
KULTŪRAS  O GA

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES KULTŪRAS CENTRS

   «Mēģinājums pirms svētkiem, pēc svētkiem, 
un jau otrajā jaunās desmitgades dienā mēs 
devāmies pie austrumu kaimiņiem – piedalī-
jāmies Maskavas ziemas festivālā un nodejo-
jām 4 koncertus! Mūs sagaidīja ļoti viesmīlīgi, 
ēst deva vairāk nekā spējām ņemt pretī un 
skatuve zem miljoniem mirguļojošām 
lampiņu virtenēm bija īsta Ziemassvētku 
pasaka!
        Uz Maskavu vedām gan latviešu dejas 
klasiku, gan nesenāk tapušās dejas, un, 
protams, arī Dagmāras skaisto un mums tik 
mīļo “Skaista mana tēvu zeme”! Dejojām ārā 
un, patiešām, aukstums nebija šķērslis. Pat 
sniedziņš, kas maigām pārslām lēni laidās uz 
tautas tērpiem, ķērās skropstās, krājās uz 
cilindriem, radīja maģisku siltumu gan 
mūsos, gan skatītājos.», - tā par festivālu 
saka tautas deju ansambļa «Vektors» dalīb-
nieki.
     2020. gada janvāra sākumā RTU TDA 
«Vektors» piedalās Eiropas starptautiskā 
kultūras festivālā «Ceļojums Ziemassvētkos» 
Maskavā.
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Dziedot un muzicējot sveica: Ivars Cinkuss, 
Ilona Dzērve, Linda Zonne - Zumberga, Enita 
Šminiņa, Dagmāra Bārbale, Kaspars Bārbals, 
Uldis Šteins, Elīza Dūma, Gints Ceplenieks, 
Ludmila Stančika, Raimonda Vazdika, Māris 
Martinsons, Jānis Puķītis.

https://youtu.be/xdws0WrdBuc

2020.gada nogalē
RTU māksliniecisko kolektīvu vadītāji

iedziedājuši apsveikumu, lai Jums
visiem mīļi un gaiši Ziemassvētki un

cerību, iedvesmas pilns Jaunais gads!

«Savu laiku dubļus bridu,
Savu laiku rotājos,

- tā pagājušo gadu varētu izdziedāt!», 
- saka RTU Kultūras centra

 vadītāja Asja Visocka.

«Gandrīz kā šodien, kad sniegs un
putenis netraucē dejot», -

priecājas RTU TDA mākslinieciskā 
vadītāja Dagmāra Bārbale.



      «Šogad uz jaunrades konkursa pirmo kārtu Slampē devāmies ar 
divām Dagmāras izlolotām dejām – «Tautiņas aizveda vērpājiņu» 
un «Uz Kurzem’!»- un vienu Agra Daņiļeviča deju «Neviens mīļi tā 
nebrauca». Jāsaka, ka tas ir kārtīgs izaicinājums, vienā konkursa 
dienā izdejot tik emocionāli atšķirīgas dejas, bet, cītīgi pastrādājot, 
atkārtojot, slīpējot un precizējot dejas neskaitāmas reizes, žūrija 
lēma, ka mēs ar visām trim dodamies uz nākamo kārtu – konkursa 
�nālu Ogrē!», par dalību konkursā RTU TDA «Vektors» dejotāji. 
    2020. gada 25. janvārī Ogres Kultūras centrā noslēdzās XXII 
Jaunrades deju konkurss. Finālā 19 horeogrā� skatītāju un žūrijas 
vērtējumam nodeva 41 deju, kuru izdejoja 26 kolektīvi.
     Latviešu skatuviskās dejas, kas veidotas, izmantojot latviešu 
folkloras horeogrā�sko un muzikālo materiālu vai tā elementus II 
kategorijā ar deju «Neviens mīļi tā nebrauca», Agra Daņiļeviča 
horeogrā�ja, Arņa Veisbārža un Andra Alviķa mūzika ieguva I 
vietu;
      «Tautiņas aizveda vērpājiņu», Dagmāras Bārbales horeogrā�ja, 
Tautas mūzika postfolkloras grupas «Iļģi» apdarē ieguva III vietu;
    «Uz Kurzem’!», Dagmāras Bārbales horeogrā�ja, Tautas mūzika 
postfolkloras grupas «Rikši”», Kristapa Krievkalna, Lauras Leont-
jevas aranžējumā ieguva III vietu.

   Deju kolektīva dalībnieki ir aktīvi sportotāji un 22. februārī 
notiek  ikgadējās hokeja sacensības Olaines slidotavas hallē.  Par 
saviem sasniegumiem izsakās dejotāji: «Vairākus mēnešus cītīgi 
gatavojušies, slīpējuši tehniku, piespēles un komandas garu, mūsu 
puiši aizvadījuši tradicionālo draudzīgo hokeja dueli ar «Danci». 
Laimīgi un nopelnīti varam teikt, ka uzvarētāju kauss vēl vismaz 
gadu paliks Vektora sektorā.».
       

