
 
ANDA ALBUŽE (dz. Ģeņģere) 

 

 
Foto: Edgars Pohevičs 

 
Dzimusi: 
1949. gada 21. novembrī Cēsīs 
Izglītība: 
 Cēsu 1. vidusskola, Liepājas teātra 1. studiju (1971. g.).  
Radošā biogrāfija: 
Izrādēs piedalījusies no 1968. gada. No 1970. gada Liepājas teātra štata aktrise, no 
1995. gada – arī folkloras kopas „Atštaukas” dalībniece.  Pirmā nozīmīgā loma ir 
Gaiva A. Apeles iestudētajā lietuviešu autora Grigorija Kanoviča krimināldrāmā 
„Uguns azotē” (1972). Seko Dzirkstīte Aspazijas „Sidraba šķidrautā” (1973) 
A. Apeles režijā, un 1973/1974.g. sezonā A. Albuže kļūst par Vissavienības jauno 
aktieru skates laureāti. Liepājas teātrī atveidotas lomas vairāk nekā 120 iestudējumos, 
strādājot pie dažādiem režisoriem.  



 
Anda Albuže – Ofēlija, Jānis Makovskis – Hamlets O. Krodera iestudējumā „Hamlets 
– dāņu princips” (1984). Egona Zīverta fotoreprodukcija 
 
Par A. Albuži: 
A. Albuže ir aktrise, kuru raksturo intraverts, smalks spēles stils, piepildot tēlu ar 
emocionālo jaudu zemdegā, psiholoģiski motivējot sarežģītus atveidojamos raksturus, 
taču vienlaikus aktrise spēj organiski pieņemt arī avangardisku režiju, iekļaujoties 
iestudējuma stilā un atrodot profesionālus izteiksmes līdzekļus arī depsiholoģizētos 
vai parapsiholoģijai tuvos iestudējumos. Profesionālā meistarība un dabiskā organika 
ļāvusi radīt izcilas lomas pie ļoti atšķirīgiem režisoriem. Aktrises nozīmīgāko lomu 
sarakstu veido iestudējumi, kurus veidojis 70. gadu muzikālo un jauniešiem veltīto 
izrāžu režisors Andrejs Migla, psiholoģiskā teātra meistars Oļģerts Kroders, 80. gadu 
avangardists Nauris Klētnieks, reālisma tradīciju kopējs Pēteris Vīksne, lieluzvedumu 
inscenētājs Valdis Lūriņš, postdramatiskā virziena pārstāvis Mārtiņš Eihe, 
21. gadsimta izaicinošais režisors  postmodernists Konstantīns Bogomolovs, kā arī 
daudzi citi latviešu un cittautu režisori. Pilnvērtīgas lomas tapušas, arī strādājot pie 



Andas Albužes kolēģiem aktieriem, kuri iemēģinājuši roku režijā – Valdemārs 
Zandbergs, Ēriks Vilsons, Juris Bartkevičs, Ivars Lūsis.  
 

 
Publicitātes foto 
Anda Albuže – Ausma Ozola, Edgars Pujāts – Ainārs Ozols. T. Vaiders, R.Bugavičute 
„Mūsu pilsētiņa”.  
 
Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī: 
Ausma Ozola T. Vailders “Mūsu pilsētiņa” R. Bugavičutes versija par Liepāju, 
rež. Gaļina Poļiščuka (2016); Māmuļa M. Makdona “Klibais no Inišmānas”, rež. 
Regnārs Vaivars; Osteru jaunkdze, Tirgus sieva E. T. A. Fofmaņa “Zelta pods”, rež.  
Jans Villems van den Boss (2015); Misis Pārsone Dž. Orvela “1984”, R. Aika un 
D. Makmillana dramatizējums, rež. Laura Groza – Ķibere, Sieviete J.  Pulinovičas 
“Žanna” rež. Dž. Dž. Džilindžers, Kaina kundze M. Zīverta “Minhauzena precības”, 
rež. Valdis Lūriņš  (2014); Vecāmāte, Meža māte “Sprīdītis” pēc A. Brigaderes lugas 
motīviem, rež. Valdis Lūriņš, Rozālija Solimene E. de Filipo “Filumena Marturano” 
(„Tā precas itālieši”), rež. Paolo Emilio Landi (2013); Marta V Korša “Atsaldētais”, 
rež. Dž. Dž. Džilindžers, Feja J. Švarca “Pelnrušķīte”, rež. L. Leščinskis, Jana 
“Stavangera” (Pulp People) pēc M. Krapivinas lugas motīviem, rež. Konstantīns 
Bogomolovs, Vera Ignatjevna L. Andrejeva “Sods un noziegums” (“Katrīna 
Ivanovna”), rež. Dž. Dž. Džilindžers (2012); Orta K. Lāča, J. Elsberga, E. Mamajas 
“Pūt, vējiņi!” pēc Raiņa lugas un latviešu tautasdziesmu motīviem, 
rež. Dž. Dž. Džilindžers, Klusa, bet dzejniekam ļoti būtiska būtne A. Čaka “Spēlē, 
Spēlmani!”, rež. Valdis Lūriņš, Mērija “Laternu stunda” pēc M. Makdonas lugas 
“Konnemāras galvaskauss”, rež. Rolands Augustins (Atkočūns) (2011); Horsta 
madāma, saimniece R. Blaumaņa “Ugunī”, rež. Rolands Augustins (Atkočūns), 
Vecene, Dāma P. Rozīša “Ceplis”, rež. Juris Rijnieks, Katrīna N. G. Grekova 
“Hanana”, rež. Dž. Dž. Džilindžers (2010); Serafima “Beigta balle” (pēc N. Erdmana 
lugas “Pašnāvnieks”), rež. Rolands Augustins (Atkočūns), Sieviete H. Pinters 
“Sargs”, rež. Juris Jonelis (2009); Māmiņa pēc A. Lindgrēnas ”Trīs stāsti par Brālīti 
un Karlsonu. Pirmais stāsts”, rež. Ivars Lūsis, Anita, Dagmāra, Marija, Baibiņa, 



