
Nākošais rubrikas “Stāsti par mums” temats ir saistīts ar kultūras dzīvi. 

1981.gada 24.marta laikraksts “Oktobra Karogs” stāsta par vairākiem 

estrādes ansambļiem, kas darbojušies Alūksnes rajonā.



ATMIŅAS
Tas bija kāds vasaras pasākums salā, koncerts, mēs nācām mājās. Laikam muzikanti bija iznākuši no restorāna „Draudzība”, kā

jau vasarā, pārtraukumā. Es ļoti labi pazinu Ismaelu, mēs korī dziedājām kopā. Viņš saka - es zinu, ņemos tev apkārt, bet vai tu

negribi padziedāt tur estrādē? Un tanī pat vakarā es uzgāju augšā, un es nezinu, ko mēs tur nodziedājām, ”Laimes lāci”, vai

kaut kādu tādu, vai „Laimes zeme”. Un, faktiski, tā arī aizgāja, lēnā garā aizgāja. Toreiz orķestrī skaidri zinu, bija vadošais bija

Elmārs Banka – uz klaviatūras, Leons Ismaels bija vijole un kontrabass, Edgars Kolists- saksofons, Georgs Dobelnieks bija trompete,

es nevaru atcerēties bundzinieku. Viņš bija krievu tautības, kolosāls, vienmēr laikā, vienmēr akurāti. Nekad ne uz vienu

muzikantu nebija nekad jāgaida, varbūt es tur nevarēju, kad man Zanīte maza bija. Man Zanīte dzima janvārī, 8.marts toreiz

bija populārs, tad, es zinu, ka 8.martā biju izlūgta, lai padziedātu. Par visām notīm un aranžējumu bija tā kā Ismaels Leons un

Banka Elmārs, protams, es arī kādu dziesmu tur piemeklēju. Ismaels Leons bija dvēsele tam visam. Viņš bija Latvijas patriots, tas

nu bija skaidrs. Tas varēja būt kādā 1972/73.gadā, kad tas viss sākās. Nosaukuma mums nebija. Tā mēs kādus sešus gadus

darbojāmies. Tas mums bija kā maizes darbs restorānā, jo mums maksāja par to algu. Mēs tur strādājām pa piektdienām,

sestdienām un svētdienām. Kad bija visi lielie pasākumi, kooperatīvu dienas, profesionālie svētki. Atceros, ka tas bija 1974.gada

pavasarī, kad mani pierunāja, lai varētu braukt uz Brīvdabas muzeju Rīgā, kur notika Alūksnes dienas. No rajona man iedeva

speciāli mašīnu, kas mani izvadāja turp un atpakaļ.

Bija visādi cilvēki, kam es dabūju dziedāt – Kārlim Sebrim, kad viņš bija restorānā. Ko es dziedāju? - „Zem ozola kuplajiem

zariem”. Kādā viņš bija sajūsmā! Ojārs Grīnbergs, kurš mani pieaicināja pie galdiņa un teica – ko jūs te dariet Alūksnē, brauciet

uz Rīgu?! Restorāns vienmēr bija pārpildīts. Bija jādzied arī krievu repertuārs, jo daudz nāca arī no armijas daļas.

Georgs aizgāja 1977.gadā no šīs pasaules, veselība vairs nebija Ismaelam, tad tika uzcelta „Cepurīte”, mūsu restorānu aizvēra

uz remontu. Tad mēs dziedājām un spēlējām „Cepurītē”. Tad sastāvs bija jau cits.