   Ar lieliskajiem sasniegumiem 2020 gada sākumā RTU TDA 
«Vektors» koncertdarbība nebeidzas, jau 1. februārī kolektīvs 
piedalās «Baltās ziemas deju virpulī» koncertā; 8. februārī 
koncertā «Ar mīlestības pinekļiem» Siguldā; 15. februārī koncertā 
«Mēs mīlam dejā» Jelgavas k/namā.
   

«Un tad, kad liekas, ka gada īsākais mēnesis jau pieveikts, vēl 
tomēr viena nedēļa priekšā! Svarīga nedēļa – Rīgas deju 
kolektīvu skates nedēļa. Šogad esam izaicinājuši paši sevi un 
«Vektors» tiek pārstāvēts tikai ar Dagmāras jaunrades 
dejām. Cieši sapītas bizes, rūpīgi piesprausti kroņi, šķiet, 
piecreiz cītīgi gludināti lakatiņi, īsi pirms uznāciena dotās 
veiksmes bučas un vēl pēdejoreiz galvā atkārtotās 
kombinācijas rezultējas bagātīgām, krāšņām emocijām 
pilnā koncertā!», citāts no TDA «Vektors» mājas lapas.

       «Lai kā mums tiešām un no sirds gribētos atkal atvērt mēģinājumu zāles durvis un redzēt savus 
draugus tur, traki sailgojušos pēc dejām, mēs esam atbildīgi. Mēs paliekam mājās, cieši piesargām 
mīļos, vingrojam, sazvanāmies viens ar otru, rūpējamies un darām visu, lai #tiekamiesdrīz būtu 
patiešām drīz!», TDA «Vektors» pandēmijas laikā. 

       «
draugus tur, traki sailgojušos pēc dejām, mēs esam atbildīgi. Mēs paliekam mājās, cieši piesargām 
mīļos, vingrojam, sazvanāmies viens ar otru, rūpējamies un darām visu, lai #tiekamiesdrīz būtu 
patiešām drīz!



     «Gaidīt - tāds bijis šis laiks. Pacietīgi, mierīgi, piesardzīgi. Gaidīt kopā, 
nenogurstoši, stipri un ar smaidu. Un tad atkal satikties, lai kopā piedzīvotu 
ko īpašu, pavadītu sauli, pārdzīvotu tumsu un atkal rītausmas gaismā 
sildītos. Savu sīkstumu, īstu latvieša spēku, spītu sasmelt jūrā, izcelt no tās 
pašu dārgāko, skaistāko dzintaru, ko turēt tikpat lielā vērtē, kā draudzību, 
sirdssiltumu un būšanu kopā. Ilgi, ilgi lūkoties ugunī un ļauties reibumam, ko 
rada bezgalības sajūta.
   3 dienas mēs bijām viens otram atkal! Pēc ieilgušas netikšanās mēs varējām 
sasmaidīties, otra apskāvienā sasildīties, cieši partnera rokai pieķerties! Cik 
liela laime ir tomēr šo neparasto sezonu noslēgt visiem kopā, dalīties smiek-
los, saules lēktos, saule rietos, būt vienam priekš otra! Un radīt, atkal radīt.», ar 
pacilātību stāsta dejotāji pēc paveiktā darba.

«Ir grūti būt vienai - nesatikt dejotājus, nepiedzīvot desmitiem koncertu 
un pasākumu, apstāties un pilnībā mainīt dzīves ritmu. Tomēr visgrūtāk 
ir pārstāt radīt, jo tieši radīšana mani spēcina un iedvesmo ikdienā, tā 
virza uz priekšu. Laikā, kad nedrīkst, bet ļoti gribas, atradu veidu, lai 
radītu deju. To var dejot viens, bet patiesu maģiju tā piedzīvo tikai tad, 
kad esam vairāk.. Šis video ir tapis kā veltījums visiem, kas jūtas līdzīgi.
    Tas ir veltījums tiem daudzajiem tūkstošiem dejotāju, kuriem ik dienas 
pietrūkst savi deju skolotāji, partneri un deju draugi. Tas ir veltījums 
tiem, kas ilgojas pēc kāpšanas uz skatuves dēļiem. Un, protams, tiem, 
kas tik ļoti gatavojās, lai šajā vasarā piedalītos skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos.», saka Dagmāra Bārbale.
Video horeogrā�ju «Saules zīmē rotāties» veidojusi un deju izpildījusi 
Dagmāra Bārbale, muzikālais pavadījums ir tautas dziesma Kaspara 
Bārbala aranžējumā, video veidojuši Kaspars Bārbals un Dagmāra 
Bārbale.