Agnese M. Gavrana “Viss par sievietēm”, rež. Rolands Augustins (Atkočūns), 
Maluma kundze  J. Jaunsudrabiņa “Ezermaļu krokodils”, rež. Jānis Kaijaks (2008); 
Zentas māte J.  Lūsēna, P. Brūvera „Agrā rūsa”, rež. Ivars Lūsis, Voiņicka A. Čehova 
„CV (Tēvocis Vaņa)”, rež. Rolands Augustins (Atkočūns) (2007); Hetija T. Retigana 
„Dāma bez kamēlijām”, 2005.  /2006. gada “Spēlmaņu nakts” nominācija “Gada 
aktrise otrā plāna lomā”, rež. Dž.  Dž. Džilindžers, Pane Konti O. Zahradnīka „Zvanu 
solo”, rež. Fēlikss Deičs, Panda V. Gibsona „Lupatu Anna”, rež. Ilze Rudzīte (2006); 
Rasma G. Priedes „Zilā”, rež. Mārtiņš Eihe (2005); Misis Klaketa M. Freina „Teātris 
aiz skatuves”, rež. Valentīns Maculēvičs (2004); Siliņiete R. Blaumaņa “Salna 
pavasarī”, rež. Juris Bartkevičs (2002); Misis Vainmillere – T. Viljamsa”Vasara un 
dūmi”, rež. Imants Jaunzems (2000); Natālija M. Zīles “Natālija, Nata – Lija”, rež. 
Juris Bartkevičs (1997); Muškātne F. Molnāra “Lilioms”, rež. Juris Bartkevičs (1996); 
Veronika F. Kroica “Veltījumu koncerts „Vienīgi jums””, rež  Juris Rijnieks (1995); 
Marija R. Rodžersa, O. Hammeršteina ”Mūzikas skaņas”, rež. Valdemārs Zandbergs, 
Alvinga kundze H. Ibsena “Spoki”, rež. Herberts Laukšteins (1993); Anna 
A. Sālbakas “Deju stunda”, rež. Herberts Laukšteins (1992); Karla T. Gverras 
“Atļaujiet ienākt!”, rež. Herberts Laukšteins (1989); Ofēlija – V. Šekspīra “Hamlets”, 
rež  Oļģerts Kroders (1984); Marianna Sinklēre Z. Lāgerlēvas „Gesta Berlings”,  
rež. O. Kroders (1983); Anna Kareņina Ļ. Tolstoja”Anna Kareņina”, rež. Oļģerts 
Kroders (1981); Besija T. Viljamsa „Tetovētā roze”, rež. Oļģerts Kroders (1980); 
Luīze F. Molnāra „Rivjēra”, rež. Pēteris Vīksne (1979); Natālija – M. Gorkija “Vasa 
Žeļeznova”, rež. Oļģerts Kroders, Elīza F. Lova “Mana skaistā lēdija”, rež. Anna 
Eižvertiņa (1977); Urzula F. Erves „Šķelmīgā jaunkundze”, rež. Andrejs Migla, Taņa 
A. Vampilova „Atvadas jūnijā”, rež. Andrejs Migla (1974); Dzirkstīte Aspazijas 
„Sidraba šķidrauts”, rež. Antonija Apele (1973); Gaiva G. Kanoviča „Uguns azotē”, 
rež. Antonija Apele (1972). 
 
Kino lomas: 
Rota (galvenā loma) filmā „Tereona galva” (1982), rež. Varis Brasla 
Skolotāja filmā „Kurpe” (1998), rež. Laila Pakalniņa 
 
Avots: Liepājas teātris, personīgais arhīvs, http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/post/88877/works/ 

 
Vēsma Lēvalde, 2016 

 
 
 
 



 
 
AUSTRUMA Karmena (dzim. Osīte 1938. 7. IV Rīgā medmāsas Silvijas un 
tirdzniecības darbinieka Arvīda Osīšu ģimenē, mirusi 2015. 3. XII) – deju un skatuves 
kustību konsultante, aktrise, režisore.  

Mācījusies N. Draudziņas ģimnāzijā, Franču licejā, Rīgas 55. pamatskolā, 
Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā. Absolvējusi E. Dārziņa speciālo mūzikas vidusskolu 
(1956). 

Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātē beigusi Aktieru nodaļu (1956–
1960), pasniegusi skatuves kustību un deju LVK Teātra fakultātē (1960–1966), 
iestudējusi kustības un dejas gan Nacionālajā, gan Jaunatnes teātrī. 1966 pārcēlusies 
uz dzīvi Liepājā, strādājusi Liepājas teātrī (1966–1984), veidojot deju un kustību 
iestudējumus izrādēm. No 1975 līdz mūža beigām vadījusi Aizputes Tautas teātri. No 
1985 pārcēlusies dzīvot Aizputē. 

„Nozīmīgu ieguldījumu devusi kustību režijā” (Z. Akmentiņš, D. Liepniece). 
Liepājas teātrī iestudējusi spilgtas un formā precīzas kustības un dejas muzikālajām 
izrādēm, kas tapušas sadarbībā ar režisoru A. Miglu: M. Tvena, I. Kalniņa „Princis un 
ubaga zēns” (1968). A. Dimā, I. Kalniņa „Trīs musketieri” (1970), A. Upīša „Laimes 
lācis” (1974). Veidojusi horeogrāfiju V. Blažeka, L. Rihmaņa mūziklam „Vecīši 
novāc apiņus” (1971), kustību režiju M. Teteres „Lielceļkroga ērmu stāsti” (1976), L. 
Falla „Dolāru princese” (1978), J. Zeibolta „Ūdens burbuļi” (1980), R. Blaumaņa 
„Trīnes grēki” (1983) u.c. Iestudējusi izrādes: T. Pakalas „Koku pludinātāji” (1971), 
T. Gabes „Pelnrušķīte” (1978), M. Lengjela „Nakts serenāde” (1979) un O. Švarca 
„Sniega karaliene” (1980). 

Režisores darbā tieša un prasīga, iestudējumos dominē psiholoģiskā reālisma 
stils. Strādājusi intensīvi, dažkārt sezonā sagatavojot pat vairākus iestudējumus. K. A. 
režijā Aizputes Tautas teātrī tapušas vairāk nekā 80 izrādes. Pirmā no tām – Ž. Grīvas 
„Somu pirts” (1975). K. A. vadībā 1986 Aizputes amatierteātris ieguva Tautas teātra 
nosaukumu. Iestudējusi galvenokārt latviešu autoru darbus, īpašu uzmanību veltot 
A. Brigaderes („Princese Gundega un karalis Brusubārda” (1983), „Maija un Paija” 
(1986), „Sprīdītis” (1990), „Lielais loms” (2002), „Lolitas brīnumputns” (2008)), 
M. Zīverta („Cilvēks grib dzīvot” (1984), „Zaļā krūze” (1990), „Vara” (1993), „Kā 
zaglis naktī (1994), „Āksts” (1997), „Minhauzena precības” (1998)), Raiņa („Mīla 
stiprāka par nāvi” (20..)), R. Blaumaņa („Indrāni” (1985)) dramaturģijai. Lugas 
„Viena pieneņu svētdiena” iestudējums (1987) sāka sadarbību ar rakstnieci M. Zīli, 
kas turpmāk rakstījusi lugas tieši Aizputes Tautas teātrim (vairāk nekā 10), tēlus 



piemērojot amatierteātra aktieriem („Es ticu savai govij” (1992), „Trakiem zāļu nav” 
(1995), „Trīs košas dāmas” (2001) u.c.). 
 
Atzinības un apbalvojumi 
2013 – Aizputes novada domes Goda raksts par radošu, ilggadīgu, mērķtiecīgu un 
nesavtīgu darbu Aizputes Tautas teātra attīstībā  
 
 
Literatūra 
Akmentiņš, Z., Liepniece D. Austruma Karmena. Teātris un kino biogrāfijās. 67.–68.lpp. 
Karmena Austruma. Pieejams: http://www.latvijaslaudis.lv/users/austruma_karmena?language=ru 
 
Foto: publicitātes foto 
(http://www.latvijaslaudis.lv/users/austruma_karmena?language=ru) 
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VIJA ĀBOLIŅA* 
(dzim. Garkale, pirmās laulības uzvārds Jakubaite) Aktrise, folkloras kopas 

„Atštaukas” dalībniece. 

 
Foto: Liepājas teātris 

Dzimusi: 
1951. gada 5. aprīlī Tālajos Austrumos, Amūras apgabalā, Krievijā, izsūtījumā. 
Izglītība: 
Ogres vidusskola, Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultāte (1975), Juridiskā 
koledža (2004).  
 
