arhitektu biroja SIa „Postform projekts Rīga” arhitekts 
Vilnis Štrams //  Dienas Bizness. – (Iel. „Nekustamais īpašums”). – 
Nr.89 (2000, 9. maijs), 20. lpp. 

Grozījums Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā 
Nr.128 „Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu” : [LR 
Kultūras ministrijas rīkojums par VEF Kultūras pils iekļaušanu sa-
rakstā] // Latvijas Vēstnesis. – Nr.137 (2009, 28. aug.), 211. lpp. 

Gabre Antra.  atsaka Eiropas Savienības finansējumu kultūras 
objektiem : [par LR Kultūras ministrijas atteikumu piešķirt Eiropas 
Savienības fondu līdzfinansējumu kultūras pils „Ziemeļblāzma” un 
VEF Kultūras pils rekonstrukcijai] / antra gabre ; tekstā stāsta RD 
priekšsēd. vietn. andris ameriks //  Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai. – 
Nr.294 (2010, 21. dec.), 7. lpp. 

Orupe Aisma.  Remontēs lielos Rīgas kultūras objektus : [par RD 
plāniem rekonstruēt VEF kultūras pili u. c. kultūras celtnes] / aisma 
Orupe // Būvēt. – Nr.3 (2010), 4.-5. lpp.

Дворец культуры ВЭФ – памятник! : [о занесении Дворца 
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культуры в список культурных памятников государства] // 
Час. – N 114 (2010, 16 июня), с. 1. 

Загоровская Ксения.  Дворцовый переворот : [о планах РД 
по ремонту Дворца культуры] / Ксения Загоровская ; в тексте 
рассказывают: председатель Комитета городского имущества 
и приватизации РД Андрис Америкс, строитель Леонард 
Дубкевич //  Час. – N 116 (2010, 18 июня), с. 5. 

Appena Ināra.  Darbaļaužu priekam : [par arhit. Nikolaja  Se men  -
cova (1915–1988) projektēto VEF Kultūras pili] / Ināra appena // Ilust-
rētā Pasaules Vēsture. – Nr.[8] (2011, aug.), 78.-79. lpp. : ģīm., zīm. 

Strode Lana.  abiem rūp kultūras ēku liktenis : [par RD īpašumā 
esošo kultūras iestāžu ēku stāvokli : sakarā ar nesaskaņām starp RD 
un LR Kultūras ministriju par Eiropas Savienības fondu līdzfinansē-
juma saņemšanu] / Lana Strode //  Diena. – Nr.16 (2011, 20. janv.), 
10. lpp. : ģīm. 

Ястремская Алиса. Уголки Риги : [о туристических объектах, 
также о Дворце культуры] / Алиса Ястремская //  Лилит. – N 8 
(2013), с. 86-[89]. 

Putinceva Kristīna.  Mīļa pajumte drūpošā pilī : [par Kultūras 
pilij nepieciešamo rekonstrukciju] / Kristīna Putinceva ; tekstā 
stāsta: pils direktore Ženija Katkovska, RD īpašuma depart. direk-
tors Oļegs Burovs //  Diena. – Nr.94 (2014, 20. maijs), 4. lpp. : il. 

Putinceva Kristīna.  Pils drūp, draudzība plaukst : [par LR Kul-
tūras ministrijas un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas sadarbību ar RD Kultūras pils rekonstrukcijas veicinā-
šanā] / Kristīna Putinceva ; tekstā stāsta: RD īpašuma depart. di-
rektors Oļegs Burovs, RD priekšsēd. vietn. andris ameriks //  Die-
na. – Nr.147 (2014, 5. aug.), 7. lpp. 

Vaivare Lāsma. Rekonstruēs VEF Kultūras pili : [par plānotajiem 
darbiem] / Lāsma Vaivare ; tekstā stāsta RD īpašuma depart. direk-
tors Oļegs Burovs //  Dienas Bizness. – Nr.136 (2014, 6. aug.), 5. lpp. 

Ziediņa Marija.  13 miljoni VEF Kultūras pilij : [par ēkas tehnis-
ko stāvokli : sakarā ar iespējamo Eiropas Savienības līdzfinansējuma  
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piesaisti rekonstrukcijai] / Marija Ziediņa ; tekstā stāsta Kultūras pils 
vad. Ženija Katkovska // Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai. – Nr.147 
(2014, 5. aug.), 5. lpp. 

Рига ищет миллионы на дворец : [о проекте РД по 
реставрации Дворца культуры] / материал подгот. Мария 
Кугель //  Бизнес & Балтия. – N 96 (2014, 6 авг.), с. 4. 

Appena Ināra.  Slavenā VEF Kultūras un zinātnes pils / Ināra ap-
pena // Latvijas Būvniecība. – Nr.4 (2015, jūl./aug.), 104.-107. lpp. : 
ģīm.

Rudovska Maija.   Pēdējā pils : VEF Kultūras pils ir viena no 
retajām staļinisma arhitektūras būvēm, kurā saglabājušies visi pa-
domju perioda interjera slāņi / Maija Rudovska. – Bibliogr. un pie-
zīmes parindēs: 44., 47. lpp. // Modernists. – Nr.8 (2015, vasara), 
[42.]-47. lpp. 

Tītmane Aina.  aina Tītmane : [par arhitektūras procesiem Pa-
domju Latvijā : arī par VEF Kultūras pili : saruna ar arhitekti sakarā 
ar projektu „Pētījums „Latvijas arhitektūras mantojums 20. gadsimta 
otrajā pusē””] / aina Tītmane ; pierakst.: Sandra Treija, Velta Holc-
mane, Jānis Lejnieks  // Latvijas architektūra. – Nr.124 (2016, apr./
maijs), 118.-120. lpp. : ģīm. 

Sakarā ar VEF Kultūras pils rekonstrukciju 

Gabre Antra.   Kultūrai nepieciešama Eiropas nauda / antra 
gabre ; tekstā stāsta RD īpašuma depart. direktors Oļegs Burovs 
//  Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai. – Nr.53 (2015, 18. marts), 8. lpp. 

Gabre Antra.  VEF Kultūras pili gatavo pārveidei / antra gabre 
//  Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai. – Nr.135 (2015, 21. jūl.), 2.-3. lpp. 

Vaivare Lāsma.  ...projekti starta pozīcijās : [arī par Kultūras pils 
rekonstrukciju] / Lāsma Vaivare ; tekstā stāsta valsts SIa „Kultūras 
un sporta centrs Daugavas stadions” valdes loceklis Elmārs Martin-
sons // Dienas Bizness. – Nr.117 (2015, 29. jūn.), 15. lpp. 

Vaivare Lāsma. Rīga cer izvilkt pa nullēm : [par RD budžetu 
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2016. g. : arī par Kultūras pils rekonstrukciju] / Lāsma Vaivare ; tek-
stā  stāsta RD Finanšu depart. vad. Ilga Tiknuse // Dienas Bizness. –
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Vaivare Lāsma. Pēdējie soļi pēc ES miljoniem : [par Eiropas Sa-
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Nr.56 (2016, 21. marts), 14. lpp.
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attīstības depart. pārstāve Lineta Mikša, LR Kultūras ministrijas ES 
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līte, valsts SIa „Kultūras un sporta centrs Daugavas stadions”  val-
des loceklis Elmārs Martinsons // Dienas Bizness. – Nr.62 (2016, 
31. marts), 7. lpp.

Viļuma Antra.  VEF Kultūras pils rekonstrukcijas gaidās : [par 
pils vēsturi un ēkas rekonstrukcijas un restaurācijas tehnisko projek-
tu] / antra Viļuma ; pēc V. Bangas un I. Heinrihsones mater. „arhi-
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tektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēte” inform. //  Būv-
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Фальков Вадим. ДК ВЭФ – на реконструкции / Вадим 
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Elektroniskie tiešsaistes resursi 

Jākobsons Ervīns. Padomju arhitektūras mantojums Latvijā. Sta-
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/ E. Jākobsons // Laikmeta zīmes. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. 
URL.: http://www.laikmetazimes.lv/2016/01/18/padomju-arhitektu ras- 
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VEF Kultūras pils renovācijas laikā telpas būs jāatstāj vairāk nekā 
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daudZVEidīgā darBīBa 
VEf kultŪras Pilī 

1960–1969 

Kas ir Veselības universitāte : [par lekciju ciklu Kultūras pilī] // 
Cīņa. – Nr.76 (1960, 30. marts), 4. lpp.

Jaunzeme Z. Disputs par mīlestību : [par Kultūras pili kā sa-
biedriskās dzīves centru un disputu rīkošanu] / Z. Jaunzeme // 
Zvaigzne. – Nr.2 (1961), 8. lpp.

Lukašenkovs L. STIB – tehniskās informācijas „konveijers” : [pēc 
racionalizatoru, izgudrotāju un pils darbinieku iniciatīvas darbu sāk 
Kultūras pils Rūpnīcas tehniskās propagandas klubs] / L. Lukašen-
kovs // Pad. Jaunatne. – Nr.212 (1961, 25. okt.), 3. lpp.

Marčenko L. 220 laimīgu jaunlaulāto : [par laulību reģistrāciju 
Kultūras pilī] / L. Marčenko // Cīņa. – Nr.104 (1963, 4. maijs), 3. lpp.

Spāre T. Mūža savienību slēdzot : [par laulību reģistrāciju Kultū-
ras pilī] / T. Spāre // Zvaigzne. – Nr.7 (1964), 20.-21. lpp. : il.

Artmane Vija. Pirmie rezultāti iepriecina : [par VEF māksl. 
pašdarbības festivālu] /  Vija artmane // Vefietis. – Nr.17 (1967, 
28. febr.), 4. lpp. 

Bērziņš J.  Vefiešu festivāls turpinās : [par VEF māksl. pašdar-
bības kolektīvu skatēm Kultūras pilī un Kirova parkā (tagad Vēr-
manes dārzs)]  / J. Bērziņš // Rīgas Balss. – Nr.136 (1967, 13. jūn.), 
4. lpp. 

Ģiga I. Visu ziemu šogad pavasaris : [par VEF māksl. pašdarbības 
festivālu] / I. Ģiga // Cīņa. – Nr.38 (1967, 14. febr.), 4. lpp.

Ģeibaks M. apliecinājums dziesmai : [par Kultūras pils Māksl. jaun-
rades nod. vad. albertu Kalniņu un estrādes dziedātāju un izpildītāju 
konkursu] / M. Ģeibaks // Pad. Jaunatne. – Nr.215 (1969, 1. nov.), 4. lpp. 
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Vestibila noformējums Jaungadam 1968. g. 
Foto: G. birkmanis

Ģeibaks M. Daudz vai maz? : [par Kultūras pils estrādes 
 dziedātāju un izpildītāju konkursu] / M. Ģeibaks // Pad. Jaunatne. – 
Nr.252 (1969, 27. dec.), 4. lpp. 

Gīberts I.  Starptautiskās klases dejotāji Rīgā : [saruna ar starp-
taut. sarīkojumu deju konkursa galv. organizatoru, Kultūras pils di-
rektora vietn. I. gībertu] / pierakst. J. Bērziņš //  Rīgas Balss. – Nr.266 
(1969, 14. nov.), 5. lpp. 
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1970–1979 

Abramoviča H. Mākslinieki pie vefiešiem : [par Kultūras pils 
māksl. padomes locekļu viesošanos pie strādniekiem] / H. abramo-
viča ; tekstā stāsta padomes priekšsēd. V. artmane // Cīņa. – Nr.232 
(1970, 4. okt.), 4. lpp. 

Gīberts I.  Veidojas tradīcijas : [par Kultūras pils organizētajiem 
bērnības svētkiem, darba veterānu godināšanu, pasu izsniegšanu un 
kāzu ceremonijām] / I. gīberts ; pierakst. V. apinīte //  Rīgas Balss. – 
Nr.103 (1972, 3. maijs), 2. lpp. 

Liepiņa R. Kultūras cehs rūpnīcā : [par Kultūras pils organizē-
tajiem izcilāko darba kolektīvu un darbinieku salidojumiem, darba 
svētkiem un meistaru dienām : arī par VEF muzeja vadītāju Ž. Kat-
kovsku] / R. Liepiņa // Cīņa. – Nr.277 (1978, 5. dec.), 3. lpp.

Ozola I. Labvakar, disko! : [par diskotēkām Kultūras pilī] / I. Ozola 
// Dzimtenes Balss. – Nr.39 (1978, 21. sept.), 3. lpp.

Ozola Ieva. Līdzi dzīvot, līdzi nīst, bez vārdiem – ar sirdi nosodīt! 
: [par diskotēkām Kultūras pilī] / Ieva Ozola ; tekstā stāsta Kultūras 
pils masu darba vadītāja Vanda Kalniņa // Pad. Jaunatne. – Nr.111 
(1978, 7. jūn.), 4. lpp.

„Olimpiskais maratons” : [par Kultūras pils Māksl. jaunrades 
nod. vad. a. Kalniņa iestudēto koncertprogr., velt. XXII Olimpiska-
jām spēlēm]. – Paraksts: Latinform // Pad. Jaunatne. – Nr.95 (1979, 
15. maijs), 4. lpp. 

1980–1989 

Bļoskina T. Salatēta pasakas : [par pašdarbības kolektīvu saga-
tavotajiem Jaungada sarīkojumiem Kultūras pilī] / T. Bļoskina // 
Cīņa. – Nr.6 (1980, 8. janv.), 3. lpp.

Ivansone I. No retro līdz disko : [par t. p. nos. karnevālu Kultūras 
pilī] / I. Ivansone // Vefietis. – Nr.29 (1983, 15. apr.), 4. lpp. 
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Pikure S. Krāšņais Jaungada sarīkojumu laiks : [par pasākumiem 
Kultūras pilī] / S. Pikure // Pad. Jaunatne. – Nr.5 (1984, 7. janv.), 1. lpp.

Pļavnieks A. Svētkus – visiem! : [par Jaungada sarīkojumiem Kul-
tūras pilī] / a. Pļavnieks // Pad. Jaunatne. – Nr.6 (1986, 9. janv.), 3. lpp.

Semjonova L. …Cik dažādi viņi paši : [saruna ar Kultūras pils 
Bērnu un jaunatnes nod. vad.] / L. Semjonova ; pierakst. a. ander-
sone // Rīgas Balss. – Nr.287 (1986, 16. dec.), 5. lpp. 

1990–1999 

Tjarve Rolands. Smoļnijs – VEF Kultūras pilī : [par sabiedris-
kā institūta „Cilvēka dailei” darbību] / Rolands Tjarve ; tekstā stāsta 
Kultūras pils Māksl. jaunrades nod. vad. alberts Kalniņš // Liesma. 
– Nr.8 (1990), 15. lpp.

Katkovska Ž. Kā savaldīt nepakļāvīgo : [par vasaras nometni pilī 
bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm : saruna ar Kultūras pils direkto-
ri Ž. Katkovsku] / Ž. Katkovska ; pierakst. I. Lagzdiņa // Brīvā Latvi-
ja. – Nr.33 (1996, 9. sept.), 4. lpp.

Festivāls „Solis” : [par Latvijā pirmo starptaut. māksl. pašdarbī-
bas festivālu cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Kultūras 
pilī]. – Paraksts: LETa // Laiks. – Nr.32 (1999, 7. aug.), 5. lpp.

Plato Dace. Pirmais pašdarbības festivāls cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām : [par starptaut. māksl. pašdarbības festivā-
lu „Solis” Kultūras pilī] / Dace Plato // Diena. – Nr.194 (1999, 
21. aug.), 3. lpp.

2000–2015
 
Pleiko Agita. Notiek festivāls cilvēkiem ar attīstības traucē-

jumiem : [par otro starptaut. māksl. pašdarbības festivālu „Solis” 
cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Kultūras pilī, 2001. g. 
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17. aug.] / agita Pleiko // Dzirkstele.lv. – Tiešsaistes pakalpojums. 
– Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: http://dzirkstele.diena.lv/
laikraksta-arhivs/notiek-festivals-cilvekiem-ar-attistibas-trauce-
jumiem-88880. – Resurss aprakstīts 2017. g. 14. janv.

Kusmane Agnese.   ar prieku : [par Rīgas tēlotājas mākslas 
 studiju izstādi „Mākslas dienas 2003” Kultūras pilī] / agnese Kus-
mane //  Neatkarīgā Rīta avīze. – Nr.106 (2003, 8. maijs), 10. lpp. 

Lukaševičs Mārtiņš.  Šodien tiek atklāts pirmais skolu teātra fes-
tivāls : [par Latvijas 1.   skolu teātra festivālu Kultūras pilī] / Mārtiņš 
Lukaševičs // Izglītība un Kultūra. – Nr.29 (2004, 12. aug.), 11. lpp. 

Tivums Eriks.  Es jūs nespiedīšu mīlēt tautas deju : [par 1. starp-
taut. deju forumu „Rīga 2004” Kultūras pilī] / Eriks Tivums //  Kul-
tūrvēstis. – Nr.12 (2004, dec.), 3. lpp. 

Bekmanis Zigmunds.  Jautrības svētki : [par burvju māksl. Jeļenas 
un genādija Paļčevsku un 1. Baltijas iluzionistu festivālu Kultūras pilī] 
/ Zigmunds Bekmanis ; tekstā stāsta g. Paļčevskis //  Latvijas avīze. – 
(Piel. „Nedēļa Kabatā”). – Nr.56 (2009, 27. febr.), 12. lpp. : ģīm. 

bērnības svētki VEF Kultūras pils Sarkanajā zālē, 
vada aktrise Vera Singajevska.
Foto: g. Birkmanis
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Prancāns Uldis. Noslēdzies jaundeju konkurss : [par konkursu 
„Mēs un deja” Kultūras pilī] / Uldis Prancāns // Ogres Vēstis Vi-
siem. – Nr.28 (2011, 8. apr.), 9. lpp. 

Lejasmeijere Ieva. Birojs – tramvajs – molberts : [sakarā ar Rīgas 
tēlotājmākslas studiju izstādi „Personīgā krāsa” Kultūras pilī] / Ieva 
Lejasmeijere, Lana Kazlauskiene ; tekstā stāsta Kultūras pils Tautas 
glezniecības studijas „Varavīksne” vad. Ilze Strekavina // Diena. – 
(Piel. „Kultūras Diena” ; Nr.15). – Nr.78 (2012, 20. apr.), 6.-7. lpp. 

Vējš Vilnis. Foajē – nost no acīm? : [par Rīgas tēlotājas māks-
las studiju izstādi „Kods @ ainava”] / Vilnis Vējš //  Diena. – Nr.96 
(2013, 21. maijs), 17. lpp.

Ābelniece Kristīne. atkal pulcējas motosporta leģendas : [par 
6. motosporta veterānu saietu Kultūras pilī] / Kristīne Ābelniece // 
Māja. – Nr.9 (2014, 28. febr./6. marts), 40.-41. lpp. 

Diena labām domām : [par RD Labklājības depart. Kultūras pilī 
rīkoto pasākumu senioriem]  // atbalsts : avīze vecākai paaudzei. – 
Nr.12 (2014, dec.), 5. lpp. 

VEF darbinieku, tehniskās skolas audzēkņu pilngadības svētki
Foto: g. Birkmanis 
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Lejasmeijere Ieva. Pāri Rīgai un laikam, un jūklim : [par Rīgas 
glezniecības studiju audzēkņu gleznu izstādi „Rīgas laiks” Kultūras 
pilī] / Ieva Lejasmeijere // Rīgas Laiks. – Nr.7 (2014, jūl.), 67. lpp. 

Par Rīgas amatierteātru festivālu „Rīga spēlē teātri” 

Rīga spēlē teātri // Rīgas Balss. – Nr.9 (2003, 14. janv.), 10. lpp.
Barkāns Elmārs.  Rīga spēlē teātri : [par festivālu „Rīga spēlē te-

ātri 2004”] / Elmārs Barkāns //  Rīgas Balss. – Nr.17 (2004, 26. janv.), 
[1.], 6. lpp. 

Treimanis Gunnars.  Cilvēcisko attiecību spēks : [par festivālu 
„Rīga spēlē teātri 2004”] / gunnars Treimanis //  Jaunā avīze. – (Piel. 
„Jā”). – Nr.4 (2004, 30. janv./5. febr.), 25. lpp. 

Dūmiņa Līvija.  Par brīvu, bet ne velti : [par festivālu „Rīga spēlē 

Tradicionālais VEF Kultūras pils māksliniecisko kolektīvu karnevāls 
Foto: G. birkmanis
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teātri 2005”] /  Līvija Dūmiņa //   Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai. – 
Nr.38 (2005, 15. febr.), 9. lpp. 

Stūriņa Inguna.   Rīga amatieru teātru virpulī : [par festivālu 
„Rīga spēlē teātri 2005” Kultūras pilī : arī par VEF Tautas teātra da-
lību : saruna ar aktrisi] / Inguna Stūriņa ; pierakst. anita Kalmane 
//  Izglītība un Kultūra. – Nr.5 (2005, 3. febr.), 12.-13. lpp. 

Bite Ieva. Rīgas amatieru teātri cīnīsies par „Lielo Tomu” : [par 
festivālu „Rīga spēlē teātri 2006”] / Ieva Bite //   Latvijas avīze. – 
Nr.33 (2006, 3. febr.), 9. lpp. 

Dūmiņa Līvija.  atkal Rīga spēlē teātri : [par festivālu „Rīga spēlē 
teātri 2008”] /  Līvija Dūmiņa //   Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai. – 
Nr.26 (2008, 31. janv.), 14. lpp.

Sāksies Rīgas amatieru teātru festivāls „Rīga spēlē teātri 
[2009]” : [pievienota pasākuma progr.] // travelnews.lv. – Tieš-
saistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://
travelnews.lv/?m_id=18078&i_id=2&pub_id=46663. – Resurss 
aprakstīts 2017. g. 13. janv.

Notiks amatierteātru festivāls „Rīga spēlē teātri [2010]” //
travelnews.lv. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis
WWW. URL: http://travelnews.lv/?&force_lang=lv&m_id=18253&i_id=
5&pub_id=54847. – Resurss aprakstīts 2017. g. 13. janv.

Šogad Rīgas amatieru teātru festivālā „Rīga spēlē teātri [2011]” 
pirmoreiz piedalīsies arī Rīgas skolu teātri // Kultūra Rīgā. – Tieš-
saistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://
www.e-skola.lv/public/49428.html. – Resurss aprakstīts 2017. g. 13. janv.

Festivālā „Rīga spēlē teātri [2012]” uz izrādēm aicina arī ma-
zākumtautību teātru studijas // Kultūra Rīgā. – Tiešsaistes pakal-
pojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.kultura.
riga.lv/public/50816.html. – Resurss aprakstīts 2017. g. 13. janv.

Brinkmane Ilze. Rīga spēlē teātri jeb ar ko elpo amatierteātri : [par 
festivālu „Rīga spēlē teātri 2013”] / Ilze Brinkmane // Kultūra Rīgā. – 
Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://
www.e-skola.lv/public/52242.html. – Resurss aprakstīts 2017. g. 13. janv.
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VEf kultŪras Pils darBiNiEki

(Literatūra par atsevišķu kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem 
uzrādīta pie konkrētā kolektīva)

NIKOLAJS KARDAŠOVS, direktors (1960–1987)

Latvijas PSR augstākās Padomes Prezidija dekrēts par Latvijas 
PSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieka nosaukuma piešķiršanu 
N. Kardašovam // Cīņa. – Nr.42 (1975, 19. febr.), 1. lpp.

Морозова Н.   Простая логика Кардашева   / Н. Морозова 
// Сов. молодежь. – N 218 (1975, 5 нояб.), с. 6.

OļEGS ŅEŠATAJEVS, direktors (1987–1992)

ŽENIJA KATKOVSKA, direktore (1992–2016)

Pauls A. Ženijai tā ir pārliecība : [par Ž. Katkovskas darbu VEF 
un dramatiskā pulciņa vadību] / a. Pauls // Pad. Jaunatne. – Nr.84 
(1962, 30. apr.), 2. lpp.

Kārkliņa A. Ir tāds vārds – vajag : [par Ž. Katkovskas darbību 
dramatiskās studijas kolektīvā] / a. Kārkliņa // Cīņa. – Nr.56 (1970, 
8. marts), 2. lpp.

PSRS augstākās Padomes Prezidija dekrēts par „Par ražošanas 
uzdevumu un sociālistisko saistību izpildē visizcilākos panāku-
mus guvušo V. I. Ļeņina Rīgas ražošanas apvienības VEF darbi-
nieku apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām” : [ar medaļu 
„Par izcilu darbu” apbalvota Kultūras un tehnikas pils direktora 
vietn. Ž. Katkovska] // Cīņa. – Nr.160 (1985, 13. jūl.), 1. lpp.

Katkovska Ženija. Mēs neesam vieni : saruna ar kultūras 
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VEF Kultūras pils direktors Nikolajs Kardašovs, aktieris Arnis Līcītis un
mākslinieciskās padomes priekšsēdētāja Vija Artmane
Foto no VEF muzeja arhīva
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 darbinieci Ž. Katkovsku / Ženija Katkovska ; pierakst. I. Lagzdiņa 
// Cīņa. – Nr.113 (1988, 15. maijs), 3. lpp.

Katkovska Ženija.  Sports nav gladiatoru cīņas : [saruna] / Ženija 
Katkovska ; pierakst. Māra Jurševica //   Sports. – (Iel. „Sestdienas 
Viesis” ; Nr.158). – Nr.20 (1997, 25. janv.), 5. lpp. 

Gabre Antra. Kultūras Baltie zvirbuļi saņem ikgadējo balvu : 
[RD Izglītības, kultūras un sporta depart. balva „Baltais zvirbulis” 
pasniegta arī Ž. Katkovskai] / antra gabre // Neatkarīgā Rīta avīze 
Latvijai. – Nr.44 (2012, 1. marts), 8. lpp.

Par nopelniem Latvijas labā : [Ž. Katkovska apbalvota ar IV šķi -
ras atzinības krustu] // Latvijas avīze. – Nr.79 (2012, 23. apr.), 
4. lpp.

Ženija Katkovska : VEF Kultūras pils vadītāja : [par ilggadēju 
un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu VEF Kultūras pils radošajā 
darbībā 2011. g. piešķirta RD Izglītības, kultūras un sporta depart. 
balva „Baltais zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : gada balva kultūrā, 
2004–2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītības, kultūras un 
sporta depart., 2014. – 158. lpp.

Par Ministru kabineta atzinības raksta piešķiršanu : LR Minis-
tru kabineta rīkojums Nr. 742 : [apbalvojums piešķirts arī Ž. Kat-
kovskai] // Latvijas Vēstnesis. – Nr.239 (2016, 8. dec.), 2. lp. 

ALBERTS KALNIŅŠ, mākslinieciskais vadītājs

Вольф Л.  Языком искусства : [к 50-летию со дня рождения 
А.  Калниньша]  /  Л.  Вольф  // Сов. молодежь. – N 229 (1968, 
22 нояб.), с. 3.

Ģeibaks M. Bez atelpas / M. Ģeibaks // Pad. Jaunatne. – Nr.226 
(1978, 22. nov.), 2. lpp.

Ģeibaks M. Šis stiprais, labsirdīgais vīrs / M. Ģeibaks // Pad. Jau-
natne. – Nr.226 (1983, 25. nov.), 4. lpp.

Rūmniece B. Ilgs un bagāts mūžs / B. Rūmniece // Vefietis. – 
Nr.88 (1988, 18. nov.), 4. lpp.
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VEF Kultūras pils direktors N. Kardašovs un direktora vietniece 
Ž. Katkovska, viesu delegāciju gaidot
Foto: E. Birkmane
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Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieka goda nosau-
kums piešķirts ražošanas apvienības VEF Kultūras un tehnikas pils 
 māk slinieciskajam vadītājam a. Kalniņam // Karogs. – Nr.4 (1989), 190. lpp.

Freidenfelds A. Darbs, kas rada prieku : [sakarā ar a. Kalniņa 
50 gadu jubileju kultūras darbā] / a. Freidenfelds // Vefietis. – Nr.32 
(1990, 27. apr.), 4. lpp. 

CITI DARBINIEKI 

Ēriks Kalniņš : VEF Kultūras pils skaņu režisors – operators : [par 
ilggadēju kvalificētu un profesionālu darbu, nodrošinot skaņu režiju 
Kultūras pils pasākumos, 2010. g. piešķirta RD Izglītības, kultūras un 
sporta depart. balva „Baltais zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : gada bal-
va kultūrā, 2004–2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītības, 
kultūras un sporta depart., 2014. – 138. lpp.

Raimonds Daugavietis : VEF Kultūras pils skatuves gaismotājs 
: [par Kultūras pils pasākumu un izstāžu norišu gaismas partitūru 
radošiem risinājumiem 2009. g. piešķirta RD Izglītības, kultūras un 
sporta depart. balva „Baltais zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : gada bal-
va kultūrā, 2004–2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītības, 
kultūras un sporta depart., 2014. – 118. lpp.

Rita Missūne : VEF Kultūras pils māksliniece, scenogrāfe : [par 
Kultūras pils pasākumu un norišu mākslinieciskā noform. radošiem 
risinājumiem 2010. g. piešķirta RD Izglītības, kultūras un sporta de-
part. balva „Baltais zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : gada balva kultū-
rā, 2004–2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītības, kultūras 
un sporta depart., 2014. – 139. lpp.

Rūta Martinsone : VEF Kultūras pils Kostīmu nodaļas vadītāja 
: [par ilggadēju un nesavtīgu darbu Kultūras pils kultūras procesa 
nodrošināšanā 2008. g. piešķirta RD Izglītības, kultūras un sporta 
depart. balva „Baltais zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : gada balva kul-
tūrā, 2004–2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītības, kultūras 
un sporta depart., 2014. – 94. lpp.
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VEf kultŪras Pils radoŠiE 
kolEktīVi

Lukašenko L. Mākslinieciskā pašdarbība pirms jaunās sezonas : 
[Kultūras pils māksl. vad. raksts] / L. Lukašenko // Vefietis. – Nr.35 
(1960, 24. aug.), 4. lpp. 

Bērziņa M. Cilvēki nevar dzīvot bez skaistuma : [par Kultūras 
pils pašdarbības kolektīviem] / M. Bērziņa // Rīgas Balss. – Nr.152 
(1963, 29. jūn.), 5. lpp.

Kalniņš A. Interesanti, saturīgi : [par Kultūras pils pašdarbības 
kolektīvu darbošanos dažādos mākslas veidos] / a. Kalniņš // Vefie-
tis. – Nr.37 (1963, 16. sept.), 4. lpp. 

Mētra T. Nams, kurā piepildās sapņi : [par Kultūras pils pašdarbī-
bas kolektīviem] / T. Mētra // Pad. Jaunatne. – Nr.143 (1963, 21. jūl.), 
2. lpp.

Pavlova L.  Pils rūpnīcas tuvumā : piezīmes par VEF Kultūras pils 
māksliniecisko pašdarbību / L. Pavlova //  Rīgas Balss. – Nr.73 (1963, 
27. marts), 6. lpp.

Sokoļskis K. Māksliniecisko pašdarbību – jauno uzdevumu līme-
nī : [Kultūras pils māksl. padomes priekšsēd. par koru, vokālo an-
sambļu un deju kolektīvu darbību] / K. Sokoļskis // Vefietis. – Nr.33 
(1963, 15. aug.), 3. lpp. 

Bērziņš J. Vefiešu bagātīgais devums : [par Kultūras pils pašdar-
bības kolektīviem] / J. Bērziņš // Zvaigzne. – Nr.22 (1966, 20. nov.), 
12.-14. lpp. : il.

Kalniņš A.  Oktobra soļi : [saruna ar Kultūras pils māksl. vad. par 
pašdarbību] / a. Kalniņš ; pierakst. J. Bērziņš //  Rīgas Balss. – Nr.243 
(1967, 16. okt.), 4. lpp. 

Liesma M. Jauno talantu skate : [par bērnu mākslas vingrošanas pul-
ciņu un zēnu kori] / M. Liesma // Vefietis. – Nr.45 (1969, 10. jūn.), 4. lpp. 
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Kalniņš A. Ceļš sākas ar pirmo soli : [pārskats par Kultūras pils 
pašdarbības kolektīviem] /  a.  Kalniņš // Vefietis. – Nr.72, 79, 82 
(1970, 18. sept., 13., 23. okt.), 4. lpp. 