    «Bez gaismiņas nedzīvošu» - tā sola Rīgas Tehniskās univer-
sitātes Tautas deju ansamblis «Vektors», kas kopā ar koklētāju 
Laimu Jansoni un bungu un dūdu mūzikas grupu «Auļi» 
izveidojis jaunu video. Dejotāji kopā ar mūziķiem trīs video 
�lmēšanas naktis pavadījuši Ragaciema pludmalē.
   «Īpaša nozīme piešķirta dzintaram - dārgakmenim, kas 
simbolizē uguni un mūžīgo enerģiju. Mēs to ņemam no jūras, 
rotājamies ar to, bet, kad pienāk laiks, dodam to atpakaļ kā visu 
šajā dzīvē. Un tikai katra paša ziņā ir tas, vai savas dzīves laikā 
mēs pilnībā izmantojam sev dotās iespējas un lietām piešķiram 
pievienoto vērtību, vai arī izniekojam, nekad tā īsti pat neno-
vērtējot to, kas mums ir,» tā par video «Bez gaismiņas 
nedzīvošu» saka «Vektora» mākslinieciskā vadītāja Dagmāra 
Bārbale. 

 https://www.youtube.com/watch?v=qKJzUwilMkg

https://www.youtube.com/watch?v=U0sLI98u�o

     Gatavojoties astoņu Rīgas Tautas deju ansambļu (TDA) koncertam «Savā rokrakstā», kolektīvi vienojušies unikālā fotoprojektā. 
Fotogrāfa Jurģa Rikveiļa veidotās krāšņās un sirreālās fotogrā�jās atspoguļoti dejotāji - viens pāris no katra kolektīva. 



   2020. gada 12. oktobrī plkst. 19.00, 
VEF Kultūras pilī deju ansambļu 
koncerts «Savā Rokrakstā» pulcēja 
astoņus labākos Rīgas tautas deju 
ansambļus, kas skatītājus priecēja ar  
sev raksturīgu, pašu izvēlētu repertuā-
ru, tādējādi pasvītrojot savu individu-
alitāti, skatījumu uz skatuviskās 
tautas dejas attīstības tendencēm un 
tradīcijas saglabāšanu. Koncertā bija 
vērojamas gan zelta fonda dejas, gan 
oriģināli jaundarbi. Koncertā piedalī-
jās tautas deju ansambļi - TDA 
«Ačkups», DA «Daiļrade», TDA 
«Dancis», TDA «Gatve»,   TDA «Līgo», 
TDA «Rotaļa»,  TDA «Teiksma» un 
koncerta organizatori RTU TDA 
«Vektors».

     «Sarežģītos laikos mēs iemācāmies paļauties. Nešaubīgi ticēt, ka, esot atbildīgiem, rūpīgiem un ar lielu mīlestību, mēs spējam 
visu. Un vēl mazliet vairāk. Spējam nepadoties grūtību priekšā un, ne tikai izsapņot, bet īstenot. Un arī šoreiz mēs vienkārši 
ticējām! Sev, Dagmārai un tam, ka pareizās lietas notiek pareizajā laikā. Vai mums izdevās? Siltie skatītāju smaidi, sirsnīgie 

aplausi un priecīgā jūsmošana mums liek domāt, ka izdevās vēl labāk, kā cerēts! Ilgi lolotais, sapņotais beidzot noticis! «SAVĀ 
ROKRAKSTĀ» izdejots!, tā saka RTU TDA VEKTORS dejotāji, pasakoties visiem deju kolektīviem, kas piedalījās koncertā.

  Tradicionāli barikāžu aizstāvju atcerei Rīgas Domā notiek koncerts. 
2020.gadā Rīgas dome iedzīvotājus aicināja uz koncertu «Piesaukša-
na», kurā piedalījās komponisti Mārtiņš Brauns un Uģis Prauliņš, 
dziedāja postfolkloras grupa «Iļģi», Rīgas Tehniskās universitātes 
vīru koris «Gaudeamus», jauktais koris «Cantus fortis», diriģenta 
Ivara Cinkuss vadībā.
  Koncerta programmā skanēja fragmenti no Mārtiņa Brauna poēmas 
«Daugava» ar Raiņa vārdiem, kā arī Uģa Prauliņa radītā kantāte ar 
Jāņa Jaunsudrabiņa tekstu «Piesaukšana. Piemini Latviju».