Vija Āboliņa par darbu teātrī: 
„Aktieris ir kaut kas īpašs, kurš tās domas, jūtas, dvēseli katru vakaru kā uz delnas nes 
uz skatuves.” (Indra Imbovica. Mīlestības puķe pie Liepājas teātra krūtīm. Kurzemes 
Vārds, 2006. gada 25. oktobrī) 
 
Radošā biogrāfija: 



Liepājas teātrī no 1975. gada. Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī:  Angustiasa 
F. G. Lorkas „Bernardas Albas māja” (1978); Asunta T. Viljamsa „Tetovētā roze” 
(1980); Leonora A. Moreto „Dzīvais portrets” (1982); Antonija R. Blaumaņa 
„Skroderdienas „Silmačos”” (1984); Olimpija A. Dimā „kamēliju dāma” (1985); 
Rembēniete, Gobzemiete J. Janševska „Dzimtene” (1986); Mazbērzu saimniece 
R. Blaumaņa „Trīnes grēki” (no 1987); Jāņa māte J. Jaunsudrabiņa „Aija” (1987); 
Ieva R. Blaumaņa „Indrāni” (1988); Lūvise „Ronja – laupītāja meita” (1990); Tomuļu 
māte R. Blaumaņa „Skroderdienas „Silmačos”” (1993); Roza A. Kērtesa „Atraitnes”; 
Pamāte, Ragana L. Gundara „Ansītis un Grietiņa” (1995); Erna M. Zīles „Natālija, 
Nata – Lija” (1997); Biezumu Bozumene J. Janševska „Precību viesulis” (2000); 
Rembēnite, Made R. Blaumaņa, A. Alunāna „Lai sasaucamies, lai dziedam…” 
(2001); Orelija kundze E. Zolā „Dāmu paradīze” (2003), Venecuēla S. Vensko 
„Novēli man…” (2006); Pamāte T. Gabes „Kristāla kurpīte” (2006).  
Piedalījusies Latvijas radioteātra uzvedumā „Līnis murdā” pēc E. Vulfa viencēliena 
Naura Klētnieka režijā (1977), epizodē Laura Gundara spēlfilmā „NeGribu, neGribu, 
neGribu” (2003). Latvijas TV seriālā „Dzīvoklis” (2004).  
Avots: http://liepajasteatris.lv/vija-abolina/, https://www.filmas.lv/person/6662/, 
intervijas, periodika 
 
*Materiāls tiks papildināts 

Vēsma Lēvalde 
2016 



 



 
EGONS DOMBROVSKIS 

 
Foto: V. Lēvalde 
Egons Dombrovskis – Jurčiks Hanana Germana Grekova “Hanana” 
Dž. Dž. Džilindžera režijā. 
 
Dzimis: 
 1972. gada 2. martā Rīgā 
 
Izglītība: 
1990 – 1993 Liepājas teātra IV studija 
 
Apbalvojumi: 
2015./2016. sezonas “Spēlmaņu nakts” laureāts nominācijā “Gada aktieris” 
Harija Liepiņa balvas ieguvējs 
Liepājas Kultūras balvas 2014 ieguvējs 
2008. gada Latvijas Aktieru asociācijas balvas “Āksta cepure” ieguvējs 
2007. gada “Spēlmaņu nakts” laureāts nominācijā “Gada aktieris” 
2007. gada “Gada liepājnieks” 
 
Egons Dombrovskis par sevi un darbu teātrī: 
„Vienalga, ko Džilindžers vai Atkočūns, vai Laura Groza taisa, vienmēr būšu laimīgs 
piedalīties. Es vispār vienmēr uzticos režisoram un Džilim absolūti simtprocentīgi.” 
(Līga Ulberte. Sēdēt un skatīties, kā līst lietus. Intervija ar E. Dombrovski. Pieejams: 
http://www.kroders.lv/runa/637) 
 
„Es daru visu ar atdevi – kā jūtu un kā redzu. Ir aktieri, kas māk gan tā, gan tā. Es tā 
nevaru. Man nevajag vienkārši atvilkt ķeksīti.” (Zanda Borga. Sālsstabu es nespēlēšu. 
Intervija ar Egonu Dombrovski. Teātra Vēstnesis, 2016/II) 
 



Par Egona Dombrovska lomām teātrī: 
Režisore Laura Groza-Ķibere: „Viņš kā aktieris strādā caur sirds centru, ne prātu, viņā 
viss plūst, viņš ir atvērts.” (Santa Raita. Ir vērts izstāstīt cilvēkiem. NRA, 2016. gada 
26. februārī) 
Teātra kritiķe Ieva Rodiņa: „Egona Dombrovska Vilkinsa un Ineses Kučinskas 
Rozalindas savstarpējo attiecību ķīmija kļūst par izrādes mugurkaulu, kas notur 
interesi pat brīžos, kad ap viņiem notiekošā video attēlu un lampiņu mirgoņa sāk kļūt 
pārlieku dekoratīva. ( Ieva Rodiņa. Stāsts par dzīvi zinātnē un zinātni dzīvē, Recenzija 
par Liepājas teātra izrādi „51. fotogrāfija” L. Grozas – Ķiberes režijā. Latvijas Avīze, 
2016. gada 22. novembrī) 
Teātra zinātniece Valda Čakare: „Merika lomas tēlotājam Egonam Dombrovskim 
piemīt tas, ko sauc par aktiera organiku jeb spēju nodibināt ideālu saskaņu starp 
iekšējiem impulsiem un ārējo izpausmi, viņam piemīt intuīcija un gaume, kas ļauj 
atklāt Merika trauslo, jūtīgo iekšējo pasauli un vienlaikus bez jelkādām butaforijām, 
tikai virtuozi pārvaldot savu ķermeni un balsi, īstenot Ziloņcilvēka šausminošo fizisko 
veidolu.” (Valda Čakare. Vēlreiz par citādo. Recenzija par Liepājas teātra izrādi 
„Ziloņcilvēks” L.Grozas – Ķiberes režijā. Latvijas Avīze, 2016. gada 22. martā) 
 

 
Publicitātes foto 

Egons Dombrovskis – Zilovs. Aleksandra. Vampilova „Pīļu medības” 
Dž. Dž. Džilindžera režijā 

 
Lomas Liepājas teātrī: 
 
Moriss Vilkinss A. Zīgleres “51. fotogrāfija”,Lomas iestudējumā “Mīlestības neprāts” 
(Ž. Pomrā “Abu Koreju atkalapvienošanās), Džons Meriks, Ziloņcilvēks 
B. Pomeransa “Ziloņcilvēks”, 2015. /2016. gada “Spēlmaņu nakts” balva nominācijā 
“Gada aktieris” (2016); Profesors R. Bugavičutes “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” (pēc 
brāļu Grimmu pasakas motīviem), Arhivārs Lindhorsts / Salamandrs – 
E.T.A. Hofmaņa “Zelta pods” (2015); Vinstons Dž. Orvela “1984” (R. Aika un 
D. Makmillana dramatizējums),  Pudiķis, Bruņinieks Rainis “Indulis un Ārija” 
Niks Keravejs H. Boičeva “Lielais Getsbijs” (pēc F.S.Ficdžeralda romāna motīviem) 
Iļjins A. Volodina “Pieci vakari” (2014); Andrēass Kraglers B. Brehta “Sasodītais 
sarkanais mēness” (“Bungas naktī”), Gubeta V. Igo “Lukrēcija Bordžija”, Domeniko 