Arums V. gaisma pils logos : [par Kultūras pils pašdarbības ko-
lektīviem un pasākumiem] / V. arums // Dzimtenes Balss. – Nr.14 
(1975, 3. apr.), 4. lpp.

Kļinkova A. Pašdarbības mākslas parāde : [par tēlotājas un lie-
tišķās mākslas, kā arī fotoamatieru darbu izstādi] / a. Kļinkova // 
Vefietis. – Nr.20 (1984, 13. marts), 4. lpp.

Rūmniece B. Iepazīsimies – apvienības keramiķi, gleznotāji… : 
apkopoti vefiešu pašdarbības mākslas skates rezultāti / B. Rūmniece 
// Vefietis. – Nr.34 (1985, 30. apr.), 4. lpp.

Rūmniece B. Bezrūpīgā bērnība : [par Kultūras pils bērnu ko-
lektīviem „Saulēniņi”, „Zelta sietiņš” u. c.] / B. Rūmniece // Vefie-
tis. – Nr.41 (1989, 30. maijs), 3. lpp.

VEF Kultūras pils radošie kolektīvi : [saraksts] // VEF Kultūras 
pils. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. 
URL.: http://www.vefkp.lv/lv/kolektivi.html?filterby=Kori. – Resurss 
aprakstīts 2017. g. 6. febr.
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kori

Kalniņš A. aicina Kultūras pils : [par koru kolektīviem] / a. Kal-
niņš // Vefietis. – Nr.87 (1968, 15. nov.), 3. lpp.

Ķirpe D.  Sudraba jubileja : [Kultūras pils jauktajam korim (vad. 
Ēvalds Skudra) – 25 gadi] // Vefietis. – Nr.100 (1969, 26. dec.), 4. lpp. 

Bērziņš J.   Ja īsti mīl dziesmu : [Kultūras pils jauktajam korim 
(vad. Ēvalds Skudra) – 25 gadi]  // Rīgas Balss. – Nr.1 (1970, 4. janv.), 
4. lpp.

Stabulnieks Uldis.  Diriģenta Kriša Deķa atcerei : [par Kultūras 
pils zēnu kora vad. 20. gs. 60. gados Krišu Deķi (1918–1984)] / Uldis 
Stabulnieks // Rīgas Balss. – Nr.229 (1993, 24. nov.), 9. lpp.

Dzīne

Jauktais jauniešu koris, dibināts 1988. gadā. Korī ir 30 dziedātāju, 
lielākā daļa – Rīgas augstskolu studenti. Katru gadu koris sagatavo 
jaunu koncertprogrammu, garīgās mūzikas un īpašu Ziemassvētku 

Koris „Dzīne” Vispārējo Dziesmu un deju svētku gājienā. 
Diriģents Aivars Gailis
Foto: g. Birkmanis
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programmu, iekļaujot repertuārā latviešu oriģinālmūziku, tautas 
dziesmu apdares un pasaulē populāru komponistu skaņdarbus. Kopš 
dibināšanas koris piedalījies visos tradicionālajos latviešu Dziesmu 
svētkos, Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos Rīgā, gotlandē 
un Klaipēdā, dziedājis starptautiskos festivālos Zviedrijā, Francijā, 
Dānijā, Norvēģijā, Vācijā un Spānijā.

Mākslinieciskais vadītājs – aivars gailis.

VEF Kultūras pils jauktais koris „Dzīne” [Mājaslapa]. – Tieš-
saistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: http://
www.dzine.lv/. – Resurss aprakstīts 2016. g. 6. jūn.

Gailis Aivars. Diriģenta darbu vainago Dziesmu svētki [Video-
ieraksts] : [TV24 sižets : saruna ar kora „Dzīne” diriģentu pirms 
XXV Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem 2013. g.] / aivars gailis 
; sarunājas Velta Puriņa // YouTube. – Tiešsaistes pakalpojums. – 
Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: https://www.youtube.com/
watch?v=TlH2jgBHh-s. – Resurss aprakstīts 2017. g. 16. janv.

DzintaRs 

Sieviešu koris, dibināts 1947. gadā, viens no labākajiem sievie-
šu koriem Latvijā, pazīstams visā pasaulē. Koris guvis daudz uzvaru 
prestižākajos starptautiskajos konkursos Ungārijā, Nīderlandē, Vā-
cijā, Lielbritānijā, Japānā, Zviedrijā un Spānijā, piedalījies daudzos 
starptautiskos festivālos, koncertējis Eiropā, amerikā un Japānā, pie-
dalījies TV pārraidēs Latvijā, Vācijā, Lielbritānijā, Čehijā, amerikā, 
Japānā un Portugālē. „Dzintars” ierakstījis daudzus radio ierakstus, 
kā arī izdevis vairākas skaņuplates un kompaktdiskus. 

Kora repertuārā ir kompozīcijas no renesanses līdz 21. gadsim-
tam. īpaši nozīmīga ir „Dzintara” sadarbība ar daudziem latviešu  
komponistiem jaundarbu radīšanā. Dziesmas korim rakstījuši 
P. Vasks, P. Plakidis, M. Einfelde, P. Dambis, S. Mence u. c., kā arī 
V. Tormiss (Igaunija) un H. Poss (H. Poos, Vācija). Kori dibināja 
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Koris „Dzintars”. Diriģente Aira birziņa
Foto: E. Freimane

Mefodijs Skuja, taču tā izaugsme un pasaules slava tika sasniegta 
ilggadējo kora diriģentu ausmas Derkēvicas un Imanta Cepīša va-
dībā. 

Mākslinieciskā vadītāja (kopš 2000. g.) – Dziesmu svētku virsdi-
riģente, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētā profeso-
re aira Birziņa.

Vokālā pedagoģe – aina Bajāre (bij. Rīgas Operetes teātra soliste). 
Kormeistare – Madara Boka.
Koncertmeistare – Sintija Šteinkopfa.
VEF Kultūras pilī no 2010. gada. 

Materiāli par 2010.–2016. g.  

Kora „Dzintars” 65 gadu jubilejas koncerts : 21.04.2012. VEF 
Kultūras pilī // YouTube. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas 
veids: tīmeklis WWW. URL.: https://www.youtube.com/watch?v=
m-XH5W3LteI. – Resurss aprakstīts 2017. g. 16. janv.
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***
Lūsiņa Inese.  Šoreiz mēs darīsim tā! : [par kordiriģenti airu Bir-

ziņu : sakarā ar plānotajiem koncertiem] / Inese Lūsiņa ; tekstā stāsta 
a. Birziņa //  Diena. – Nr.76 (2012, 18. apr.), 16. lpp. : ģīm. 

Aina Bajāre : koncertorganizācijas „ave Sol” jauniešu kora „Ka-
mēr” un VEF Kultūras pils sieviešu kora „Dzintars” vokālā peda-
goģe : [par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu vokālās pedagoģijas 
darbā 2010. g. piešķirta RD Izglītības, kultūras un sporta depart. 
balva „Baltais zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : gada balva kultūrā, 
2004–2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītības, kultūras un 
sporta depart., 2014. – 143. lpp.

Sieviešu koris „Dzintars” // VEF Kultūras pils. – Tiešsaistes 
 pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: http://www.
vefkp.lv/lv/kolektivi.html?elid=164. – Resurss aprakstīts 2017. g. 
5. febr. 

Koris „Fēnikss” 2013. g. mākslinieciskais vadītājs Ēriks Eglītis
Foto: O. Ivanovs
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Fēnikss

Jauktais koris, dibināts 1981. gadā Rīgas Vagonu rūpnīcas Kultū-
ras namā. gadsimtu mijā, kad RVR Kultūras nams beidza savu dar-
bību, par kora jaunajām mājām kļuva VEF Kultūras pils. Kolektīvs 
bieži koncertē Rīgas pasākumos, kā arī citās Latvijas pilsētās, baznī-
cās un Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgos. Kopš 1981. gada 
„Fēnikss” ir piedalījies visos Vispārējos latviešu dziesmu un deju 
svētkos. Koris uzstājies arī ārvalstīs: Igaunijā, Lietuvā, Vācijā, Itālijā, 
Spānijā u. c. 

Kora dibinātāji bija diriģenti Edvīns un Inga Dziļumi. Ilgus ga-
dus kori vadījis aivars Opincāns, diriģente bija Ināra Vīgnere. 

Mākslinieciskais vadītājs un diriģents – Ēriks Eglītis (kopš 
2011. g.).

Eglītis Ēriks.  Mūzikas skolotājs ar jurista skatu uz dzīvi : [saru-
na ar kordiriģentu] / Ēriks Eglītis ; pierakst. Zanda Radziņa // Rīgas 
Balss. – Nr.151 (2006, 7. aug.), 9. lpp. : ģīm. 

Gailis Viesturs. Ināra Vīgnere : [pianistes un diriģentes (1953–2009) 
piemiņai] / Viesturs gailis //  Kultūras Forums. – Nr.6 (2009, 13./20. febr.),
12. lpp. : ģīm. 

Luksemburgā viesojas koris „Fēnikss” no Latvijas : [par 2014. g. 
26. okt. gaidāmo koncertu : arī par kora vēsturi] = Konzert des ge-
mischten Chors „Fenikss” (Phönix) aus Riga, Lettland // asociācija 
„Luksemburga–Latvija”. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: 
tīmeklis WWW. URL: http://www.latviesi.lu/lv/news/luksemburga-
viesojas-koris-fenikss-no-latvijas. – Resurss aprakstīts 2017. g. 
15. janv.

Jauktā kora „Fēnikss” 35 gadu jubilejas koncerts : [par 2016. g. 
27. febr. gaidāmo koncertu : arī par kora vēsturi] // KasNotiek.lv. –
Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: 
http://www.kasnotiek.lv/event/80685/jaukta-kora-fenikss-35-gadu-
jubilej. – Resurss aprakstīts 2017. g. 15. janv.
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lietUs Ceļš

Kamerkoris, dibināts 1994. gadā ar nelielu, taču sabalansētu sastā-
vu – desmit vīru un desmit sieviešu balsīm. „Lietus ceļa” repertuāru 
veidoja galvenokārt garīgā mūzika, t. sk. kolektīva vadītāja kompo-
nista Inta Birzkopa sacerējumi. Kora uzstāšanās vairākkārt translēta 
televīzijā, bet ieraksti tiek tirgoti arī ārzemēs – Francijā, aSV, Kanādā 
un austrālijā.

Mākslinieciskais vadītājs – Ints Birzkops.

Birzkops Ints. Baltā rokmesa [Kompaktdisks] = White Rock-
mass / Ints Birzkops ; izp. kamerkoris „Lietus ceļš”… [u. c.]. – Rīga : 
gailītis g, 1999. – Izd. Nr. gg CD 137.  

Birzkops Ints. Laika pavēlnieks [Kompaktdisks] : lappuses no 
E. J. Bīrona dzīvesstāsta : barokāla rokoratorija / Ints Birzkops ; izp. 
kamerkoris „Lietus ceļš”… [u. c.]. – Rīga : gailītis g, 2000. – Izd. 
Nr. gg CD 169.  

Birzkops Ints. Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties [2 kompakt-
diski] : opera-sāga pēc K.  Skalbes filosofiskās pasakas motīviem / 
Ints Birzkops ; izp. kamerkoris „Lietus ceļš”… [u. c.]. – Rīga : Lietus 
ceļš, 2007. – Izd. Nr. CD 010.

***
Birzkops Ints. Dieva baušļi mūzikas skaņās : [saruna] / Ints Birz-

kops ; pierakst. Elmārs Barkāns // Svētdienas Rīts. – Nr.15 (1995, 
28. maijā), 4.-7. lpp.

Birzkops Ints. Mūzikā samelot nevar... : [saruna] / Ints Birz-
kops ; pierakst. Ieva atkale // Sievietes Pasaule. – Nr.4 (2003, apr.), 
8.-9. lpp. 

Zveja Ilze. Rokraksts – roks plus klasika : [par Intu Birzkopu 
un viņa skaņdarbu „Baltā rokmesa”] / Ilze Zveja // Neatkarīgā Rīta 
avīze. – Nr. 301 (1999, 27. dec.), 12. lpp.
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PeRezvoni (ПЕРЕЗВОНы)

Krievu koris, dibināts 1988. gadā pēc Baltslāvu biedrības Krievu 
kultūras centra biedru iniciatīvas. Līdz 2013. gadam kolektīva māks-
linieciskais vadītājs un diriģents bija komponists Jurijs glagoļevs. 
Kora repertuārā ir krievu komponistu operu kori, ārzemju klasika, 
garīgā mūzika, tautasdziesmas, romances, daudz dziesmu ar slave-
nu dzejnieku (M. Ļermontova, a. Puškina, a. ahmatovas) vārdiem, 
kā arī korim veltītas Jurija glagoļeva oriģināldziesmas. „Perezvoni” 
dzied pārsvarā krievu valodā, taču repertuārā ir arī dziesmas latvie-
šu, spāņu, itāļu un angļu valodā. 

2013. gadā koris piedalījās Vispārējos latviešu dziesmu un deju svēt-
kos, 2014. gadā – Pasaules koru olimpiādē Mežaparka Lielajā estrādē.

Mākslinieciskā vadītāja un diriģente – Marina glagoļeva.
Koncertmeistare – Inga Sarkana.  

Koris „Perezvoni” 2015. g. mākslinieciskā vadītāja marina Glagoļeva
Foto: S. Ivančenko
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Хор „Перезвоны” [Videoieraksts] : [концерт 1 апр. 2012 г. в 
Доме культуры ВЭФ] // YouTube. – Tiešsaistes pakalpojums. – 
Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=qRNu9pIVBSY. – Resurss aprakstīts 2017. g. 15. janv.

***
Авдеева Ольга.   К юбилею хора русской песни „Пере-

звоны” :  [стихи] / Ольга Авдеева // Русское слово. – N 39 (1999, 
12/18 февр.), с. 8.

200 лет со дня рождения А. С. Пушкина : „Перезвоны” в 
Пушкинских горах [Россия] // Русское слово. – N 66 (1999, 
27 авг./2 сент.), с. 4. 

Ирбэ Аврора.   Концерт на кануне Пасхи : о концерте 
русского хора „Перезвоны” / Аврора Ирбэ //  Русское слово. – 
N 118 (2006, нояб.), с. 4. 

Ковалева Галина.  Раздавайся, „Перезвоны” пенье! / Галина 
Ковалева // Русское слово. – N 117 (2006, март), с. 8. 

Jurijs Glagoļevs

Берзиня Инесса.  Музыкальный внук Римского-Корсакова : 
[к 50-летию творч. деятельности Ю. Глаголева] / Инесса Берзи-
ня  // Республика. – N 4 (1999, 7 янв.), c. 8.

Кисис Наталья.  Жизнь, посвященная музыке / Наталья  Кисис 
// Диена. – N 8 (1999, 11 янв.), с. 8.

Глаголев Юрий. „Меня вдохновляла мечта о любви” : [беседа с 
худож. рук. хора в связи с 60-летием его творч. деятельности] / Юрий 
Глаголев ; записала Мая Халтурина //  Час. – N 283 (2005, 5 дек.), с. 9. 

Мирский Сергей. Перезвоны души : [в связи с 60-летием творч. 
деятельности Ю. Глаголева] /  Сергей Мирский //   Панорама. – 
N 21 (2005/2006, 28 дек./3 янв.), с. 3. 

Ковалева Галина.  Браво, Маэстро! : [о юбилейном концерте 
в связи с 80-летием Ю. Глаголева] / Галина Ковалева //  Русское 
слово. – N 119 (2006, дек.), с. 2 : портр.
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Халтурина Мая. Юрий Глаголев: „Не чувствую груза 
возраста!” : [в связи с 80-летием Ю. Глаголева] / Мая Халтурина ; 
в тексте рассказывает Ю. Глаголев // Час. – N 277 (2006, 1 дек.), 
с. 11 : портр. 

Дименштейн Илья. Нестихающие „Перезвоны” / Илья 
Дименштейн ; в тексте рассказывают Юрий  Глаголев и его 
супруга Марина Глаголева //  7 секретов. – N 41 (2012, 11 окт.), 
с. 10 : портр. 

Дименштейн Илья. Воссоздатель русского хора : [о Юрии 
Глаголеве] / Илья Дименштейн ; в тексте рассказывают 
Ю. Глаголев и его супруга Марина Глаголева //  7 секретов. – N 
27 (2016, 7 июля), с.10 : портр. 

Rīga, vēlāk senRīga 

Jauniešu koris „Rīga”, dibināts 1962. gadā, tā galvenais diriģents 
bija Jānis Dūmiņš. 1985. gadā kora nosaukums mainīts, un kopš tā 
laika tas ir jauktais koris „Senrīga”. Kolektīvs regulāri piedalās visos 

Koris „Senrīga” 2013. g. mākslinieciskā vadītāja baiba milzarāja
Foto: a. Upeniece
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Dziesmu svētkos, ražīgi koncertē Latvijā un ārzemēs, bieži ar panā-
kumiem uzstājas starptautiskos konkursos. Kora repertuārs ir plašs 
un daudzveidīgs: klasika, latviešu kora dziesmu zelta fonds, mūsdie-
nu autoru sacerējumi.

Kopš 1987. gada profesors Jānis Dūmiņš bija kora goda diriģents. 
Līdz 2006. gadam kori vadīja diriģents gatis Langenfelds, par kormeis-
tariem dažādos laikos strādājuši Tālivaldis Pēkšens, Kārlis Beinerts, 
gunta Laukmane, andrejs Vanags, Edvīns Dziļums un aija Upeniece.

Mākslinieciskā vadītāja un diriģente – Baiba Milzarāja. 

Andiņa Dz. Spārni / Dz. andiņa // Liesma. – Nr.10 (1964), 27. lpp.
Valpēters J.  Tautas koris „Rīga” Somijā / J. Valpēters //  Cīņa. – 

Nr.147 (1968, 26. jūn.), 4. lpp.
Aļeksejeva S. Dāvināt cilvēkiem prieku : [par kori un tā diriģentu 

J. Dūmiņu] / S. aļeksejeva ; tekstā stāsta kora dalībnieces: Dzintra 
Sarma, aina Švarcbaha // Vefietis. – Nr.54 (1974, 19. jūl.), 3. lpp.

Krūmiņa R.  Dzied koris „Rīga” / R. Krūmiņa // Rīgas Balss. – 
Nr.76 (1976, 1. apr.), 4. lpp. 

Gīberts I.  ar dziesmām pie draugiem : [par kora braucienu uz 
Čehoslovākijas Sociālistisko Republiku]   / I. gīberts // Vefietis. – 
Nr.88, 89, 91 (1977, 18., 22., 29. nov.), 4. lpp. 

Bērziņa Ņ. „Rīgas” dziesma : [par kora darbību un 25 gadu jubi-
lejas koncertu] / Ņ. Bērziņa // Cīņa. – Nr.134 (1978, 11. jūn.), 3. lpp.

Laure A.  Tautas koris „Rīga” – jubilārs : [sakarā ar kora 25. gada-
dienu]  / a. Laure // Vefietis. – Nr.41 (1978, 30. maijs), 4. lpp. 

Pārupe L. „Rīgai” – 25 : [par jubilejas koncertu] / L. Pārupe // 
Cīņa. – Nr.120 (1978, 25. maijs), 3. lpp.

Gīberts N.  [I.!] Tautas koris „Rīga” VDR (Vācijas Demokrātis-
kajā Republikā) : [par kora piedalīšanos H. Eislera I starptaut. revo-
lucionārās strādnieku dziesmas festivālā Leipcigā] / N. [I.!] gīberts 
// Vefietis. – Nr.60 (1979, 7. aug.), 4. lpp. 

Baumane V. Tautas koris „Rīga” Kauņā / V. Baumane // Cīņa. – 
Nr.288 (1981, 16. dec.), 3. lpp.
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J. Dūmiņš Vispārējos Dziesmu un deju svētkos 1973. g. 
Foto: g. Birkmanis

Kalniņš A.   Latvijas PSR Nopelniem bagātais kolektīvs Tautas 
koris „Rīga” / a. Kalniņš //  Vefietis. – Nr.69 (1986, 5. sept.), 4. lpp. 

Jānis Dūmiņš

Sarunas ar Jāni Dūmiņu

Tautas koris „Rīga” Somijā / Jānis Dūmiņš ; intervēja S. Stumbre 
//  Lit. un Māksla. – Nr.28 (1968, 13. jūl.), 15. lpp.

„…dziedās visa tauta” / Jānis Dūmiņš ; pierakst. Viktors Bērziņš 
// Zvaigzne. – Nr.6 (1982, 15. marts), 15. lpp.

…Tas no dziesmas neaizies / Jānis Dūmiņš ; pierakst. Magda 
Priedīte // Zvaigzne. – Nr.6 (1985), 9. lpp.

Vienreizēji un neatkārtojami : [par kora dalību festivālos un 
Dziesmu un deju svētkos] / Jānis Dūmiņš ; pierakst. D. Spertāle // 
Cīņa. – Nr.166 (1985, 20. jūl.), 3. lpp.

Dūmiņš Jānis.  Jauktais koris „Senrīga” Vīnē, grācā, Zalcburgā, 
Minhenē : [par koncertiem austrijā]   / Jānis Dūmiņš // Dziesmu-
svētki. – Nr.1 (1999), 15. lpp.
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***
Purene Dz. Mūža mērs – dziesma : Jānim Dūmiņam – sešdesmit 

/ Dz. Purene // Cīņa. – Nr.74 (1982, 30. marts), 4. lpp. 
Spertāle D. Virsdiriģenti : turpinām iepazīstināt ar XXI Vispārējo 

Latviešu dziesmu svētku virsdiriģentiem : [arī par jauktā kora „Sen-
rīga” diriģentu Jāni Dūmiņu] / D. Spertāle // Lauku avīze. – Nr.25 
(1993, 14. maijs), 8. lpp.

teika

Jauktais koris, dibināts 1946. gadā. Dalībnieku skaits – ap 50 
vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Kolektīvs regulāri piedalās Dziesmu 
svētkos, koru skatēs un konkursos, koncertē Latvijas pilsētās un 
novados, kā arī kaimiņvalstīs. „Teika” ir piedalījusies starptautiskos 
koru festivālos Itālijā, Vācijā, Čehijā un Polijā. Ziemassvētkos un 
Lieldienās koris regulāri sniedz koncertus Sv. Pāvila, Sv. Mārtiņa 

Koris „Teika” 2014. g. mākslinieciskā vadītāja Daiga Galeja
Foto: K. Mednis
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un Krusta baznīcā Rīgā. Kopš 1998. gada „Teika” VEF Kultūras pilī 
rīko koru pavasara sadziedāšanās festivālu „Ziedonis”. 

Mākslinieciskā vadītāja – Daiga galeja. 
Vokālais pedagogs – Jurģis Liepnieks.

Purvītis V. Dziedāsim, draugi! / V. Purvītis // Vefietis. – Nr.20 
(1975, 11. marts), 4. lpp.

Ģeibaks M. Vefiešu „Teikai” – trīsdesmit / M. Ģeibaks // Cīņa. – 
Nr.154 (1976, 2. jūl.), 4. lpp. 

Kokareviča Dace.  augšā ceļam gaismas pili : [par XXIV Vis-
pārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku noslēguma koncertu 
„Latvija – Saules zeme” Mežaparka Lielajā estrādē] / Dace Kokare-
viča ; tekstā stāsta kora „Teika” dalībniece Lūcija Rubule //  Latvijas 
avīze. – (Iel. „Kultūrzīmes”). – Nr.189 (2008, 14. jūl.), [1.], 12. lpp. 

Jauktais koris „Teika” [Mājaslapa]. – Tiešsaistes pakalpojums. – 
Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: http://www.jkteika.lv/. – Re-
surss aprakstīts 2017. g. 17. janv.
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Vokālās studijas

Malnacis J. VEF vokālās studijas koncertā : [par Jāņa geidāna 
vad. studijas atskaites koncertu] / J. Malnacis // Lit. un Māksla. – 
Nr.23 (1960, 11. jūn.), 4. lpp.

Лобачева Е.  Поют заводские артисты : [о вокальной студии 
завода ВЭФ]  / Е. Лобачева // Сов. Латвия. – N 148 (1960, 23 июня), с. 4.

Sildegs Jānis. Saruna pirms dziesmas : [saruna ar ansambļa „VEF 
dziedoņi” vad. un solistiem Ilonu Stepanovu un Jāni Pakalnišķi] / 
Jānis Sildegs ; pierakst. gunta Prape // Liesma. – Nr.2 (1977), 16. lpp.

Brikše Inta.  Ozolu ansamblis : [par Ozolu ģimenes bērnu darbo-
šanos ansamblī „Saulīte”]  / Inta Brikše // Skola un Ģimene. – Nr.10 
(1983), 40. lpp., vāka 3. lpp.

estRāDes ansamblis

Dibināts 1971. gadā, ansambļa vadītājs bija aldis amoliņš, kon-
certmeistars – andrejs Sanzers, vēlāk Renē Salaks. 20. gs. 70. gados 
estrādes ansamblī ietilpa orķestris, vokālā studija, revijas deju an-
samblis „Laimdota” un vokālais ansamblis „Spīdola”. Dažādos perio-
dos ansamblī strādājuši mūziķi Jurijs Foigts, Ungars Savickis, Kārlis 
Rūtentāls, aleksandrs Kublinskis u. c. Solisti – Vladislavs Juhņēvičs, 
Ilona Stepanova, Ilona Bāliņa, Viktors Zemgals, andrejs Lihtenbergs 
u. c. Vokālo studiju organizēja Jānis Krūzītis, un to vadījuši Jānis 
Sildegs, gunta Stade un Leonīds Zahodņiks. Revijas deju ansamblis 
„Laimdota” darbojās aleksandra Stetjuhas un Lailas Pānes vadībā.

Bērziņš J.  Skan jauns „Spīdolas” vilnis : [par estrādes ansambļa 
uzvedumu „Uz „Spīdolas” viļņa”]  / J. Bērziņš ; tekstā stāsta a. Kal-
niņš // Rīgas Balss. – Nr.130 (1968, 5. jūn.), 6. lpp. 

Kalniņš A. aicina Kultūras pils : [par estrādes ansambļiem] / 
a. Kalniņš // Vefietis. – Nr.92 (1968, 3. dec.), 4. lpp.
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Kultūras pils 
estrādes dziesmu
ansamblis 
1972. g.  
Foto: g. Birkmanis

Kultūras pils estrādes orķestris 1971. g. 
Foto: g. Birkmanis
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Bērziņš J.  Uz estrādes jaunie dziedātāji : [par jauno estrādes dzie-
dātāju konkursu]  / J. Bērziņš // Rīgas Balss. – Nr.290 (1969, 13. dec.), 
5. lpp. 

Ģeibaks M. Uz estrādes – jaunie : [par vokālās studijas da-
lībnieces Velgas Eisakas iegūto pirmo vietu Rīgas jauno estrādes 
dziedātāju konkursā] / M. Ģeibaks // Dzimtenes Balss. – Nr.1 
(1970, 1. janv.), 3. lpp.

Bērtulsone. O. Nekļūsti iedomīga! : [par estrādes kolektīva da-
lībnieci, 6. kl. skolnieci Ilonu Stepanovu] / O. Bērtulsone // Pionie-
ris. – Nr.19 (1971, 5. marts), 3. lpp.

Ģeibaks M. Vilnis paliek nemainīgs : estrādes kolektīva „Spīdola” 
jaunā progr. „„Spīdolas” vilnis” / M. Ģeibaks // Pad. Jaunatne. – Nr.1 
(1972, 1. janv.), 4. lpp.

Lejiņš A. Ilona Stepanova un andrejs Lihtenbergs : [par vokālās 
studijas dalībniekiem] / a. Lejiņš // Pad. Jaunatne. – Nr. 215 (1972, 
1. nov.), 2. lpp.

Ģeibaks M. Solis pretim dziesmai : [par Rīgas pilsētas komjau-
natnes un jaunatnes 2. dziesmu festivāla noslēguma koncertu un uz-
varētājiem – VEF estrādes ansambļa dziedātājiem Ilonu Stepanovu 
un Vladislavu Jakušonoku] / M. Ģeibaks // Pad. Jaunatne. – Nr. 45 
(1973, 4. marts), 4. lpp.

Komjaunatnes dziesmai – svētki : [Rīgas pilsētas komjaunat-
nes un jaunatnes 2. dziesmu festivālā uzvara pirmajās trīs vietās – 
VEF estrādes ansambļa dziedātājiem Vladislavam Jakušonokam, 
Ilonai Stepanovai un astrīdai Kļaviņai] // Liesma. – Nr.5 (1973), 
8. lpp.

Brežģis J. Dziedi, Ilona! : [par estrādes ansambļa solisti Ilonu Ste-
panovu] / J. Brežģis ; tekstā stāsta I. Stepanova // Zvaigzne. – Nr.3 
(1975), 16. lpp.

Libere G.  Bulgārijas ziedi un smaidi : [par vokālā ansambļa „Spī-
dola” un TDa „Rotaļa” koncertiem Bulgārijā]  / g. Libere // Vefie-
tis. – Nr.72 (1975, 16. sept.), 4. lpp. 
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māsu 
meikstumu 
vokālais 
ansamblis. 
No kreisās: 
Felicita,
broņeslava, 
Anastasija, 
marija
Foto no VEF
muzeja arhīva

Par estrādes reviju „„Spīdolas” dziesma” 
(scenārija aut. un rež. alberts Kalniņš)

Ābola G. „Spīdolas” jaunās dziesmas / g. Ābola // Vefietis. – 
Nr.31 (1974, 23. apr.), 4. lpp.

Toma A. Kā skanēja „„Spīdolas” dziesma”? / a. Toma // Pad. Jau-
natne. – Nr.94 (1974, 17. maijs), 2. lpp. 

Vilks Z. Vefiešu dziesma : [arī par estrādes reviju] / Z. Vilks // 
Cīņa. – Nr.118 (1974, 23. maijs), 4. lpp. 

Zars J. „Spīdolas dziesma” / J. Zars // Karogs. – Nr.7 (1974), 194. lpp. 
Brežģis J. Skan Spīdolas balss : [par revijas uzveduma jauno 

progr.] / J. Brežģis // Cīņa. – Nr.21 (1975, 25. janv.), 4. lpp.

māsU meikstUmU vokālais kvaRtets

Sieviešu vokālais estrādes ansamblis, dibināts 1958. gadā. Kvarte-
tu izveidoja komponists un diriģents alberts Melbārdis. To vadījuši 
arī U. Purvītis, P.  Kvelde un I.  Matrozis. ansamblī dziedāja māsas 
Felicita, anastasija, Marija un Broņislava Meikstumas. Viņas kon-
certēja visā Latvijā, popularizējot latviešu komponistu dziesmas, 
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kā arī dažādu citu tautu dziesmas. aktīvo darbību kvartets beidza 
1968. gada sākumā.

Avotniece A.  Dziesma ar darbu kopā vijas / a. avotniece //  Rī-
gas Balss. – Nr.128 (1960, 31. maijs), 6. lpp. 

Antons S.  Divi koncerti – vienā dienā : [arī par māsu Meikstu-
mu vokālā kvarteta koncertu]  / S. antons // Pad. Jaunatne. – Nr.78 
(1961, 19. apr.), 4. lpp.

Ģimenes ansamblis // Dzimtenes Balss. – Nr.58 (1961, 16. jūl.), 
4. lpp.

ļeonidovs L.  Dziedot dzimu, dziedot augu / L. Ļeonidovs //  Rī-
gas Balss. – Nr.167 (1961, 17. jūl.), 4. lpp. 

Māsas Meikstumas sniegušas 200 koncertu // Dzimtenes Balss. – 
Nr.99 (1963, 11. dec. ), 4. lpp.

Mediņš Klements.  Māsu Meikstumu koncertā / Klements Me-
diņš // Lit. un Māksla. – Nr.50 (1963, 14. dec.), 7. lpp.

Ezera Dace.  Bez māju sajūtas bērnībā / Dace Ezera ; tekstā stāsta 
māsas Meikstumas // Sieviete. – Nr.8 (2005, aug.), 30.-33. lpp. 

momo 

Bērnu vokālais ansamblis, dibināts 1991. gadā. Kolektīva dalīb-
nieki ir vecumā no 3 līdz 15 gadiem. „Momo” iestudē koncertuzve-
dumus un muzikālas izrādes bērniem („Labo domu Ziemassvētki”, 
„Taureņu vasaras”, „Runcis Francis”, „Burvju rotaļas”, „Burvju skaitļi” 
u. c.), sadarbojas ar citiem Kultūras pils bērnu kolektīviem – TDa 
„Zelta sietiņš”, deju grupu „Ritms” un cirka studiju „Jaunība”. Speciā-
li ansamblim dziesmas komponējuši Jānis Strazds, agita Kaužēna, 
Dace Ivanova un anita Rezevska.