     2020. gada 15. februārī Ļaudonas jauktais koris «Lai top!» un RTU 
vīru koris «Gaudeamus» ieskandināja Ļaudonas kultūras namu ar 

Koru koncerts «Dziesmu putenis»!
vīru koris «Gaudeamus» ieskandināja Ļaudonas kultūras namu ar 

Koru koncerts «Dziesmu putenis

  Atzīmējot Emīla Dārziņa 
145. gadskārtu, Ogresgalā 
2020. gada 27. jūnijā pie 
Tautas nama jeb, kā šo 
vietu sauca pirms 100 
gadiem - «Rozīšu» mājās, 
Ogres apriņķa virsdi-
riģente Aira Birziņa sadar-
bībā ar pašvaldību 
tradicionāli rīkoja koncer-
tu komponista piemiņai. 
   Koncertā piedalījās Ogres 
apriņķa kori, RTU vīru 
koris «Gaudeamus» un 
koris «Ķekava» , sieviešu 
koris «Dzintars» , kamerko-
ris «Austrums» un citi. 

2020. gada 24. augustā piedalījās Mežaparka estrādes ieskandināšanā.



    2020. gada 25. janvārī Ventspils kultūras centrā uz kopīgu muzicēšanu 
savus dziesmu draugus aicināja Ventspils jauktais koris «Līvzeme».               
Koncertā ikvienu apmeklētāju priecēja Ventspils Jauktais koris 
«Līvzeme», diriģente Astra Plostniece, Rīgas Stradiņa Universitātes 
jauktais koris «Rīga», diriģentes Evita Taranda un Zane Zilberte, RTU 
jauktais koris «Vivere», diriģents Gints Ceplenieks un Tumes 
jauktais koris, diriģents Rūdolfs Bacāns.

RTU jauktais koris «Vivere» ir viens no aktīvākajiem koriem,
kuram ļoti svarīga ir kopā būšana, kopīgi mēģinājumi,

piedzīvojumi, aktīvā atpūta un svētki!

«Vivere ir ierindā! Uz skatuves dāmas. Un vīri ir tepat, tikai aiz 
kadra, un Gints uz to norāda. Beigās gardumiņš! Lai skan!», tā ar 

prieku raksta kora dziedātāji, atsākot mēģinājumus.

    «Pēdējā pusgada laikā, neko tik skaistu Vivere nebija dāvājusi 
publikai! Paldies. Tas tiešām bija kvalitātīvi un muzikāli! 
Sveicieni līdzjutējiem aizkadrā! Vivere spēj arī vasarā!», saka 
kora dziedātāji pēc uzstāšanās RTU ETF fakultātes izlaidumā.

«Arī mēs pielikām savu roku Estrādes akustikas pārbaudīšanai»,
2020. gada 24. augustā  RTU jauktais koris «Vivere»

piedalījās Mežaparka estrādes ieskandināšanā.

«RTU bigbenda 6. gadu jubileja džeza klubā Hamlets aizvadīta godam!  Paldies RTU Kultūras centram un Teātrim - Jazz klubs 
Hamlets, kā arī RIGA ROOM un Deniss Pashkevich Music», tā vēstī ieraksts Facebook RTU Bigbenda mājas lapā.

    2020. gada 10. februāra vakarā Rīgas Tehniskās universi-
tātes Bigbends aicināja uz kocertu «Randiņš Hamletā».
    Kā atzīst RTU Bigbenda vadītājs Jānis Puķītis, «lai aicinātu 
uz satikšanos, mums nozīme ir arī randiņa vietai!» Šogad par 
tikšanās vietu ar saviem klausītājiem izvēlēts džeza klubs – 
teātris «Hamlets», Vecrīgā, Jāņa sētā 5, 2.stāvā, kas nu jau 
kādu laiku pulcē kopā mūziķus un džeza cienītājus pirmdienu 
vakaros. «Randiņa muzikālā programma plānota roman-
tiskās noskaņās, jo tuvojās visu mīlētāju diena, un pilnīgi 
iespējams, ka pie kādām mūsu spēlētām melodijām radīsies 
vēlme uzdejot”, vēsta Jānis Puķītis. Programmas otrajā daļā 
džeza sesijā muzicēt bija aicināti mūziķi, kuri vēlējās saspēli 
brīvā improvizācijā ar RTU Bigbendu.



    Tradicionāli tuvojoties Starptautiskajai sieviešu dienai, RTU Kultūras 
centrs un dziedošais aktieris un dziesminieks Varis Vētra priecēja visas 
RTU dāmas ar pavasarīgu svētku koncertu «Viena mirkļa dēļ…». 
Koncerts notika 6. martā RTU Mazajā zālē.  