Soriano . de Filipo “Filumena Marturano” (Tā precas itālieši) (2013); Haims Šermans 
V. Korša “Atsaldētais”, Romāns  “Gogolmogols” pēc N. Vorožbitas darba motīviem, 
Georgs Dmitrijevičs Stibeļovs L. Andrejeva “Sods un noziegums” (“Katrīna 
Ivanovna”) (2012); Didzis K.Lāča, J. Elsberga, E. Mamajas “Pūt, vējiņi!” pēc Raiņa 
lugas un latviešu tautasdziesmu motīviem, Dr. Huberts Bonnijs R. Kūnijs “Ģimenes 
lietas”, Miķelis L. Gundara “Laimesciema podniekdarbnīca”, Vīrs K. Šēnhera 
“Ragana”, Mārtiņš Grauds  “Laternu stunda” pēc M. Makdonas lugas “Konnemāras 
galvaskauss” (2011); Doks L. Bernsteina, A. Lorenta, S. Sondheima, Dž. Robina 
“Vestsaidas stāsts”, 2010. /2011. gada “Spēlmaņu nakts” nominācija “Gada aktieris 
otrā plāna lomā”, Frišvagars, muižkungs  R. Blaumaņa “Ugunī”, Krūms, Aulis, 
Šoferis  P. Rozīša “Ceplis”, Jurčiks Hanana G. Grekova “Hanana” (2010); Aleksandrs 
Kalabs  “Beigta balle” (pēc N. Erdmana lugas “Pašnāvnieks”), Robērs M. Kamoleti 
“Pidžama sešiem”, Vilks pēc afrikāņu tautu pasaku motīviem “Kā Brālītis Trusītis 
uzvarēja Lauvu”, Miks H. Pinters “Sargs”, Zilovs A. Vampilova “Pīļu medības” 
(2009); Lomeiers – R. Šimmelpfenniga “Arābu nakts” (2008); Pauls, Toms, Rūdijs, 
Kaspars M. Gavrana “Viss par vīriešiem”, Korporelis  J. Lūsēna, P. Brūvera “Agrā 
rūsa”, Jans D. Kinga „Killlera dienasgrāmata”, 2006. /2007. gada “Spēlmaņu nakts” 
balva nominācijā “Gada aktieris”, Voiņickis A. Čehova „CV (Tēvocis Vaņa)”, 
2006. /2007. gada “Spēlmaņu nakts” balva nominācijā “Gada aktieris”, Vilcēns G. 
Landau „Sniegbaltītes skola”, 2006. /2007. gada “Spēlmaņu nakts” balva nominācijā 
“Gada aktieris” (2007); Rūdis R. Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos”, Rons 
T. Retigana „Dāma bez kamēlijām” (2006); Andijs R. Šimmelfenniga „Sieviete no 
pagātnes”,  Džonatans A. L. Kopita „Skapī māte tēvu kar, Ak, tēvs, nabaga tēvs, Viņš 
vairs nenāks šovakar”,  Leofrolds Brempelis A. Eglīša „Par purna tiesu”, 
2004. /2005. gada “Spēlmaņu nakts” nominācija “Labākais aktieris” (2005); Pērs 
Gints H. Ibsena „Pērs Gints” (1997); Ričs Ē. Vilsona „Daudz laimes”, Orests 
Ž. Rasina „Andromahe”, Viņš I. Kalniņa rokoperā „Ei, jūs tur!” (1993); Demetrijs 
V. Šekspīra „Sapnis vasaras naktī” (1992) 
 
 
Lomas TV: 
 
Žanis “Eņģeļu māja” 
Silvestrs “Prāts vai instinkts” 
Sergejs LNT seriālā “Cerību iela 21” 
Gatis LNT seriālā “Svešā dzīve” 
Pēteris Laucis  „Valmieras puikas” 
Gvido Lepers  „Dzīvoklis” 
 
Lomas kino: 
 
Matīss Zelčs „Krišana”, 2005. gada „Lielā Kristapa” nominācija „Labākais aktieris”; 
Ingus īsfilmā „Gaismas zīmes” (2010); Kaupēns dokumentālā filmā “Kaupēns” 
(2011); Niko Dāvja Dreimaņa īsfilmā „Rebeka” (2015) 
 
 
 
 
Lomas citos teātros: 



Melhiors F. Vēdekinda „Pavasara atmoda”, JRT – 1994. /1995. gada „Spēlmaņu 
nakts” nominācija „Labākais jaunais aktieris” (1994); Hercogs Albēnijs V. Šekspīra 
„Karalis Līrs”, JRT (1994); Busters B. Roitera „Jokdara Bustera pasaule”, teātris 
„Skatuve” (1998); Leopolds F. Sagānas „Reizēm vijoles”, Dailes teātrī (1999); 
Edmonds Dantess A. Dimā „Grāfs Monte Kristo”, Dailes teātrī (2000); Ričards 
Bērbidžs M. Zīverta „Āksts”, Dailes teātrī (2000); Kerubīno P. Bomaršē „Figaro 
kāzas”, Dailes teātrī (2001); Birka A. Lindgrēnes „Ronja – laupītāja meita”, Dailes 
teātrī (2002); Žoržs Morfejs R. Šarta “Manu sievu sauc Moriss”, Dailes teātris (2008);  
Finbārs K. Makfērsona “Slazdā”, Dailes teātris (2013);  Zigmārs R. Bugavičutes-
Pēces “Bļitka”, Goda teātris (2016); 
 
Avots: Liepājas teātris, Dailes teātris, periodika 

 
Vēsma Lēvalde, 2016 

 
 



 

 Publicitātes foto (http://www.jurmalasteatris.lv/rezimantsjaunzems) 
 
JAUNZEMS Imants (dzimis 1965 Tukumā) – režisors, Kultūras koledžas docētājs, 
Jūrmalas teātra mākslinieciskais vadītājs. 

Absolvējis Rīgas 64. vidusskolas klasi ar teātra novirzienu (1983), mācījies 
Tautas kinoaktieru studijā (1982–1984), režisora specialitāti apguvis Latvijas Kultūras 
akadēmijā bakalaura studijās (1987–1992), pēc tam papildinājies teātra mākslas 
maģistrantūrā (1995–1997). 

I. J. ir strādājis par režisoru vairākos amatierteātros: Gulbenes Tautas teātrī 
(1988–1992), Ventspils teātrī (1992–2001), Jūrmalas teātrī (no 1998), arī Jelgavas 
Jaunajā teātrī. No 2002 ir režijas un svētku režijas docētājs Latvijas Kultūras koledžā. 
Dažādu festivālu organizētājs un masu pasākumu režisors. Bijis Latvijas 
Amatierteātru asociācijas viceprezidents (1996–2002), no 1996 – Latvijas Teātra 
darbinieku savienības biedrs. I. J. iestudējis izrādes arī profesionālajos teātros: 
Liepājas teātrī G. Flobērs “Bovarī kundze” (1998), Ž. Anuijs “Eiridīke” (1999), 
T. Viljamss “Vasara un dūmi” (2000), Dailes teātrī E. Blaitona “Pauks un Šmauks” 
(1999), L. Gundars “Siers un marmelāde” (2001), Valmieras Drāmas teātrī 
N. Saimons “Basām kājām pa parku” (2003). Kopš 2016 – Jūrmalas teātra 
mākslinieciskais vadītājs. 

Amatierteātros iestudējis vairāk nekā 30 izrādes, daudzkārt “.. atzīts par 
Latvijas amatieru teātru gada labāko iestudējumu režisoru. Lielu uzmanību pievērsis 
izrādes formas jautājumiem, iespaidojies no Roberta Vilsona estētiskā stila, 
interesējies par masku un marionešu tehnikām. Iestudējumos bieži izmantojis tukšu 
telpu, kurā galvenais izteiksmes līdzeklis ir aktieru plastika un jēdzieniski ietilpīgas 
detaļas.” 