Vadītāja – Dagnija Kravale.
Pedagogi: Kristīne Tomiņa-Stafecka, Elīna Sēja-Birzaka, Dace 

Ivanova (horeogrāfiju, scenāriju un režiju autore).
Koncertmeistars – Raimonds Bičus.
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Rezevska Anita.  Taureņu vasaras [Skaņu ieraksts] / anita Re-
zevska ; izp. bērnu vokālais ansamblis „Momo”… [u. c.]. – [Latvija] : 
Musica Baltica, 2010. – 1 CD.  – Izd. Nr. MB 018.  

Strazds Jānis.   Skaitļu pasaule [Skaņu ieraksts] / Jāņa Strazda 
mūzika ; Leontīnes apšenieces vārdi ; izp. bērnu vokālais ansamblis 
„Momo”. – [Latvija] : Citi putni, 2013. – 1 CD. – Izd. Nr. CP CD 001.

VEF Kultūras pils bērnu un jauniešu vokālā ansambļa MOMO 
20 gadu jubilejas koncerts [Videoieraksts] : 2011. g. 27. nov. // 
YouTube. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. 
URL.: https://www.youtube.com/watch?v=_Nq4PmWPa2a. – 
Resurss aprakstīts 2017. g. 17. janv.

***

Treijs Ernests. Ciemojas Runcis Francis : [par „Momo” muzikālo 
izrādi „Runcis Francis” (rež. Dace Kravale)] / Ernests Treijs // Zem-
gales Ziņas. – Nr.113 (2015, 2. okt.), 12. lpp. 

Momo [Mājaslapa]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: 
tīmeklis WWW. URL.: http://www.momogroup.lv/pub/index.php. – 
Resurss aprakstīts 2016. g. 7. jūn.

Ansamblis „momo” 2015. g. 
Foto: M. Mājenieks
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olŪteņš

Latgaliešu sadzīves dziesmu ansamblis, darbību uzsācis 1989. gadā 
Rīgas Latgaliešu biedrībā „Trešuo zvaigzne”. ansambļa dziedātājas ir 
no dažādiem Latgales reģioniem nākušas cienījama vecuma kun-
dzes. Kolektīva dibinātājs un pirmais vadītājs bija Normunds Rutkis. 
1991. gadā to pārņēma Jevgeņijs Karūdznīks, kura vadībā ansamblis 
iestudējis gan latgaliešu tautas dziesmas, gan oriģināldziesmas. „Olū-
teņš” ir piedalījies Vispārējos latviešu dziesmu svētkos, koncertējis 
tuvākos un tālākos Latvijas novados, arī Lietuvā. Kolektīvs aktīvi 
piedalās Rīgas pilsētas pasākumos, uzstājas sociālās aprūpes centros, 
Rīgas Latgaliešu biedrībā, Kultūras pils Senioru kluba pasākumos. 
Kopš 2012.  gada ansamblis piedalās Rīgas senioru sadziedāšanās 
svētkos „Katru zelta rudentiņu”.

Mākslinieciskās vadītājas – Rasma Mežale (no 2001. g.) un Ilona 
Poikāne (no 2011. g.) 

VEF Kultūras pilī no 2010. gada.

Materiāli par 2010.–2016. g.  

Es savai māmiņai ; Bērnības skati ; Vakars nāk [Videoieraksti] 
: Latvijas vokālo ansambļu konkursa 1. kārta : [2016. g. apr.] // 
YouTube. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. 
URL.:  https://www.youtube.com/watch?v=2El6l_TgycI ; https://
www.youtube.com/watch?v=irFbhu0V-kU ; https://www.youtube.
com/watch?v=DMz12iJlHsI. – Resurss aprakstīts 2017. g. 17. janv.

Mežale Rasma. VEF Kultūras pils latgaliešu sadzīves dziesmu 
ansambļa „Olūteņš” 25 gadu jubilejas koncerts „Skani, baļseņ!” : 
[inform. par 2014. g. 22. martā gaidāmo koncertu] / Rasma Meža-
le, Ilona Poikāne // VEF Kultūras pils. – Tiešsaistes pakalpojums. – 
Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: http://www.vefkp.lv/lv/skatit/
vef-kulturas-pils-latgalu-sadzives-dziesmu-ansambla-olutens-25-
gadu-jubilejas-koncerts.html. – Resurss aprakstīts 2017. g. 16. janv. 
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Folkloras kopa „rija”
Foto: a. Solodovņikovs

Rija

Folkloras kopa, kuru 1989. gadā Rīgas 93. vidusskolā izveidoja 
skolotāja Dzidra Rijniece. Mērķis – veicināt latviešu kultūras 
atdzimšanu, popularizēt tautas vēsturi, kultūras mantojumu 
un tradīcijas, saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm latviešu 
nemateriālās kultūras mantojumu. Kolektīva dalībnieki ir apguvuši 
gadskārtu dziesmas un rotaļu dejas, iemācījušies kopā ar skatītājiem 
svinēt latviešu godus. „Rija” ciemojas bērnunamos un skolās, veco 
ļaužu pansionātos, piedalās dažādos svētku pasākumos. Kolektīvs 
ir augstu novērtēts ne tikai pašu mājās, bet arī Lietuvā, Igaunijā, 
austrijā, Šveicē, Polijā un anglijā. „Rijas” dalībnieki ir vecumā no 
10 līdz 80 gadiem. 

Kopas vadītājs – Druvis Rijnieks.
VEF Kultūras pilī no 2010. gada.

Materiāli par 2010.–2016. g.  

Folkloras kopa „Rija” ieskandina [25.] jubileju un Lieldie-
nas [Videoieraksts] : 2 daļas : [TV24 raidījums „Rampas ugunis” 
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2014. g. apr.] / raidījumu vada andris Kivičs. – Ierakstā kolektīva 
priekšnesumi un dalībnieku atmiņu stāstījumi // YouTube. – Tiešsais-
tes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.:   https://www.
youtube.com/watch?v=TQ5uZnvgJVI ; https://www.youtube.com/
watch?v=7hseEXX_NBQ. – Resurss aprakstīts 2017. g. 17. janv.

***
Folkloras kopa „Rija” // Folklora.lv. – Tiešsaistes pakalpojums. – 

Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: http://folklora.lv/kopas/rija/. – 
Resurss aprakstīts 2017. g. 17. janv.

RonDino 

Bērnu vokāli instrumentālais ansamblis, darbojās 20. gs. 80. ga-
dos. Mūziķis Normunds Jakušonoks, kurš ansamblī „Rondino” 
sāka dziedāt 14 gadu vecumā, atmiņās stāsta, ka toreiz tas bijis 

bērnu un jauniešu estrādes anasamblis „rondino”. 
mākslinieciskais vadītājs Igors Jakovļevs
Foto: g. Birkmanis
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vienīgais profesionālais tāda veida kolektīvs un tajā savu muzikālo 
karjeru uzsākuši vairāki mūsdienās populāri mākslinieki: Marija 
Naumova, brāļi Ivo un Uģis Krūskopi, saksofonists Ivars Bajarūns 
u. c. „Rondino” koncertēja Latvijā un ārzemēs, dziedāja latviešu un 
krievu valodā, izpildot Raimonda Paula, Ivara Vīgnera, kā arī an-
sambļa vadītāja, toreizējā Rīgas kinostudijas skaņu režisora, Igora 
Jakovļeva dziesmas. 

Mākslinieciskais vadītājs – Igors Jakovļevs. 
Pedagogi – Jānis Kravalis, Eleonora Širškova.

Pauls Raimonds. Dziesmiņa par Lapu Krišu [Videoieraksts] / R. Pau-
la mūzika ; L. Brieža teksts ; izp. ansamblis „Rondino” // YouTube. – 
Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: 
https://www.youtube.com/watch?v=PXMqxuNQEbg. – Resurss ap-
rakstīts 2017. g. 17. janv. 

***
Domās vēl esam artekā : [par ansambļa dalībnieku viesošanos 

Vissavienības pionieru nometnē „arteks”, Krimā]. – Paraksts: Vo-
kāli instrumentālā ansambļa „Rondino” dalībnieki   // Pionieris. – 
Nr.85/86 (1985, 25. okt.), 5. lpp.

Mazvērsīte Daiga.  Liriķis ar saksofonu : [par džeza un estrādes 
mūziķi, komp. Igoru Jakovļevu] / Daiga Mazvērsīte //  Mūzikas Sau-
le. – Nr.3 (2006), 35.-37. lpp.

Igors Jakovļevs (20.11.1929–10.05.2013) : [nekrologs]. – Pa-
raksts: Latvijas Kinematogrāfistu savienība //  Diena. – Nr.91 (2013, 
14. maijs), 17. lpp. : ģīm. 

„PoPPy”, agrāk „saUlēniņi” 

Bērnu vokālais ansamblis, dibināts 1985. gadā ar nosaukumu 
„Saulēniņi”. Kolektīva mērķis – iemācīt bērnus pareizi dziedāt, tāpēc 
liela uzmanība pievērsta individuālai apmācībai. Dziedātāji iegūst 
skatuves pieredzi, uzstājoties gan kā grupas dalībnieki, gan kā solisti. 
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grupa „Poppy” piedalījusies daudzās labdarības akcijās, koncertos 
un pilsētu svētkos, saņēmusi balvas dažādos konkursos gan Latvijā, 
gan ārzemēs. Kolektīvs ir vairāku TV konkursu, kā arī radiodziesmu 
aptauju dalībnieks un laureāts, aktīvi piedalījies solistu konkursos 
„Putnu bērni”, „Jaunās zvaigznes” un „Cālis”. ansamblis ierakstījis 
un izdevis vairākus diskus un ieguvis godalgotas vietas Latvijas Tele-
vīzijas rīkotajā konkursā „Balss pavēlnieks”.

Mākslinieciskie vadītāji – gunta Stade un gunārs Stade.

Dziesmas dzied ansamblis „Saulēniņi” [Skaņu ieraksts]. – [Rīga] : 
 Dagmāra-stereo, [b. g.]. – 1 CD. – Izd. Nr. DS CD 043.

Latviešu tautas dziesmas [Skaņu ieraksts] : karaoke / izp. grupa 
„Saulēniņi”. – [Rīga] : Dagmāra-stereo, [b. g.]. – 1 CD + [6] lpp. tek-
sta piel. – Izd. Nr. DS CD 037.

bērnu vokālais ansamblis „Poppy” 2014. g.
Foto no VEF muzeja arhīva



69

Šūpuļdziesmas [Skaņu ieraksts] / izp. grupa „Saulēniņi”. – [Rīga] 
: Kadiķis, [b. g.]. – 1 CD. – Izd. Nr. DS CD 047.

Poppy – „Tvists ar vistu” [Videoieraksts] : [koncerts bērniem  Rīgas 
Kongresu namā 2015. g. 29. nov.] / izp. grupa „Poppy”. – (Bildes, 2015) 
// YouTube. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. 
URL.:   https://www.youtube.com/watch?v=ZUHr63jpgLE. – Resurss 
aprakstīts 2017. g. 5. febr.

***
Orupe Agnese.   ”Saulēniņi” / agnese Orupe  // LaBa. – Nr.43 

(1994, 28. okt.), 4. lpp.
Stade Gunta.  Saulēniņi : [saruna ar ansambļa vad.] / gunta Sta-

de ; pierakst. Ilze Liepiņa //  Mana. – Nr.15 (1995), 4. lpp.
Bērnu vokālais ansamblis „Saulēniņi” / mater. sagat. Juris //  Spi-

cā avīze. – Nr.45 (2000, 7./13. nov.), 16. lpp. 
Valtere Edīte.  Popgrupā : [par bērnu dziedāšanu popgrupās] / 

Edīte Valtere ; pēc popgrupu „Minipop” un „Saulēniņi” pasniedzējas 
guntas Stades… [u. c.] inform. // Mans Mazais. – Nr.12 (2006, dec.), 
64.-[65.] lpp.

vīRU vokālais ansamblis (kvaRtets)

Dibināts pagājušā gadsimta 60. gadu sākumā, kolektīvs aktīvi dar-
bojas jau vairāk nekā 50 gadu. Tā pirmais vadītājs bija Viktors Sams, 
bet no 1965. gada līdz pat mūsdienām ansambli vada Vilnis Salaks. Ko-
lektīvs muzicē gan Latvijas pilsētās, gan ārpus valsts, piedalās nozīmī-
gos pasākumos, festivālos. Plašajā repertuārā ir vairāk nekā 200 tautu 
dziesmu apdaru (arī latviešu tautasdziesmas Viļņa Salaka apdarē) un 
oriģināldziesmu, kas piemērotas visdažādākajiem svētku gadījumiem.

Mākslinieciskais vadītājs – Vilnis Salaks.

VEF Kultūras pils vīru vokālais ansamblis [Videoieraksts] : [uz-
stāšanās XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku vokālo  ansambļu 
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konkursā] // YouTube. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tī-
meklis WWW. URL.:  https://www.youtube.com/watch?v=1OVa5U
FowY4. – Resurss aprakstīts 2017. g. 17. janv.

***
Grigorjana N. ar dziesmu sirdī /  N. grigorjana // Vefietis. – 

Nr.47 (1963, 21. nov.), 4. lpp.
Vefiešiem Maskavā – pirmā vieta : [par kvarteta dalību Vissavie-

nības arodbiedrību māksl. pašdarbības kolektīvu skatē] // Dzimtenes 
Balss. – Nr.91 (1963, 13. nov.), 4. lpp.

Pabērzs Juris. apsēstība no sākta gala : [par Viktoru Samu] / Ju-
ris Pabērzs // Karogs. – Nr.5 (1979), 180.-182. lpp.

Vilnis Salaks

Jākobsone Rūta.  Noticis Viļņa Salaka radošā darba vakars : [par 
komp. 65. dz. d. velt. koncertu Kultūras pilī] / Rūta Jākobsone //  Iz-
glītība un Kultūra. – Nr.17 (2004, 29. apr.), 11. lpp. 

Liberte Iveta.   Folkloras pērlīšu spodrinātājs : [par Vilni Sala-
ku un gaidāmo viņa 70.  dz.  d. velt. autorkoncertu Rīgas Latviešu  
biedrībā] / Iveta Liberte ; tekstā stāsta Vilnis Salaks ; ar komp. Jura Karl-
sona koment. // Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai. – Nr.12 (2009, 15. janv.), 
22.-23. lpp. : ģīm. 

Vilnis Salaks : VEF Kultūras pils Vīru vokālā ansambļa māksli-
nieciskais vadītājs : [par radošu ieguldījumu latviešu tautas mūzi-
kas saglabāšanā un popularizēšanā 2013. g. piešķirta RD Izglītības, 
kultūras un sporta depart. balva „Baltais zvirbulis”] // Baltais zvir-
bulis : gada balva kultūrā, 2004–2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : 
RD Izglītības, kultūras un sporta depart., 2014. – 181. lpp.

Nedaudz par Viļņa Salaka dibināto un vadīto Rīgas VEF Kultūras 
pils vīru vokālo ansambli // Vilnis Salaks [Mājaslapa]. – Tiešsaistes 
pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: http://www.sa-
laks.lv/?lapa=isa_biografija. – Resurss aprakstīts 2017. g. 17. janv.  
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vokālā stUDija tāļa matīsa vaDībā 

Vokālā studija Tāļa Matīsa vadībā izveidota ap 1964. gadu. Vē-
lākajos gados to vadījuši Ilze Strauja (koncertmeistars Jurijs glago-
ļevs), Inta Spanovska (koncertmeistars Jānis Sakša) un Leonīds Za-
hodņiks. Studijā savu radošo darbību uzsākuši vairāki vēlāk populāri 
latviešu dziedātāji – Žoržs Siksna, andrejs Lihtenbergs, Ilona Stepa-
nova, Vladislavs Jakušonoks u. c.

Medalje K. Dzied anita grāvelsiņa : [par vokālās studijas dalīb-
nieci] / K. Medalje // Vefietis. – Nr.30 (1966, 17. maijs), 3. lpp.

Kalniņš A. aicina Kultūras pils : [par vokālo studiju] / a. Kalniņš 
// Vefietis. – Nr.98 (1968, 27. dec.), 4. lpp.

Arklāns B. Ceļš uz skatuvi : [par vokālo studiju] / B. arklāns // 
Dzimtenes Balss. – Nr.24 (1971, 10. jūn.), 3. lpp.

Kultūras pils vīru vokālais ansamblis 50 gadu jubilejas koncertā 2014. g. 
Foto: E. glūdiņš
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Borgs Bernhards. Dziesmu kalnā : [par T. Matīsa radošo 
 biogrāfiju un viņa vadīto vokālo studiju] / B. Borgs // Karogs. – Nr.5 
(1974), 155.-159. lpp.

Vilks Z.  Tālim Matīsam – 70 : [par jubilejas koncertu Kultūras 
pilī] / Z. Vilks // Cīņa. – Nr.125 (1974, 31. maijs), 4. lpp.

Dadzītis Ģ. Balss balsij : ciemos pie Tāļa Matīsa / Ģ. Dadzītis // 
Dzimtenes Balss. – Nr.9 (1977, 24. febr.), 3. lpp.

Smagare L.   Tāļa Matīsa audzēkņu vakars : [par ikgadējo au-
dzēkņu koncertu]  / L. Smagare // Dzimtenes Balss. – Nr.19 (1982, 
6. maijs), 3. lpp.

Šaitere Tekla. Dziedātājam jāskan visam : [par Tāli Matīsu 
(1904–1985)] / Tekla Šaitere // Diena. – (Piel. „SestDiena”). – Nr.42 
(2005, 19. febr.), 30.-[33.] lpp. 

Mazvērsīte Daiga.  Dziedonis no balto bērzu zemes : [par Tāli 
Matīsu (1904–1985) : sakarā ar viņa 110. dz. d.] / Daiga Mazvērsīte 
//  Ievas Stāsti. – Nr.16 (2014, 1./14. aug.), 8.-12. lpp. : ģīm. 
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dEju kolEktīVi

Лукашенко Л.  Коллективу пятнадцать лет : [о танцевальном 
ансамбле Дворца культуры]  / Л. Лукашенко  // Сов. молодежь. – 
N 6 (1961, 8 янв.), с. 2.

Siliņa Elza. aug Tautas deju ansambļu pulks : [arī par Ludmi-
las Krūmiņas vad. Kultūras pils deju ansambli] / E. Siliņa // Lit. un 
Māksla. – Nr.38 (1963, 21. sept.), 5. lpp.

Pirmie soļi : [par Ilonas Ķimenes vad. mākslinieciskās vingroša-
nas pulciņu] // Vefietis. – Nr.26 (1966, 26. apr.), 4. lpp.

Kalniņš A. aicina Kultūras pils : [par deju kolektīviem] / a. Kal-
niņš // Vefietis. – Nr.90 (1968, 26. nov.), 4. lpp.

Orleja Ilona.   Neatņemtais sapnis : [stāsta Kultūras pils bērnu 
baleta studijas „Rasiņa” māksl. vad.] / Ilona Orleja ; pierakst. Jeļena 
Koņiveca //  Zeme. – Nr.27 (2000, 6./12. jūl.), 26. lpp.

Šteina Baiba. Lai valda prieks! : [par XI Skolu jaunatnes  dziesmu 
un deju svētku deju lieluzveduma virsvadītājiem: deju kolektīva 
„Zelta sietiņš” horeogrāfi un pedagoģi Daci adviljoni, deju ansam-
bļu „Rotaļa” un „Daugava” māksl. vad. gintu Baumani, deju ansam-
bļu „Bramaņi’ un „Videnieki” māksl. vad. Taigu Ludboržu u. c.] / 
Baiba Šteina // Izglītība un Kultūra. – Nr.12 (2015, 18. jūn.), 17. lpp.

baleta stUDija

Studija dibināta 1960. gadā, vadītāja angelika grimze (līdz 1974. g. 
februārim). Pazīstamākie studijas dalībnieki, kuri turpmāko dzīvi 
saistījuši ar baletu, deju vai teātri, ir Māris Koristins, anita Ķepīte, 
Zita Erss, Valdis Lūriņš, aldis Kusiņš, Ilona Orleja u. c.

Medalje K. Pie mazajiem dejotājiem : [par angelikas grimzes 
vad. bērnu deju kolektīvu] / K. Medalje // Vefietis. – Nr.24 (1966, 
19. apr.), 4. lpp.

Bite Ija.  Tikai viens liktenis... : [sakarā ar baletdejotājas un baleta 
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studijas vad. angelikas grimzes 75. dz. d.]  / Ija Bite // Lit. un Māk-
sla. – Nr.13 (1989, 1. apr.), 15. lpp. 

bRamaņi

Deju kopa, dibināta 1994. gadā kā Latvijas Nacionālās aizsar-
dzības akadēmijas deju kolektīvs, pēc tam – NBS deju kopa. Vēlāk 
„Bramaņus” savā paspārnē ņēma RD Izglītības, kultūras un sporta 
departaments, pēc tam – Kultūras pils. Dejotāji piedalās pilsētas un 
valsts konkursos, skatēs un festivālos, dejo Kultūras pils un pilsētas 
mēroga pasākumos, gatavo jaunas programmas, koncertus un deju 
uzvedumus, iespēju robežās piedaloties arī ārvalstu koncertos un 
festivālos.

Mākslinieciskā vadītāja – Taiga Ludborža.
VEF Kultūras pilī no 2011. gada.

Materiāli par 2011.–2016. g.

Deju kopas „Bramaņi” 20 gadu jubilejas koncerts „Uguns zīmē 
rakstītie” [Videoieraksts] : 2015. g. 9. maijā : 2 daļas // YouTube. – 

Kultūras pils 
baleta studija 
1969. g. 
Vadītāja 
Angelika 
Grimze
Foto: g. Birkmanis
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 Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=u3VFFVef3D4 ; https://www.youtu-
be.com/watch?v=1u_7mPQIshU. – Resurss aprakstīts 2017. g. 18. janv.

***
Indriksone Ineta.  „Sakta” un „Bramaņi” festivālā Bobruiskā : 

[par deju kopas „Bramaņi” un Limbažu Kultūras nama TDa „Sakta” 
piedalīšanos festivālā „Draudzības vainags” Baltkrievijā] / Ineta Ind-
riksone ; tekstā stāsta deju kolektīva „Bramaņi” vad. Taiga Ludborža 
//  auseklis. – Nr.81 (2011, 16. jūl.), 9. lpp. 

Brinkmane Ilze. Pret tumsu ar gara gaismu : [par RD Izglītības, 
kultūras un sporta depart. balvas „Baltais zvirbulis” laureātiem] / Ilze 
Brinkmane ; tekstā stāsta balvas laureāte Taiga Ludborža… [u. c.] // 
Izglītība un Kultūra. – Nr.8 (2016, 28. apr.), 10.-11. lpp. : ģīm. 

Sk. arī sadaļā „Dižbramaņi”.

Deju kolektīvs „bramaņi” 2015. g. mākslinieciskā vadītāja Taiga Ludborža
Foto: Ivars Lācis



76

DaRDeDze 

Tautas deju ansamblis, dibināts 1972. gadā pie Rīgas elektroma-
šīnbūves rūpnīcas (RER). gadu gaitā kolektīvu vadījuši Oskars Pūce, 
andris Mālers, ausma Dančauska (Riekstiņa) un Zigrīda Teivāne. No 
2012. gada „Dardedze” ierindojusies starp 32 labākajiem deju kolek-
tīviem Latvijā. ansamblis aktīvi koncertē gan Latvijā, gan ārzemēs – 
Krievijā, Holandē, Turcijā, Polijā, Lietuvā, Ungārijā, Dānijā, Portugālē, 
Beļģijā un Itālijā. 2010. gadā izveidots arī vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs „Dardedze”. Dejotāji aktīvi iesaistās tautas tērpu izgatavošanā. 

Kopš 2008. gada „Dardedze” katru oktobri rīko netradicionālas 
orientēšanās sacensības deju kolektīviem „greizais kompass”, kas ik 
gadu pulcē gandrīz 20 deju kolektīvus no visas Latvijas. 

Mākslinieciskā vadītāja – Ilze Kronberga.
VEF Kultūras pilī no 2010. gada.

Materiāli par 2010.–2016. g.   

VEF Kultūras pils Tautas deju ansambļa „Dardedze” Ilzes dienas 
koncerts [Videoieraksts] : [2013. g. janv., velt. kolektīva vad. Ilzei 

Tautas deju ansamblis „Dardedze” 2015. g. 
Foto no VEF muzeja arhīva
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Kronbergai : koncerta noslēgums] // YouTube.  – Tiešsaistes pakal-
pojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: https://www.youtube.
com/watch?v=YHs1qCM_1go. – Resurss aprakstīts 2017. g. 18. janv.

***
Alberte Ieva.  Sadziedājušies : ne jau tikai Līgo svētkos uzzied 

papardes zieds. arī Dziesmusvētkos satiekas ļaudis, kas pēc tam 
vairs nešķiras : [arī par vidējās paaudzes deju kolektīva „Dardedze” 
dejotājiem aiju un andri Daugavvanagiem] / Ieva alberte, anda 
Burve-Rozīte ; tekstā saruna ar aiju un andri Daugavvanagiem 
//   Ir. – (Piel. „Dziesmusvētki”). – Nr.26 (2013, 27. jūn./3. jūl.),
 30.-32., [37.] lpp. : ģīm. 

Sadejojušies! : [raksti : sakarā ar XXV Vispārējiem latviešu dzies-
mu svētkiem un XV deju svētkiem : arī par vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Dardedze” dejotājiem, dzīvesbiedriem Baibu un Jāni Kal-
pišiem] / mater. sagat. aiva Kanepone // Ieva. – Nr.27 (2013, 3. jūl.), 
16.-18. lpp. : ģīm. 

DaUgava

Vidējās paaudzes deju kolektīvs, dibināts 2003. gadā kā TDa 
„Zelta sietiņš” dalībnieku vecāku deju kolektīvs. „Daugava” regulāri 
koncertē, piedalās visos Deju svētkos un lielākajos deju pasākumos, 
ik gadu iesaistās sadraudzības koncertos ar citiem vidējās paaudzes 
deju kolektīviem. ansamblis ir koncertējis visā Latvijā, regulāri uz-
stājies deju skatēs. 2015. gada skatē kolektīvs novērtēts ar augstākās 
pakāpes atzīmi. „Daugavas” sastāvs katru gadu papildinās. Dejotāji 
ir moži, atvērti, gatavi kopā ar bērniem dejot, rīkot sporta spēles, 
pārgājienus un Jāņu svinēšanu. 

Mākslinieciskais vadītājs – gints Baumanis.

VPDK [Vidējās paaudzes deju kolektīva] „Daugava” 10 gadu  ju-
bilejas koncerts VEF Kultūras pilī [Videoieraksts] : 2014. g.  25. maijā 
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: [2 daļas] // YouTube. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmek-
lis WWW. URL.:   https://www.youtube.com/watch?v=u3VFFVef3D4 ;  
https://www.youtube.com/watch?v=a24KrcWQI34. – Resurss ap-
rakstīts 2017. g. 18. janv.

Par g. Baumani sk. TDa „Rotaļa”.

DižbRamaņi, agrāk viDenieki

Vidējās paaudzes deju kolektīvs, dibināts 1989. gadā ar nosaukumu 
„Videnieki”. No 2016. gada tā nosaukums ir „Dižbramaņi”. Katru gadu 
notiek regulāri koncerti, ievērojot latviešu tautas tradīcijas Ziemas-
svētkos, Lieldienās un Jāņos. No 2002. gada kolektīvs regulāri uzstājas 
Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā tautas lietišķās mākslas izstrādājumu 
gadatirgū. Ik gadu dejotāji piedalās jaunrades skatē Valmierā un drau-
dzības koncertos ar deju kolektīviem Latvijā un Igaunijā. 2006. gadā 
kolektīvs piedalījies arī starptautiskā deju festivālā Ungārijā.

Mākslinieciskā vadītāja – Taiga Ludborža.
VEF Kultūras pilī no 2010. gada. 

Deju kolektīvs „Daugava” 15 gadu jubilejas koncertā. 
mākslinieciskais vadītājs Gints baumanis
Foto: a. Ilsters
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Materiāli par 2010.–2016. g.   

Tautas deju kolektīvi „Bramaņi" un „Videnieki” Pļavnieku parkā 
; Tautas deju kolektīvi „Bramaņi” un ”Videnieki” Ķengaraga parkā 
[Videoieraksti] : 2012. g. 19. un 21. jūn. // YouTube. – Tiešsaistes 
pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=57M-NWVyRbM ; https://www.youtube.
com/watch?v=f2a4EWfXr6Q. – Resurss aprakstīts 2017. g. 17. janv.

***
Šteinfelde Ilze.  Sajūt deju rakstu : [par deju kolektīva „Videnie-

ki” dalībnieku, žurn. „Vakara Ziņas” žurnālistu Reini Kļavi : sakarā ar 
dalību XXV Vispārējos latviešu dziesmu svētkos un XV deju svētkos] 
/ Ilze Šteinfelde ; tekstā stāsta R. Kļavis //  Neatkarīgā Rīta avīze Lat-
vijai. – Nr.128 (2013, 5./7. jūl.), 5. lpp. : ģīm.

Zvaigžņu stunda. Ja šobrīd kristu zvaigzne... : [stāsta arī „Vide-
nieku” māksl. vad.] / Taiga Ludborža… [u. c.] ; mater. sagat.: Laura 
Dumbere, Santa anča //  Santa. – Nr.7 (2013, jūl.), 20.-23. lpp. : ģīm. 

Deju kolektīvs „Videnieki”
Foto: U. Klepers
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DzintaRs 

Sporta deju klubs, dibināts 1956. gadā. Kolektīvā dejo apmēram 
50 dalībnieku vecumā no 6 līdz 28 gadiem. Dažādos laika posmos 
to vadījuši Ingrīda Saulīte, Ilgvars Kalniņš, Vladimirs Kozmins, 
Egīls Šmagris, Uldis Salgalis, arnis Lešinskis un gundars Briedis. 
No 1981. līdz 2015. gadam bērnu balles deju kolektīvu vadīja Ņina 
Salgale. „Dzintars” piedalās gan sporta deju sacensībās Latvijā, gan 
starptautiskos konkursos visā pasaulē. Kluba dejotāji vairākkārt 
bijuši gan čempionu, gan vicečempionu godā. Katru gadu Kultū-
ras pils kopā ar sporta deju klubu rīko konkursu „Lieldienu zaķis”, 
kurā piedalās bērni un jaunieši no visas Latvijas. 

Mākslinieciskais vadītājs – Raimonds Piševs. 

uzvarētāju apbalvošana VEF Kultūras pils organizētajā sporta deju 
konkursā bērnu un jauniešu klasēs 2008. g. Trešā no labās – sporta deju
kluba vadītāja Ņina Salgale
Foto: a. Solodovņikovs



81

Lapsiņa I. Kurš skaistāk : [par deju pulciņa (vad. I. Kalniņš) da-
lībnieku un Tallinas izlases komandas sacensībām] / I. Lapsiņa // 
Zvaigzne. – Nr.12 (1963, 20. jūn.), 13. lpp.

Kalniņš A. Lēns valsis, ātrs fokstrots un ča-ča-ča / a. Kalniņš // 
Vefietis. – Nr.37 (1966, 10. jūn.), 4. lpp.

Bambelovska E. Dejas valdzinājums : [par dejotāju dalību starp-
taut. deju konkursā „Rīgas rudens-69”] / E. Bambelovska // Cīņa. – 
Nr.270 (1969, 18. nov.), 4. lpp.

Gīberts I.  atnācis „Rīgas rudens-70” : [saruna ar starptaut. sa-
rīkojumu deju konkursa „Rīgas rudens-70” organizētājiem : arī par 
deju klubu „Dzintars”] / I. gīberts, I. Kalniņš //  Rīgas Balss. – Nr.265 
(1970, 12. nov.), 4. lpp. 

Гиберт Илья.   Танцы – дело серьезное : [беседа с орга-
низатором конкурсов „Рижская осень” : также о клубе танцев 
„Дзинтарс”] / Илья Гиберт ; записала И. Ошкая //  Сов. моло-
дежь. – N 240 (1987, 15 дек.), с. 4.

