
Piedāvājam februāra stāstu par mums - aizraujošu notikumu, kurā 

iesaistījās daudzi alūksnieši. Tā bija televīzijas sacensība starp pilsētām. 

Par sacensībām starp Alūksnes un Bauskas pilsētām bija rakstīts 

vairākās 1971.gada februāra slejās.



ATMIŅAS

Starppilsētu sacensība „Kāda ir tava pilsēta?” bija ļoti varens pasākums. Protams, ka bija ļoti liels rajona

atbalsts. Tajā laikā, vispār, pašdarbību atbalstīja, deva finansējumu. Es ar Jāni Kravali vadījām kori

„Dzelme”, kurā bija ap 60-80 koristu. Par šo pasākumu rakstīja, gan vietējā, gan republikas presē. Mēs

pārstāvējām kultūras bloku. Korim iepriekš bija labs treniņš. Šajā pasākumā koris „Dzelme” ar diriģentu

J.Kravali parādīja augstu vērtējumu. Mūsu „pretinieks” bija Bauskas skolotāju koris „Daina”, kuru vadīja

diriģenti brāļi Kokari. Viens no žūrijas pārstāvjiem bija Haralds Mednis. Tikām novērtēti augstāk par Bauskas

dziedātājiem, uzvarējām! Pasākumu vadīja slavenais diktors Valdis Čukurs. Pēc pasākuma notika saviesīgā

daļa, kasmūs visus satuvināja.

Ināra Kravale, Alūksne 10.02.2021



1969.gada rudenī notika starppilsētu konkursi. Mums, alūksniešiem, bija jācīnās ar Ludzas pilsētu. Konkurss

notika arī starp Sadzīves pakalpojumu kombināta nozarēm. Strādāju Alūksnes frizētavā. Frizieru starpā arī

notika vietējie konkursi, pirmām kārtām, ik pēc diviem gadiem kvalifikācijas konkursi. Direktors un vadība

vērtēja sniegumu, varēja iegūt no 3.-1.pakāpei. Biju mācījusies arī modelētāju skolā, piedalījusies arī

Vissavienības konkursā, kur ieguvu augstu vietu. Man labi veicās, tāpēc, laikam, arī mani izvirzīja uz šīm

sacensībām. Biju vienīgā no Alūksnes. Konkurss notika toreizējā Rīgas pionieru pilī.Mūsu uzdevums bija izveidot

modelei vakara frizūru. Mana modele bija blondīne ar gariem matiem. Toreiz modē bija diezgan sarežģītas

frizūras, pielietoja matu uzkasīšanu, šinjonus. Mans frizūras veidojums izrādījās veiksmīgāks, ko novērtēja žūrija.

Varēja manīt , ka Ludzas meistare bija par to sadrūmusi, izrādīja nepatiku. Mūsu darbošanos rādīja televīzijā.

Šo vakaru vadīja brīnišķīgā diktore Gerda Riekstiņa. Pēc konkursa sekoja saviesīgā daļa. Atceros, ka mēs viens

otru apdāvinājām – Ludza mums uzdāvināja darinātu lielu koka ķemmi, vismaz metra garumā. No mūsu

puses bija tik pat lielasmetāla šķēres, kuras bija uzmeistarojuši VEF vīri.

Guna Burāne (Bačkina), Alūksne 16.02.2021



Televīzijas konkursā „Kāda ir tava pilsēta?” starp Alūksni un Ludzu piedalījos kā frizieres Gunas

Burānes modele. Guna man veidoja vakara frizūru. Vēl acu priekšā stāv tā telpa, kur notika šis

pasākums. Gunas veikums bija labākais. Bet līdz konkursam Rīgā, bija konkurss arī Alūksnē starp

pakalpojumu kombināta citām frizierēm. Konkurss notika restorānā „Draudzība” (tagad virs kefejnīcas

„Altiņš”). Bija izveidotamēle, pa kuru staigājamodeles. Arī šeitGunai veicās vislabāk.

Otru punktu konkursā ieguva ar manu līdzdalību fotogrāfs Baltiņš. Viņš arī strādāja Sadzīves

pakalpojumu kombinātā. Pirms Rīgas konkursa viņam bija jāiesūta vērtēšanai kāds fotouzņēmums.

Gāju pie viņa fotografēties savām vajadzībām, pozēju priekš sevis. Veiksmīgus fotouzņēmumus parasti

izlika arī reklāmai skatlogā. Tā viņš bija saglabājis manu bildi un nosūtījis konkursam. Arī viņa darbs tika

augsti novērtēts.

Par visiem šiem pasākumiem atbildīgā no mūsu rajona bija Ārija Cimbule. Arī viņa bija toreiz

uz vietas Rīgā. Nāca pie mums klāt un ļoti priecājās, ka esam alūksniešiem devuši klāt punktus.

Jāsaka, ka toreiz bija ļoti plaša un interesanta kultūras dzīve. Darbojos arī deju kolektīvā, arī

ar šo kolektīvu piedalījāmies konkursā.

Līvija Leimane, Alūksne 22.02.2021



Guna Bačkina veido vakara frizūru, tapis 
brīnišķīgs rezultāts. Fotografējis sadzīves 
pakalpojumu kombināta fotogrāfs 
Aleksandrs Baltiņš

Ar šo foto A.Baltiņš Alūksnei 
ieguva labo vērtējumu



Irēna Gailīte, Alūksne

Fotogrāfija ar dalībniekiem sacensībā starp Alūksni – Ludzu (1969) saglabājusies no manas mammas Birutas Tempas



1972 .gada 27. maijā Rīgā notika konkursa noslēguma koncerts.
No Alūksnes uz koncertu brauca Tautas koris «Dzelme», Tautas
pūtēju orķestris «Alūksne», kultūras nama jauniešu deju
kolektīvs un sarīkojumu deju grupa. Atzīmēja labākos
kolektīvus. No jauktajiem koriem pārākais izrādījās Alūksnes
Tautas koris «Dzelme». Atzinīgu novērtējumu un balvu saņēma
Alūksnes pilsēta (par no formējumu un uzskates aģitāciju) un
sadzīves pakalpojumu kombināts. Uldim Kanderam un Birutai
Tempai piešķirti Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts
Televīzijas un radioraidījumu komitejas Goda raksti. Visi
kolektīvu dalībnieki saņēma īpašas nozīmītes: skaitli «1972»
ietver uzraksts «Kāda ir tava pilsēta? - uzvarētājs».