I. J. iestudētās izrādes piedalījušās starptautiskos amatieru teātru festivālos 
Anglijā, Bulgārijā, Igaunijā, Korejā, Lietuvā, Somijā, Vācijā u.c. 
 
Sasniegumi  
 
2014 – Gada kamerizrāde L. Stumbres “Spalvas”  
Latvijas amatierteātru Gada labākā izrāde: 
1995 – E. Jonesko “Krēsli” 
1998 – L. Gundars “Burvju aploks”  
2001 – E. Olbī “Trīs garas sievietes” 
1996 – Mugunghwa balva (atzinība par augstu profesionālo sniegumu un labāko 
režiju) Starptautiskajā amatierteātru festivāla Korejā Jonesko "Krēsli" 



 
 
Literatūra  
Imants Jaunzems. http://www.makslinieki.lv/profile/Imants-Jaunzems/ 
http://www.theatre.lv/archive/hn2001/old_HN/Homo99/izrades99b.htm#Bovari 
Foto: publicitātes foto (http://www.jurmalasteatris.lv/rezimantsjaunzems) 
 

Sandra Okuņeva 
2016 

 
 
 

 
 

 
 
KREINATS Arvīds (dzim. 1933. 29. V Liepājā strādnieku Līnas un Friča Kreinatu 
ģimenē) – Liepājas Tautas teātra un Liepājas Metalurgu tautas teātra aktieris. 

Pamatizglītību ieguvis 4. R. Blaumaņa pamatskolā (1946) un Liepājas 
1. Vispārizglītojošā vakara vidusskolā (1947), Valsts Liepājas Politehnikumā mācījies 
santehniķa amatu (1948–1952), visu darba mūžu (1955–2004) strādājis Liepājas 
Metalurgā (bij. „Sarkanais metalurgs”). 

Amatierteātra aktieris kopš 1948, kad paralēli mācībām Politehnikumā sācis 
darboties Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dramatiskajā kolektīvā. Pirmās lomas – 
Zvaigznīte A. Alunāna „Seši mazi bundzenieki” (1955), uradņiks L. Laicena 
„Dižūdru Māle” (1956) un Petro Besarābietis B. Aleksandrova „Kāzas Maļinovkā” 
(1957). Pēc atgriešanās no dienesta iesaistījies Metalurgu kluba un vēlāk – arī 
Liepājas pilsētas kultūras nama dramatiskajā kolektīvā.  

Sagatavojis vairākus desmitus spilgtu un interesantu lomu V. Zvaigznes, 
J. Danfelda, A. Skrodeles, V. Pētersones, A. Oses, D. Kandevicas, I. Kalnarājas u.c. 
režisoru iestudējumos. Spēlējis gan dramatiskas, gan komiskas lomas. A. K. 
aktierspēlei raksturīga organiska darbība, precīzs tēla psiholoģisks pamatojums un 
spilgtas izpausmes detaļas. Viņš ir atbildīgs un aktīvs līdzradītājs lomu izveidē un 
izrādes tapšanā. 

Nozīmīgākās lomas: Mikumerdi saimnieks „Mikumerdi”, Jakubovskis Raiņa 
„Mīla stiprāka par nāvi”, Dalbiņa kungs Ed. Vulfa „Svētki Skangalē”, direktors 
Spēkavīrs A. Līvesa „Dārgāka par visdārgāko”(1970), Zītaru Ernests V. Sauleskalna, 
V. Lāča „Zītaru dzimta” (1970), Mihails Lavruhins A. Arbuzova „Klejojuma gadi” 
(1974), Ločubriesma Z. Skujiņa „Brunču medības” (1975), Francis Straume E. Zālītes 
„Rudens rozes”(1977), majors Metkafs, Diktors A. Kristi „Peļu slazds” (1979), 
Kreonts Ž. Anuija „Antigone” (1980), rūpnīcas direktors Ignatijs Fomičs Troiļins V. 
Popova „Tikai cīņā gūst”(1983), Karlo tētiņš A. Tolstoja „Buratino piedzīvojumi” 



Kaspars Zivtiņš A. Eglīša „Pēc kaut kā cēla, nezināma” (1997), Tēvs Dž. Gluatomasa 
„Ģimenes svinības” (1998), Tēvs V. Delmāres „Atbrīvo vietu rītdienai!” (2005), 
cietuma ierēdnis M. Zālītes "Margarēta" (2005), doktors Emmets Dž. Patrika 
„Dīvainā misis Sevidža” (2008), Ābrams R. Blaumaņa „Trīnes grēki” (2010) u.c. 
 
Atzinības, apbalvojumi un sasniegumi amatierteātrī 
1971 – Em. Melngaiļa Tautas mākslas nama diploms par Zītaru Ernesta lomas 
atveidojumu V. Sauleksalna, V. Lāča „Zītaru dzimta” 
1974 – Em. Melngaiļa Tautas mākslas nama diploms par Mihaila Lavruhina lomas 
atveidojumu A. Arbuzova „Klejojumu gadi” 
1980 – Mākslinieciskās pašdarbības teicamnieka goda nosaukums 
2005 – Labākais otrā plāna aktieris – par doktora Emmeta lomu Dž. Patrika „Dīvainā 
misis Sevidža” (Liepājas Tautas teātris) un cietuma ierēdņa lomu M. Zālītes 
"Margarēta" (Liepājas Metalurgu Tautas teātris) 
2009 – Liepājas pilsētas Domes Pateicība par ilggadēju un radošu darbību Liepājas 
Metalurgu tautas teātrī 
2013 – Liepājas pilsētas Domes Pateicība par spilgtu mūža ieguldījumu Liepājas 
tautas teātrī un Liepājas Metalurgu tautas teātrī 
2013 – Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības raksts par mūža ieguldījumu 
amatiermākslas attīstībā un novada kultūrvides veidošanā, sveicot 80 gadu jubilejā 
 

 
1. attēls. A. Kreinats – Jakubovskis Raiņa „Mīla stiprāka par nāvi”. 
 

  
2. attēls. A. Kreinats tēva lomā, B. Lūka – māte V. Delmāres „Atbrīvo vietu 
rītdienai”. 



  
3. attēls. A. Kreinats Taukšķa lomā 77 gadu dzīves un 55 gadu teātra darbības 
jubilejas pasākumā kopā ar Ī. Diņķīti un J. Muižnieku. 
 

 
4. attēls. A. Kreinats un A. Albrekta rūķu lomās Liepājas tautas teātra Adventa 
uzvedumā „Sirdspasakas” I. Kalnarājas režijā. 

 
5. attēls. A. Kreinats – Ābrams R. Blaumaņa „Trīnes grēki”, Mazbērzu meita – 
A. Albrekta, Juris – J. Muižnieks. 
 