     «Sveiciens visiem šajā neskaidrību pilnajā laikā! Arī «Daba 
San» plāni ir miglā tīti. Šai rudenī bijām plānojuši jums 
prezentēt savu trešo studijas albumu, taču pagaidām 
nolēmām uzmundrināt savus klausītājus ar jaunu video 
dziesmai «Dzirnaviņas», atgādinot, ka par spīti neparedzam-
ajam, dzīvei jāturpinās un mums jābūt spējīgiem pielāgoties.
   Tautasdziesmas ir ļoti dziļš un neizsmeļams iedvesmas 
avots. Senos laikos jaunas meitas naktīs ar rokas dzirnavām 
mala miltus nākamai dienai, tas bija smags un vienmuļš 
darbs, taču tautasdziesmā meita aicina «pelēko akmentiņu» 
- dzirnavas - «nākt spēlēties». Tāpat agrāk vīrietim ļoti būtiski 
bija apņemt strādīgu, prasmīgu sievu un šādas meitas tika 
naktī nozagtas no maltuvēm. Arī krīzes apstākļos šodien 
daudzās mājsaimniecībās mierīgas ikdienas organizēšana 
balstās uz sieviešu pleciem. 
Būsim stipri! 
     Dziesma ierakstīta 2019. gada nogalē, video veido grupas 
dalībnieku individuāli �lmētas ainas. 
Montāža - Andris Kimonts. Mūzikas autors - Linda 
Zonne-Zumberga. Aranžija - Rīgas Tehniskās universitātes 
postfolkloras grupa «Daba San»», tā par savu jaunradi raksta 
Linda Zonne-Zumberga. Dziesma iekluva veiksmīgi RADIO 
NABA Top sarakstā, par kuru ilgu laiku varēja balsot.

2020.gada 11. janvārī RTU postfolkloras grupa «Daba San» atrodas
ierakstu studijā, lai ierakstītu savus jaunos skaņdarbus. 

DABA SAN sanēja Bauskā - Korfa dārzā pirmsjāņu noskaņās. 

RTU posfolkloras grupa DABA SAN veido burvīgus un
iedvesmojošus video klipus savām dziesmām!

Ar lielu interesi un
jaunatklājumiem

norisinājās
muzikālais vakars

BURDONS & BURBONS
RTU Kultūras centra
Mazajā zālē ar Zojas
Heimrātes, Margas

Staltes, Valdas Vītolas, 
Ivetas Medenes un
Vidvuda Medeņa

 piedalīšanos. 
Dūdas spēlēja Māris

Jēkabsons un ar
burdonu iepazīstināja

un cienāja Rihards
Onzuls.



    RTU postfolkloras grupa «Daba San» savā Facebook 
lapā sākusi gatavoties Ziemassvētkiem. Katru pirmdienu 
mūziķi publicēja vienu uzdevumu pirmsskolas vecuma 
bērniņiem un aicināja mazos klausītājus kopā ar vecākiem to 
atrisināt un atbildes sūtīt uz grupas e-pastu grupadaba-
san@gmail.com. Visi dalībnieki dāvanā saņēma pieeju 
«Daba San» koncertprogrammai «Puzurpasaka», kurā 
Ziemassvētku dziesmas papildina animācijas �lmiņu 
fragmenti, kurus veidojusi māksliniece Kate Seržāne.

SEKOJIET LĪDZI : https://www.facebook.com/dabasangrupa

    RTU studentu teātris «KAMERTONIS» un režisore Ludmila 
Stančika gada sākumā - 21. janvārī RTU Mazajā zālē spēlēja 
izrādi «Sirds uz trotuāra» pēc A.Čaka motīviem krievu valodā.
       Teātris savā repertuārā iekļāvis Nadeždas Teffi darbu 
«Dēmoniskā sieviete». Fragmentu ierunāja  teātra «Kamertonis» 
aktrise Anda Oļa. Tika arī izveidoti emocionāli bagāti Lieldienu, 
maija svētku, Latvijas gadadienas un Ziemassvētku apsveikumi. 

    22. augustā piedalījās režisoru radošajā plenērā «Mazā Baltijas 
rampa», 28. augustā festivālā «Vezums» Ludzā tika izrādīta izrāde 
«Sirds uz trotuāra» pēc A.Čaka motīviem krievu valodā un ieguva 
labākās izrādes nomināciju. Ar šo pašu izrādi piedalījās festivālā 
«Rīga spēlē teātri». Režisore paspēja iestudēt jaunu izrādi pēc 
K.Skalbes pasakas «Kaķīša dzirnavas» motīviem «Dzirnavnieces 
noslēpums». Izrādes fragmentu bija iespējams noskatīties Latvi-
jas studentu teātra dienās «Krustcelēs» un ieguva balvas.