Zīlīte A. Nāc dejot! : [par Egīla Šmagra vad. deju klubu] / a. Zīlīte 
// Vefietis. – Nr.8 (1992, 3. marts), 4. lpp.

Raita Santa.  Sporta deju zvaigznes „Zelta rudenī” : [par deju 
konkursu „Zelta rudens 2003” Rīgas Teikas vidusskolā : arī par deju 
klubu „Dzintars”] / Santa Raita ; tekstā stāsta dejotāji: agita Bara-
novska, Vitālijs Poļikarpovs //   Neatkarīgā Rīta avīze. – Nr.255 
(2003, 31. okt.), 7. lpp. 

Piševs Raimonds.  Deju čempionu treneris : [saruna ar deju klu-
ba standartdeju treneri] / Raimonds Piševs ; pierakst. Iveta Daine 
//  Sports. – Nr.8 (2010, 30. apr./13. maijs), 38.-39. lpp. : ģīm. 

Ņina Salgale, Uldis Salgalis

Laimane Benita. Uz parketa pil sviedri / B. Laimane // Liesma. – 
Nr.1 (1974), 20.-21. lpp.

Bambelovska L. Tā izaug spārni / L.  Bambelovska // Cīņa. – 
Nr.300 (1983, 31. dec.), 4. lpp.
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Saulīte Ingrīda.  at-
ceroties Uldi Salgali : 
[deju skolotāja piemi-
ņai (1945–1984)]   /  In-
grīda Saulīte // Pad. Jau-
natne. – Nr.12 (1984, 
18. janv.), 3. lpp.

Salgale Ņina.  Uzaicinājums uz deju : [stāsta deju kluba vad.] / 
Ņina Salgale ; pierakst. Sandra Eglīte //   Ievas Stāsti. – Nr.4 (2015, 
13./26. febr.), [18.]-22. lpp. : ģīm. 

Par deju kluba audzēkņiem

Blaune Inese.  Sporta dejas – skaisti un sportiski : [par Santu 
Vitenbergu un Ronaldu Ābolu : sakarā ar viņu gaidāmo pieda-
līšanos Pasaules sporta deju čempionātā jauniešu grupā, Rīgā] / 
Inese Blaune ; ar deju kluba vad. Ņinas Salgales koment. //  ave-
ne. – Nr.23 (2006, 1./15. dec.), 18.-[19.] lpp. : ģīm. 

Jurševica Māra.  Skolēni un skolotāji : [par Latvijas čempioniem 
standartdejās jau  niešu grupā Ronaldu Ābolu un Santu  Vitenbergu] 

Starptautiskā deju konkursa
 „rīgas rudens – 70” laureāti
 Ņina un uldis Salgaļi
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/ Māra Jurševica ; tekstā stās ta: R. Ābols, S. Vitenberga // Sports. – 
Nr.50 (2006, 15./21. dec.), 20.-21. lpp. : ģīm.

Daine Iveta.  Sports balles tērpā : [par Latvijas čempioniem stan-
dartdejās jauniešu grupā Santu Vitenbergu un Ronaldu Ābolu : sa-
karā ar viņu piedalīšanos starptaut. sporta deju festivālā „gE Money 
grand Prix Latvija 2008” „arēnā Rīga”] / Iveta Daine ; tekstā stāsta: 
S. Vitenberga, R. Ābols, kluba „Dzintars” vad. Ņina Salgale… [u. c.] 
//  Sports. – Nr.50 (2008/2009, 19. dec./8. janv.), 4.-6. lpp. : ģīm. 

Liepnieks Valts.  Dievinot deju un mūziku : [saruna ar pasaules 
junioru vicečempioniem sporta dejās Valtu Liepnieku un Danielu 
Diuri] / Valts Liepnieks, Daniela Diure ; pierakst. Māra Jurševica // 
Sports. – Nr.22 (2008, 30. maijs/5. jūn.), 26.-27. lpp. : ģīm. 

Zelča Ina.   Dejošana kļuvusi par ikdienu : [par sporta deju 
festivālu „grand Prix Latvija 2009” Rīgā : arī par Santu Vitenber-
gu, Ro nal du Ābolu u. c.] / Ina Zelča ; tekstā stāsta: B. K. Zeltiņa, 
g. Ivuškāns, deju skolotājs Vilmārs Ivuškāns… [u. c.] //  Māja. – 
Nr.48 (2009, 12./18. dec.), 12.-15. lpp. : ģīm. 

Daine Iveta.  Sports balles kleitā un uzvalkā : [par Edgaru Līni 
un Elīzu ancāni] / Iveta Daine ; tekstā stāsta: E. Līnis, E. ancāne // 
Sports. – Nr.11 (2013, nov.), 56.-58. lpp. : ģīm. 

gatve, gatve – otRā iesPēja 

Tautas deju ansamblis, dibināts 1946. gadā. Sākotnēji kolektīvu 
veidoja arodskolu audzēkņi, kuri bija atbraukuši uz Rīgu mācīties. 
1962./1963. g. sezonā ansamblis sev izraudzījās nosaukumu „gat-
ve”. Dejotāji ar lielu mīlestību kopj latviešu dejas tradīcijas un aktī-
vi koncertē. Par tradīciju kļuvis katru gadu spodrināt Latvijas tēlu 
vairākos starptautiskos pasākumos ārpus Latvijas – anglijā, Ēģip-
tē, Francijā, Itālijā, Portugālē, Vācijā u. c. Pēdējos gados ansambļa 
pamatsastāvs piedalījies tādos deju lieluzvedumos kā „No zobena 
saule lēca” un „Lec, saulīte”. 

Septiņdesmit  pastāvēšanas gados ir nomainījušās vairākas 
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 dejotāju paaudzes. Lai turpinātu dejot un būtu kopā ar draugiem 
un domubiedriem, ilggadējie dejotāji, kuri bija sasnieguši aptuveni 
30 gadu vecumu, 2010. gadā izveidoja vidējās paaudzes deju an-
sambli „gatve – otrā iespēja”. Šis kolektīvs uzstājas Deju svētkos, 
koncertos un pasākumos, ar labiem rezultātiem piedalās deju 
skatēs. 

Mākslinieciskā vadītāja – gunta Raipala.
VEF Kultūras pilī no 2010. gada. 

Materiāli par 2010.–2016. g.   

TDA gatve [Mājaslapa]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas 
veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.gatve.lv/lv/. – Resurss ap-
rakstīts 2016. g. 14. aug.

Berķis Viesturs. TDa „gatve” [Videoieraksts] : [ainas no ansam-
bļa vēstures un koncertiem] / Viesturs Berķis // YouTube. – Tieš-
saistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: https://
www.youtube.com/watch?v=cYeed6chVza. – Resurss aprakstīts 
2017. g. 18. janv.

Vidējās paaudzes deju ansamblis „Gatve – otrā iespēja” 2010. g. 
Foto: E. Freimane
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Ritms

Deju grupa, dibināta 1969. gadā, tās pirmā vadītāja bija Brigita 
Pāne. „Ritms” ir viena no pirmajām skatuves (šova) dejas grupām 
Latvijā. Pamatsastāvā aktīvā koncertdarbībā piedalās meitenes ve-
cumā no 16 līdz 23 gadiem. grupas dalībniecēm piemīt atraisītība, 
emocionāls sniegums un azartiskums. Dejotājas uzstājušās dažādās 
komercizstādēs, modes un frizūru skatēs. aktieriskās dotības ap-
liecinātas J. Streiča veidotajā izrādē „Zāra Leandere” Dailes teātrī 
un a.  Hermaņa iestudējumā „Kā lēna un mierīga balss” Jaunajā 
Rīgas teātrī. 

Deju grupa regulāri tiek aicināta piedalīties reklāmas akcijās un 
TV pasākumos. Ilgus gadus grupas vadītājas bija Rita Spalva un 
gunta Leimane (Straume), no 1992. līdz 2002. gadam – horeogrāfe 
Reda Strauta.

Mākslinieciskā vadītāja – Elīna gaitjukeviča.

Deju grupa „ritms”
Foto: D. grozds
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Šubrovska Dz. „Ļaujiet man izdejoties!” : [par deju grupu un 
tās vad. guntu Straumi] / Dz. Šubrovska // Liesma. – Nr.6 (1984), 
14.-15. lpp.

Veidemane E. Mēs jutāmies laimīgas : [par deju grupas dalību 
muzikālajā festivālā „Planētai – mieru!” Kijevā] / E. Veidemane // 
Pad. Jaunatne. – Nr.108 (1986, 5. jūn.), 4. lpp.

Grāvītis Gints. Skaistā velna duča ritms : [par grupas koncert-
darbību  1988. g. sezonā] / gints grāvītis // Dzimtenes Balss. – Nr.40 
(1988, 6. okt.), 6., 8. lpp.

Rūmniece B. gunta Leimane un viņas trešais bērns : [sakarā ar 
deju grupas 20 gadu jubileju] / B. Rūmniece // Vefietis. – Nr.15/16 
(1989, 21. febr.), 5. lpp.

Meimane Ineta.  Ritma meitenes / Ineta Meimane ; tekstā stāsta: 
deju grupas bijušās māksl. vad. gunta Leimane un Reda Strauta, bi-
jusī dejotāja Ilze Priede-Kļaviņa… [u. c.] // Santa. – Nr.7 (2010, jūl.), 
38.-[43.] lpp. : ģīm. 

Ģērmane Agnese. Klikšķis dejot : [par horeogrāfi Elīnu gait-
jukeviču] / agnese Ģērmane ; tekstā stāsta Elīna gaitjukeviča // 
Māja. – Nr.24 (2015, 10./16. jūl.), [12.-15.] lpp. : ģīm. 

Ritms [Mājaslapa]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: 
tīmeklis WWW. URL: http://ritms.lv/grupa/. – Resurss aprakstīts 
2016. g. 14. aug.

Rotaļa

Tautas deju ansamblis, dibināts 1946. gadā. No 1977. līdz 2002. ga-
dam „Rotaļas” mākslinieciskā vadītāja bija Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavaliere aija Baumane (līdz 1989. g. kopā ar Modri gipmani). Šajā 
laikā radītas daudzas nu jau par latviešu tautas dejas klasiku kļuvušas 
dejas („Latvju polka”, „Plācenītis”, „Tūdaliņ, tagadiņ”, „Kur tu augi, 
daiļa meita” u.  c.). Kolektīvam piešķirts Nopelniem bagātā Tautas 
deju ansambļa tituls. 1989. gadā par „Rotaļas” repetitoru kļuva gints 
Baumanis. 1998. gadā Latvijas Tautas deju ansambļu skatē Latvijas 
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Nacionālajā operā „Rotaļa” saņēma starptautiskās žūrijas augstāko 
atzinību un Latvijas labākā TDa titulu. 

2011. gada 22. aprīlī no Kultūras pils skatuves dēļiem mūžībā tika 
aizvadīta izcilā horeogrāfe un kolektīva sirds – aija Baumane. 

Mākslinieciskais vadītājs – gints Baumanis.
Repetitores – Roze Kupča, Diāna gavare.

TDA „Rotaļa” 65 gadu jubilejas koncerts [Videoieraksts] : 
2011. g. 14.–16. apr. // YouTube. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pie-
ejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=nZTc4Y8X5P4. – Resurss aprakstīts 2017. g. 15. janv.

Vasaras dziesmas [Videoieraksts] : [a. Baumanei velt. koncerts 
„ar vasaru sirdī”] : 2012. g. 25. nov. // YouTube. – Tiešsaistes pakal-
pojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=Qv3P_a--8-Q. – Resurss aprakstīts 2017. g. 15. janv.

TDA „Rotaļa” Valsts svētku koncerts „Man dvēselē ierakstīts Lat-
vijas vārds” : VEF KP, 2015. g. 17. nov. // YouTube. – Tiešsaistes pakal-
pojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=k4CMhQwJaTo. – Resurss aprakstīts 2017. g. 15. janv.

Tautas deju ansamblis „rotaļa” 2014. g.
Foto: K. andersons
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***
Grauze R.  Es mācēju danci vest... / R. grauze // Rīgas Balss. – 

Nr.53 (1965, 5. marts), 6. lpp. 
Libere G. „Rotaļas” vasaras maršruti : [par vieskoncertiem Uk-

rainā un Moldāvijā (Moldovā)] / g. Libere // Vefietis. – Nr.53 (1974, 
16. jūl.), 4. lpp. 

Krūmiņa R.  Dejo „Rotaļa” / R. Krūmiņa // Rīgas Balss. – Nr.298 
(1975, 24. dec.), 5. lpp. 

Libere G.  Bulgārijas ziedi un smaidi : [par „Rotaļas” un vokālā 
ansambļa „Spīdola” koncertiem Bulgārijā]  / g. Libere // Vefietis. – 
Nr.72 (1975, 16. sept.), 4. lpp.

Armanda R.  Veikumu laiks : TDa „Rotaļa” – 30 gadu  / R. ar-
manda // Vefietis. – Nr.34 (1976, 4. maijs), 4. lpp. 

Ieviņa I.   ansambļa „Rotaļa” jubileja : [sakarā ar 35. gadadie-
nu]  / I. Ieviņa // Vefietis. – Nr.32 (1981, 24. apr.), 4. lpp. 

Čikste B.   Nerimst dejas solis „Rotaļā” / B. Čikste //   Rīgas 
Balss. – Nr.116 (1985, 21. maijā), 5. lpp. 

Tivums Eriks. „Rotaļas” deviņi zobeni : [par kolektīva vēsturi un 
vad. aiju Baumani] / E. Tivums // Liesma. – Nr.4 (1985), 6. lpp.

Kalniņš A. LPSR Nopelniem bagātais kolektīvs Tautas deju an-
samblis „Rotaļa” : [par panākumiem un vieskoncertiem : sakarā ar 
40. gadadienu] / a. Kalniņš // Vefietis. – Nr.65 (1986, 22. aug.), 4. lpp. 

Rozeniece A.  Deja dzīvo paaudzēm līdzi / a. Rozeniece // Rīgas 
Balss. – Nr.34 (1986, 10. febr.), 3. lpp. 

Rozentāle J. „Es mācēju danci vest…” : [par vieskoncertiem 
Zviedrijā] / J. Rozentāle // Vefietis. – Nr.100 (1986, 30. dec.), 3. lpp. 

T. p.: Rīgas Balss. – Nr.12 (1987, 16. janv.), 5. lpp.
Rūmniece B. Kolektīvs, kura vārds ir „Rotaļa” : [sakarā ar 40. ga-

dadienu] / B. Rūmniece // Vefietis. – Nr.13 (1986, 14. febr.), 4. lpp. 
Briedis Uldis. Ulda Brieža fotoobjektīvā – VEF Kultūras un 

tehnikas pils Nopelniem bagātais kolektīvs Tautas deju ansamb-
lis „Rotaļa” [Fotoattēli] / U. Brieža foto // Pad. Jaunatne. – Nr.35 
(1989, 18. febr.), 1. lpp.
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Rūmniece B.  „Rotaļas” dzīve – dejā / B. Rūmniece // Vefietis. – 
Nr.6 (1989, 20. janv.), 3. lpp. 

Danosa A.  Latviešu dejotāji – mafijas šūpulī : [par „Rotaļas” da-
lībnieku viesošanos Sicīlijā (Itālija)] / a. Danosa ; tekstā stāsta: ko-
lektīva vad. aija Baumane, dalībnieki Dita Baumane un Ivo Bauma-
nis ; pierakst. a. Danosa //  Elpa. – Nr.30 (1994, 2. sept.), 8. lpp.

Pudule Zane.  Rotaļājoties – uz skatuves un dzīvē : [sakarā ar 
ansambļa 60. gadadienu] / Zane Pudule ; tekstā stāsta: repetitore 
Roze Kupča, māksl. vad. gints Baumanis, bij. dalībnieki Egils 
Zariņš, antra Birzule // Rīgas Balss. – Nr.54 (2006, 16. marts), 
10.-11. lpp. 

Tivums Eriks.  Dejas lietussargs Modrim : [par dejotāju un 
TDa repetitoru Modri gipmani] / Eriks Tivums ; tekstā stāsta 
M. gipmanis //  Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai. – Nr.274 (2007, 
23. nov.), 20. lpp. 

Krauja Vita.  Mana deja Latvijai : [par Latvijas labāko deju ko-
lektīvu gaidāmo koncertu Kultūras pilī] / Vita Krauja ; tekstā stāsta 
„Rotaļas” vad. gints Baumanis // Latvijas avīze. – Nr.46 (2010, 
6. marts), 19. lpp.

Roze Kupča : VEF Kultūras pils Tautas deju ansambļa „Rotaļa” 
repetitore : [par nozīmīgu profesionālu ieguldījumu latviešu tautas 
deju tradīciju attīstībā un ilggadēju darbību TDa „Rotaļa” 2008. g. 
piešķirta RD Izglītības, kultūras un sporta depart. balva „Baltais 
zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : gada balva kultūrā, 2004–2014 / red. 
Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītības, kultūras un sporta depart., 
2014. – 93. lpp. 

Čivča Rūta.   Siguldiete ar franču šarmu : [saruna ar Latvijas 
Neatkarīgās televīzijas žurnālisti un deju kolektīva „Rotaļa” dalīb-
nieci] / Rūta Čivča ; pierakst. aivars Pastalnieks //  Klubs. – Nr.8 
(2015, aug.), 72.-78. lpp. : ģīm. 

„Rotaļa” [Mājaslapa] : Tautas deju ansamblis. – Tiešsaistes pa-
kalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.rotala.
lv/. – Resurss aprakstīts 2016. g. 16. aug.
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Aija Baumane

Trejkrāsainā aija Baumane un viņas dejas / [sast. Maruta 
alpa]. – Rīga : Tautas mākslas centrs, 2007. – 184 lpp. : il., fotogr., 
notis. – (Latviešu dejas meistari). – ISBN 978-9984-9893-3-4.  

Sarunas ar Aiju Baumani

Mūžs ar deju kā lāstu un pielūgsmi : [sakarā ar 60. dz. d.] / aija 
Baumane ; pierakst. Vita Krauja //  Izglītība. – Nr.15 (1992, 16. apr.), 
9. lpp.

Tik mirkļi vien... : [sakarā ar 60. dz. d.] / aija Baumane ; pierakst. 
Raitis Kalniņš // Skola un Ģimene. – Nr.7 (1992), 14.-15. lpp.

Tautasdeja – jaunatnes kustība / aija Baumane ; pierakst. andris 
Jansons //  Rīgas Balss. – Nr.46 (1998, 6. marts), 7. lpp.

Nekad nav garlaicīgi / aija Baumane ; pierakst. gunta apse 
//  Dziesmusvētki. – Nr.1 (1999), 16.-[17.] lpp.

Gadi kā mirklis skrējuši / aija Baumane ; pierakst. Inta Kārkliņa 
//  Dziesmusvētki. – Nr.6 (2002, nov./dec.), 20.-21. lpp. 

Dejai atdots vesels mūžs : [sakarā ar 75. dz. d.] / aija Baumane 
; pierakst. Vita Krauja //   Latvijas avīze. – Nr.204 (2007, 30. jūl.), 
13. lpp. : ģīm. 

***
Tivums Eriks.  Fejas Karabosas skūpsts jeb Kadriļas tipa raksts 

par aiju Baumani un deju / Eriks Tivums // Zvaigzne. – Nr.7 (1981), 
12.-14. lpp.

Tivums Eriks.  aijas Baumanes pilnziedu vasara / Eriks Tivums 
//  Lit. un Māksla. – Nr.42 (1982, 22. okt.), 13. lpp.

Tivums E. Zem Lauvas zvaigznāja / E. Tivums // Dzimtenes 
Balss. – Nr.36 (1982, 9. sept.), 3. lpp.

Veliks A. Šarms, daile un ne tikai… / a. Veliks // Pad. Jaunat-
ne. – Nr.223 (1982, 19. nov.), 4. lpp.

Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieces goda nosaukums 
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 piešķirts .. VEF Kultūras un tehnikas pils Tautas deju ansambļa 
 „Rotaļa” mākslinieciskajai vadītājai a. Baumanei // Karogs. – Nr.6 
(1986), 188. lpp.

Tivums Eriks.  „Cik ilgi tagadnē...” / Eriks Tivums // Dziesmu-
svētki. – Nr.6 (2001), 26. lpp.

Tivums Eriks.  Neatkārtojamā. aicinātā. aija  / Eriks Tivums // 
Sieviete. – Nr.[11] (2001), 28.-29. lpp. 

Par Ministru kabineta atzinības raksta piešķiršanu : LR Minis-
tru kabineta rīkojums Nr.585  // Latvijas Vēstnesis. – Nr.153 (2002, 
23. okt.), 3. lpp. 

Tivums Eriks.  aijas Baumanes dejas mūžs : [par horeogrāfes ju-
bilejas vakaru] / Eriks Tivums //  Diena. – Nr.249 (2002, 23. okt.), 
15. lpp.

Eglīte Dita.  aijas Baumanes rotaļdārzs : [sakarā ar grām. „Trej-
krāsainā. aija Baumane un viņas dejas” iznākšanu] / Dita Eglīte ; 
tekstā stāsta grām. līdzaut. Eriks Tivums //  Neatkarīgā Rīta avīze 
Latvijai. – Nr.244 (2007, 18. okt.), 9. lpp. : ģīm., tab.

Tas bija tā vērts! – Pievienoti fotoatt. no aijas Baumanes ģimenes 
arhīva  // 40 Plus. – Nr.8 (2007, aug.), [84.-87.] lpp. : ģīm. 

Adamaite Undīne.   aija Baumane : (31.07.1932–22.04.2011) : 
[horeogrāfes piemiņai] / Undīne adamaite //  Diena. – Nr.98 (2011, 
28. apr.), 15. lpp. : ģīm. 

Aija Baumane : VEF Kultūras pils TDa „Rotaļa” vadītāja, horeo-
grāfe : [par mūža ieguldījumu latviešu tautas deju tradīciju attīstībā, 
sveicot 75 gadu jubilejā, 2007. g. piešķirta RD Izglītības, kultūras un 
sporta depart. balva „Baltais zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : gada bal-
va kultūrā, 2004–2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītības, 
kultūras un sporta depart., 2014. – 71. lpp.

Gints Baumanis

Baumanis Gints.  Deja – Baumaņu ģimenes „kopsaucējs” : [sa-
runa ar dzīvesbiedriem, TDa „Rotaļa” repetitoru gintu Baumani un 
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dejotāju Kristīni Baumani] /  gints Baumanis, Kristīne Baumane ; 
pierakst. Laila Baumane //  Lauku Dzīve. – Nr.1 (1996), 16.-17. lpp.

Zaviļeiskis Kaspars.  Dejotājs ar radurakstiem / Kaspars Za-
viļeiskis ; tekstā stāsta g. Baumanis //  Neatkarīgā Rīta avīze Lat-
vijai. – Nr.62 (2006, 14. marts), 12. lpp. 

Liberte Iveta.  Dejošana ir pozitīva atkarība : [par gintu Bau-
mani un gaidāmajiem Rīgas dejotāju svētkiem „Vedam danci šova-
kar”] / Iveta Liberte ; tekstā stāsta g. Baumanis ; ar TDa „Vektors” 
vad. Ulda Šteina koment. // Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai. – Nr.129 
(2009, 5. jūn.), 30.-31. lpp. : ģīm. 

Gints Baumanis : VEF Kultūras pils TDa „Rotaļa” māksliniecis-
kais vadītājs : [par mākslinieciski kvalitatīvu un radošu TDa lielkon-
certa „Mana deja Latvijai” realizāciju 2010. g. piešķirta RD Izglītības, 
kultūras un sporta depart. balva „Baltais zvirbulis”] // Baltais zvirbu-
lis : gada balva kultūrā, 2004–2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : RD 
Izglītības, kultūras un sporta depart., 2014. – 146. lpp.

mana Rotaļa 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs, dibināts 2011. gadā. Tempera-
ments un dzīvesprieks, kas iekodēts dejotājos, kuri savulaik dejo-
juši TDa „Rotaļa” pamatsastāvā, turpina caurstrāvot katru kolektī-
va „Mana Rotaļa” dalībnieka soli. ansambļa repertuārā ir latviešu 
dejas zelta klasika, sākot no H. Sūnas „audējiem” un a. Baumanes 
„alsunģieša” līdz tādām jauno laiku iemīļotām dejām kā J.  Purvi-
ņa „Mugurdancis” un „Sasala jūriņa”. Vislabāk dejotājiem padodas 
izpausties raksturdejās. Līdz ar 1. vietu vidējās paaudzes kolektīvu 
vidū Vispārējo XV latviešu deju svētku skatē ansamblis ir ieņēmis 
stabilu pozīciju labāko savas grupas kolektīvu plejādē. 

Mākslinieciskā vadītāja – Dace adviljone. 

„Mana Rotaļa” Valsts svētku koncertā „Man dvēselē ierak-
stīts Latvijas vārds” : [2015. g. 17. nov.] ; Mugurdancis ; Āzīša 
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kadrilis sudmalās [Videoieraksti] // YouTube. – Tiešsaistes pa-
kalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=zLqfgkyafh0 ; https://www.youtube.
com/ watch?v=Fu6FumwYmua ; https://www.youtube.com/
watch?v=3S2gPObaBN4. – Resurss aprakstīts 2017. g. 18. janv.

Rotaļa Xo

Vidējās paaudzes deju kolektīvs, ko veido bijušie TDa „Rotaļa” 
dejotāji, kas 2012. gadā apvienojās, lai piedalītos 2013. gada XXV 
Vispārējos latviešu dziesmu un XV deju svētkos. Kolektīva izcilo 
dejotprasmi apliecina augstākās pakāpes diploms. Mākslinieciskais 
vadītājs gints Baumanis ne tikai vada ansambli, bet arī veido jaunas, 
interesantas horeogrāfijas, kuras savā repertuārā labprāt iekļauj citi 
vidējās paaudzes kolektīvi.

Deju kolektīvs „mana rotaļa” 
Foto no VEF muzeja arhīva
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Rotaļa XO [13 videoklipi] // YouTube. – Tiešsaistes pakalpojums. – 
Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLHLMgEgChfxpkR3Y6o9VITpfVM4S--6_Q. – Resurss apraks-
tīts 2017. g. 18. janv.

zalktis 

Tautas deju kolektīvs, dibināts 1990. gadā. Tā dibinātāja un ilg-
gadējā vadītāja arta Melnalksne ir ap 400 deju autore. Daudzas no 
tām savītas deju uzvedumos, kuros svarīgākā ir latviskā dzīvesziņa 
un vērtības. „Zalktī” katram dejotājam ir svarīgi meklēt dejas bū-
tību: latviešu deja kā rituāls un tradīcija, kā priekšnesums, ar ko 
paust mīlestību pret dabu, Dievu un cilvēkiem, latviešu danči kā 
bezgalīga kustības prieka, humora un kopā būšanas izpausme. 

TDK „Zalktis” darbojas divas grupas: a un D. 
Mākslinieciskā vadītāja – Zane Behmane.
Repetitores – arta Slica un Rūta Lauce
Koncertmeistare – Ilona Būdeniece.
VEF Kultūras pilī no 2010. gada. 

Deju kolektīvs „Zalktis” 2013. g.
Foto: J. Romanovskis
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Materiāli par 2010.–2016. g.  

Es nemiršu šai zemē [Videoklips] : dejo Tautas deju kolektīvs 
„Zalktis” / artas Melnalksnes horeogrāfija // YouTube. – Tiešsaistes  
pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=idVyufig_lg. – Resurss aprakstīts 2017. g. 
18. janv.

***
Tur augstu debesīs... tur baltajos mākoņos : [bij. deju pedagoģes 

artas Melnalksnes (1968–2013) piemiņai] / Inga Cipe, Māris Brasliņš, 
Silva Liepa… [u. c.] //   Izglītība un Kultūra. – Nr.7 (2013, 11. apr.), 
22. lpp. : ģīm. 

Zalktis [Mājaslapa] : Tautas deju ansamblis. – Tiešsaistes pakal-
pojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.zalktisde-
jo.lv/. – Resurss aprakstīts 2016. g. 17. aug.

zelta sietiņš

Bērnu un jauniešu Tautas deju ansamblis, dibināts 1958. gadā, 
VEF Kultūras pilī darbojas no 1975. gada. Kolektīvs ik gadus sniedz 
ap 100  koncertu, uzstājoties gan Latvijā, gan ārvalstīs – Japānā, 
austrijā, Kanādā, aSV, Somijā, Polijā, Vācijā un daudzās citās ze-
mēs. „Zelta sietiņš” regulāri iestudē deju uzvedumus, folkbaletus un 
mūziklus, piedalās Dziesmu un deju svētkos, veido iestudējumus. 
ansamblī darbojas ap 400 bērnu. Tā nosaukums aizgūts no zvaig-
žņu kopas Plejādes jeb Sietiņš, kas atrodas Vērša zvaigznāja tuvumā. 
Mazo dejotāju salīdzinājums ar spožām zvaigznītēm ir pamatots, jo 
TDa „Zelta sietiņš” ir viens no labākajiem un skaitliski lielākajiem 
bērnu pašdarbības kolektīviem Latvijā. 

Mākslinieciskā vadītāja – Baiba Rasma Šteina. 
Pedagogi horeogrāfi: Janīna Nurka, Mairita Ramza, Dace advil-

jone, gints Baumanis. 
Koncertmeistare – Valentīna Popova.
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TDA „Zelta sietiņš” 55 gadu jubilejas koncerts [Videoieraksts] : 
2013. g. 30. nov. : [fragm.] // YouTube. – Tiešsaistes pakalpojums. – 
 Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=pflpHuwqRxI. – Resurss aprakstīts 2017. g. 17. janv.

***
Caune L. „Zelta sietiņam” – jubileja : [sakarā ar 20 gadu jubileju] 

/ L. Caune // Pionieris. – Nr.42 (1979, 25. maijs), 4. lpp.
Tivums E. Sešas zvaigznītes no „Zelta sietiņa” : [par koncertu 

„Ja visas pasaules bērni sadotu rokas” : sakarā ar 20 gadu jubileju] / 
E. Tivums // Dzimtenes Balss. – Nr.22 (1979, 24. maijs), 3. lpp.

Brunovska Laila. Pa deju celīti / L. Brunovska // Pad. Jaunatne. – 
Nr.9 (1981, 14. janv.), 2. lpp.

Pāne Dz. Par diviem nerātniem velniņiem un… : [par „Zelta 
sietiņa” uzvedumu pēc R.  Blaumaņa lugas „Velniņi” motīviem] / 
Dz. Pāne // Pionieris. – Nr.15 (1984, 21. febr.), 3. lpp.

Adermane A.  „Zelta sietiņš” laiku lokos : [sakarā ar 25 gadu 
jubileju] / a. adermane //  Rīgas Balss. – Nr.109 (1984, 15. maijs), 
3. lpp. 

Čikste B. Ielūdz „Zelta sietiņš” : [par 25 gadu jubilejai velt. kon-
certprogr.] / B. Čikste // Pad. Jaunatne. – Nr.91 (1984, 11. maijs), 
4. lpp.

Vīksna A. Nākamais mēģinājums – trešdien… : [sakarā ar ga-
tavošanos 25 gadu jubilejas koncertiem] / a. Vīksna ; tekstā stāsta 
kolektīva vad. Baiba Šteina // Cīņa. – Nr.133 (1984, 12. jūn.), 3. lpp.

Lapsa R.  Krustu šķērsu istabiņu... : [par Kr. Barona 150. dz. d. 
velt. progr.] / R. Lapsa //  Rīgas Balss. – Nr.257 (1985, 10. nov.), 3. lpp.

Rudzāte R. Kā mums gāja Dziesmu un deju svētkos : [par ko-
lektīva dalībniekiem Kristīni un Edgaru Ramzām] / R. Rudzāte // 
Pionieris. – Nr.69/70 (1985, 30. aug.), 3. lpp.

Čikste B. Tautas horeogrāfiju godājot : [par „Zelta sietiņa” un Po-
ligrāfiķu centr. kluba deju kolektīva „Liesma” sagat. etnogrāfisko deju 
progr.] / B. Čikste // Pad. Jaunatne. – Nr.52 (1986, 15. marts), 4. lpp.
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Smiltēna Dzidra. „Es atnācu uguntiņu ar basām kājiņām” : [par 
Baibu Šteinu un viņas vad. kolektīva 25 gadu jubileju] / Dz. Smiltēna 
// Pionieris. – Nr.7/8 (1986, 24. janv.), 3. lpp.