Foto: no Liepājas Tautas teātra un A. Kreinata personīgā arhīva 

S. Okuņeva 
2016 



 
 

 
 
 

OĻĢERTS KRODERS (1921. gada 9. augusts—2012. gada 10. oktobris) 
 

 
 

Foto: Valmieras Drāmas teātra arhīvs 
 

Oļģerts Kroders ir viens no erudītākajiem režisoriem Latvijas teātra vēsturē, 
lai arī uzskatāms par autodidaktu. Režisors vairāk nekā 130 iestudējumiem 
profesionālos teātros. Kadru uzskaites personas lapā norādīts, ka O. Kroders brīvi 
pārzina krievu valodu, lasa vāciski, bet angļu, poļu, čehu valodā – ar vārdnīcas 
palīdzību. O. Kroderam piešķirta „Spēlmaņu nakts” balva par mūža ieguldījumu teātra 
mākslā (1999), Eduarda Smiļģa balva par izciliem sasniegumiem teātra mākslā 
(2004), LR KM gada balvas kultūrā „Trīs brāļu” balva par mūža ieguldījumu (2007), 
kā arī Ministru kabineta balva par mūža ieguldījumu teātra mākslā (2009). O. Kroders 
ir Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (2001), Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis 
(2007), uzņemts „Teātra Zelta fondā” par sasniegumiem skatuves mākslā (2011). 
Režisors vairākas reizes nominēts Latvijas Teātra gada balvai gan kā labākais 
režisors, gan kā gada labākās izrādes iestudētājs. 2007. gadā saņēmis Latvijas Teātra 
gada balvu kā labākais režisors, par gada labāko dramatisko izrādi atzīts viņa 
iestudētais V. Šekspīra „Karalis Līrs”, 2004. gadā saņēmis Spēlmaņu nakts balvu par 
labāko latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumu Dailes teātrī (E. Sniedze „Kreisais 
pagrieziens”), 1998. gadā sezonā labākā izrāde dramatiskajos teātros ir Raiņa „Pūt, 
vējiņi!” Dailes teātra mazajā zālē O. Krodera iestudējumā. 1995. gadā sezonas labākā 
izrāde dramatiskajos teātros ir O. Krodera Nacionālajā teātrī iestudētā „Salemas 
raganas”, viņš arī atzīts par 1995. gada labāko režisoru.  



 
O. Kroders par teātri:  

„Aktiera tēlojumam šodien jābūt viņa  paša dzīves intensīvam turpinājumam, 
kas koncentrēti un ieinteresēti saistīta ar sabiedrisko situāciju” (O. Krodera privātais 
arhīvs, piezīmes, b.g.) 

 
Radošā biogrāfija:  

No 1956. gada (pēc atgriešanās no izsūtījuma) O. Kroders gatavo publikācijas 
teātra un kino kritikas jomā, galvenokārt laikrakstā „Padomju Jaunatne”. 
1956. /57. gada un 1957. /58. gada sezonā Dailes teātrī praktizējas pie Eduarda 
Smiļģa, asistējot viņam vairākos inscenējumos – Raiņa „Spēlēju, dancoju” (1956), 
N. Hikmeta „Bija vai nebija Ivans Ivanovičs?” (1956), D. Ščeglova „Pasaules 
pilsonis” (1957) un citos. Kā patstāvīgs režisors O. Kroders darbojas Poligrāfiķu 
centrālā kluba dramatiskajā kolektīvā (1956 – 1958), kur īpašu atzinību gūst viņa 
veidotais Erika Ādamsona lugas „Mālu Ansis” iestudējums. 1958. gada beigās 
Kultūras ministrija komandē O. Kroderu uz režisoru semināru Maskavā, bet pēc tā 
noslēguma norīko darbā Valsts Liepājas muzikāli dramatiskajā teātrī. Pirmā izrāde 
profesionālā teātrī jaunajam režisoram O. Kroderam ir Jāņa Kalniņa opera „Ugunī”, 
kas ir pirmais trimdas autora iestudējums padomju Latvijā. O. Krodera režijas 
rokraksts jau tolaik veidojas novatorisks, netradicionāls provinces teātrim. 1962. gada 
20. aprīlī pirmizrādi Liepājas teātrī piedzīvo Lilianas Helmanes luga „Lapsiņas” 
(iestudējuma nosaukums „Lapsēni”), kuru ne vien iestudējis, bet arī tulkojis (ar krievu 
valodas starpniecību) O. Kroders. 1963. gada rudenī O. Kroders dodas uz Maskavu, 
lai mācītos A. Lunačarska Valsts teātra institūta organizētajos augstākajos režisoru 
kursos, un pavada tur veselu gadu. To laikā viņš iepazīst krievu teātra radošo 
meklējumu procesus, kas laužas ārā no 40.  un 50. gadu stagnācijas, un vēlāk atzīst, ka 
visvairāk ietekmējies no izcilā režisora, Staņislavska sistēmas interpreta un 
psiholoģiskā reālisma virtuoza Anatolija Efrosa. Mācoties kursos Maskavā, 
O. Kroderam laimējas noskatīties arī vairākus ārzemju režisoru iestudējumus, tai 
skaitā Berlīnes ansambļa, Franču Komēdijas, kā arī Karaliskā Šekspīra teātra 
viesizrādes. 1964. gadā, atgriezies no Maskavas, O. Kroders sāk strādāt Valmieras 
teātrī. 1965. gadā dodas uz Vitebsku, lai tur iestudētu Raiņa „Pūt, vējiņi!”, bet, 
atgriezies Valmierā, pamazām pulcina ap sevi līdzīgi domājošus aktierus. Desmit 
gadu laikā režisoram izveidojas cieša saikne ar aktieriem, un viņi kļūst par 
domubiedru grupu. Kopā pulcējas aktieri Rihards Rudāks, Ligita Dēvica, Ināra Ieviņa, 
Skaidrīte Putniņa, Rita Meirāne, Velta Straume, Jānis Samauskis, Jānis Zariņš, 
Roberts Zēbergs. Pirmā izrāde, kuru Kroders iestudē pēc darba Vitebskā, un pirmais 
iestudējums, kurā Kroders mēģina īstenot praksē jaunus klasikas interpretācijas 
principus, ir Šekspīra traģēdija “Romeo un Džuljeta” 1966. gadā Valmieras Drāmas 
teātrī (VDT). Taču spīdoši viņš jaunos principus, kuru pamatā ir klasikas 
caurstrāvošana ar laikmetīgu pasaules uztveri, O. Kroders īsteno 1972. gada 
iestudējumā „Traģisks stāsts par Hamletu, dāņu princi”. O. Kroders Valmierā ne tikai 
iestudē lugas, bet arī pats veido prozas darbu dramatizējumus. 1970. g. Valmieras 
teātrī viņa režijā top Alekseja Tolstoja „Sāpju ceļi”.  

1974. gada oktobrī Oļģerts Kroders piekrīt Liepājas teātra toreizējā direktora 
Voldemāra Pūces aicinājumam kļūt par Valsts Liepājas teātra galveno režisoru un 
atgriežas Liepājā. O. Kroders, sekojot teātra tradīcijām, turpina veidot repertuāru, kas 
ietver gan literatūras klasiku, gan operetes, gan padomju dramaturģiju, tomēr visus 
viņa iestudējumus raksturo uzsvērta emocionalitāte gan tēlu attiecībās, gan kopējā 
iestudējuma naratīvā. 80. gados viņš aktualizē jau 60. gados sākto teātra un kritikas 



diskusiju par „domājošā” aktiera nozīmi, kuru raksturo kā apzinātu, īpašu domas 
akcentēšanu, par domāšanas procesa atklāsmi pretstatā tradicionālā teātra bieži vien 
bezmērķīgajai un nekonkrētajai emocionalitātei. O. Kroders Liepājā iestudē vairākas 
melodrāmas – Viktora Igo „Ernani jeb Kastīliešu gods” (1979), Džona Golsvertija 
„Forsaitu teika” II daļa (1979), vēlāk top Aleksandra Dimā „Kamēliju dāma” (1985), 
Margaretas Mičelas „Vējiem līdzi” (1987), Ēriha Marijas Remarka „Triumfa arka” 
(1988), kam režisors pats veido dramatizējumus, pārstrādājot episko darbu tekstus.  