     RTU studentu teātris « Spēle» un tā mākslinieciskā vadītāja 
Raimonda Vazdika attālinātā radošā procesā stādāja ar latviešu 
autoru lugām,  kuras iepazītas gan grāmatas, gan ekranizācijas 
formātā, analizējot literāro darbu uzbūvi, valodu, personāžu raksturus 
un aktierspēli kino�lmās.
 «Spēles» dalībniekiem, strādājot pie lomu izveides mājās, tika dots 
uzdevums meklēt jaunus un spilgtus tēlus, tos piedzīvot un nofotografēt, 
lai, ārkārtējai situācijai beidzoties, veidotu improvizācijas teātra izrādi, 
kurā sastopas - iluzionists, policiste, ķildu pārņemtā ģimene, 
vecmāmiņa, zīlniece, panks un daudzi citi.

    RTU kolektīvi  - studentu teātris SPĒLE, RTU pūtēju orķestris SPO, 
RTU vokālais ansamblis JAUNA NIANSE piedalījās Rīgas svētkos 
15.08.2020 ar teatrāli muzikālu izrādi lielsapulce- mazsapulce 

«Vai Rīga ir gatava»! Grīziņkalnā. 

 RTU studentu teātris «Spēle» 
iestudēja fantasmagorisku 
traģikomēdiju pēc V. Šekspīra, H. 
Ibsena, F. Dīrenmata un citu dižga-
ru darbu motīviem «SAPNIS 
ZIEMAS NAKTĪ», režisore Raimon-
da Vazdika.
Izrādi varēja noskatīties Latvijas 
studentu teātra dienās «Krust-
celēs», kur ieguva godalgotas 
balvas.



2020. gada 10. septembrī RTU Mazajā zālē.
   Studentu teātris «Spēle» kopā ar māksliniecisko vadītāju Raimondu 
Vazdiku bija sarūpējuši vēl nebijušu programmu «Mierinājums» jeb 20. 
un 21. gadsimta latviešu dzejnieku darbu izlasi krīžu nogurdinātajiem, 
bet RTU vokālais ansamblis «Jauna Nianse» Enitas Šminiņas 
vadībā bijas sagatavojusi dziesmu programmu «Spēka Vārdi», bet RTU 
Studentu teātris «Kamertonis» skatītājus priecēja ar dzejas lasījumu 
«… Tur Ārā», mākslinieciskā vadītāja Ludmila Stančika.

 RTU Studentu dzejas dienas
iekļuva arī LTV1 raidījumā Kultūrdeva!

Raini, Tu pagaidi jeb Dzejas dienas 2020

LATVIJAS STUDENTU TEĀTRA DIENAS «KRUSTCELĒS»

    Priecājamies par radošām veiksmēm un balvu ieguvējiem 21. 
Latvijas studentu teātra dienā, kas notika 26. septembrī RTU 
Mazajā zālē.
    Lielo balvu «Āksta cepuri» šogad saņēma Rīgas Tehniskās 
universitātes studentu teātris «Spēle» un mākslinieciskā 
vadītāja Raimonda Vazdika par darbu izrādē «Sapnis ziemas 
naktī» pēc V. Šekspīra, H.Ibsena, F.Dīrenmata un citu dižgaru 
darbu motīviem. Apsveicam! Savukārt RTU studentu teātra 
«Spēle» aktieri Andri Krūmiņu žūrija, kuras sastāvā strādāja 
RTU Kultūras centra vadītāja Asja Visocka, mūzikas žurnāliste 
un kultūras pētniece Lauma Mellēna- Bartkeviča, interneta 
žurnāla «Satori» redaktore Anna Andersone un aktieris Jānis 
Skanis, atzina par balvas «Labākais aktieris» titula ieguvēju. 
Balvu «Labākā aktrise» saņēma Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Studentu teātra aktrise Marta Gēbele par darbu 
izrādē «Čārlijs un Sendija», kas tapusi pēc Normena Fostera 
lugas «Vakara pasaciņa» motīviem, režisore Astra Kacena.

      Žūrija pasniedza arī savas personīgās Simpātiju balvas: Jāņa 
Skaņa Simpātiju balvu saņēma RTU studentu teātra «Kamertonis» 
aktrise Jekaterina Petrusjova, Annas Andersones Simpātiju ieguva 
LLU Studentu teātra izrāde «Čārlijs un Sendija», Laumas Mellēnas – 
Bartkevičas Simpātiju balva nonāca JVLMA Operstudijas «Figaro» 
aktrises Janas Lutes rokās un Asjas Visockas Simpātiju balvu 
saņēma RTA studentu teātra «ĶerRa» izrāde «Nelikumīgais. Kāda 
ierēdņa domu trajektorija», režisore Olga Senkāne.
Uz tikšanos 22. Latvijas studentu teātra dienās!