Bite B. Koncerti Sofijā : [par kolektīva dalībnieku aijas Bi-
tes un arta Ūdra dalību 4. starptaut. bērnu asamblejā „Miera ka-
rogs”] / B. Bite // Pionieris. – Nr.67/68 (1988, 19. aug.), 5. lpp.

Britāne Liena.  Cik labi, ka nav vaļas! / Liena Britāne ; tekstā stās-
ta kolektīva vad. Baiba Šteina //  Draugs. – Nr.1 (1989), 1.-2. lpp.

Zandere Inese. „Savējie sapratīs” : [par koncertuzvedumu 30 gadu 
jubilejā] /  Inese Zandere //   Pionieris. – Nr.11/12 (1989, 10. febr.), 
4. lpp.

„Zelta sietiņš” Detroitā : [par viesošanos aSV] //  Laiks. – Ņujor-
ka. – Nr.72 (1989, 9. sept.), 3. lpp. : il.

Gāle Rita. Kur vienā reizē tik daudz grācijas, skaistuma un latviska 
prieka : [par viesošanos Ņūdžersijas (aSV) Latviešu biedrībā „Priedai-
ne”] / Rita gāle // Laiks. – Ņujorka. – Nr. 78 (1990, 29. sept.), 3. lpp.

Tautas deju ansamblis „Zelta sietiņš” Dziesmu un deju svētku gājienā 2008. g.
Foto: a. Solodovņikovs
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Ladusāns Jānis.  Tautas deju skaists sniegums : [par viesošanos 
aSV] //  Laiks. – Ņujorka. – Nr.80 (1990, 6. okt.), 5. lpp. : il.

Gruze Juta.   Četrdesmit nodejoti gadi : [sakarā ar kolektīva 
40 gadu jubileju]   / Juta gruze // Fokuss. – Nr.8 (1999, 26. febr./
4. marts), 27. lpp.

Tivums Eriks.  Deju ķēniņvalsts „Zelta sietiņš” / Eriks Tivums // 
Dziesmusvētki. – Nr.4 (1999), 20.-21. lpp. : il. 

Vizule Dace.  Zelta sietiņš, sudraba stīgas, dimanta sēkliņas : TDa 
„Zelta sietiņš” sācies 40. dancošanas gads / Dace Vizule ; tekstā stāsta ko-
lektīva vad. Baiba Šteina //  Rīgas Balss. – Nr.10 (1999, 15. janv.), 21. lpp.

„Zelta sietiņš” pasaulē. – Paraksts: Š. B.   // Laiks. – Ņujorka. – 
Nr.11 (2000, 11. marts), 4. lpp.

Judina Dace.  45 gadi zeltā un sudrabā : [sakarā ar kolektīva 45 
gadu jubileju] / Dace Judina ; tekstā stāsta kolektīva vad. Baiba Šteina 
//  Rīgas Balss. – Nr.50 (2004, 11. marts), 20. lpp. 

Lejiņa Ausma.  „Zelta sietiņš” noslēdz jubileju ar koncertu operā 
: [par 45 gadu jubilejas pasākumiem] / ausma Lejiņa //  Izglītība un 
Kultūra. – Nr.11 (2004, 18. marts), 21. lpp. 

Šulce Jana.  Sešpadsmit dienu pie Japāņu jūras : [par kolektīva 
dalībnieku ceļojuma iespaidiem Dienvidkorejā] / Jana Šulce ; tek-
stā stāsta kolektīva vad. anna un Baiba Šteinas //  Sieviete. – (2008, 
dec.), 76.-79. lpp. : ģīm.  

Šaitere Tekla.  Labdien, skolotāja Baiba! : [par gaidāmo kolek-
tīva 50. jubilejas koncertu „Cauri gadiem, cauri zvaigznēm” Latvi-
jas Nacionālajā operā] / Tekla Šaitere ; tekstā stāsta kolektīva vad. 
Baiba Šteina //  Diena. – Nr.74 (2009, 28. marts), 20. lpp. : ģīm. 

Griškeviča Una.   Taureņu sveiciens vasarai : [par gaidāmo 
kolektīva koncertuzvedumu „Tiekamies pasakā” Latvijas Nacio-
nālajā teātrī] / Una griškeviča ; tekstā stāsta kolektīva vad. Baiba 
Šteina //  Diena. – Nr.150 (2010, 3. jūl.), 16. lpp. : ģīm. 

Tautas deju ansamblis „Zelta sietiņš” [Mājaslapa]. – Tiešsais-
tes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://
www.tdazeltasietins.lv/. – Resurss aprakstīts 2016. g. 17. aug.
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„Zelta sietiņa” pedagoģes. No kreisās: Valentīna Popova, mairita ramza, ko-
lektīva mākslinieciskā vadītāja baiba šteina, Janīna Nurka, Dace Adviljone
Foto: I. Ernestsons

Baiba Šteina

Baibas Šteinas raksti un sarunas

Uz pasauli – caur sietiņa acīm / Baiba Šteina ; pierakst. M. Miķel-
sone //  Skolotāju avīze. – Nr.21 (1981, 27. maijs.), 8. lpp.

Zelta sietiņa lokos : [saruna sakarā ar kolektīva 25 gadu jubileju] / 
Baiba Šteina ; pierakst. Romualds Pipars // Dzimtenes Balss. – Nr.23 
(1984, 7. jūn.), 3. lpp.

Baiba Šteina + „Zelta sietiņš” = mīlestība : [saruna] / Baiba Šteina ; 
pierakst. Raitis Kalniņš //  Skola un Ģimene. – Nr.9 (1986), 26.-27.  lpp.

„Darbs ir tas, kas rāda tevi” : [saruna sakarā ar 50. dz. d.] / Baiba 
Šteina ; pierakst. Inta Kārkliņa //  Sieviete. – Nr.5 (1990), 6.-7. lpp.

Pastalas vai divdesmit saldējumi? : [saruna par dalību Ziemeļ-
valstu bērnu deju festivālā Somijā] / Baiba Šteina ; pierakst. Māra 
Misiņa //  Diena. – Nr.129 (1992, 16. jūl.), 3. lpp.
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„Zelta sietiņš” dosies uz Ķīnu / Baiba Šteina ; pierakst. Rasma 
Lietaviete // Rīgas Balss. – Nr.156 (1994, 11. aug.), 13. lpp.

Manī ir kaut kas no čigānietes… : [saruna] / Baiba Šteina ; pierakst. 
Oļģerts Dunkers // Rīgas Balss. – Nr.78 (1995, 20. apr.), 6.-7. lpp.

Bagāta ar mīlestību : [saruna] / Baiba Šteina ; pierakst. Tekla Šai-
tere //  Diena. – (Piel. „SestDiena”). – Nr.271 (1996, 16. nov.), 13. lpp. 

Nolemt sevi dejai : [saruna] / Baiba Šteina ; pierakst. Terēza Lau-
be // Zintnieks. – Nr.20 (2002, okt.), 14.-15. lpp. 

Apskaud mūs, Eiropa! : [saruna] / Baiba Šteina ; pierakst. Vita 
Krauja //  Latvijas avīze. – Nr.69 (2004, 10. marts), 18. lpp. 

Latviešu deja pasaulē ir fenomens : [saruna] / Baiba Šteina ; pie-
rakst. Baiba Kalna // Izglītība un Kultūra. – Nr.40 (2004, 28. okt.), 
12.-13. lpp. 

Dāvana skolotājiem : [par kolektīva ikgadējo rudens koncer-
tu] / Baiba Šteina ; tekstā stāsta dejotāji: gunta Ceriņa, Mārtiņš 
Porters, Baiba Burmistre… [u. c.] //  Izglītība un Kultūra. – Nr.44 
(2005, 24. nov.), 17. lpp. 

Dejas pusgadsimta ilgumā : [sakarā ar kolektīva 50 gadu jubileju] 
/ Baiba Šteina // Izglītība un Kultūra. – Nr.12 (2009, 26. marts), 7. lpp. 

Caur mīlestību un sāpēm : [saruna] / Baiba Šteina ; pierakst. Sol-
vita Velde //  Una. – Nr.3 (2010, marts), 42.-46. lpp. : ģīm. 

Negribu izlikties : [saruna] / Baiba Šteina ; mater. sagat. gunta Šen-
berga //  Ievas Māja. – Nr.21 (2011, 21. okt./3. nov.), 6.-7. lpp. : ģīm. 

Latviešu dejas Kaspijas jūras krastā : [par kolektīva dalību starp-
taut. talantīgo bērnu festivālā „avaza” Turkmenistānā] / Baiba Šteina 
//  Izglītība un Kultūra. – Nr.14 (2013, 29. aug.), 21. lpp. 

Veiksmes atslēga – zvaigznēs ierakstīta : [par „Zelta sietiņa” izvei-
di un vadīšanu : saruna sakarā ar kolektīva 55 gadu jubileju] / Baiba 
Šteina ; pierakst. agnese Ģērmane //  Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai. 
– Nr.205 (2014, 24./26. okt.), 16.-17. lpp. : ģīm. 

„Zelta sietiņš” – piecdesmit piecu (+viena) gada lolojums... : [sa-
karā ar kolektīva 55 gadu jubileju] / Baiba Šteina //  Izglītība un Kul-
tūra. – Nr.18 (2014, 23. okt.), 22. lpp.
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Iepazīt… un... iemīlēt?! : [par Rainim un aspazijai velt. progr.] 
/ Baiba Šteina // Izglītība un Kultūra. – Nr.8 (2015, 23. apr.), 22. lpp. 

***
Šaitere Tekla.  Tūkstoš mazas zvaigznītes : [sakarā ar Triju Zvaig-

žņu ordeņa piešķiršanu Baibai Šteinai]   / Tekla Šaitere // Diena. – 
Nr.105 (1999, 7. maijs), 16. lpp. 

Pelūde Anija.  Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece Baiba Šteina un 
viņas ģimene / anija Pelūde ; tekstā stāsta Baiba Šteina un Dace ad-
viljone //  Ieva. – Nr.16/17 (2000), 11. lpp.

Šaitere Tekla.  Joprojām jūtos kā mācekle : [sakarā ar Baibas Štei-
nas 60. dz. d.] / Tekla Šaitere ; tekstā stāsta Baiba Šteina //  Diena. – 
Nr.105 (2000, 6. maijs), 16. lpp. 

Šaitere Tekla.  Labdien, skolotāj! : [sakarā ar kolektīva 45 gadu 
jubileju] / Tekla Šaitere ; tekstā stāsta Baiba Šteina //  Diena. – Nr.49 
(2004, 27. febr.), 18. lpp. 

Jēruma Inga.   Viena, bet ne vientuļa : [saruna] / Inga Jēruma, 
Baiba Šteina, Tekla Šaitere ; pierakst. Inga Jēruma //  36,6°C. Veselī-
gāk. Saskanīgāk. gudrāk. – (2005, nov./dec.), 64.-65. lpp. 

Blaua Līga.   Pasaulē visu bīda sieviete / Līga Blaua ; tekstā 
stāsta Baiba Šteina // Ievas Stāsti. – Nr.7 (2008, 28. marts), [4.-
11.] lpp. : ģīm. 

Kinca Inguna.   Deju svētku virsvadītāja ar filoloģes diplomu / 
Inguna Kinca ; tekstā stāsta Baiba Šteina //  Privātā Dzīve. – Nr.27 
(2010, 6./12. jūl.), 28.-30. lpp. : ģīm. 

Puisāne Guna.  Kara laika meitene / guna Puisāne ; tekstā stāsta 
Baiba Šteina // Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai. – Nr.46 (2012, 5. marts), 
15. lpp. : ģīm. 

Baiba Šteina : VEF Kultūras pils Tautas deju ansambļa „Zelta 
sietiņš” mākslinieciskā vadītāja : [par ilggadēju un nozīmīgu pro-
fesionālo ieguldījumu latviešu tautas deju tradīciju kopšanā un at-
tīstīšanā 2009. g. piešķirta RD Izglītības, kultūras un sporta depart. 
balva „Baltais zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : gada balva kultūrā, 
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2004–2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītības, kultūras un 
sporta depart., 2014. – 115. lpp.

Rušeniece Līga.  Kustēties un nežēlot sevi : [sakarā ar Baibas Štei-
nas 75. dz. d.] / Līga Rušeniece ; tekstā stāsta Baiba Šteina // Neatka-
rīgā Rīta avīze Latvijai. – Nr.76 (2015, 22. apr.), 16. lpp. : ģīm. 

Dace Adviljone

Spīčs Ernests. gadskārtu godi, ģimenes godi un studiju godi : 
[arī par Daces adviljones diplomdarbu Latvijas Mūzikas akad. ho-
reogrāfijas specialitātē kopā ar bērnu TDa „Zelta sietiņš”] / Ernests 
Spīčs // Izglītība un Kultūra. – Nr.7 (1998, 19. febr.), 15. lpp.

Adviljone Dace.  Ja kāds teiks ko sliktu, viņam klāsies plāni : [sa-
runa ar māsām – TDa „Zelta sietiņš” pedagoģi Daci adviljoni un 
aktrisi annu Šteinu] / Dace adviljone, anna Šteina ; pierakst. Māris 
Papēdis //  Sarunas. – Nr.14 (2007, 13./26. jūl.), 30.-31. lpp. : ģīm. 

Raita Santa.  ar mīlestību pret deju / Santa Raita ; tekstā stāsta 
Dace adviljone // Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai. – Nr.151 (2010, 
6. jūl.), 14. lpp. : ģīm.
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tautas liEtiŠķās Mākslas studijas 

atkalnis

Rokdarbu studija. Tās pirmsākums meklējams 1976. gada rudenī, 
kad Rīgas Elektromehāniskās rūpnīcas (REMR) Kultūras namā tika 
organizēti adīšanas un tamborēšanas kursi. „atkalņa” dalībnieces ap-
gūst adīšanas un tamborēšanas tehnikas (tunēziskais tamborējums, 
lentīšu tehnikas motīvi), kas tiek izmantotas oriģinālu tērpu darinā-
šanai. Studijas galvenais uzdevums ir attīstīt tautas lietišķo mākslu 
un veicināt radošumu mūsdienu amatniecībā, popularizēt rokdar-
bus, nodot tālāk zināšanas un prasmes, parādot interesentiem jaunā-
kās un arī vecās tehnikas, paskaidrojot to būtību un izpildes veidu, 
apvienojot rokdarbnieces jaunu tehniku izstrādāšanai un pielietoša-
nai tērpu darināšanā. „atkalnis” rīko izstādes, personālizstādes  un 

rokdarbu studija „Atkalnis” 35 gadu jubilejā 2015. g. 
Foto: a.Krauze
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tērpu demonstrējumus gan Latvijā, gan citās valstīs. Kolektīvā dar-
bojas dažādu profesiju un vecuma dalībnieces.  

Vadītāja – Baiba Balode. 
VEF Kultūras pilī no 2014. gada.

Materiāli par 2014.–2016. g.

Baiba Balode

Baiba Balode : Tautas lietišķās mākslas studijas „atkalnis” vad. 
: [par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu rokdarbu nozares attīs-
tībā, jaunu autortehniku izveidē un popularizēšanā 2010. g. pie-
šķirta RD Izglītības, kultūras un sporta depart. balva „Baltais zvir-
bulis”] // Baltais zvirbulis : gada balva kultūrā, 2004–2014 / red. 
Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītības, kultūras un sporta depart.,
2014. – 116. lpp.

Balode Baiba. Dabas krāsu spēles : [saruna ar studijas vad.] / 
Baiba Balode ; pierakst. Dzintra // Pavards. – Nr.16 (2015, 26. aug.), 
2. lpp. 

Deksne Dace.   Ja gribu, tad varu : [par studiju „atkalnis” un 
„Baiba” vad. Baibu Balodi] / Dace Deksne ; tekstā stāsta Baiba Ba-
lode //  Praktiskie Rokdarbi. – Nr.3 (2015, maijs/jūn.), [4.]-5. lpp. 
: ģīm. 

māRa

Keramikas studija, izveidota 1982. gadā. Tās pamatideja: no 
māla pikas izmīcīt, izveidot, izvirpot svečturus, šķīvjus, krūzes, po-
dus un vāzes, visu, kas liekams uz galda gan svētkos, gan ikdienā 
– lai katrai lietai būtu sava vieta un pielietojums. Tiek pārņemtas 
senās formas, pielāgojot tās mūsdienīgai izpratnei un ieviešot jau-
nus tehniskos paņēmienus. Studijas dalībnieku darinājumi apska-
tāmi gan valsts, gan galvaspilsētas rīkotajās izstādēs, tie glabājas arī 
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 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Latvijas Etnogrāfiskā brīv-
dabas muzeja krājumos. 

Vadītāja – Māra Kuplā.
VEF Kultūras pilī no 2010. gada. 

Materiāli par 2010.–2016. g. 

Rone Māra. Tik saulaini un viegli : [par studijas dalībnieci, Tau-
tas daiļamata meistari īrisu Vainovsku] / Māra Rone ; tekstā stās-
ta studijas vad. Māra Kuplā // Liesma. – Nr.165 (2012, 19. okt.), 
6. lpp.  

Māra Kuplā : VEF Kultūras pils lietišķās mākslas studijas „Māra” 
vad. : [par veiksmīgiem izstāžu projektiem tradicionālās kultūras 
mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā Rīgā un ārvalstīs 2008. g. 
piešķirta RD Izglītības, kultūras un sporta depart. balva „Baltais 
zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : gada balva kultūrā, 2004–2014 / red. 
Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītības, kultūras un sporta depart., 
2014. – 104. lpp.

Grīniņa Iveta. 100 svilpaunieku Latvijas prezidentūrai : [par stu-
dijas dalībnieces Olgas Raševicas darinātajiem suvenīriem Latvijas 
prezidentūrai] / Iveta grīniņa // Kurzemnieks. – Nr.14 (2015, 4. febr.), 
1. lpp.

saUle 

Keramikas studija, dibināta 1961. gadā. Kolektīvs kopj un at-
tīsta latviešu tautas keramikas tradīcijas. Lielu ieguldījumu studi-
jas izaugsmē devis tās ilggadīgais mākslinieciskais vadītājs Leons 
alksnis, kā arī studijas vecākais gabriels Eļjanovs. Lai gan visus 
dalībniekus vieno kopīga tautas mākslas misijas apziņa, tomēr 
katrs veido un izkopj savu individuālo māksliniecisko rokraks-
tu, tāpēc  „Saules”  izstādes ir stilistiski un mākslinieciski daudz-
veidīgas. Keramiķi vienmēr aktīvi piedalās dažāda līmeņa tautas 
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mākslas izstādēs, Rīgas pilsētas un ieražu svētkos, kā arī radoša-
jās darbnīcās un Dziesmu svētku procesa nodrošināšanā. „Sau-
les” dalībnieku darbi aizceļojuši arī uz privātkolekcijām dažādās 
pasaules malās.

Vadītājs – Juris Tumulkāns.

Smagare L. Māla valdzinājums : [par studijas izstādi Valsts Vēs-
tures muzejā] / L. Smagare // Cīņa. – Nr.240 (1980, 19. okt.), 3. lpp.

Spertāle Diāna. „Saules” ceplī kveldēti / Diāna Spertāle // Lies-
ma. – Nr.6 (1983), 14.-15. lpp.

Kalniņš A. Tautas lietišķās mākslas studija „Saule” / a. Kalniņš // 
Vefietis. – Nr.98 (1986, 23. dec.), 4. lpp. 

Keramikas studija „Saule”
Foto: a. Solodovņikovs
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Jankevica Inese. gadatirgus Brīvdabas muzejā ir kā amatnieku 
dziesmu svētki : [arī par studiju „Saule”] / Inese Jankevica ; tekstā 
stāsta studijas vad. Juris Tumulkāns… [u. c.] //  Dienas Bizness. – 
Nr.105 (1998, 3. jūn.), 12.-13. lpp.

Bebre Līksma.  Māls kā porcelāns : [sakarā ar gadatirgu Latvijas 
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā] / Līksma Bebre ; tekstā stāsta stu-
dijas vad. Juris Tumulkāns // Latvijas avīze. – (Iel. „Māja. Vide”). – 
Nr.167 (2006, 21. jūn.), [9.] lpp. : ģīm. 

Geidmane Dace.  Māla smalkums : [par studijas izstrādājumiem] 
/ Dace geidmane // Latvijas avīze. – (Piel. „Mājas Viesis”). – Nr.341 
(2007, 14. dec.), 37. lpp. : ģīm. 

Tumulkāns Juris.  ar radītāja sajūtu : [saruna] / Juris Tumul-
kāns ; pierakst. antra Krastiņa // Zintnieks. – Nr.10 (2015, maijs), 
14.-16. lpp. : ģīm. 

Ozoliņš A. Svečturis ar putniņiem : keramiķis Juris Tumul-
kāns veido Rīgas podniecības stilu // Latvijas avīze. – Nr.56 (2016, 
21. marts), 12. lpp. 

Keramikas studijas „Saule” darbu izstāde „rudens ogles” 2009. g.
Foto: a. Solodovņikovs
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tautas tĒlotājas Mākslas studijas

Stūrmanis J. Trīs vakari nedēļā : [par Kultūras pils glezniecības 
un tēlniecības studijām] /  J.  Stūrmanis // Lit. un Māksla. – Nr.16 
(1963, 20. apr.), 3. lpp.

Borodovskis J.  ar kaltu un otu : [par Kultūras pils tēlniecības un 
glezniecības studiju skati] / J. Borodovskis // Cīņa. – Nr.193 (1964, 
15. aug.), 4. lpp.

Kalniņš A. aicina Kultūras pils : [par tēlotājas mākslas studijām] 
/ a. Kalniņš // Vefietis. – Nr.88 (1968, 19. nov.), 4. lpp.

Ģērmanis A. Lai sapņotu, lai strādātu – vajadzīga noskaņa : [par 
glezniecības studijas vad. Dainu Riņķi] / a. Ģērmanis // Pad. Jaunat-
ne. – Nr.121 (1969, 22. jūn.), 4. lpp.

Linte V. Ceļš uz daili : [par Kultūras pils tēlotājas un lietišķās 
mākslas pašdarbības studiju dalībnieku darbu izstādi] / V. Linte // 
Cīņa. – Nr.89 (1970, 16. apr.), 4. lpp. 

VEF Kultūras pils Tautas mākslas studiju 50 radošās darbības 
gadu jubilejas izstāde „Laimīgā stunda” : [par glezniecības studijas 
„Varavīksne”, tēlniecības studijas „Doma” un lietišķās mākslas kera-
mikas studijas „Saule” izstādi 2012. g. 19. janv.–19. febr.] // Kultūra 
Rīgā. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. 
URL: http://www.e-skola.lv/public/50641.html. – Resurss apraks-
tīts 2017. g. 18. janv. 

Sv. Pētera baznīcā – izstāde „Laimīgā stunda” [Skaņu ieraksts] 
: [par VEF Kultūras pils Tautas mākslas studiju 50 gadu jubilejas 
izstādi 2012. g. 19. janv.–19. febr.]. – Pievienots teksts // Latvijas 
sabiedriskie mediji. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tī-
meklis WWW. URL: http://www.lsm.lv/lv/raksts/maksla/kultura/
sv.petera-bazniica-izstade-quotlaimiiga-stundaquot.a32060/.– 
Re surss aprakstīts 2017. g. 18. janv.
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Doma

Tēlniecības studija, dibināta 1962. gadā. No 1968. gada tās ilg-
gadējs vadītājs bija Jānis Karlovs, no 2009. līdz 2013. gadam – Igors 
Dobičins. Studijas sākotnējais uzdevums bija veidot rūpnīcas VEF 
darba varoņu, izcilnieku skulptūras un krūšutēlus, taču vēlāk tās dar-
bība paplašinājās. Studijas dalībnieki cenšas veidot savus darbus no 
paliekoša materiāla: akmens, koka, vara, bronzas, šamota u. c. gan 
motīvu izvēlē, gan izpildījumā saskatāms katra autora individuālais 
stils. Studija piedalās ikgadējo Mākslas dienu izstādēs, plenēros u. c. 
pasākumos. Vairāki „Domas” dalībnieki ir veidojuši tematisku liela 
izmēra koka skulptūru kopu, iedzīvinot ozolkokā andreja Pumpura 
eposa „Lāčplēsis” tēlus, kas skatāmi skulptūru parkā Lielvārdē.

Vadītāja – Vija Ilze Dzintare (no 2013. g.) 

Tēlniecības studija „Doma” 2015. g. 
No kreisās – studijas vadītāja Vija Ilze Dzintare
Foto: J. Brancis
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Doma : Tautas tēlniecības studijai „Doma” – 25 : katal. / VEF 
Kultūras un tehnikas pils ; sast. I. Pušnaja. – Rīga : [b. i.], 1987. – 
32 lpp. : il.

***
Miļunas V. Daiļrade : [par tēlniecības studijas dalībniekiem] / V. Mi-

ļunas // Vefietis. – Nr.5 (1966, 3. febr.), 4. lpp.
[Tēlniecības Tautas studija „Doma”]. – Fotoatt. studijas dalīb-

nieks Kārlis Seisums // Cīņa. – Nr.69 (1972, 23. marts), 4. lpp. : il. 
Rozentāle J.  Tēlnieki : [sakarā ar studijas 15 gadu jubileju]  / J. Ro-

zentāle // Vefietis. – Nr.83 (1976, 22. okt.), 4. lpp. 
Эльянова И.  Горячие искры холодного камня : [к 15-летию 

студии] / И. Эльянова ;  в тексте беседа с Х. Фишер и Я. Карловсом 
// Сов. молодежь. – N 224 (1976, 14 нояб.), с. 4-5.

Stāraste Lilita. Domas par „Domu” : [par izstādi „Maskas” Zinī-
bu namā] / L. Stāraste ; tekstā stāsta studijas vad. Jānis Karlovs // Pad. 
Jaunatne. – Nr.109 (1979, 8. jūn.), 4. lpp.

Teiksma bija, ir un būs... : [par a. Pumpura eposa „Lāčplēsis” 
110. gadadienai veidoto skulptūru dārzu Lielvārdē] // Ogres Vēstis. – 
Nr.108 (1998, 26. sept.), [3.] lpp.

Skulptūras un gleznas : [par studijas darbu izstādi Kultūras pilī] 
//  Pasaules atbalss. – Nr.46 (2004, 11./18. nov.), 5. lpp. 

Blaua Līga.  Latvija svin! : [par augstāko valsts apbalvojumu pa-
sniegšanu Rīgas pilī LR Neatkarības atjaunošanas 22. gadadienā] / 
Līga Blaua ; tekstā stāsta Triju Zvaigžņu ordeņa laureāti: studijas 
vad. Vija Ilze Dzintare… [u. c.] //   Ieva. – Nr.19 (2012, 9. maijs), 
4.-5. lpp. : ģīm. 

Lielvārdes parks, Skulptūru dārzs // Lielvārdes novads. – Tieš-
saistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://
lielvarde.lv/index.php?option=com_content&view=article&Item
id=536&id=8721710. – Resurss aprakstīts 2017. g. 5. janv. 
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Jānis Karlovs

Sarunas ar Jāni Karlovu

„Kādi, pēc jūsu domām...” / Jānis Karlovs. – Paraksts: Redakcija // 
Lit. un Māksla. – Nr.31 (1982, 6. aug.), 8. lpp. 

Spēkam jānāk no kodola / Jānis Karlovs ; pierakst. Ruta Čaupova 
//  Diena. – (Piel. „SestDiena”). – Nr.150 (1993, 24. jūl.), 10. lpp. 

Ar Jāni Karlovu viņa darbnīcā : [sakarā ar tēlnieka 70. dz. d.] / 
Jānis Karlovs ; pierakst. Ruta Čaupova //  Kultūras Forums. – Nr.8 
(2009, 27. febr./6. marts), 7. lpp. : ģīm. 

***
Ģērmanis Andrejs. Jānis Karlovs / andrejs Ģērmanis // Lauku 

Dzīve. – Nr.12 (1979), vāka 3. lpp.
Blezūra Zenta. Tēlnieks veido tautas nākotnes metus : Latvi-

jas tēlnieks [Jānis Karlovs] apmaiņas komandējumā Lielbritānijā / 
Zenta Blezūra // Brīvā Latvija. – Minstere. – Nr.14 (1989, 17. apr.), 
4. lpp.

Čaupova Ruta.   Nepadošanās redzējums / Ruta Čaupova // 
Māksla. – Nr.1 (1994), 18.-21. lpp.

Cēbere Gundega.   Iesprostotā enerģija / gundega Cēbere // 
Māksla Plus. – Nr. 4 (1997), 38.-39. lpp.

Igors Dobičins 

Sarunas ar Igoru Dobičinu 

Tēlniecības rakursi / pierakst. un iev. aut. Ruta Čaupova // Studi-
ja. – Nr.5 (1998), 14.-23. lpp.

Kur te var aizmukt? / Igors Dobičins ; pierakst. Ieva Rupen-
heite // Diena. – (Piel. „SestDiena”). – Nr.259 (2001, 3. nov.), 
17.-19. lpp. 
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Ar kuru tramvaju var aizbraukt uz Juglu? / Igors Dobičins ; pie-
rakst. agnese Kusmane // Neatkarīgā Rīta avīze. – Nr.292 (2003, 
15. dec.), 14. lpp.

Par durvīm, kuras nevar atvērt, – tās veras pašas / Igors Do-
bičins ; pierakst. Linda Lemhena // Bizness & Psiholoģija. – Nr.1 
(2005), 41.-45. lpp. 

***
Cēbere Gundega. Jebkurš dzelzs gabals var būt plastisks : [par 

Igoru Dobičinu] / gundega Cēbere // Māksla. – Nr.1 (1993), 21. lpp.
Čaupova Ruta. Plastiski būtiskais – atkal un vienmēr : [par Igoru 

Dobičinu] / Ruta Čaupova // Literatūra. Māksla. Mēs. – Nr.30 (1996, 
25. jūl./1. aug.), 13. lpp.

Rušeniece Līga.  Dzīves trenažiera speciālists : [par Igoru Dobi-
činu : sakarā ar skatītāju balvas saņemšanu ceremonijā „gada balva 
vizuālajā mākslā 2004”] / Līga Rušeniece ; tekstā stāsta I. Dobičins 
//  Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai. – Nr.45 (2005, 23. febr.), 16. lpp. 

vaRavīksne

glezniecības studija, izveidota 1961. gadā. 1975. gadā tai piešķirts 
Tautas studijas goda nosaukums. „Varavīksnes” dalībnieki aizvada 
nodarbības dabas studijās, kompozīcijas analīzē, filozofiskos eks-
kursos, mākslas un kultūras vērtību apzināšanā. gadu gaitā studiju 
vadījuši vairāki pazīstami latviešu mākslinieki: Uldis Zemzaris, Jur-
ģis Skulme, Ivars un Helēna Heinrihsoni u. c. Daudzi studijas da-
lībnieki izveidojušies par patstāvīgām mākslas personībām ar labi 
pamanāmu  glezniecisko rokrakstu. Viņi strādā daudzveidīgās tehni-
kās (arī autortehnikās), rīko personālizstādes, iekļaujas profesionālo 
mākslinieku aktivitātēs. Studijas dalībnieku darbi ar panākumiem 
izrādīti daudzās izstādēs Rīgā un citās Latvijas pilsētās, kā arī Baltijas 
Tautas glezniecības triennālē Viļņā, Japānā un citur.

Vadītāja – Ilze Strekavina. 



113

Varavīksne : Rīgas Tautas glezniecības studija = Rainbow : the 
people’s painting studio, Riga : [izstāde „Ilgošanās soļi” galerijā 
„ag 7” sakarā ar studijas 45 gadu jubileju] / [priekšv. aut. Ilze Stre-
kavina]. – [Rīga] : [Rīgas Tautas glezniecības studija „Varavīksne”], 
2006. – 28 lpp. : il.

***
Zelmane Inese.  Rīgas tautas glezniecības studijas „Varavīksne” 

darbu izstāde „Ilgošanās soļi” : [par izstādi galerijā „ag 7”] / Inese 
Zelmane //  Studija. – (2006/2007, dec./janv.), 11. lpp. 