Par O. Krodera radošās darbības maģistrālo līniju Liepājā kļūst klasikas 
iestudējumi. Pirmā traģēdija, ko O. Kroders iestudē Liepājā, ir Frīdriha Šillera drāma 
„Marija Stjuarte” (1976). Režisors rediģē Raiņa tulkojumu, un viņa uzmanība ir 
pievērsta lugas ētiskajai un psiholoģiskajai problemātikai, vēsturiskā vide kalpo tikai 
kā cilvēkam naidīga sabiedriskā struktūra. Liepājā top arī konceptuāla Hamleta tēmas 
refleksija – Fjodora Dostojevska „Noziegums un sods” ar Jāni Makovski 
Raskoļņikova lomā (1977), un iespējams, ka tieši šis iestudējums liek režisoram 
plānot savu otro „Hamletu” (pirmizrāde 1984. gada 2. janvārī), pirms tam gan testējot 
publiku ar vieglāk uztveramu Šekspīra darbu – traģikomēdiju „Ziemas pasaka” 
(1980). Par īstu domubiedru teātra iestudējumu kļūst Tenesija Viljamsa „Tetovētā 
roze” (1980), kur kopā ar režisoru aktieru ansambļa kodols – A. Jaunzeme, 
V. Čestnovs, A. Karele, D.  Makovska un M. Putniņš – regulāri strādā līdz vēlai 
naktij. Liepājā top arī Aleksandra Ostrovska, Antona Čehova, Ļeva Tolstoja, 
Maksima Gorkija, Jāņa Jaunsudrabiņa, Raiņa, Aspazijas darbu iestudējumi, tostarp ir 
arī vairāki paša O. Krodera dramatizējumi un tulkojumi. No teksta interpretācijas 
viedokļa interesants ir S. Lāgerlēvas „Gesta Berlings” (1983)  iestudējums, kas 
veidots kā monologu virkne bez skaidras sižetiskas līnijas, koncentrējoties uz Gestas 
iekšējo pretrunu atklāsmi. Par režisora radošo spēju virsotnēm gan no darba 
interpretācijas, gan no aktieru veikuma viedokļa kļūst divi iestudējumi – 
J. Jaunsudrabiņa „Aija” (1985) un A. Čehova „Kaija” (1987). 

Liepājas periods paliek teātra vēsturē kā O. Krodera radošās darbības posms, 
kurā, līdzīgi kā visā režisora mūžā, ārkārtīgi liela nozīme tiek piešķirta iestudējuma 
literārā pamatmateriāla izvēlei, bet izrādes vēstījumu  un aktieru tēlojumu raksturo 
plaša emocionālā amplitūda. Klasikā režisoru pirmkārt saista teksta kvalitāte un 
semantiskā ietilpība, iespēja meklēt un atklāt varoņu psiholoģiju, izvirzīt 
eksistenciālus jautājumus, runāt arī par sava laikmeta problēmām. Liepājas periodā 
ļoti skaidri iezīmējas režisora vēlme saglabāt mākslas idejisko līmeni, vienlaikus 
uzrunājot publiku tai saprotamā veidā. Teātris ar O. Krodera iestudēto „Hamletu” 
pārstāv Latviju Šekspīra festivālā Armēnijas galvaspilsētā Erevānā (1984), bet ar viņa 
veidoto Čehova „Kaiju” – Baltijas teātru pavasara skatē Kaļiņingradā (1988), kur 
balvu gūst Oļģerts Kroders par labāko režiju, Artis Bute kā labākais scenogrāfs un 
Indra Briķe par labāko sieviešu lomu (Ņina Zarečnaja). Kaļiņingradā režisors saņem 
ielūgumu viesizrādēm Maskavas Akadēmiskajā Dailes teātrī, un 1988. gada 3. un 
4. oktobrī liepājniekiem aplaudē Maskavas publika.  

Būdams intelektuālis, kurš aktīvi seko līdzi teātra procesiem, O. Kroders 
cenšas iepazīt ne tikai Padomju Savienības teātros notiekošo, bet arī iespēju robežās 
interesējas par režijas novitātēm ārpus PSRS. Viņa režijā var saskatīt gan Bertolta 
Brehta episkā teātra, gan Pītera Bruka, gan Ježija Grotovska 60. gadu iestudējumu 
elementus, kur sintezēta Staņislavska sistēma, psihoanalīze, Arto nežēlības teātris un 
arī joga. Par savu lielāko autoritāti režijā, kuram uzticējies visu savu radošo mūžu, 
O. Kroders minējis izcilo krievu režisoru Anatoliju Efrosu, kuru vienmēr interesējusi 
cilvēka psiholoģija, ārējo apstākļu ietekme uz personību. Tomēr nav pamata runāt par 
kādu dominējošu ietekmi uz O. Krodera režijas stilu, jāpiekrīt paša režisora 



apgalvojumam, ka viņam bija sava sistēma gan darbā ar aktieriem, gan iestudējuma 
idejas īstenošanā. 

1990. gadā O. Kroders pieņem jaunu izaicinājumu un sāk strādāt kā 
Nacionālā teātra galvenais režisors. Jau 1989. gadā O. Kroders iestudē Rīgā – 
atkārtoti veido J. Kalniņa operu „Ugunī” (Nacionālajā operā), bet 1990. gadā – teātrī 
„Kabata” V. Šekspīra traģēdiju „Ričards III”, un šis uzvedums liecina par režijas 
rokraksta maiņu un principiāli citu attieksmi pret tēlu traktējumu. Otrajā plānā 
atvirzās garīgā pārākuma uzsvērums, priekšplānā izvirzās morālā degradācija, kas 
skar visus tēlus. V. Čakare uz režijas rokraksta maiņu norāda, analizējot O. Krodera 
iestudējumus – „Ričardu III” un E. Olbija „Lolitu” (NT, 1990) – kā savdabīgu diptihu, 
kas „uzrāda vilšanos un strupceļa izjūtu tiklab sabiedrības attiecību, kā arī atsevišķa 
indivīda intīmo jūtu jomā1” Šāds motīvs raksturīgs Latvijā 90. gados strauji 
ienākošajai postmodernajai realitātei, apliecinot jau iepriekš minēto – pirmās 
postmodernisma iezīmes latviešu teātrī parādās tieši O. Krodera iestudējumos.  