    Žūrijas Īpašās balvas saņēma – RTU studentu teātris «Kamer-
tonis» (mākslinieciskā vadītāja Ludmila Stančika) par darbu izrādē 
pēc Kārļa Skalbes pasaku motīviem «Dzirnavnieces noslēpums» un 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Operstudija «Figaro» 
par muzikālu izrādi bērniem «Mazā raganiņa dodas uz operu», 
izrādes režisors Valdis Lūriņš, Operstudijas «Figaro» mākslinie-
ciskais vadītājs Viesturs Gailis.



Paldies konkursa 
atbalstītājiem: Rīgas 

Domei, Rīgas Tehniskai 
universitātei, RTU 

Zinātniskai bibliotēkai, 
RTU-BT1, Dailes teātrim, 
Jaunajam Rīgas teātrim, 

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātrim, Latvijas 
Nacionālajam teātrim, 

izdevniecībai “Avots”, 
Grāmatu apgādam 

“Madris”.
21. Latvijas studentu 

teātra dienas dalībnieki 
izsaka lielu pateicību 

Rīgas Tehniskai universi-
tātei par iespēju īstenot 

teātra svētkus, kas ir 
vienīgais šāds studentu 
konkurss Latvijā, mums 

visiem tik sarežģītā 
laikā.

AR AUTORKONCERTU «IEVA PARŠA. SEPTIŅAS 
SIEVIŠĶĪBAS» IZSKANĒJUSI MĪLESTĪBAS DĀVANA  

RTU SIEVIEŠU KORA «DELTA» ILGGADĪGAI 
MĀKSLINIECISKAJAI VADĪTĀJAI UN DIRIĢENTEI 

INTAI EIZENBERGAI CĒRMANEI

       2020. gada 16. oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes  Lielajā zālē izskanēja Kultūras 
centra organizētais RTU sieviešu kora «Delta» koncerts «Ieva Parša. Septiņas 
sievišķības». 
      Siltā, ģimeniskā atmosfērā tika aizvadīts dziedātājas un komponistes Ievas Paršas 
autorkoncerts «Mīlestības dāvana» kopā ar  RTU sieviešu kori «Delta», piedaloties pianis-
tam Aldim Liepiņam, sitaminstrumentālistam Edgaram Saksonam, ar�stei Inesei Zieme-
lei-Klucei un kontrabasistam Ansim Klucim, kā arī trompetistam Jānim Porietim un 
diriģentei Elīzai Dūmai. Koncertā - veltījumā kora ilggadējai diriģentei Intai Eizenbergai - 
Cērmanei - tika pirmatskaņots dziesmu cikls «Septiņas sievišķības», skanēja arī Madaras 
Gruntmanes dzeja autorlasījumā un dziesmas ar Aspazijas, Vizmas Belševicas, Ingunas 
Jansones, Dzintras Žīgures, Ievas Rupenheites vārdiem. Svinot kopā būšanu, sievišķību un 
mūziku izcilā interpretācijā, «Delta» devās vīrusa ierobežojumu noteiktā ģenerālpauzē.
Koncertu un sarunas vadīja mūzikas žurnāliste un kultūras pētniece Lauma Mellēna-Bart-
keviča. Koncerta režisore - Asja Visocka.
Pēc koncerta RTU Senāta priekšsēdētāja, profesore Elīna Gaile - Sarkane pasniedza 
Atzinības rakstu kora ilggadējai mākslinieciskajai vadītājai Intai Eizenbergai - Cērmanei.