Rekēviča Elīna.   Ceļojums dzīves garumā : [par Rīgas Tautas 
tēlotājmākslas studiju apvienoto izstādi „Ceļo-jums, ceļo-mums” 
Mākslas dienās Kultūras pilī] / Elīna Rekēviča ; tekstā stāsta studi-
jas vad. Ilze Strekavina… [u. c.] //  Latvijas avīze. – (Iel. „Kultūrzī-
mes”). – Nr.109 (2008, 21. apr.), 8. lpp. : ģīm. 

Glezniecības studija „Varavīksne” 
Foto: E. Birkmane
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Viņi, ar dvēseliski erotisku fantāziju : [par Rīgas Tautas tēlotāj-
mākslas studiju akciju gleznotāja Voldemāra Irbes (1893–1944) at-
cerei un apvienoto izstādi „Ceļo-jums, ceļo-mums” Kultūras pilī : 
mākslinieku, studiju vad. un dalībnieku diskusija] / Ilze Strekavina… 
[u. c.] //  Kultūras Forums. – Nr.17 (2008, 9./16. maijs), [1.], 12. lpp. 

Ilze Strekavina

Bankovskis Pēteris.  No šaurības izlaužoties / Pēteris Bankovs-
kis // Pad. Latvijas Sieviete. – Nr.9 (1989), [2.] lpp.

Strekavina Ilze. amatieris saka jā, profesionālis – nē? : [saruna 
par tautas mākslas studijām un amatieru ceļu uz profesionālismu] 
/ Ilze Strekavina… [u. c.] ; pierakst. agnese Kusmane //  Forums. – 
Nr.19 (2004, 14./21. maijs), 4. lpp. 

Pauliņš Alberts. Saruna par mākslu un klāt neesošo jubilāri Ilzi 
Strekavinu : [sakarā ar gleznotājas 65. dz. d.] / alberts Pauliņš ; pie-
rakst. Ingemāra Treija // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. – (Piel. „Laiks 
Kultūrai” ; Nr.14). – Nr.135 (2013, 14. nov.), [1.]-2. lpp. : ģīm. 

Ilze Strekavina : Tautas glezniecības studijas „Varavīksne” māks-
linieciskā vad. : [par profesionālu pedagoģisko darbību Tautas glez-
niecības studijā „Varavīksne” 2004. g. piešķirta RD Izglītības, kultū-
ras un sporta depart. balva „Baltais zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : 
gada balva kultūrā, 2004–2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : RD 
Izglītības, kultūras un sporta depart., 2014. – 10. lpp.
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fotostudija, fotokluBs uN 
kiNoaMatiEru studija 

taUtas FotostUDija 

Tautas mākslas fotostudija, dibināta 1967. gadā. Tās pirmais 
mākslinieciskais vadītājs bija Laimonis Bļodnieks. No 1970. gada 
fotostudiju vadīja gunārs Birkmanis, no 1984. līdz 1992. gadam – 
Raimonds Rencis. 

Izstāžu katalogi

VEF fotostudija : gada izstāde / VEF Kultūras pils ; [N. Kardašova 
iev.]. – Rīga, 1973. – [9] lpp. : il.

Ar Ļeņina ordeni apbalvotās Rīgas V. I. Ļeņina elektrotehniskās 
rūpnīcas VEF Kultūras pils fotostudijas gada izstāde : 1964–1974. – 
Rīga : [b. i.], 1974. – 17 lpp. : il.

Tautas fotostudijas dalībnieki. Pirmais no kreisās – studijas vadītājs 
Gunārs birkmanis
Foto no VEF muzeja arhīva
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VEF Kultūras pils Tautas fotostudijas darbu izstāde : [dalībnieku 
saraksts]. – Rīga : [b. i.], 1975. – 3 lpp.

Ar Ļeņina ordeni apbalvotās Rīgas V. I. Ļeņina elektrotehniskās 
rūpnīcas VEF Kultūras pils Tautas fotostudijas grupas – gunāra Birk-
maņa, Oļģerta Melgalvja, Raimonda Renča, Induļa Spuldzenieka – iz-
stāde : Rīga, 1976. g. marts. – [Rīga] : [b. i.], [1976]. – 15 lpp. : il.

Raimonda Renča fotogrāfiju izstāde / VEF Kultūras un tehnikas 
pils. VEF Tautas fotostudija ; [sast. un iev. aut. g. Birkmanis]. – Rīga : 
[b. i.], 1976. – [13] lpp. : il.

VEF Kultūras pils Tautas fotostudijas darbu izstāde : Rīga, 1976 / sast. 
g. Birkmanis ; VEF Kultūras pils. – Rīga : [b. i.], 1976. – [16] lpp. : il.

„Dziesma” : [par fotokolekcijas izstādes katal.] / sast. un no-
form. g. Birkmanis ; VEF Tautas fotostudija. – [Rīga] : [b. i.], 1978. – 
[23] lpp. : il.

Rīgas V. I. Ļeņina elektrotehniskās rūpnīcas VEF Kultūras pils 
Tautas fotostudijas 13. gada izstāde : Rīga, 1978 / sast. g. Birkmanis. – 
Rīga : VEF Kultūras pils, 1978. – 18 lpp. : il.

Rīgas V. I. Ļeņina Valsts elektrotehniskās rūpnīcas VEF Kultūras 
pils Tautas fotostudijas izstāde Cēsīs / sast. g. Birkmanis. – Rīga : 
VEF Kultūras pils, 1978. – [10] lpp. : il.

VEF Tautas fotostudijas 14. gada izstāde : 1979 / [sast. g. Birk-
manis] ; VEF Kultūras un tehnikas pils. – Rīga : [b. i.], 1979. – 
[20] lpp. : il.

VEF Kultūras pils Tautas fotostudijas 15. gada izstāde : Rīga, 1980 
/ sast. g. Birkmanis ; VEF Kultūras un tehnikas pils Tautas fotostudi-
ja. – Rīga : [b. i.], 1980. – 24 lpp. : il.

Birkmanis Gunārs.  gunārs Birkmanis : fotogrāfijas / sast. gunārs 
Birkmanis ; Latvijas PSR Žurnālistu savienība, VEF Kultūras un teh-
nikas pils, Poligrāfiķu centr. kluba Tautas fotostudija „Rīga”. – Rīga : 
Poligrāfiķu centr. klubs, 1981. – 20 lpp. : il.

Raimonds Rencis. Fotogrāfijas / [J. Krūmiņa teksts] ; VEF 
Kultūras un tehnikas pils. VEF Tautas fotostudija. – Rīga : [b. i.], 
1981. – [18] lpp. : il.
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VEF Kultūras pils Tautas fotostudijas darbu izstāde : Rīga, 1981 
/ sast. g. Birkmanis ; VEF Kultūras un tehnikas pils. – Rīga : [b. i.], 
1981. – 14 lpp. : il.

VEF Kultūras pils Tautas fotostudijas gada izstāde : Rīga, 1982 
/ sast. g. Birkmanis ; VEF Kultūras un tehnikas pils. – Rīga : [b. i.], 
1982. – 16 lpp. : il.

Tautas fotostudijas gada izstāde / [sast. g. Birkmanis] ; VEF Kul-
tūras un tehnikas pils. – Rīga : [b. i.], 1983. – [15] lpp. : il.

VEF Kultūras pils Tautas fotostudijas gada izstāde : Rīga, 1983 
/ sast. g. Birkmanis ; VEF Kultūras un tehnikas pils. – Rīga : [b. i.], 
1983. – 16 lpp. : il.

Raimonds Rencis. Fotogrāfijas / [J. Krūmiņa teksts] ; VEF Kultū-
ras un tehnikas pils. – Rīga : [b. i.], 1984. – [16] lpp. : il.

VEF Tautas fotoklubs. 20. gada izstāde / sast. Raimonds Ren-
cis ; teksta aut.: atis Skalbergs, Raimonds Rencis. – [Rīga] : [b. i.], 
[1987]. – [27] lpp. : il., ģīm.

Vilnis Auziņš. gaismasesība : fotogrāfijas / [Viļņa auziņa 
teksts ; sast. Raimonds Rencis ; VEF Tautas fotoklubs]. – Rīga : 
VEF Kultūras un tehnikas pils, 1988. – [16] lpp. : il.

***
Rozenbergs Andris. Pašdarbnieki : [par g. Birkmaņa vad. foto-

studijas dalībniekiem] / andris Rozenbergs // Māksla. – Nr.1 (1974), 
68.-70. lpp.

Rozentāle J.  Logs uz pasauli, logs sevī : [par fotostudijas darbu] / 
J. Rozentāle // Vefietis. – Nr.81 (1976, 15. okt.), 4. lpp. 

Akermane Dace. Ceļā uz brīnumu : [par gunāra Birkmaņa vad. 
fotostudiju] / Dace akermane ; tekstā stāsta sagatavošanas grupas 
dalībnieki: Uģis Niedre, atis Stunda, gvido Kajons // Liesma. – 
Nr.4 (1978), 24. lpp.

Riemere B. Izstādes noskaņā rakstītas rindas : [par fotostudiju 
un gadskārtējo darbu izstādi Kultūras pilī] / B. Riemere // Cīņa. – 
Nr.292 (1979, 22. dec.), 3. lpp.
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Čerņajeva M. arī fotoamatieriem – jaunais mācību gads  / M. Čer-
ņajeva // Vefietis. – Nr.68 (1980, 2. sept.), 4. lpp.

Stirna-Celma G.  Kur tu teci, foto manu? : [par fotostudijas iz-
stādi] / g. Stirna-Celma // Lit. un Māksla. – Nr.41 (1980, 10. okt.), 
4.-5. lpp.

Ivansone I. Ieraudzīt brīnumu : [par fotostudijas darbību] / I. Ivan-
sone // Vefietis. – Nr.32 (1983, 26. apr.), 4 .lpp.

Gunārs Birkmanis

Birkmanis Gunārs. Kastīte ar dīvaino stikliņu : [par sevi un dar-
bu VEF Tautas fotostudijā] / gunārs Birkmanis // Liesma. – Nr.6 
(1981), 29. lpp. 

Gunārs Birkmanis – jubilārs : [sakarā ar 50. dz. d.]. – Paraksts: 
a. M. // Dzimtenes Balss. – Nr.27 (1981, 2. jūl.), 2. lpp.

Purene Dz. Liecība nākamībai : [par gunāru Birkmani un 
viņa darbiem] / Dz. Purene // Cīņa. – Nr.147 (1981, 26. jūn.), 
4. lpp.

Birkmanis G. VEF Tautas fotostudija / g. Birkmanis // Vefietis. – 
Nr.90 (1983, 25. nov.), 4. lpp.

Raimonds Rencis

Skalbergs A.  Fotografē Raimonds Rencis : [par fotostudijas da-
lībnieku] / a. Skalbergs ; tekstā stāsta studijas vad. gunārs Birkmanis 
//  Cīņa. – Nr.143 (1983, 23. jūn.), 3. lpp.

Bankovskis Pēteris.  Portrets viņa salonā un akmens manā dārzi-
ņā : [par Raimonda Renča 3. personālizstādi Zinību namā]  / Pēteris 
Bankovskis // Pad. Jaunatne. – Nr.27 (1984, 9. febr.), 4. lpp.

Rencis Raimonds. Pilsēta : [par fotokluba dalībnieku darbu 
izstādi „Pilsēta” Revolūcijas muzejā] /  Raimonds Rencis // Rīgas 
Balss. – Nr.58/59 (1989, 10. martā), 7. lpp. 

Rencis Raimonds. Sirdslieta – fotogrāfija : [sakarā ar fotokluba  
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dalībnieku gunāra Lāča, aivja Šmuldera un Oļģerta Melgalvja darbu 
izstādi Zinību namā] / Raimonds Rencis //  Rīgas Balss. – Nr.75/76 
(1989, 31. martā), 7. lpp.

FotoklUbs „Rīga”

Dibināts 1962. gadā Poligrāfiķu centrālajā klubā. Tā dibinātājs 
bija kinooperators, fotogrāfs un pedagogs Vilnis Folkmanis, bet 
mākslinieciskais vadītājs daudzus gadus – Latvijas Fotomākslinie-
ku savienības prezidents aivars Āķis. „Rīgas” fotomākslinieki pie-
dalījušies daudzās starptautiskās izstādēs visos kontinentos, ieskai-
tot antarktīdu, kur 1976. gadā uz kuģa „Mihail Somov” notika iz-
stāde polārpētniekiem. Fotoklubā darbojušies izcili, pasaulē pazīs-
tami latviešu fotomākslas meistari: Ilmārs apkalns, Jānis gleizds, 
Egons Spuris, gunārs Janaitis, gunārs Binde, Leons Balodis u. c.  

Fotokluba „rīga” dalībnieki 2015. g.
Foto: I. grizāne
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2002. gadā fotoklubs atzīmēja savu 40. gadadienu ar starptautisku 
FIaP izstādi, kurā piedalījās 89 fotogrāfi no Latvijas un 168 – no ci-
tām valstīm. 

arī šodien fotokluba autori turpina iesāktās tradīcijas, rīko izstā-
des Latvijā un ārvalstīs, piedalās starptautiskos konkursos un saņem 
godalgas.

Vadītāja – Eiženija anna Freimane.
VEF Kultūras pilī no 2007. gada. 

Materiāli par 2007.–2016. g.

Fotoklubs Rīga : 1962–2012 / [teksta aut.: Eiženija Freimane, Vil-
nis auziņš]. – Rīga : Fotoklubs „Rīga”, 2012. – 24 lpp. : il., portr.

***
Freimane Eiženija.  Fotoklubam „Rīga” – 45. jubileja un jaunas 

mājas / Eiženija Freimane //  Foto Kvartāls. – Nr.3 (2007, sept.), 78.-
[79.] lpp. : fotogr. 

Klodāne Kristīne.  Fotoklubam „Rīga” jau 45 / Kristīne Klodāne ; 
tekstā stāsta fotogr.: Imants Puriņš, gunārs Binde // Neatkarīgā Rīta 
avīze Latvijai. – Nr.51 (2007, 1. marts), 9. lpp. 

Seikste Solvita.  Rīga un rīdzinieki fotoizstādē : [par fotokluba iz-
stādi „Katram sava pasaule” Rīgas Sv. Pētera baznīcā] / Solvita Seiks-
te ; tekstā stāsta kluba vad. Eiženija anna Freimane //  Latvijas avīze. 
– (Piel. „Nedēļa Kabatā” ; Nr.1). – Nr.6 (2014, 9. janv.), [1.], 5. lpp. 

Fotoklubs Rīga [Mājaslapa]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pie-
ejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://fotoklubs.blogspot.com/p/
vesture.html. – Resurss aprakstīts 2016. g. 20. aug.

Eiženija Anna Freimane

Tīfentāle Alise.  Eiženija anna Freimane. Dejas būtību meklē-
jot : [par baleta un teātra fotogrāfi] / alise Tīfentāle. – Teksts paral. 
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latviešu un angļu val.  // Foto Kvartāls. – Nr.2 (2009, apr.), 16.-[27.], 
93. lpp. : il. 

Kušķis Gunārs.  Balets – kustību simfonija : [par Eiženijas annas 
Freimanes izstādi izstāžu zālē „Inta un Imants Ozoliņi” Jūrmalā] / 
gunārs Kušķis ; tekstā stāsta E. a. Freimane //  Latvijas avīze. – (Piel. 
„Nedēļa Kabatā” ; Nr.37). – Nr.180 (2011, 16. sept.), 4. lpp.

Linē Aldis.   Dejas vibrācijas fotogrāfijā : [par Eiženijas annas 
Freimanes darbu izstādi „Dejas vibrācijas” LU Bibliotēkā] / aldis 
Linē //  Mūsu Rajons. – Nr.3 (2011, marts), 6.-7. lpp. : ģīm. 

Blaua L. Priedes, Freimaņi, Pasternaki, Bomiki… : [par Eiženiju 
annu Freimani] / L. Blaua // Ievas Stāsti. – Nr.16 (2016, 5./18. aug.), 
14.-18. lpp.

Bomiks Arvīds. „Dejas vibrācijas” : Eiženijas annas Freima-
nes fotoizstāde, velt. baleta mākslai / arvīds Bomiks // Laikraksts 
„Latvietis” : austrālijas pirmais latviešu elektroniskais nedēļas 
laikraksts latviešiem pasaulē. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pie-
ejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.laikraksts.com/
raksti/raksts.php?KursRaksts=1268. – Resurss aprakstīts 2017. g. 
20. janv.

RvR 

Fotostudija, darbību uzsākusi 1972. gadā Rīgas vagonu rūp-
nīcas paspārnē. Līdz ar pārnākšanu uz VEF Kultūras pili pavērās 
plašākas iespējas aktivizēt darbu izstāžu rīkošanā. Studijai iekār-
tota laboratorija, bibliotēka, lekciju telpa un fotosalons. Izveidotas 
divas meistarības grupas, kurās fotografēšanu mācījušies un 
mākslas foto pamatus apguvuši vairāk nekā 3000 cilvēku. Stu-
dijas pamatmērķis – izglītošana fotomākslā, estētiskās gaumes 
izkopšana un redzesloka paplašināšana. Tas tiek sasniegts, ap gūs-
tot fototeoriju, studējot mākslas vēsturi, rīkojot regulārus foto-
konkursus un izstādes. 

Katru gadu Rīgā un vairākās Latvijas pilsētās tiek organizētas 



122

vismaz piecas ekspozīcijas un atsevišķas personālizstādes. Dalīb-
nieki veiksmīgi startē arī starptautiskos fotokonkursos. 

32 gadus studiju vadīja Leons Līnis, no 2004. gada – anatolijs 
Solodovņikovs.

VEF Kultūras pilī no 1999. gada. 

Igaune Ingūna.  Foto jubilejas izstādes : [par gaidāmo studijas 
30. jubilejai velt. izstādi un Natanijas pils. (Izraēla) fotokluba aut. 
darbu izstādi Kultūras pilī] / Ingūna Igaune //  Dienas Bizness. – 
Nr.44 (2002, 4. marts), 23. lpp. 

Rozenieks Jānis.  gada ritmi fotogrāfijās : [par ilggadīgo studi-
jas vad. Leonu Līni un studijas dalībnieku darbu izstādi „gada ritmi 
2004” Kultūras pilī] / Jānis Rozenieks //  Latvijas Vēstnesis. – Nr.45 
(2004, 23. marts), B8. lpp. 

Fotostudijas „rVr” dalībnieki 2015. g.
Foto: N. Trifonovs-Bogdanovs
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Солодовников Анатолий. В поисках удачного кадра : [бе-
седа с рук. фотостудией : о выставке членов студии „Ритмы 
года” в Доме Москвы, в Риге] /  Анатолий Солодовников ; 
записала Светлана Дельфонцева //   Вести сегодня. – N 66 
(2005, 19 марта), с. 13. 

Ружанская Анастасия.   Фотограф, что рисует дождь. И 
не только : [в связи с открытием выставки фотоклуба в Доме 
культуры] / Анастасия Ружанская ; в тексте рассказывает 
фотограф Ирена Голуба //  Час. – N 33 (2009, 17 февр.), с. 8. 

Дождева Н. „Рука Москвы” рулит!: [о совместной выставке с 
московским фотоклубом „Новатор” „Как я вижу свою землю”] / 
Н. Дождева // Час. – N 42 (2012, 29 февр.), с. 12. 

taUtas kinostUDija 

Dibināta 1955. gadā VEF klubā. Studijā darbojās dažādu rūpnīcas 
nodaļu speciālisti un interesenti. Uz VEF Kultūras pili studija pār-
cēlās 60. gadu vidū. Tajā aktīvi darbojās Māris un Imants Neimaņi. 
No 1971. līdz 1974. gadam Tautas kinostudiju vadīja andris Rozen-
bergs, pēc tam Juris Klaubergs (1984–1990), bet  vēlāk studijas vadī-
bu pārņēma Ilmārs geistarts. 

 
Filmu operatori – amatieri : [par kinoamatieru uzņemtajām fil-

mām par rūpnīcas darbu] // Cīņa. – Nr.232 (1961, 30. sept.), 4. lpp.
Kinostudija – rūpnīcā : [par Kultūras pils kinoamatieru studijas 

darbību] // Dzimtenes Balss. – Nr.80 (1962, 4. okt.), 2. lpp.
VEF kinoamatieru panākumi Maskavā : [seši diplomi I Vissavie-

nības skatē] // Dzimtenes Balss. – Nr.98 (1962, 30. nov.), 1. lpp.
Kalniņš A. aicina Kultūras pils : [par amatieru kinostudijas dar-

bību] / a. Kalniņš // Vefietis. – Nr.3 (1969, 10. janv.), 4. lpp. 
Klaubergs J. Uzņem un demonstrē „VEF-filma” : [par kinostudi-

jas darbību un iegūto bronzas medaļu XI republikas amatieru filmu 
skatē] / J. Klaubergs // Vefietis. – Nr.63 (1969, 12. aug.), 4. lpp. 
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Beķeris V. Filmē VEF kinostudija… / V. Beķeris // Pad. Jaunatne. – 
Nr.231 (1970, 27. nov.), 2. lpp.

Bramņika E. „VEF-filmas” jubileja / E. Bramņika ; tekstā stāsta Kul-
tūras pils direktors N. Kardašovs // Vefietis. – Nr.27 (1970, 7. apr.), 4. lpp.

Klaubergs I. Kinoamatieri gatavojas studijas [15 gadu] jubilejai / 
J. Klaubergs // Vefietis. – Nr.23 (1970, 24. marts), 4. lpp.

Beķeris V. amatieru filmas uz lielā ekrāna : [par kinostudijas 
dalībnieku Censoņa Lakstīgalas, Jāņa Vandera, Jura Kleinberga un 
arnolda Šultes filmām] / V. Beķeris // Pad. Jaunatne. – Nr.198 (1974, 
11. okt.), 2. lpp.

Bērziņa I. ar nemieru sirdī : [par Kultūras pils kinostudiju] / I. Bēr-
ziņa // Vefietis. – Nr.22 (1976, 23. marts), 4. lpp.

Karlsons J. Visa gada darbs – 10 minūtēm : [arī par kinostudijas 
dalībnieku veikumu] / J. Karlsons // Pad. Jaunatne. – Nr.73 (1976, 
14. apr.), 4. lpp.

Geistarts I.  Mazās kameras lielais pārbaudījums : [par XI Balti-
jas kinoamatieru filmu festivālu Kultūras pilī un balvu kinostudijas 
filmai „Sakarības”]  / I. geistarts // Cīņa. – Nr.243 (1979, 21. okt.), 
3. lpp.

Klaubergs J.  Uzvaras un svētki : XXI republikāniskā kinoama-
tieru skate / J. Klaubergs //  Vefietis. – Nr.35 (1979, 11. maijs), 4. lpp. 

Riemere B. Pie VEF kinoentuziastiem : [par kinostudijas dalīb-
niekiem un viņu uzņemtajām filmām] / B. Riemere ; tekstā stāsta ki-
nostudijas vad. J. Klaubergs // Cīņa. – Nr.196 (1979, 26. aug.), 3. lpp.

Klaubergs J. Pie Vefa kinoamatieriem : [kinostudijai – 25 gadi] / 
J. Klaubergs // Vefietis. – Nr.79 (1980, 14. okt.), 4. lpp.

Bramņika E. Demonstrē kinoamatieri : [par kinostudijas fil-
mām] / E. Bramņika // Vefietis. – Nr.95 (1985, 10. dec.), 4. lpp.

Kinoamatieru kustības aizsācējs aleksandrs Šūmahers : [VEF 
inženieris, izgudrotājs un VEF kinoamatieru kluba vad.] // atbalsts : 
avīze vecākai paaudzei. – Nr.9 (2016, sept.), 10.-11. lpp.
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iNstruMENtāliE aNsaMBļi

kantilēna

Vijolnieku ansamblis, dibināts 1965. gadā. Tā pirmais vadītājs 
bija Izraels abramiss, no 1968. g. – Eduards Kunle. ansambļa da-
lībnieki ir vijoļmūzikas entuziasti, taču viņu sniegums ir līdzvērtīgs 
profesionālajam. Par augstu muzikālo kvalitāti liecina pasaulsla-
venu komponistu (a. Vivaldi, J. S. Baha, N. Paganīni, a. Dvoržāka, 
 D. Šostakoviča, E. Dārziņa u. c.) skaņdarbu iekļaušana repertuārā. 
Daudzi Latvijas komponisti savus skaņdarbus rakstījuši tieši ansam-
blim „Kantilēna”. Kopā ar vijolniekiem uzstājušies vairāki Latvijā pa-
zīstami ērģelnieki: T. Deksnis, B. Mieze, J. Ļisicina. ansamblis kon-
certējis ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, gūstot panākumus Krievijā, 
Polijā, Vācijā, Somijā, aSV un Spānijā.

Mākslinieciskā vadītāja no 1994. gada – Tatjana Lakida.
Koncertmeistare – Olga Kovaļova.

VEF Kultūras pils vijolnieku ansamblis „Kantilēna” [2 videoieraks-
ti] : [koncerts] Mazajā Ģildē, Rīgā, 2012. g. 2. dec. // YouTube. – Tieš-
saistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=CyjbHVCfZX8 ; https://www.youtube.
com/watch?v=XcygO8ZYd4c. – Resurss aprakstīts 2017. g. 22. janv.

***
Kalniņš A. aicina Kultūras pils : [arī par ansambli „Kantilēna”] / 

a. Kalniņš // Vefietis. – Nr.97 (1968, 24. dec.), 4. lpp.
Hanelis V. „Vijole, klusu dziedāja vijole…” : [par ansambļa vie-

sošanos Polijā] / V. Hanelis // Vefietis. – Nr.56 (1972, 21. jūl.), 4. lpp.
Jugāne V. Maza daļiņa no lielā Doma vai „Šovakar paēst nebija 

laika…” : [par ansambli un tā koncertiem Ļeņingradā (Sanktpēter-
burgā)] / V. Jugāne // Pad. Jaunatne. – Nr.246 (1972, 17. dec.), 4. lpp.

Kunle Eduards. „Kantilēna” tālos ceļos : [par viesošanos 
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Polijā : saruna ar ansambļa vad.] / E. Kunle ; pierakst. L. Bembe-
lovska // Cīņa. – Nr.170 (1972, 21. jūl.), 4. lpp.

Mediņš Jānis. Skan „Kantilēnas” vijoles : [par ansambļa panāku-
miem septiņos gados] / J. Mediņš // Cīņa. – Nr.32 (1972, 8. febr.), 4. lpp.

Kunle E. Sadraudzība ar mūzu : [par ansambļa vieskoncertiem 
ārpus Latvijas] / E. Kunle // Vefietis. – Nr. 26 (1973, 6. apr.), 4. lpp.

Минаев В.  Второе рождение скрипача : [о солисте ансамбля 
И. Ронке] / В. Минаев // Сов. Латвия. – N 112 (1973, 15 мая), с. 4.

Apinīte A.  Dziedošās vijoles : [sakarā ar ansambļa 10 gadu jubi-
leju]  / a. apinīte // Rīgas Balss. – Nr.11 (1975, 14. janv.), 6. lpp. 

Kunle E. „Kantilēnas” ritmi : [saruna ar ansambļa vad.] / E. Kunle. 
– Paraksts: a. R. // Dzimtenes Balss. – Nr. 11 (1975, 13. marts), 3. lpp.

Рифтина А.   Ритмы „Кантилены”  / А. Рифтина  // Сов. 
молодежь. – N 25 (1975, 4 февр.), с. 3.

Atte Z. Viena diena kopā ar „Kantilēnu” : [par ansambļa viesoša-
nos Maskavā] / Z.  atte // Cīņa. – Nr.95 (1976, 23. apr.), 4. lpp.

Giberts [Gīberts!] I.   „Kantilēna” Maskavā : [par ansambļa  

Vijolnieku ansamblis „Kantilēna” 2008. g. 
Foto: L. gunde
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 pieda līšanos  TV pārraidē „Mūsu adrese – Padomju Savienība”]  / I. gi-
berts [gīberts!] // Vefietis. – Nr.13 (1976, 17. febr.), 4. lpp. 

Kardašovs N.  Tiekas draugi : [par ansambļa vieskoncertiem Vā-
cijas Demokrātiskajā Republikā]  / N. Kardašovs // Vefietis. – Nr.55 
(1976, 16. jūl.), 3. lpp. 

Skaramanga T.  Draugu tikšanās : [par ansambli un tā māksli-
niecisko vad. E. Kunli]  / T. Skaramanga // Vefietis. – Nr.25 (1978, 
28. marts), 4. lpp. 

Скараманга Т.   За встречей – встреча : [о сотрудничестве 
композитора В.  Баснера и рук. ансамбля Э. Кунле] / Т.  Ска-
раманга ; в тексте рассказывают: Э.  Кунле, В. Баснер // Сов. 
молодежь. – N 71 (1978, 9 апр.), с. 4.

Кенигсберг А.   Рижская „Кантилена” в Ленинграде (Санк т-
петербурге) : [о гастролях ансамбля]   /  А. Кенигсберг // Сов. 
Латвия. – N 23 (1979, 28 янв.), с. 4.

Sima M.  Mākslas mīlestība / M. Sima // Vefietis. – Nr.1 (1980, 
4. janv.), 4. lpp. 

Кравец Л.  Восемнадцать волшебных скрипок / Л. Кравец // 
Музыкальная жизнь. – Москва. – N 13 (1980), с. 5 : ил.

Ģeibaks M.  Pa pilnbrieda ceļu : [sakarā ar ansambļa 15 gadu ju-
bileju]  / M. Ģeibaks // Rīgas Balss. – Nr.147 (1981, 26. jūn.), 4. lpp. 

Ģeibaks M. „Kantilēna” pēc Kijevas, „Silvikola” – pēc Maskavas / 
M. Ģeibaks // Cīņa. – Nr.152 (1982, 1. jūl.), 3. lpp.

Jermaks Romualds. Sešpadsmit dzirkstošas vijoles / Romualds 
Jermaks // Pad. Jaunatne. – Nr.138 (1982, 20. jūl.), 4. lpp.

Kunle Eduards. ”Kantilēna” VDR : [par ansambļa viesošanos Vā-
cijas Demokrātiskajā Republikā] / Eduards Kunle ; pierakst. D. Sper-
tāle //  Rīgas Balss. – Nr.139 (1985, 18. jūn.), 4. lpp. 

Makarova Olga.  Deviņpadsmit dziedošas vijoles / Olga Makaro-
va //  Vefietis. – Nr.76 (1986, 30. sept.), 4. lpp. 

Podvinskis R. „Kantilēna” VDR : [par ansambļa dalību klasiskās 
mūzikas festivālā Vācijas Demokrātiskajā Republikā] / R. Podvinskis 
// Vefietis. – Nr.47 (1986, 20. jūn.), 4. lpp.
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Mežraups I. Vijolnieku ansambļa „Kantilēna” [un dziedones 
F. Kalējas] viesošanās aSV / I. Mežraups // Laiks. – Ņujorka. – 
Nr.77 (1990, 26. sept.), 3. lpp.

Asarīte Marita.  Ieklausies dvēseles balsī / Marita asarīte // Zem-
gales avīze. – (1996, 18. dec.).

kRiviči

Krievu tautas dziesmu un deju ansamblis, dibināts 1958. gadā 
fabrikas „aurora” klubā, apvienojoties trim kolektīviem: krievu 
tautas instrumentu orķestrim J.  Lepčinska vadībā, J. guzņajeva 
vadītajai sieviešu kora grupai un deju grupai Latvijas PSR no-
pelniem bagātā baletmeistara inscenētāja I. Sehovcova vadībā. 
Kolektīva sākotnējais nosaukums bija „aurora”, mākslinieciskais 
vadītājs Konstantīns Sokoļskis. 1980. gadā ansamblim piešķirts 
Tautas kolektīva nosaukumu. Kopš 1995.  gada kolektīva nosau-
kums ir „Kriviči”. ansamblim, kura sastāvā ir gan tautas instru-
mentu orķestris, gan kora un deju grupa, Latvijā nav analoga. 
55 gadus ilgajā radošajā darbā tas guvis pelnītu skatītāju atzinību. 
„Kriviči” aktīvi koncertē, piedalās skatēs, konkursos, festivālos, 
uzstājas arī ārzemēs. Pašlaik ansamblī darbojas vairāk nekā 
70 dalībnieku. 

Mākslinieciskais vadītājs – Vladimirs Berezins (arī tautas instru-
mentu orķestra grupas vadītājs un diriģents). 