Aija Barovska, Alūksne15.03.2021



Aija Putna (Borovska) ar 
Leonu Ismaelu

Aija Putna (Borovska) dzied restorānā «Draudzība»



Grupa “Binders” Alūksnes ceļu daļas (15.CRBP) kolektīvs no 1983.gada rudens. Sadarbība un koncerti ar aktieriem un citiem

māksliniekiem – Gunāru Placēnu, Edgaru Liepiņu, dzejnieku Valdi Artavu, komponistu Ivaru Vīgneru. Sastāvs mainījies, tajā

darbojušies: vadītājs Gunārs Kalējs, Egīls Petrovs, Ināra Leišavniece-Gruzīte, Aija Putna (Borovska), Leons Ismaels, Elmārs Banka,

Juris Semjonovs, Andis Lazdekalns, Andis Maksims, Aivars Bebris, Ēriks Maskalāns, Māris Dzenis, Vilnis Blūms



Grupa «Binders», no kr.p. Egils Petrovs, Māris Dzenis, Aija Barovska, Andis Maksims, 
Ināra Gruzīte, Aivars Bebris, Vilnis Blūms, Ēriks Maskalāns, Gunārs Kalējs, Ivars Vīgners, 
pie sitamajiem instrumentiem Egīls Pavlovs









1.r. no kr. Jurijs Semjonovs, Egīls Petrovs, Gunārs Kalējs, Aija 
Barovska, Ivars Vīgners, Andis Lazdekalns
2.r. Māris Dzenis,Aivars Bebris, Andis Maksims,Vilnis Blūms, Ēriks 
Maskalāns







Kārlis Zēģele, Alūksne 25.03.2021

Alūksnes ceļinieku estrādes mūzikas grupas pirmsākumi meklējami tālajos pagājušā gadsimta 70. gados. Toreiz jau bija

uzziedējušās R. Paula “Mežābele” un “Mežrozīte”, Alūksnes tautas namā Riharda Ādamsona vadībā izskanējis Riharda Štrausa

valšu vakars, skatītāju vērtējumam nodota pirmā Alūksnes bērnu baleta izrāde simfoniska sastāva pavadījumā.

Alūksnes kultūras namā vokāli instrumentālā grupa tika izveidota 1972./73. gada pašdarbības sezonā. Kārlis Zēģele uz Alūksni

atveda daļu repertuāra no populārā ansambļa “Menuets” alūksnieša Jāņa Blūma vadībā. Šis ansamblis izpildīja Imanta Kalniņa

dziesmas. Kārlis bija piedalījies režisores Margas Teteres - Valdmanes teātrī, kura savā repertuārā bija iekļāvusi “Menueta”

dziesmas. Alūksnes instrumentālā grupa bija tā, kas savā programmā pamatā iekļāva latviešu komponistu dziesmas. Muzicēja :

Kārlis Zēģele, Māris Melzobs, Verners Kalējs, brāļi Šuļaki.

Pēc dienesta armijā, Kārlis Zēģele izveidoja grupu pie kultūras nama, kurā darbojās trīs ceļu daļas darbinieki. Tā turpmākos trīs

gadus grupa ar savu mūziku kuplināja arī šīs iestādes pasākumus. Pirmo deju mūzikas programmu sagatavoja mūziķi Māris

Melzobs – taustiņinstrumenti, Verners Kalējs – basģitāra, Romāns Savins – sitamie instrumenti, Jevgēnijs Savins – saksofons,

Kārlis Zēģele – klavieres, Ināra Leišavniece – vokāls. Pirmā balle – Līgo vakars, tika spēlēta Jaunannas ciema “Zaķusalā”.

Zaļumballes bija sarežģītas ar to, ka naktī un pret rītu mitruma iespaidā ģitāras nācās pārskaņot vairākas reizes., aparatūru

pārklāja rasas kārta, bet tas viss bija sīkums pret publikas jautrību un līksmi, dzirdot īstu daudzveidīgu latviešu dziesmu

repertuāru.



Pa vidu kultūras nama rīkotajiem pasākumiem tika spēlēts arī kāzās. Savās kāzās 1975.gada rudenī muzikanta gaitas grupā sāka

arī ģitārists Vilnis Blūms. Dažkārt kāzu svinības notika mūsu pilsētiņas savrupmāju pagalmos. Tad pāri Alūksnes pilsētiņas māju

jumtiem, kā draiski baloži lidinājās latviešu jautrās un skumjās dziesmu melodijas. Galveno jautrības vilni parasti veidoja

jauniešu studentu kompānijas. Tad tika pasūtītas vecās latviešu zaldātu dziesmas, kuras izstaroja savdabīgu latvisku pacilātību.