      2020. gada14. novembrī dienas garumā pirmo reizi attālināti 
notika Rīgas Tehniskās universitātes starpfakultāšu erudītu 
konkurss «RTU SPICE 2020», kurā piedalījās 10 komandas - 9 
RTU fakultātes un viena Inženierzinātņu vidusskolas komanda. 
      Sīvā konkurencē kopvērtējumā šogad Spicākā - Arhitektūras 
fakultātes komanda, kuri izcīnīja konkursa Lielo balvu - 500 eiro 
no RTU - SIA «Visas dāvanas» piedzīvojums, aiz sevis godpilnajā 
otrajā vietā atstājot Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultātes komandu, kuras dalībnieki katrs balvā saņēma 
abonementu RTU Ķīpsalas peldbaseina apmeklējumam un 
trešajā vietā Elektronikas un vides inženierzinātņu fakultātes 
studenti, kuri balvā ieguva divu dienu atpūtu RTU konferenču un 
sporta centrā «Ronīši».
     Konkursu atkāšanā visiem erudītiem tika nolasīts RTU rektora, 
akadēmiķa Leonīda Ribicka sveiciens. RTU Finanšu plānošanas 
un vadības departamenta direktors Edgars Bunka, novēlēja 
jauniešiem spraigu un interesantu dienu, atklājot konkursu.
     Dalībniekiem attālināti bija jātiek galā ar trīs erudīcijas 
konkursiem – «Spicie jautājumi», kurus iepriekš bija iesūtījuši 
rektors, visu fakultāšu dekāni, RTU Inženierzinātņu vidusskola, 
RTU Absolventu Asociācija, RTU Studentu Parlaments un RTU 
Kultūras centrs. Otrs konkurss «Dainu Tēvam – 185» bija veltīts šī 
gada jubilāram, nozīmīgajam «tautas atmiņas saglabātājam», 
Krišjānim Baronam. Konkursu veidoja projektu vadītāja Inese 
Zemture un tapa ciešā sadarbībā ar Latvijas Folkloras krātuves 
pētnieku, �loloģijas doktoru Gunti Pakalnu. Trešais – prāta spēļu 
virtuoza Ivo Krumholca apjomīgais konkurss piecās/septiņu 
jautājumu kārtās. Komandu kapteiņiem arī šogad bija īpašs 
konkurss, šoreiz par grāmatu «Uldis Pīlēns: (mans) uzņēmēja 
kods». Kapteiņiem individuāli bija ne tikai rakstiski jāatbild uz 
RTU Kultūras centra vadītājas Asjas Visockas un Edgara Bunkas 
sagatavotajiem jautājumiem, bet arī attālināti klātienē 
jākomentē un jāpauž savs viedoklis par grāmatā izlasīto.
     Savukārt ar radošo konkursu uzdevumiem, kurus izveidoja KC 
māksliniece Inita Grīnberga, studentiem bija jātiek galā jau 
pirms konkursa, ieguldot savu laiku mājas darbu paveikšanā. 
Tēlniecības uzdevumā «Esmu zirgā» tika radīti apbrīnojami darbi 
mālā, un kopsummā skaisti tika sagatavoti arī darbi no 
piešūtām pogām uz audekla ar nosaukumu «Ziemas Rota». Kā 
trešais radošais uzdevums bija jārada foto ar skatījumu par 
tēmu «Pozitīvā distance». 
       

     
     Konkursa tehniskā sekretāre - RTU Kultūras centra vadītājas 
palīdze Ilona Vītola rūpīgi saskaitīja iegūtos rezultātus un 
konkursu piecu stundu garumā spraigi vadīja KC sabiedrisko 
attiecību speciāliste un žurnāliste Līga Puriņa.
     Pateicība RTU Lietotāju atbalsta centram, īpaši datortehnikas 
inženierim Artūram Skujiņam, kas palīdzēja tehniski konkursam 
attālinātajā versijā veiksmīgi debitēt.
     Paldies visām RTU fakultātēm un RTU struktūrvienībām par 
atbalstu konkursa norisei un balvu fondam.
    Atsevišķo konkursu uzvarētāji:
     Rektora balvu allaž iegūst uzvarētājkomandas kapteinis, 
šoreiz - RTU AF komandas kapteinis – Rūdolfs Golubovs.
Balvu no Absolventu asociācijas izcīnīja tēlniecības konkursa 
«Esmu zirgā» dalībniece no AF komandas - Paula Astiča;
Kultūras centra pārsteiguma balva nonāca pie radošā konkursa 
«Ziemas Rota» uzvarētājas Valērijas Meinardtes no RTU IZV 
skolēnu komandas;
Studentu parlamenta balvu saņēma foto konkursa «Pozitīvā 
distance» uzvarētāja – AF komanda;
RTU Zinātniskās bibliotēkas balvu ieguva kapteiņu konkursa 
«Uldis Pīlēns: (mans) uzņēmēja kods» uzvarētāja – RTU 
Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) komandas 
kapteinis Mairis Baculis - Treščilovs;
Dalību Latvijas Radio raidījumā «Greizie Rati» saņēma konkursa 
«Dainu Tēvam – 185» uzvarētāji – RTU IEVF studenti;
Dalību Latvijas Radio raidījumā «Lieliskais piecinieks» saņem Ivo 
Krumholca konkursa uzvarētāja – AF studenti.
Visas konkursa «RTU SPICE 2020» komandas saņēma diplomu 
par dalību un pārsteiguma balvu no Kultūras centra.

RTU STARPFAKULTĀŠU ERUDĪTU KONKURSS «RTU SPICE’ 20»

https://www.rtu.lv/lv/kultura

https://www.facebook.com/KulturascentrsRTU

Rīgas Tehniskās universitātes Kultūras centrs
Kaļķu ielā 1–216, Rīgā
+371 67089477

VISI PĀRCELTIE PASĀKUMI UN IECERES
NOTEIKTI NOTIKS, JO ESAM OPTIMISTI!

UZ DRĪZU TIKŠANOS! 