Kormeistare – Tatjana afoņina.
Deju grupas vadītājs – Konstantīns Koļesņikovs.  
VEF Kultūras pilī no 2010. gada.

Materiāli par 2010.–2016. g.

Лебедева Наталья.  „Кривичи” амплуа не меняют! : [в связи 
с 55-летием со дня основания ансамбля] / Наталья Лебедева 
//  Вести сегодня. – N 74 (2013, 17 апр.), с. 14. 
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saDko

Krievu tautas instrumentu orķestris, dibināts 1982. gadā. Daudz-
nacionāls kolektīvs, kurā muzicē apmēram 30 dalībnieku. Orķestra 
repertuārā ir 200 dažādu muzikālo žanru sacerējumu. gadu gaitā 
izveidotas vairāk nekā 20 koncertprogrammas. Orķestris bieži uz-
stājies ārpus Latvijas, gūstot atzinību starptautiskos festivālos un 
skatēs un kļūstot par vienu no vadošajiem tautas mūzikas kolektī-
viem Baltijas valstīs.

Mākslinieciskais vadītājs un diriģents – Viktors Rokša.

Богданова Н.  Музыкальный эксперимент : [об оркестре 
народных инструментов „Садко” и народном ансамбле танца 
„Ивушка” Дома культуры работников торговли „Вецрига”] / 
Н. Богданова // Сов. молодежь. – N 22 (1988, 2 февр.), с. 4.

Ямпольская Наталья. Слушать „Садко” – наслаждение... / 
Наталья Ямпольская // СМ-сегодня. – N 58 (1994, 24 марта), 
с. 7.

Мозжегорова Татьяна. Пока все держится на энтузиазме 
: [беседа с концертмейстером оркестра Т. Мозжегоровой] / 
Татьяна Мозжегорова ; записала Илона Бобкова // Панорама 
Латвии. – N 75 (1994, 20 апр.), с. 4.

Артемова Елена. Струны волшебной многозвучие / Елена 
Артемова // СМ. – N 128 (1997, 6 июня), с. 3.

Чуянова Элина. „Кумпарсита” на балалайке / Элина Чуяно-
ва // Ригас балсс. – N 40 (2000, 25 февр.), с. 30. 

„Садко” готовит сюрприз : [к концерту оркестра во Дворце 
культуры] // Ригас балсс. – N 103 (2001, 29 мая), с. 12. 

Март Дмитрий. Марго споёт с „Садко” : [в связи с 
открытием 24-го сезона оркестра и выступлением певицы 
Маргариты Логиновой] / Дмитрий Март ; в тексте рассказывает 
концертмейстер оркестра Татьяна Мозжегорова // Вести сегод-
ня. – N 227 (2005, 1 окт.), с. 13. 
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Мейден Игорь. „Садко” – 25 лет! / Игорь Мейден ; в  тексте 
рассказывает худож. рук. оркестра Виктор Рокша // Вести 
 сегодня. – N 253 (2006, 30 окт.), с. 12. 

Государственный ансамбль русской музыки и танца 
„Садко” [Mājaslapa]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: 
tīmeklis WWW. URL: http://sadko-ansambl.com/. – Resurss ap-
rakstīts 2016. g. 22. sept.

Viktors Rokša

Viktora Rokšas sarunas 

Ticiet mūzikai! / Viktors Rokša // Vefietis. – Nr.48 (1990, 26. jūn.), 
3. lpp.

Веселится и ликует весь „Садко” : [к 15-летнему юбилею 
оркестра] / Виктор Рокша ; записала Н. Морозова // СМ. – N 132 
(1997, 11 июня), с. 3.

Послание „Садко”, или Самодеятельный русский оркестр 
в непростых латвийских условиях / Виктор Рокша ; записал 
Владимир Петров // Вести. – N  43 (2007, 25/31 окт.), с. 12 : 
портр. 

Хранитель музыкального наследия : [в связи с присуждением 
премии года „Белый воробей”] / Виктор Рокша ; записал Сергей 
Николаев // Час. – N 23 (2007, 29 янв.), с. 7 : портр. 

***
Viktors Rokša : VEF Kultūras pils krievu tautas instrumentu 

orķestra „Sadko” vad. : [par ieguldījumu tradicionālās kultūras sa-
glabāšanā, kopšanā un popularizēšanā, sekmējot starpkultūru dialo-
gu, 2006. g. piešķirta RD Izglītības, kultūras un sporta depart. balva 
„Baltais zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : gada balva kultūrā, 2004–
2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītības, kultūras un sporta 
depart., 2014. – 66. lpp.
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sPāRīte

Bērnu koklētāju ansamblis, dibināts 1971. gadā. ansambļa re-
pertuārā bija latviešu tautasdziesmas, daudzas Viļņa Salaka apdarē.

Mākslinieciskā vadītāja – guna Āboliņa. 
 VEF Kultūras pilī no 1974. līdz 1977. gadam.

Bērziņa M. [Koklētāju ansamblis „Spārīte”] / M. Bērziņa // Pio-
nieris. – Nr.31 (1975, 18. apr.), 4. lpp.

Bērziņa M. „Spārītei” – pieci gadi : [par ansambļa piecu gadu jubile-
jas koncertu] / M. Bērziņa // Pionieris. – Nr.42 (1976, 28. maijs), 4. lpp.

Zāle V. Ja tā ir sirdslieta : [par ansambli un tā māksl. vad. gunu 
Āboliņu] / V. Zāle ; tekstā stāsta guna Āboliņa // Zvaigzne. – Nr.11 
(1977), 24.-25. lpp. : foto.

Zandberga Sandra.  guna Āboliņa in memoriam : [kokles spēles 
pedagoģes (1950-2016) piemiņai] / Sandra Zandberga //  Mūzikas 
Saule. – Nr.2 (2016), 2. lpp.

veF vokāli instRUmentālais ansamblis

Dibināts 1975. gadā, pašreizējā sastāvā darbojas no 2002. gada. 
ansamblis piedalās Senioru kluba organizētajos koncertos, uzstājas 
Vidzemes priekšpilsētas sociālās aprūpes centros, koncertē RD Iz-
glītības, kultūras un sporta departamenta rīkotajos pasākumos un 
skatēs. Kolektīva repertuārā ir operešu melodijas, latviešu, itāliešu 
u. c. tautu komponistu sacerējumi, kā arī pagājušā gadsimta latvie-
šu komponistu sadzīves dziesmas, kas ietvertas dažādās tematiskās 
programmās („Retro promenāde”, „Valša un tango ritmā” u. c.). 

Ilggadējs ansambļa vadītājs bija Elmārs akmens, no 2014. gada – 
aldis andersons.

VEF Kultūras pils vokāli instrumentālais ansamblis // Kultūra Rīgā. – 
Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: http://www.
kultura.riga.lv/public/32157.html. – Resurss  aprakstīts 2017. g. 19. janv. 
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aMatiEru tEātri

Леонидов Л.  Мастерство : [о русском драматическом коллек-
тиве Дворца культуры] / Л.  Леонидов // Сов. молодежь. – N 128 
(1961, 1 июля), с. 3.

Гофрат К.   Вечером, после работы : [о драме А. Арбузова 
„Домик на окраине” в постановке русского драматического кол-
лектива Дворца культуры]   / К. Гофрат // Сов. Латвия. – N 209 
(1963, 4 сент.), с. 4. 

Tirole O. grūtā māksla : [par S. Mihalkova lugu „Sombrero” 
Kultūras pils bērnu dramatiskā pulciņa iestud.] / O. Tirole // Pio-
nieris. – Nr.31 (1964, 17. apr.), 4. lpp.

Skalbergs A. Bija negulētas naktis, neredzēts koncerts, nepa-
beigta deja… : [par bij. Kultūras pils dramatiskā kolektīva un Rīgas 
pantomīmas ansambļa dekoratoru andri Freibergu] / a. Skalbergs // 
Dzimtenes Balss. – Nr.31 (1965, 20. jūl.), 8. lpp.

Bērziņš J. Pašdarbnieku uzvedums : [par a. arbuzova drāmu 
„Stāsts par mīlestību” Kultūras pils dramatiskā kolektīva iestud.] 
/ J. Bērziņš // Lit. un Māksla. – Nr.18 (1966, 30. apr.), 5. lpp.

Тихов Борис.  Заводские артисты : [о пьесе американских 
драматургов Д. Гоу и А. Д'Юссо „Глубокие корни” в постановке 
русского драматического коллектива Дворца культуры, реж. 
А. Ла тышев] / Борис Тихов // Сов. Латвия. – N 95 (1966, 23 апр.), с. 4.

Kalniņš A. aicina Kultūras pils : [par latviešu un krievu drāmas 
kolektīviem] / a. Kalniņš // Vefietis. – Nr.96 (1968, 20. dec.), 4. lpp.

Rūmniece B. Darbs, kas izskatās pēc rotaļas : [par Kultūras pils 
bērnu un jauniešu dramatiskā kolektīva dalībniekiem un izrādēm] / 
B. Rūmniece ; tekstā stāsta kolektīva māksl. vad. Romans grabovskis 
// Pionieris. – Nr.33/34 (1985, 26. apr.), 4. lpp.

Rūmniece B. Rotaļājoties teātri spēlē : [par Kultūras pils bērnu 
un jauniešu dramatisko kolektīvu] / B. Rūmniece // Vefietis. – Nr.23 
(1985, 22. marts), 4. lpp.



133

Kokareviča Dace. Ciemos pie Pepijas garzeķes : „Bīnei” – 35 : 
[par Kultūras pils bērnu teātra studiju, rež. Elga Zēģele] // LaBa. – 
Nr.79/80 (1990, 6. nov.), 1. lpp.

jaUnība

Cirka studija, dibināta 1981. gadā. Studijā trenējas 25–30 dalīb-
nieku no piecu līdz 18 gadu vecumam. Bērni te pilnveidojas, attīstās 
un uzlabo veselību. „Jaunības” audzēkņi uzstājas Latvijā un piedalās 
cirka festivālos ārzemēs – Slovākijā, Dānijā, Vācijā, Ukrainā, Lietu-
vā. ar savām programmām studijas dalībnieki iepriecina gan bēr-
nus, gan pieaugušos pilsētas un ielu svētkos, skolās un bērnudārzos.  
Katru gadu tiek iestudēti jauni cirka numuri.

Mākslinieciskā vadītāja – Juliāna Buslovska.
VEF Kultūras pilī no 20. gs. 90. gadu beigām. 
 

     Zāģere Ilze.  Vienīgā cirka skola [„Jaunība”] svin 15. jubileju  / 
Ilze Zāģere // Neatkarīgā Rīta avīze. – Nr. 275 (1997, 26. nov.), 
3. lpp.

Lietiņa Aija.  Cirka triku „darbnīca” / aija Lietiņa ; tekstā stāsta: 
studijas vad. Juliāna Buslovska, dalībnieks Juris Djatlovs //  Latvijas 
avīze. – (Iel. „Izglītība. Karjera”). – Nr.343 (2007, 17. dec.), 17. lpp. : 
ģīm.

Buslovska Juliāna.  Juliāna Buslovska : [saruna ar studijas vad.] 
/ Juliāna Buslovska ; pierakst. anda Bīriņa //  Cosmopolitan. – Nr.1 
(2008, janv.), 18. lpp. : ģīm. 

Бусловская Юлианна. Любовь к цирку : [в связи с 30-летием 
со дня основания студии : рассказывает худож. рук. студии] / 
Юлианна Бусловская ; записал Дмитрий Март //  Вести сегодня. – 
N 10 (2011, 19 янв.), с. 10 : портр. 

Март Дмитрий. Принцесса цирка : [о худож. рук. студии 
Юлианне Бусловской] / Дмитрий Март ; в тексте рассказывает 
Ю. Бусловская //  7 секретов. – N 5 (2011, 3 февр.), с. 2-3 : портр. 
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Rīgas Pantomīma

Dibināta 1956. gadā. ansambļa mākslinieciski idejiskā ievirze 
balstīta Latvijas Dailes teātra radītāja režisora Eduarda Smiļģa 
pamatvērtībās – skaidrībā, kaislībā un vienkāršībā. gadu gaitā 
kolektīvā vairākkārt nomainījies aktieru mīmu sastāvs, saglabā-
jot dalībnieku vidējo vecumu 21–23 gadu robežās. ansamblis 
guvis atzinību ne tikai pašu mājās, bet arī Polijā, Vācijā, Somijā, 
Francijā, austrijā, Beļģijā u. c. Repertuārā bijušas gan filozofis-
kas oriģinālizrādes, gan nacionālas pantomīmas, gan klasikas 
iestudējumi, kuros veiksmīgi variēta domas, mūzikas, krāsu un 
gaismu simbolika. Populārākie iestudējumi: „Ceļš”, „ak, tu mana 
Tēvuzeme!”, „Muļķības šovs – alleluja”, „Mazais Princis”, „Naktī 
tapa gaisma” u. c. 

No dibināšanas līdz 2013. gadam „Rīgas pantomīmas” mākslinie-
ciskais vadītājs bija režisors Roberts Ligers.

Mākslinieciskais vadītājs – Uģis Točs. 
Režisors – andris apinis. 
Baletmeistars – Māris Koristins.
VEF Kultūras pilī no 1973. gada.

Latvijas Republikas 95. gadadienai veltīta ansambļa „Rīgas 
pantomīma” izrāde [„Vērtības paliek un...”] [Videoieraksts] : 
(2013. g. 19. nov.) : [izrāde velt. R. Ligeram] // YouTube. – Tieš-
saistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=qBCKiP9_VEE. – Resurss ap-
rakstīts 2017. g. 20. janv.

Ansambļa „Rīgas pantomīma” 59. dzimšanas dienai veltīta iz-
rāde [„Nr.34”] VEF KP [Videoieraksts] : 2015. g. 19. nov. : [iestud. 
pēc a. Dimā romāna „grāfs Monte Kristo” motīviem] // YouTube. 
– Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL.: 
https://www.youtube.com/watch?v=qWwuD2xlLgU. – Resurss ap-
rakstīts 2017. g. 20. janv.
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***

VEF Kultūras un tehnikas pils Tautas ansamblis „Rīgas pan-
tomīma” / [sast. R. Ligers ; E. Tivuma teksts]. – Rīga : Liesma, 
1978. – [18] lpp.

Augstkalna Maija.  Ligers un viņa mīmi : [sakarā ar ansambļa 
15 gadu jubileju]   /  Maija augstkalna // Māksla. – Nr.4 (1971), 
32.-35. lpp.

[VEF Kultūras pils tautas ansamblis „Rīgas pantomīma” Vecgada 
vakarā] [Fotoattēls] // Zvaigzne. – Nr.24 (1973), vāka 4. lpp.

Skalbergs A. „Rīgas pantomīma” strādā : [par ansambļa sastā-
vu un uzvedumu „Kurpe”] / a. Skalbergs // Liesma. – Nr.2 (1975), 
20. lpp.

Skalbergs A. Simfonija Cilvēkam : [par uzvedumiem „Simfonija” un 
„Ideja”] / a. Skalbergs ; tekstā stāsta: O. Mucenieks, V. Bērziņš, I. Rubene 
// Liesma. – Nr.8 (1975), 16.-17. lpp.

„rīgas pantomīmas” dalībnieki
Foto: E. Birkmane
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Маркова Е.  Красноречивое искусство мимов /  Е. Маркова // 
Сов. Латвия. – N 5 (1975, 7 янв.), с. 4.

Jau 20 gadus… // Pad. Jaunatne. – Nr.170 (1976, 31. aug.), 4. lpp.
Skalbergs A. „Rīgas pantomīmai” 20 gadu / a. Skalbergs // Ka-

rogs. – Nr.6 (1976), 143.-146. lpp.
Skaramanga T.  Senā un mūžam jaunā māksla : rūpnīcas ansam-

blim „Rīgas pantomīma” – 20 gadi / T. Skaramanga // Vefietis. – Nr.41 
(1977, 3. jūn.), 4. lpp. 

Ignatovs A. Ienākšana pantomīmas pasaulē / a. Ignatovs ; tekstā 
stāsta ansambļa vad. R. Ligers // Cīņa. – Nr.81 (1979, 7. apr.), 3. lpp.

Krūmiņa A.  Runātmāka bez vārdiem : [par izrādi „Kontrasti”] / 
a. Krūmiņa // Rīgas Balss. – Nr.55 (1979, 6. marts), 3. lpp. 

Skalbergs A.  aicina „Rīgas pantomīma”  / a. Skalbergs // Rīgas 
Balss. – Nr.288 (1979, 15. dec.), 4. lpp. 

Skalbergs Atis. „Kontrasti” – Rīgas mīmu izpildījumā / 
a.Skalbergs // Karogs. – Nr.5 (1979), 182.-183. lpp.

Tivums Eriks.  Roberta Ligera četrpadsmitā : [par ansambļa progr.] 
/ Eriks Tivums //  Pad. Jaunatne. – Nr.122 (1979, 26. jūn.), 4. lpp.

Skalbergs Atis. Tautasdziesma pantomīmā : [par izrādi „ak, tu 
mana Tēvuzeme!”] / a. Skalbergs // Māksla. – Nr.3 (1981), 36.-39. lpp.

Gīberts I. Svētki pilsētā pie Ņevas : „Rīgas pantomīma” Ļeņingra-
dā (Sanktpēterburgā) / I. gīberts // Vefietis. – Nr.82, 83 (1982, 26., 
29. okt.), 4. lpp. 

Skalbergs Atis. „Rīgas pantomīmas” žests : [par ansambļa vēs-
turi] / atis Skalbergs ; tekstā stāsta ansambļa vad. Roberts Ligers // 
Liesma. – Nr.4 (1982), vāka 1. lpp., 1. lpp.

Veidemane E. ar zilu rozi pie krūtīm / E. Veidemane // Pad. Jau-
natne. – Nr.14 (1983, 21. janv.), 4. lpp.

Tenisons Modris.  Tu un tavs ķermenis jeb Ākstu deficīts : [sa-
runa par pantomīmas pirmsākumiem un attīstību Latvijā] / Modris 
Tenisons, Roberts Ligers ; pierakst. a. Šablovskis //  Liesma. – Nr.11 
(1985), 16.-17. lpp.

Veidemane Elita. Ne tikai žests : [par ansambļa dalību festivālā 
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Maskavā un viesošanos Francijā] / E. Veidemane ; tekstā stāsta an-
sambļa vad. Roberts Ligers // Pad. Jaunatne. – Nr.8 (1985, 11. janv.), 
2. lpp.

Kalniņš A.   Tautas ansamblis „Rīgas pantomīma” / a. Kalniņš 
//  Vefietis. – Nr.71 (1986, 12. sept.), 4. lpp. 

Skalbergs A. Nevar zināt, kāpēc… : [par izrādi „Tāpēc jau, ka 
nevar zināt, kāpēc”] / a. Skalbergs ; tekstā stāsta: ansambļa da-
lībniece Ināra ancāne, galv. administrators Jānis Jankovskis un 
ansambļa vad. Roberts Ligers // Pad. Jaunatne. – Nr.83 (1986, 
29. apr.), 4. lpp.

„Rīgas pantomīmas” 30 gadu jubileja

Ozoliņš E.  Pantomīmas svētki Rīgā / E. Ozoliņš //  Rīgas Balss. – 
Nr.275 (1986, 2. dec.), 3. lpp. 

Roze J. Pantomīmas svētki / J. Roze // Vefietis. – Nr.98 (1986, 23. 
dec.), 4. lpp. 

Tivums E. Jubilejas nedēļā : [par pasākumiem jubilejai velt. nedē-
ļā] / E. Tivums // Cīņa. – Nr.284 (1986, 11. dec.), 3. lpp.

Zelmenis Mārtiņš.  Pēc Roberta Ligera darbu motīviem / Mār-
tiņš Zelmenis // Lit. un Māksla. – Nr.51 (1986, 19.dec.), 8.-9. lpp.

Skalbergs Atis. „Rīgas pantomīma” dodas uz ameriku / atis 
Skalbergs ; tekstā stāsta ansambļa vad. Roberts Ligers // Dzimtenes 
Balss. – Nr.23 (1987, 4. jūn.), 3., 8. lpp.

Skalbergs A. „Rīgas pantomīmas” tālie ceļi / a. Skalbergs // 
Māksla. – Nr.6 (1987), 37.-39. lpp. 

Rīgas ražošanas apvienības VEF Kultūras un tehnikas pils Tau-
tas kolektīvam „Rīgas pantomīma” piešķirts Latvijas PSR Nopelniem 
bagātā kolektīva goda nosaukums // Karogs. – Nr.9 (1988), 188. lpp.

Skalbergs A.  ar āksta cepuri galvā : „Rīgas pantomīmas” panā-
kumi un šķēršļi / a. Skalbergs //  Rīgas Balss. – Nr.1 (1988, 4. janv.), 
4.-5. lpp.
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Tivums Eriks. „Rīgas pantomīmas” teātris? / E. Tivums // Pad. 
Jaunatne. – Nr.49 (1988, 11. marts), 4. lpp.

Rīgas pantomīma // Pad. Latvijas Sieviete. – Nr.10 (1989), 
vāka 4. lpp.

Турчина Т.  Пантомима-89 : [о междунар. фестивале  ан самблей 
пантомимы „Рига-89”] / Т. Турчина   //  Сов. молодежь. – N 203 
(1989, 21 окт.), с. 4.

Skalbergs Atis.  „Miskaste” : [par t. p. nos. iestud.]  / atis Skal-
bergs // Rīgas Balss. – Nr.108 (1990, 5. jūn.), 4.-5. lpp. 

Skalbergs Atis. Pantomīma : [ansambļa vēsture un izrāžu ap-
skats] / atis Skalbergs ; tekstā stāsta ansambļa vad. Roberts Ligers // 
Treji Vārti. – grand Rapids. – Nr.152 (1993, 1. marts), 39.-44. lpp. ; 
Nr.153 (1993, 1. maijs), 44.-47. lpp.

„Rīgas pantomīmas” 45 gadu jubileja

Avots Viesturs.  ”Rīgas pantomīmai” 45 gadu jubileja / Viesturs 
avots ; tekstā stāsta ansambļa vad. Roberts Ligers //  Lit. un Māksla 
Latvijā. – Nr.47 (2001, 22. nov.), 4. lpp.

Спранцмане Маргита.  Маги безмолвного жеста / Маргита 
Спранцмане ; в тексте рассказывает рук. ансамбля Робертс 
Лигерс //  Панорама Латвии. – N 262 (2001, 16 нояб.), с. 8.

Judina Dace.  Roberta Ligera gaismas svētki / Dace Judina //  Rī-
gas Balss. – (Iel. „atpūta”). – Nr.43 (2002, 1. marts), 11. lpp. 

Saulīte Gundega. ar seju pret gaismu : [par ansambļa 45. jubi-
lejai velt. izrādi „Naktī tapa gaisma”] / gundega Saulīte // Laiks. – 
Nr.12 (2002, 23. marts), 12. lpp.

Tivums Eriks.  Izrakt aku : nesakārtotas domas par Robertu Li-
geru un „Rīgas pantomīmu” / Eriks Tivums //  Teātra Vēstnesis. – 
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Гарина Лада.  Пантомима – это серьёзно! : [в связи с участием 
в IV Междунар. фестивале пантомимы в Варшаве] / Лада Гарина ; 
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в тексте рассказывает рук. ансамбля Робертс Лигерс / Лада Гарина 
// Вести сегодня. – N 192 (2004, 21 авг.), с. 13. 

Покладюк Яна. О главном, но без слов : [в связи с 50-летием 
со дня основания „Рижской пантомимы”] / Яна Покладюк ; в 
тексте беседа с рук. ансамбля Робертсом Лигерсом //   Вести 
сегодня. – N 284 (2005, 9 дек), с. 14.

Verhoustinska Henrieta.  Festivāla balva „Rīgas pantomīmai” : 
[Rīgas amatieru teātru festivālā „Rīga spēlē teātri 2006”] / Henrieta 
Verhoustinska //  Diena. – Nr.32 (2006, 7. febr.), 10. lpp. 

Raita Santa.  Līdzi jāņem čības : [sakarā ar ansambļa 50. gadadie-
nai velt. izrādi „Smaids”] / Santa Raita ; tekstā stāsta ansambļa vad. 
R. Ligers ; ar fotogr. Valta Kleina koment. //  Neatkarīgā Rīta avīze 
Latvijai. – Nr.268 (2006, 16. nov.), 16. lpp. : ģīm. 

Rušeniece Līga.  Filozofiski par naudu : [par izrādi „Pasaka par 
vērdiņu” pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem] / Līga Rušeniece ; 
tekstā stāsta ansambļa vad. R. Ligers //  Neatkarīgā Rīta avīze Lat-
vijai. – Nr.14 (2010, 18. janv.), 14. lpp. : ģīm.  

Vējš Vilnis. Neatļautā pārģērbšanās : spilgtākās parādības Latvi-
jas laikmetīgajā mākslā : [arī par „Rīgas pantomīmu”] / Vilnis Vējš // 
Pastaiga. – (2014, febr.), 50.-52. lpp. 

Rīgas pantomīma [Mājaslapa]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pie-
ejas veids: tīmeklis WWW. URL.: http://www.pantomima.lv/. – Re-
surss aprakstīts 2016. g. 23. aug.

Roberts Ligers

Sarunas  ar Robertu Ligeru 

Doma pārtop plastikā : daži motīvi žurnālista Erika Tivuma sarunā ar 
Robertu Ligeru, „Rīgas pantomīmas” divdesmitgadi sagaidot / R. Ligers ; 
pierakst. E. Tivums // Pad. Jaunatne. – Nr.214 (1976, 31. okt.), 4. lpp.

„Kontrasti” : [par t. p. nos. izrādi] / R. Ligers ; pierakst. I. Kārkli-
ņa // Pad. Jaunatne. – Nr.31 (1979, 13. febr.), 2. lpp.
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Ar dvēseli uz skatuves / R. Ligers ; pierakst. atis Skalbergs // 
 Karogs. – Nr.7 (1981), 181.-182. lpp.

Mīmi iekāpj vilcienā : [saruna pirms došanās uz mīmu festivālu 
Ļeņingradā (Sanktpēterburga)] / R. Ligers ; pierakst. Elita Veidema-
ne // Pad. Jaunatne. – Nr.189 (1982, 2. okt.), 2. lpp. 

1985. – mirkļi, iespaidi, atziņas : [par dalību starptaut. jaunatnes te-
ātru festivālā austrijā] / Roberts Ligers ; pierakst.: a. Liepiņa, V. Daug-
malis, V. Krauja //  Cīņa. – Nr.300 (1985, 31. dec.), 2. lpp.

...и не нужны слова / Роберт Лигер ; записала С. Павлова //  Сов. 
молодежь. – N 95 (1985, 17 мая), с. 4.

Lai „Rīgas pantomīmai” veicas! : [sakarā ar gaidāmajām viesizrā-
dēm aSV un Kanādā] / R. Ligers ; pierakst. I. Kārkliņa //  Pad. Jau-
natne. – Nr.109 (1987, 4. jūn.), 2. lpp.

 roberts Ligers
Foto: U. Muzikants
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Pie citzemju skatītājiem : [par viesizrādēm aSV] / R. Ligers ; pie-
rakst. Inta Kārkliņa //  Pad. Jaunatne. – Nr.140 (1987, 21. jūl.), 4. lpp.

Reiz bija „Rīgas pantomīma” / Roberts Ligers ; mater. sagat. Juris 
Lubējs //  Teātra Vēstnesis. – Nr.3 (1994), 94.-[99.] lpp.

Kreņķēties, tātad – dzīvot / Roberts Ligers ; pierakst. Līga Ruše-
niece //  Neatkarīgā Rīta avīze. – (Piel. „Mēs” ; Nr.7). – Nr.39 (2003, 
15. febr.), 7.-9. lpp. 

Neaizsniedzamās debesis : [sakarā ar RD „Kultūras un mākslas 
gada balvas 2005” saņemšanu] / Roberts Ligers ; pierakst. Ilona Brū-
vere //  Ieva. – Nr.6 (2005, 9. febr.), [22.-23.] lpp. 

„Rīgas pantomīma” nākamgad svinēs 50 gadu jubileju : [saruna 
ar ansambļa vad. un aktieriem] / Roberts Ligers, Natālija Ņemiro, 
andris Zaicevs ; pierakst. anita Kalmane //  Izglītība un Kultūra. – 
Nr.9 (2005, 3. marts), 12.-13. lpp. 

Roberts Ligers un dzīve „Rīgas pantomīmā” / Roberts Ligers ; 
pierakst. Romāns Koļeda //   Rīgas Balss. – Nr.39 (2005, 24. febr.), 
10.-11. lpp. 

***
Крауя И.   Энтузиаст пантомимы : [к 50-летию со дня 

рождения и 20-летию работы Робертса Лигерса]  / И. Крауя // 
Сов. Латвия. – N 90 (1981, 17 апр.), с. 4.

Tivums Eriks. Roberts Ligers / E. Tivums // Dzimtenes Balss. – 
Nr.2 (1985, 10. janv.), 8. lpp.

Liepiņa Ilga.  Klusuma māksla : [sakarā ar 40 darba gadu jubile-
ju]  / Ilga Liepiņa // Jaunā Balss. – Nr.2 (1997), 12. lpp.

Kļaviņa Anda.  galvenais mīms bez lomas : [sakarā ar 70. dz. d.] / 
anda Kļaviņa ; tekstā stāsta R. Ligers //  Diena. – Nr.53 (2001, 3. marts), 
16. lpp. 

Kalna Baiba.  Rīgas kultūras darbiniekiem gada balvas : [par RD 
Kultūras pārvaldes piešķirtajām balvām : arī ansambļa „Rīgas panto-
mīma” vad. Robertam Ligeram] / Baiba Kalna //  Izglītība un Kultū-
ra. – Nr.7 (2005, 17. febr.), 8. lpp. 
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Adamaite Undīne.  Bez grima asaras uz vaiga : [sakarā ar 75. dz. 
d.] / Undīne adamaite ; tekstā stāsta R. Ligers //  Diena. – Nr.54 (2006, 
4. marts), 12. lpp. 

Adamaite Undīne.  Klusu, vēl klusāk : [Roberta Ligera (1931–2013) 
piemiņai] / Undīne adamaite ; tekstā stāsta rež. alvis Hermanis //  Die-
na. – Nr.181 (2013, 18. sept.), 17. lpp. : ģīm.  

Dūmiņa Līvija.  No Roberta Ligera atvadoties / Līvija Dūmiņa 
//  Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai. – Nr.181 (2013, 18. sept.), 15. lpp. 
:   ģīm. 

Zirnis Egīls.  Saindēja ar kustību / Egīls Zirnis ; tekstā stāsta: R. Lige-
ra skolnieks, pirmā profesionālā kustību teātra izveidotājs  Kauņā Mod-
ris Tenisons, aktrise Mudīte Šneidere ; tekstā R. Ligera izteikumi //  Die-
na. – (Piel. „SestDiena”). – Nr.193 (2013, 4. okt.), [32.-36.] lpp. : ģīm. 

Roberts Ligers : [par ieguldījumu „Rīgas pantomīmas” ansambļa 
darbā 2004. g. piešķirta RD Izglītības, kultūras un sporta depart. bal-
va „Baltais zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : gada balva kultūrā, 2004–
2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītības, kultūras un sporta 
depart., 2014. – 7. lpp. 

taUtas teātRis

Dibināts 1946. gadā kā dramatiskā kopa. gadu gaitā vairākas 
reizes mainījies režisoru sastāvs, taču repertuārā vienmēr saglabāti 
latviešu un pasaules klasiķu darbi un mūsdienu autoru oriģināldar-
bi. Tautas teātris regulāri piedalās amatierteātru skatēs gan galvas-
pilsētas, gan valsts mērogā un par M. Sebastjanu lugas „Nezināmā 
zvaigzne” iestudējumu ikgadējā festivālā „Rīga spēlē teātri” saņēmis 
galveno balvu „Lielais Toms”. Ilggadējā režisora Rolanda Valdmaņa 
vadībā tapuši daudzi iestudējumi: alehandro Kasonas „Koki mirst 
stāvus”, Kloda Manjē „grāfs d’ambrijē”, Hellas Vuolijoki „akmens 
ligzda” u. c. Kolektīvu vadījusi arī Nopelniem bagātā kultūras darbi-
niece Irīna Liepa. 