Taču izrādījās, ka gan šīs, gan I.Kalniņa komponētās dziesmas nepatika dažām “mazās pilsētiņas ausīm”. Sākās valsts drošībnieku

riņķa dancis ap mani un izpildīto dziesmu repertuāru. Nesimpātisks likās arī grupas nosaukums “Vīzija”, kurš īstenībā tika ņemts

no skaistas noskaņām bagātas Jāņa Petera un Raimonda Paula dziesmas. Nosaukums varot būt bīstams “katra latvieša nākotnes

redzējums”. Nezinu kas, bet sekoja un kontrolēja mūsu darbību.

Dzīve attīstījās un gāja straujiem soļiem. Alūksnes patērētāju biedrības priekšsēdētājs Guntis Lapsenietis realizēja ideju par

jaunu latvisku saieta namu – restorānu.



Alūksnes kultūras nama grupa “Vīzija”, izveidojās 1975.gadā. Vadītājs - Kārlis Zēģele, spēlēja Māris Melzobs -

taustiņinstrumenti, Verners Kalējs - basģitāra, Romāns Savins – sitamie instrumenti, Jevgēnis Savins - saksofons,

Kārlis Zēģele – klavieres un vokāls, Ināra Leišavniece – vokāls. 1977./78.gadā kā Alūksnes ceļu daļas kolektīvs, vokāliste

Milvi Pihle.



1976.gadā uzbūvēja restorānu “Cepurīte”. Trīs dienas nedēļas nogalēs spēlēja estrādes grupas: “Vīzija”, arī restorāna

“Draudzība” estrādes grupa. «Vīzija» vairāk spēlēja latvisku repertuāru, bet restorānu apmeklēja arī cittautību

publika. Vajadzēja pavisam citu repertuāru. 1977.gadā ar pārtraukumiem sāka spēlēt un dziedāt Mihails un Jurijs

Semjonovi, Zigurds Stopnieks, Aivars Duba, Dainis Dobelnieks, Oļegs Sukonovs, Arkādijs Merzojevs, Ainārs Horns,

Guntars Bukovskis, Gunārs Duļbinskis, arī Jānis Baltiņš, Zigmunds Bērziņš, Sergejs Soročinskis, operators Āre Pilds



Māris Melzobs, Alūksne 25.03.2021

Alūksnes bigbendam sākums jau bija 1950-jos gados. Vadītājs Elmārs Vēveris, par bundzinieku bija atnācis Volodja Solovjovs. Viņš

bija kara veterāns, toreiz strādājis par galdnieku, savainojis roku, viņš ļoti labi spēlējis septiņstīgu ģitāru. Tā kā uz ģitāras vairs

nevarēja, tad sācis uz sitamajiem instrumentiem. Viņš bija pirmais, kas savāca bungu pilnu komplektu. Kad es atnācu uz Alūksni

1963.gadā, tad viņi spēlēja dejās jau 1960-to gadu sākumā. Tas deju repertuārs nebija sevišķi estrādisks. Kodols bija – Kolists Edgars,

viņš bija arī armijas pūtējs, dobelnieks Zigfrīds armijas orķestrī pūta baritonu. Kolists bija sācis mācīties saksafonu, viņš izrādījās arī

labs akordeona spēlētājs. Vēveris- alts un saksafons, tad trombons - Zigfrīds Dobelnieks, trompete - Georgs Dobelnieks. Tas bijis tas

pamats, tad pamazām pievienojies Liepa ar trombonu, Jānis Skuja – otrā trompete. Tad, kad es aizgāju, tad Vēveris 60-to gadu

sākumā bija paņēmis savu labāko skolēnu saksafonistu Baueru Jāni, (Jaņuku, kā mēs saucām), viņš apguva šeit vidusskolas kursu,

pielika notis priekšā, mācījās klarneti, gāja uz mūzikas skolu. Tad bija Ismaels Leons - vijole, , klavieres- kad bija atbildīgāk, tad spēlēja