Mākslinieciskais vadītājs – agris Krūmiņš (kopš 2013. g.). 
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VEF Tautas teātris : prosp. / VEF Kultūras un tehnikas pils ; sast. 
Biruta Bernacka ; teksta aut.: Veronika Lāce, Venta Vecumniece, Pauls 
Putniņš ; fotogr.: gunārs Birkmanis, andris Eglītis. – Rīga : [b. i.], 
1989. – 16 lpp. : il., ģīm.
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Rugāte A. Iegūt : [sakarā ar Tautas teātra nosaukuma piešķirša-

nu drāmas ansamblim] / a. Rugāte // Pad. Jaunatne. – Nr.89 (1973, 
6. maijs), 4. lpp.

Aldermane E. Vaļaspriekā – dzīves nepieciešamība : [par teātri 
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Nr.22 (1976, 27. maijs), 3. lpp. 

Laure A. ar mīlestību uz mākslu : [Tautas teātrim – 30] / a. Lau-
re // Vefietis. – Nr.19 (1978, 7. marts), 4. lpp.

Lindemane Ruta. Mūsu Tautas teātris / Ruta Lindemane // Pad. 
Jaunatne. – Nr.18 (1984, 27. janv.), 3. lpp.

J. Jaunsudrabiņa lugas „Invalīds un ralla” iestudējuma mēģinājumā 1968. g. 
No labās: režisore Irina Liepa un asistente Ženija Katkovska
Foto no VEF muzeja arhīva
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Rūmniece B. „aktiera mūžs ir kā brīnišķa dziesma” : VEF Tautas 
teātris nesen atzīmēja savu 35 gadu jubileju / B. Rūmniece // Vefietis. – 
Nr.52 (1984, 6. jūl.), 4. lpp.

Puriņš B. VEF Tautas teātris – Bulgārijā / B. Puriņš // Vefietis. – 
Nr.63 (1989, 11. aug.), 4. lpp.

Bērziņš Imants. Tautas teātris Rovfantā (anglijā) / Imants Bēr-
ziņš // Brīvā Latvija. – Minstere. – Nr.31 (1990, 20. aug.), 4. lpp.

Mazjānis Edvīns. „Pūt, vējiņi!” „Mūsmājās” : [par teātra viesoša-
nos pie anglijas latviešiem ar izrādi „Pūt, vējiņi!”] / Edvīns Mazjānis 
// Laiks. – Ņujorka. – Nr.67 (1990, 22. aug.), 4. lpp. 

Sūrmane Biruta. „Senas atmiņas un senas ainas” : [par teātra vie-
sošanos Ņujorkā ar izrādi „Pūt, vējiņi!”] / Biruta Sūrmane // Laiks. – 
Ņujorka. – Nr.26 (1990, 31. marts), 3. lpp.

Gaiševska Mudīte.   Kad koki mirst stāvus... : [par alehand-
ro Kasonas komēdijas „Koki mirst stāvus” iestud., rež. Rolands 
Valdmanis] / Mudīte gaiševska // Neatkarīgā Rīta avīze. – Nr.286 
(1998, 8. dec.), 5. lpp.

Gaidamoviča Ritma.  Tamisārs – finanšu magnāts uz VEF Kul-
tūras pils skatuves : [par aināra Tamisāra lomu izrādē „garā nakts 
1934” (veidota pēc Jukio Mišimas lugas „Mans draugs Hitlers”), 
rež. agris Krūmiņš] / Ritma gaidamoviča ; tekstā stāsta: a. Ta-
misārs, a. Krūmiņš //  Jelgavas Vēstnesis. – Nr.15 (2014, 17. apr.), 
8. lpp. 

Veilands Uldis.  Un atkal par to vēsturi... : [par iestud. „garā 
nakts 1934”, rež. agris Krūmiņš : sakarā ar gaidāmo viesizrādi Jel-
gavā] / Uldis Veilands ; tekstā stāsta a. Krūmiņš //  Zemgales Zi-
ņas. – Nr.140 (2014, 4. dec.), 9. lpp.

Šulca Undīne.  Rīgā veidojas teātra filiāle : [par Ventspils teātra 
rež. agra Krūmiņa darbu VEF Kultūras pils Tautas teātrī un vieso-
šanos Ventspils Kultūras centrā ar izrādi „garā nakts 1934”] / Undī-
ne Šulca ; tekstā stāsta a. Krūmiņš //  Ventas Balss. – Nr.15 (2015, 
26. janv.), 5. lpp. 

Krūmiņš Agris.   Kā jelgavniekam izdodas „diriģēt” teātrus 
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Ventspilī un Rīgā : [saruna ar Ventspils teātra un atjaunotā VEF 
teātra rež. sakarā ar VEF teātrī iestudētās albēra Kamī lugas „Pār-
pratums” viesizrādi Jelgavas Studentu teātrī] / agris Krūmiņš ; pie-
rakst. Uldis Veilands //  Zemgales Ziņas. – Nr.32 (2016, 17. marts), 
8.-9. lpp. 

Irīna Liepa

Sarunas ar Irīnu Liepu 

Ir nepieciešams šis „paldies” : [sakarā ar drāmas ansambļa 25 darba 
gadu jubileju] / Irīna Liepa ; pierakst. g. Juhņeviča // Cīņa. – Nr.265 
(1972, 12. nov.), 4. lpp.

Aicina skatuve / Irīna Liepa ; pierakst. Diāna Spertāle //  Rīgas 
Balss. – Nr.82 (1975, 8. apr.), 6. lpp. 

Atklāt cilvēkā mākslinieka stīgu... : Irīnas Liepas pārdomas par 
darbu ar pašdarbības aktieriem / Irīna Liepa ; pierakst. Vija apinīte 
// Rīgas Balss. – Nr.3 (1975, 4. janv.), 4. lpp. 

Pirms jubilejas un pēc tās : [sagaidot Tautas teātra 30 gadu jubi-
leju] / Irīna Liepa ; pierakst. Inta Kārkliņa // Pad. Jaunatne. – Nr.140 
(1978, 21. jūl.), 3. lpp.

***
Hausmanis Viktors. Irīnas Liepas jubileja : [sakarā ar rež. 60. dz. 

d.] / Viktors Hausmanis // Lit. un Māksla. – Nr.27 (1972, 8. jūl.), 7. lpp.
Vētra-Muižniece Nora. atvadu vārdi : [aktrises un rež. Irīnas 

Liepas piemiņai (1912–1995)] / Nora Vētra-Muižniece // Neatkarīgā 
Rīta avīze. – Nr.226 (1995, 30. sept.), 7. lpp.
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sENioru kluBa kolEktīVi

VEF Kultūras pils Senioru kluba koncerts [Videoieraksts] : Rīga, 2013. g.
 6. apr. : 2  d. // YouTube. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids:
tīmeklis WWW. URL: https://www.youtube.com/watch?v=p9VCfx1
QszI ; https://www.youtube.com/watch?v=LWzSgaxMego. – Re-
surss aprakstīts 2017. g. 20. janv.

***
Birkmanis Gunārs. VEF Vecveterānu klubā / gunārs Birkmanis 

// Laiks. – Ņujorka. – Nr.20 (1996, 16. marts), 4. lpp.
Eglīte Ruta. Kur vecie ļaudis dzied un dejo : [par senioru 

 kolektīviem „atvasara” un „Sendancis”] / R. Eglīte // Laiks. – Ņujor-
ka. – Nr.14 (1997, 5. apr.), 8. lpp. 

Roze Elita.   Saprašanās dziesmas valodā : [par Kobes (Japāna) 
kora „Phoenix” un senioru koru „Daugavas vanadzes” un „atvasara” 
koncertu Kultūras pilī] / Elita Roze // Brīvā Latvija. – Nr.26 (2007, 
30. jūn./6. jūl.), 10. lpp. 

T. p. laikr.: Laiks. – Nr.26 (2007, 30. jūn./6. jūl.), 8. lpp.
Krastiņa Antra.  Dzīvo tik nost! : [par pensionāru kluba „Drau-

gi” sarīkojumu Kultūras pilī] / antra Krastiņa //  Zintnieks. – Nr.23 
(2009, dec.), 10.-11. lpp. 

Slobodčikova Tatjana.   Dziesmas integrācijas spēks : [par 
Rīgas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkiem „Katru 
zelta rudentiņu” Kultūras pilī] /  Tatjana Slobodčikova ; tekstā 
stāsta: Kultūras pils direktore Ženija Katkovska, RD Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas priekšsēd. Eiženija aldermane, 
Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēd. aina Verze, komp. 
Vilnis Salaks //  atbalsts : avīze vecākai paaudzei. – Nr.11 (2012, 
nov./dec.), 20.-21. lpp. : ģīm. 

Slobodčikova Tatjana.   Prieks sev un citiem : [par Senioru 
kluba vad. un vokālā ansambļa dalībnieci Edīti Rozi] / Tatjana 
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Slobodčikova ; tekstā stāsta Edīte Roze // atbalsts : avīze vecākai 
paaudzei. – Nr.2 (2012, febr./marts), 4.-5. lpp. : ģīm. 

Rutule Elizabete.  Interesanti visu mūžu : [par pilnvērtīgu laika 
izmantošanu Senioru klubā] / Elizabete Rutule ; tekstā stāsta Senioru 
kluba vadītāja Edīte Roze… [u. c.] // Ir Nauda. – Nr.2 (2013, jūn.), 
28.-33. lpp. : ģīm. 

Slobodčikova Tatjana.  VEF senioru radošais gars : [par Senioru 
kluba kolektīviem „atvasara”, „Daugavas vanadzes” un „Sendancis”] 
/ Tatjana Slobodčikova ; tekstā stāsta: kora „atvasara” diriģente Dai-
ga galeja, kora „Daugavas vanadzes” diriģente Ārija Neimane //  at-
balsts : avīze vecākai paaudzei. – Nr.12 (2013, dec.), 8.-9. lpp. : ģīm. 

Slobodčikova Tatjana.   Jau 33 gadus vislabākie gadi... : [par pen-
sionāru interešu kluba „Labākie gadi” darbību sakarā ar tā  33.  gada-
dienu] / Tatjana Slobodčikova ; tekstā stāsta kluba bij. prezidents  Ha-
rijs  Reķis // atbalsts : avīze vecākai paaudzei. – Nr.2 (2015, febr.), 
2.-3. lpp. : ģīm.

Daiga Galeja : koru „atvasara”, „Daugavas vanadzes” un „Tei-
ka” mākslinieciskā vad. : [par radošu darbu un ieguldījumu senioru 
koru kustības stiprināšanā 2005. g. piešķirta RD Izglītības, kultūras 
un sporta depart. balva „Baltais zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : gada 
balva kultūrā, 2004–2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītī-
bas, kultūras un sporta depart., 2014. – 30. lpp.

Modris Gipmanis : senioru deju kolektīva „Sendancis” un vidē-
jās paaudzes deju kolektīva „Rotaļa II” vad. : [par mūža ieguldījumu 
latviešu tautas deju tradīciju attīstībā, sveicot 50 radošā darba un 
70 dzīves gadu jubilejā, 2007. g. piešķirta RD Izglītības, kultūras un 
sporta depart. balva „Baltais zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : gada bal-
va kultūrā, 2004–2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītības, 
kultūras un sporta depart., 2014. – 72. lpp.

Ruta Eglīte : VEF Kultūras pils Senioru kluba vad. : [par Se-
nioru klubu kustības aktivizēšanu Latvijā un veiksmīgiem, ilglai-
cīgā periodā realizētiem sadarbības projektiem ar Rīgas Vidzemes 
priekšpilsētas sociālās aprūpes centriem „Mežciems”, „gaiļezers” un  
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 „Ezerkrasti” 2005. g. piešķirta RD Izglītības, kultūras un sporta de-
part. balva „Baltais zvirbulis”] // Baltais zvirbulis : gada balva kultū-
rā, 2004–2014 / red. Sarmīte Plūme. – Rīga : RD Izglītības, kultūras 
un sporta depart., 2014. – 37. lpp.

atvasaRa

Sieviešu senioru koris, dibināts 1975. gadā. Piedalījies Vispārējos 
latviešu dziesmu un deju svētkos, ikgadējos valsts senioru koru svēt-
kos un skatēs, daudzos labdarības koncertos baznīcās, kultūras cen-
tros un sociālās aprūpes namos, kā arī draudzības koncertos ar se-
nioru kori no Japānas un vīru kori no Norvēģijas. 2012. gada nogalē 
koris piedalījies starptautiskā koru festivālā austrijā, bet 2014. gadā 
ieguvis Sudraba diplomu pasaules koru olimpiādē. 

Mākslinieciskā vadītāja – Daiga galeja.

DaUgavas vanaDzes

Sieviešu senioru koris, dibināts 1994. gadā pie Rīgā izveidotās Ernes-
ta Laumaņa „Daugavas vanagu” organizācijas. Sākotnēji koris kuplināja 
organizācijas rīkotos pasākumus, vēlāk koncertdarbību aktivizēja, vieso-
joties pansionātos, vidusskolās un arodskolās, koncertējot dažādās Lat-
vijas pilsētās. Kolektīvs ir piedalījies visos Latvijas senioru koru dziesmu 
svētkos. „Daugavas vanadzes” uzstājas, svinot Latvijas valsts svētkus, 
godinot par Latvijas neatkarību kritušos karavīrus un represētos, kop-
jot gadskārtu tradīcijas. 2013. gada Dziesmu un deju svētku koru karos 
kolektīvs ieguva galveno balvu savā grupā. Bijušās diriģentes un kora 
vadītājas ir Irīna Veisbārde, Solveiga apalīte un Daiga galeja.  

Mākslinieciskā vadītāja – Ārija Zeltiņa (Neimane). 
VEF Kultūras pilī no 2002. gada.

„Daugavas vanadzes” – 20 [Videoieraksts] : [kora 20 gadu 
jubilejas koncerts Kultūras pilī 2014. g. 11. okt.] // YouTube. – 
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Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=w6wdekn3N2g. – Resurss 
aprakstīts 2017. g. 20. janv.

***
Neimane Ārija. Nemiera gars : [par radošo darbību un dzīves 

vērtībām : stāsta kora diriģente] / Ārija Neimane ; pierakst. Līga 
Blaua // Ieva. – Nr.9 (2012, 29. febr.), 40.-[42.] lpp. : ģīm. 

Millere Laura. „Daugavas vanadžu” korim lieliski panākumi 
: atzīts par labāko senioru grupā : [2013. gada Dziesmu un deju 
svētku koru karos] / Laura Millere // Laikraksts „Latvietis” : aus-
trālijas pirmais latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem 
pasaulē. – Nr. 265, (2013, 11. jūl.). – Tiešsaistes pakalpojums. – 
Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.laikraksts.com/
raksti/3633. – Resurss aprakstīts 2017. g. 20. janv.

senDanCis

Senioru deju kolektīvs, izveidots 1962. gadā. Kolektīva pirmais 
mākslinieciskais vadītājs bija Modris gipmanis. ansamblis piedalās 
Dziesmu un deju svētkos, Latvijas senioru deju svētkos, koncertē 
Kultūras pilī, pansionātos, Rīgas Latviešu biedrības namā, viesojas 
novados. „Sendancis” dejo latviešu etnogrāfiskās dejas un to apda-
res, kā arī latviešu skatuves dejas, senās balles dejas un ziņģu dančus. 
Kolektīvs rīko sadarbības pasākumus ar vairāku citu Latvijas pilsētu 
vecākās paaudzes deju kolektīviem. „Sendancis” uzstājies arī ārze-
mēs – Čehijā, Ungārijā, Vācijā, Slovākijā un Bulgārijā.

Mākslinieciskā vadītāja – Lidija Ruskule.

Rīgas pilsētas deju kolektīvu skate. Deju kolektīvs „Sendancis” 
[Videoieraksts] : 2010. g. 16. maijs // YouTube. – Tiešsaistes pakal-
pojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=-auber5zzbw. – Resurss aprakstīts 2017. g. 20. janv.
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***

Veinberga Lelde.  Dejā turas līdzi jaunajiem : [par deju kolektīvu 
„Sendancis”] / Lelde Veinberga ; tekstā stāsta: kolektīva vad. Lidija 
Ruskule, dejotāji Jānis Zīra, Jūlijs Lekuzis… [u. c.] // Neatkarīgā Rīta 
avīze Latvijai. – Nr.164 (2014, 28. aug.), 14. lpp.

senioRU klUba DRamatiskā koPa 

Darbojās no 1964. līdz 2014. gadam, piedaloties Senioru kluba 
pasākumos Kultūras pilī un uzstājoties pansionātos. Dramatiskās 
kopas repertuārā bija muzikāli dzejas uzvedumi: Skaidrītes Kaldupes 
„aizdedz pārnākšanas sveci”, Ojāra Vācieša „Vai var uzkāpt debesīs 
pa vienu saules staru?”, Ārijas Elksnes un Jāņa grota liriskā poēma 
„Vēstules tālajai zvaigznei”.

Režisore – Dagmāra Karzova. 

Senioru deju kolektīvs „Sendancis” 2015. g. 
Foto no kolektīva arhīva
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veFieši

Senioru jauktais koris, izveidots 1962. gadā. Kolektīvs aktīvi 
koncertē Vidzemes priekšpilsētas sociālās aprūpes centros un pie-
dalās RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta un VEF Kul-
tūras pils Senioru kluba rīkotajos koncertos. Ik gadu koris piedalās 
valsts senioru koru svētkos un senioru dziesmu svētkos, kā arī koru 
saietos memoriālajos muzejos – J. Vītola „anniņās” un brāļu Jur-
jānu „Meņģeļos”.

Mākslinieciskā vadītāja – Dace Neimane.

Sarma O. Dzīves garša : [par kora vad. I. Pabērzu] / O. Sarma // 
Cīņa. – Nr.211/212 (1990, 22. nov.), 6. lpp.
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VEf VĒsturEs MuZEjs

VEF vēstures muzejs izveidots 1969. gadā, atzīmējot Valsts elek-
trotehniskās fabrikas dibināšanas 50. gadadienu. Muzeja ekspozī-
cija stāsta par VEF vēsturi, cilvēkiem, kuri to veidojuši, un daudz-
veidīgo produkciju no uzņēmuma pirmsākumiem 1919. gadā līdz 
20. gs. beigām, kad VEF darbība tika pārtraukta. īpaši interesanti 
eksponāti ir pirmie Latvijā izgatavotie telefona aparāti un detek-
toruztvērēji, 20. gs. 30. gadu ražojumu klāsts, ko precīzi raksturo 
teiciens, ka VEF ražoja visu, sākot ar adatu un beidzot ar lidma-
šīnu, leģendārais fotoaparāts „VEF-Minox”, starptautiskās izstādēs 
godalgotie radio aparāti, padomju laika tranzistoru uztvērēji un 
telefona centrāles.

Muzeja krājumā ir vairāk nekā 6000 priekšmetu, dokumentu, fo-
togrāfiju un citu kultūrvēsturisku liecību, kas raksturo VEF izaugsmi 
no mazas darbnīcas ar dažiem strādniekiem līdz milzīgam uzņēmu-
mam ar daudzām filiālēm. Kopš dibināšanas muzejs atrodas VEF 
Kultūras pilī, tāpēc glabā materiālus arī par tās vēsturi, kolektīviem 
un pasākumiem.

VEF vēstures muzeja vadītāji:
Jānis Bērziņš (1969–1972)
Ženija Katkovska (1972–1978)
Olita Rozenbauma (1978–1982)
Inta andersone (1982–1995)
anita Eglīte (1995–2009)
Irēna Roģe (2011–2012)
Zanda Zībiņa (no 2012)

Top VEF muzejs : [pirmais uzņēmuma muzejs Rīgā] // Dzimte-
nes Balss. – Nr.22 (1964, 16. marts), 2. lpp.
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Bērziņš J.  Veidojas vefiešu muzejs / J. Bērziņš //  Rīgas Balss. – 
Nr.204 (1966, 31. aug.), 3. lpp. 

Katkovska Ž. VEF muzejs / Ž. Katkovska // Vefietis. – Nr.37 
(1979, 18. maijs), 4. lpp.

Rūpnīcas vēstures muzejs // Dzimtenes Balss. – Nr.6 (1979, 
1. febr.), 2. lpp.

Katkovska Ž. Pieskarties vēsturei / Ž. Katkovska // Vefietis. – 
Nr.39 (1980, 23. maijs), 4. lpp. 

Birze R. Tā pastāv un kalpo strādniekiem : [arī par muzeju] / 
R. Birze // Dzimtenes Balss. – Nr.51 (1981, 17. dec.), 4. lpp.

Kipere Zaiga. VEF : [par muzeju] / Zaiga Kipere // Zvaigzne. – 
Nr.2 (1989), vāka 4. lpp.

Podvinskis Romualds. Kad VEF sāka „sturmēt” : [par muzeju un 
vefiešu Vecveterānu klubu] / Romualds Podvinskis // Cīņa. – Nr.91 
(1989, 20. apr.), 4. lpp.

Tiļļa Andris.  Hallo, hallo, Rīgas Radio mēģina : [par bij. rūpnīcu 
VEF un tās vēstures muzeju] / andris Tiļļa ; ar Ženijas Katkovskas 
koment. // Mājas Viesis. – Nr.24 (2010, 3./16. dec.), 29. lpp. : ģīm.
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VEf kultŪras Pils darBiNiEku 
aPBalVojuMi

Valsts augstākiE aPBalVojuMi

tRijU zvaigžņU oRDeņa (iv šķiRa) viRsnieki

Jānis Dūmiņš 
Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsdiriģents, koru 

„Rīga” un „Senrīga” mākslinieciskais vadītājs, diriģents. 
Baiba Rasma Šteina
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāja, ho-

reogrāfe, TDa „Zelta sietiņš” mākslinieciskā vadītāja. 
Vija Ilze Dzintare
Tautas tēlniecības studijas „Doma” vadītāja, tēlniece. 
Aira Birziņa 
Rīgas Doma meiteņu kora un sieviešu kora „Dzintars” diriģente 

un mākslinieciskā vadītāja, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmi-
jas asociētā profesore kora diriģēšanā, Vispārējo latviešu dziesmu un 
deju svētku virsdiriģente. 

tRijU zvaigžņU oRDeņa (v šķiRa) kavalieRi

Aija Baumane 
Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsvadītāja, horeogrāfe, 

TDa „Rotaļa” mākslinieciskā vadītāja. 
Roze Kupča
TDa „Rotaļa” repetitore. 
Jānis Karlovs 
Tautas tēlniecības studijas „Doma” mākslinieciskais vadītājs, 

tēlnieks. 
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atzinības kRUsta (iv šķiRa) viRsnieki

Ženija Katkovska
VEF Kultūras pils vadītāja. 
Eiženija Anna Freimane
fotokluba „Rīga” vadītāja, fotogrāfe.
Mairita Ramza
TDa „Zelta sietiņš” pedagoģe. 
Janīna Nurka
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāja un 

goda virsvadītāja, horeogrāfe, ilggadēja TDa „Zelta sietiņš” pedagoģe. 

latvijas RePUblikas ministRU kabineta 
balvas laUReāti

Baiba Rasma Šteina
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāja, ho-

reogrāfe, TDa „Zelta sietiņš” mākslinieciskā vadītāja.
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rīgas doMEs iZglītīBas, kultŪras uN sPorta 
dEPartaMENta gada BalVas kultŪrā 

„Baltais ZVirBulis” laurEāti

2004
Roberts Ligers, Tautas ansambļa „Rīgas pantomīma” mākslinie-

ciskais vadītājs.
Ilze Strekavina, Tautas glezniecības studijas „Varavīksne” māks-

linieciskā vadītāja.

2005 
Daiga Galeja, koru „atvasara”, „Daugavas vanadzes” un „Teika” 

mākslinieciskā vadītāja.
Ruta Eglīte, Senioru kluba vadītāja.

2006 
Viktors Rokša, krievu tautas instrumentu orķestra „Sadko” 

mākslinieciskais vadītājs.
2007

Aija Baumane, TDa „Rotaļa” mākslinieciskā vadītāja, horeogrāfe.
Modris Gipmanis, senioru deju kolektīva „Sendancis” un vidējās 

paaudzes deju kolektīva „Rotaļa II” vadītājs.

2008
Roze Kupča, TDa „Rotaļa” repetitore.
Māra Kuplā, Tautas lietišķās mākslas studijas „Māra” vadītāja.
Rūta Martinsone, VEF Kultūras pils Kostīmu nodaļas vadītāja.

2009
Baiba Balode, Tautas lietisķās mākslas studijas „atkalnis” vadītāja.
Raimonds Daugavietis, VEF Kultūras pils skatuves gaismotājs.
Baiba Šteina, TDa „Zelta sietiņš” mākslinieciskā vadītāja.
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2010
Aina Bajāre, jauniešu kora „Kamēr” un VEF Kultūras pils sievie-

šu kora „Dzintars” vokālā pedagoģe.
Gints Baumanis, TDa „Rotaļa” mākslinieciskais vadītājs.
Ēriks Kalniņš, VEF Kultūras pils skaņu režisors operators.
Rita Missūne, VEF Kultūras pils māksliniece scenogrāfe.

2011
Ženija Katkovska, VEF Kultūras pils vadītāja.

2013
Vilnis Salaks, vīru vokālā ansambļa mākslinieciskais vadītājs.

2015.
Aira Birziņa, sieviešu kora „Dzintars” mākslinieciskā vadītāja.

2016
Taiga Ludborža, deju kopas „Bramaņi” un vidējās paaudzes deju 

kolektīva „Videnieki” mākslinieciskā vadītāja.
Ārija Zeltiņa, senioru sieviešu kora „Daugavas vanadzes” māks-

linieciskā vadītāja. 
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A
Personu rādītājs

A
Āboliņa guna 131
Ābols Ronalds 82-83
abramiss Izraels 125
adviljone Dace 73, 92, 95, 99, 
101-102
afoņina Tatjana 128
akmens Elmārs 131
Āķis aivars 119
alksnis Leons 105
amoliņš aldis 6, 58
ancāne Elīza 83
ancāne Ināra 137
andersone Inta 152
andersons aldis 131
anmanis Jānis 8
apalīte Solveiga 148
apinis andris 134
apkalns Ilmārs 119
artmane Vija 6, 18-19, 30, 
32, 39
auziņš Vilnis 117, 120

B
Bajāre aina 47-48, 157
Bajarūns Ivars 67
Bāliņa Ilona 58
Balode Baiba 104, 156
Balodis Leons 119

Baranovska agita     81
Baumane aija     9, 86-92, 154, 156
Baumane Dita    89
Baumane Kristīne       92
Baumanis gints     73, 77, 86-87, 89,  
 91-93, 95,157
Baumanis Ivo 89
Behmane Zane 94
Beinerts Kārlis 54
Beķeris Vilnis 8
Berezins Vladimirs    128
Bērziņš Jānis 152
Bērziņš V. 135
Bičus Raimonds 62
Binde gunārs 119-120
Birkmanis gunārs      115-118, 143, 
 146
Birziņa aira  47-48, 154, 157
Birzkops Ints 50
Birzule antra 89
Bite aija     97
Blumbergs Ilmārs       8
Bļodnieks Laimonis    115
Boka Madara     47
Brakovskis Ivars     8
Brenčs aloizs     8
Briedis gundars     80
Burmistre Baiba    100
Buslovska Juliāna      133
Būdeniece Ilona    94

PeRsonU RāDītājs
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C
Cepītis Imants 47
Ceriņa gunta 100
Cinkuss Ivars 9

Č
Čivča Rūta      89

D
Dančauska (Riekstiņa) ausma     76
Daugavietis Raimonds 42, 156
Daugavvanaga aija 77
Daugavvanags andris 77
Deķis Krišs 45
Derkēvica ausma       47
Dimiters artūrs       8
Diure Daniela   83
Djatlovs Juris   133
Dobičins Igors   109, 111-112
Dūmiņš Jānis   6, 53-56, 154
Dziļuma Inga   49
Dziļums Edvīns      49, 54
Dzintare Vija Ilze     9, 109-110, 154

E
Eglīte anita 152
Eglīte Laima 8
Eglīte Ruta 146-147, 156
Eglītis andris 143
Eglītis Ēriks 49
Eisaka Velga 60
Eļjanovs gabriels      105
Erss Zita     73

F
Fedina Larisa 6
Foigts Jurijs 58
Folkmanis Vilnis      119
Freibergs andris       132
Freimane Eiženija anna    120-121,
 155

G
gailis aivars 46
gaitjukeviča Elīna      85-86
galeja Daiga 57, 147-148, 156
gavare Diāna 87
geidāns Jānis 58
geikins Ārijs 8
geistarts Ilmārs      123-124
gīberts (giberts) I.    18, 31-32, 54,  
81, 126-127,  136
gipmanis Modris       86, 89, 147, 
 149, 156
girgensons Edgars      8
glagoļeva Marina       51
glagoļevs Jurijs    51-52, 71
gleizds Jānis    119
grabovskis Romans      8, 132
grāvelsiņa anita      71
grimze angelika     73-74
guzņajevs J.  128

H
Heinrihsone Helēna      112
Heinrihsons Ivars        112
Hermanis alvis     8, 85, 142
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I
Ieviņa Ida      6, 88
Ivanova Dace      62
Ivuškāns g.    83
Ivuškāns Vilmārs      83

J
Jakovļevs Igors     67
Jakušonoks Normunds       66
Jakušonoks Vladislavs        60, 71
Janaitis gunārs    119
Jankovskis Jānis    137
Juhņēvičs Vladislavs       58

K
Kačkalda Vitālijs       6
Kajons gvido   117
Kalniņa aldona      8
Kalniņa Vanda     6, 32
Kalniņš alberts     6, 18-19, 30, 
32-33, 40, 42-45, 55, 58,  61, 71, 
73, 81,  88, 106, 108, 123,
Kalniņš Ēriks    42, 157
Kalniņš Ilgvars    80-81
Kalpiša Baiba 77
Kalpišs Jānis 77
Kardašovs Nikolajs    19, 38-39, 41,
115, 124, 127
Karlovs Jānis  9, 109-111, 154
Karūdznīks Jevgeņijs        64
Karzova Dagmāra      150
Katkovska Ženija        4, 6, 19-21, 
26-27, 32-33,  38, 40-41, 143,
146, 152-153,  155, 157

Kepe Ieva      8
Klaubergs Juris    123-124
Kleinbergs Juris    124
Kļaviņa astrīda    60
Kļavis Reinis 79
Kolmane Ināra     8
Koļesņikovs Konstantīns      128
Koristins Māris   73, 134
Kovaļova Olga   125
Kozmins Vladimirs        80
Kravale Dace 63
Kravale Dagnija     62
Kravalis Jānis 67
Kronberga Ilze     76-77
Krūmiņa Ludmila       73
Krūmiņš agris   142, 144-145
Krūskops Ivo 67
Krūskops Uģis 67
Krūzītis Jānis 9, 58
Krūzkopa Ruta    10
Kubiļus Liene    10
Kublinskis aleksandrs      6, 9, 58
Kublinskis Mihails      8
Kunle Eduards     125-127
Kupča Roze 87, 89, 154, 156 
Kuplā Māra 105, 156
Kusiņš aldis 73
Kvelde Pauls 61

Ķ
Ķepīte anita 73
Ķimene Ilona 73
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L
Lāce Veronika 143
Lācis gunārs 119
Lakida Tatjana 125
Lakstīgala Censonis      124
Langenfelds gatis      54
Lauce Rūta       94
Laukmane gunta      54
Leimane (Straume) gunta      85-86
Lejaskalns Juris      6
Lekuzis Jūlijs 150
Lepčinskis J. 128
Lešinskis arnis     80
Libere g.     88
Liepa Irīna (Irina)      142-143, 145
Liepnieks Jurģis       57
Liepnieks Valts       83
Ligers Roberts     8, 134-142, 156
Lihtenbergs andrejs      9, 58, 60, 71
Liniņš arnolds     8
Līnis Edgars     83
Līnis Leons 122
Ludborža Taiga   73-75, 78-79,   
157
Lukašenko L.   43
Lukašenkovs L.   30
Lūriņš Valdis   73
Luste arvīds 9

M
Mālers andris  76
Martinsone Rūta        42, 156
Matīss Tālis 9, 71-72
Matrozis Ilgvars        61

Meikstuma anastasija 61-62
Meikstuma Broņislava 61-62
Meikstuma Felicita 61-62
Meikstuma Marija 61-62
Melbārdis alberts         61
Melgalvis Oļģerts         116, 119
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