Ināra Kravale, Velta Dravniece. Es sāku 1963.gadā ar kontrabasu Štrausa vakaram, mani steigā gatavoja, jo bija bezizeja. Pirms manis

kontrabasu bija spēlējis , pēc dzirdes tikai, Purēns, ļoti talantīgs mākslinieks. Parādījās „Vēverīša” audžudēls ar notīm, par cik viņš bija

Ventspilī Kara orķestrī spēlēja, no ārzemniekiem un jūrniekiem bija dabūjis estrādes notis, atveda tās mums. Tad arī Kolistam

pienāca ziņa, ka atnāk ārzemju kuģis un varēs dabūt pārfotografētas notis. Edgars atveda tās diezgan daudz, pārfotografētas un

labas, maziem sastāviem, interesanti gabali, skolotāji mūzikas skolā palīdzēja apgūt sarežģītākos gabalus, man skolotājs Kaprāns.



Kad braucām dejas spēlēt, bija tāds Ziņģis Elmārs, klavieres spēlēja, kad cita nebija, tad es arī

spēlēju klavieres. Dejās nebija profesionāla spēlētāja, tad nevarējām spēlēt sarežģītus gabalus.

Piespēlējām kvartetam slavenajam, citos jubilejas koncertos.

Pēc mana dienesta orķestri vadīja Jānis Vītols, Vēveris vairs nebija, atnācis bija arī Ieviņš Uldis

uz Alūksni. Arī ļoti talantīgs. Vienreiz ”Baltās naktis” spēlējām Kultūras namā, saskrēja

darbinieki klausīties, cik labi skanēja. Bet Ieviņš mūs atsēdināja, ka tik labu gabalu mēs tomēr

nedrīkstam spēlēt. Ieviņu visi pazina, kad braucām, vai kāds atbrauca. Kādā vietā viņš bija

nospēlējis gabalu „Paliec sveiks mans mazais draugs”- portugāļu jūrnieku atvadu dziesmu,

Lasinskis pieprasīja Ādamsonam atlaist no darba mūzikas skolā, jo šo dziesmu esot dziedājuši

arī leģionāri. Tad pārgāja darbā uz meliorāciju. Dzīve bija sagrauta ...37 gadu vecumā aizgāja

mūžībā. Sagatavoja izcilu skolnieku Kaulakānu, ļoti iecienīts trompetists.

Pēc Vītola sāka viss jukt. Viņš aizgāja dzīvot uz Limbažiem (1968), mēģināja vēl savākt Jānis

Ģirnis Tas varēja būt jau 1970.gadā, kad nevarējām vairs savāktiem, to var uzskatīt par

kultūras nama bigbenda beigām.

Uldis Ieviņš



Alūksnes kultūras nama bigbends, darbojies jau 1950-to
gados. Pamatsastāvs: vadītājs Elmārs Vēveris, Edgars
Kolists, Georgs un Zigfrīds Dobelnieki, Leons Ismaels,
Volodja Solovjovs, pievienojās Jānis Skuja, Jānis Bauers,
Māris Melzobs, Ināra Kravale, Velta Dravniece, Uldis
Ieviņš, Jānis Vītols, Gunārs Stradiņš u.c



Padomju saimniecības “Alūksne” 
estrādes ansamblis “Jona” 
darbojās Kolberģa kultūras namā. 
Vadītājs Jānis Ģirnis, saksafons-
Jevgēņijs Savins, basa ģitāra –
Māris Melzobs, solo ģitāra –
Voldemārs Sinka, bundzinieks –
Arnis Skrins, viņš arī solists. Dzied 
Vladimirs Anosovs, Daina Savina, 
Skaidrīte Kanceva, Valda Mollere, 
Rasma Mangalova, Rasma Paegle, 
Skaidrīte Ozoliņa. 1970.gada 
7.novembrī pirmais koncerts.





VEF ansamblis Rolanda Vendiņa 

vadībā – Irina Vendiņa, Jānis 

Bauers, Valdis  Bērziņš  , 

Rolands Vendiņš



Zigurds Stopnieks, Alūksne 10.03.2021







1983.gads