Nacionālo teātri O. Kroders vada līdz 1995. gadam, pēc tam iestudē izrādes 
Dailes teātrī, neatkarīgajā teātrī „Kabata”, Rīgas Krievu drāmas teātrī, 
Valmierā un Liepājā, bet Jaunajā Rīgas teātrī 90. gados darbojies arī kā aktieris. 
Rīgas periods atstājis vien dažas spožas kultūrzīmes Oļģerta Krodera radošajā 
biogrāfijā, kopumā teātra vēsturē paliekot kā režisora radošā pieklusuma periods. 
Spilgtāk iezīmējies Liepājas teātra deviņdesmitās gadadienas lieluzvedums „Pērs 
Gints” (1997), kur O. Krodera un Liepājas teātra aktieru atkalredzēšanās vainagojas ar 
spilgtu izrādi, kas ierakstīta Latvijas televīzijā un atzīta par vienu no „Zelta fonda” 
ierakstiem. Veiksmīgs ir Artūra Millera „Salemas raganas” iestudējums Nacionālajā 
teātrī (1995), arī Raiņa „Pūt, vējiņi!” uzvedums Dailes teātrī (1998), kas Latvijas 
Teātru skatē abi tikuši atzīti par gada labākajiem dramatiskajiem iestudējumiem. 
Atzīmējams ir arī 1997. gadā NT veidotais Jūdžina O’Nīla „Sēras piestāv Elektrai” 
iestudējums, kur kā Gada aktrise tiek nominēta Indra Roga Lavīnijas lomā. Kritiķu 
labvēlību izpelnās vairāki O. Krodera Rīgas perioda iestudējumi mazajās zālēs, kur 
atklājas režisora talants psiholoģiski smalka teātra radīšanā. Visu minēto 90. gadu 
iestudējumu izteiksme ir mazāk emocionāla, skarbāka, ironiskāka nekā O. Krodera 
70. un 80.  gadu daiļradē.  
2001. gadā O. Kroders atsāk strādāt Valmieras Drāmas teātrī. 21. gs. režisors radījis 
vairākus spilgtus iestudējumus, kurus novērtē kā teātra kritiķi, tā skatītāji. Iestudējumi 
cieši sasaucas ar 21. gs. aktualitātēm Latvijā un pasaulē, tomēr to vēstījums ir netiešs, 
zemtekstu, asociāciju un metaforu līmenī. Starp otrā Valmieras perioda izcilākajiem 
iestudējumiem ir arī  Šekspīra „Karalis Līrs” (2006) un jau ceturtais „Hamlets” 
(2008). Abos iestudējumos režisoru saista tas, kas notiek ar sabiedrību – gan tajos 
laikos, gan šodien. Režisora radošais mūžs iezīmē noteiktu cikliskumu, kas atbilst ne 
tikai viņa darbībai konkrētā teātrī, bet saistās arī ar dramaturģiskā materiāla izvēli. Ik 
pēc 12 -13 gadiem viņš iestudējis V. Šekspīra traģēdiju „Hamlets”, ik reizi citādi 
traktēdams tēlu savstarpējās attiecības un raksturus. „Hamlets” kļūst par O. Krodera 
laikmeta izjūtas izteicēju konkrētajā periodā. Konceptuālus saskarsmes punktus ar 
„Hamleta”  tēmām var saskatīt arī citos O. Krodera iestudētajos klasikas darbos, kuru 
nozīmi režisors vienmēr uzsvēris saistībā ar sabiedrības kopējo attīstības līmeni. 
  
                                                 
1 Čakare, Valda. …un „Kronis”. Latvijas jaunatne, 1990. gada 4. oktobrī. 
 
 
 
 



Avots: V. Lēvalde. Klasikas iestudējumi Oļģerta Krodera režijā: teksts un tā 
interpretācija. Promocijas darbs doktora grāda iegūšanai mākslas zinātnē, teātra 
teorijas un vēstures apakšnozarē. Rīga, 2016. 
 
Vēsma Lēvalde, 2016 



 
 
KRŪMIŅŠ Agris (dzim. Jelgavā skolotājas Maijas Krūmiņas un žurnālista un 
amatierteātra režisora Gunta Krūmiņa ģimenē) – režisors. 

Agra Krūmiņa darbība ir nozīmīga mūsdienu Latvijas amatierteātru kustībā: tā 
ir apjomīga, daudzveidīga un mākslinieciski kvalitatīva. Kopš 20. gs. 80. gadu 
sākuma iestudējis vairāk nekā 50 izrādes dažādos Latvijas dramatiskajos kolektīvos, 
veidojis dramatizējumus, scenogrāfiju un izrāžu muzikālo noformējumu, pildījis 
amatiermākslas eksperta pienākumus. 

A. K. iestudējis izrādes Jelgavas Ā. Alunāna Tautas teātrī, kopā ar Lolitu 
Truksni izveidojis Jelgavas Jauno teātri (1992), kopš 2001 strādā Ventspils teātrī, 
paralēli iestudējot izrādes arī citviet Latvijā. Viņa vadībā jaunā kvalitātē aktīvu 
darbību atsācis VEF Kultūras pils Tautas teātris (VEF Teātris). Savas darbības laikā 
vairākkārt piedalījies Latvijas Amatierteātru gada izrāžu skatēs, pārstāvējis Latvijas 
amatierteātra mākslu starptautiskos festivālos.  

Režisoru interesē mūsdienu pasaules pretrunīgums, aktuālu problēmu 
skatījums un cilvēka rīcības emocionāls atspoguļojums. A. K. režijas darbos ir gan 
tradicionāli risinājumi, gan jaunu formas un izteiksmes paņēmienu meklējumi 
(klaunādes, episkā teātra elementi, kustība un ritms kā centrālie vēstījuma nesēji u. 
tml.), bet vienmēr tās atklāj pamatīgu psiholoģisku darbu ar aktieriem. A. K. 
iestudējumus atzinīgi vērtējuši daudzi amatiermākslas skates eksperti (teātra mākslas 
pētnieki I. Vilkārse, B, Kalnačs, E. Tišheizere, režisori A. Matīsa, V. Lūriņš u.c.).  

Viens no A. K. režijas pamatprincipiem ir darbs ar augstvērtīgu literāro 
materiālu. Starp A. K. iestudējumiem ir gan latviešu un pasaules dramaturģijas 
klasikas, gan mūsdienu autoru darbi: A. Lindgrēna „Ronja – laupītāja meita” (1993), 
V. Šekspīrs „Sapnis vasaras naktī”(1995), „Stunda” (1996), „Zaglis” (1997), B. 
Brehts „Lielskungs Puntila un viņa kalps Mati" (1999), P. Putniņš „Labā tīrības 
sajūta" (2001), Ž. Anuijs „Vakariņas Senlisā” (2002), A. Strindberga „Jūlijas 
jaunkundze" (2004), L. Stumbres „Spalvas" (2007), J. Mišima “Garā nakts 1934” 
(2013), A. Kamī “Pārpratums”(2015). 

Ventspils teātrī A. K. vadībā tapušas izrādes: Ž. B. Moljērs „Tartifs" (2002), 
R. Blaumanis "Ugunī" (2003), L. Stumbre "Kinoamatieris" (2005), J. Fose „Vārds" 
(2006), E. Jonesko „Degunradzis” (2007), L. Stumbre „Laimīgā Blūmentāle” (2008), 
A. Zeibots „Liliju ezers” (2009), M. Zālīte „Dzīvais ūdens” (2010), M. Zīverts „Zaļā 
krūze” (2011), M. Zīverts „Kāds, kas slēpjas tumsā” („Cenzūra”, 2012), A. Čehovs 
„Kaija” (2013), M. Makdona “Vienrocis no Spokānas” (2016) u.c. 
 
Sasniegumi 

- amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde 2008” laureāts – L. Stumbre 
„Laimīgā Blūmentāle" 

- amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde 1999” laureāts – B. Brehts 
„Lielskungs Puntila un viņa kalps Mati"  



- amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde” finālam izvirzītās izrādes:  
2014 – J. Mišima “Garā nakts 1934” (VEF teātris) 
2014 – A. Strindbergs “Jūlijas jaunkundze” (Ventspils teātris) 
2013 – A. Čehovs „Kaija” 
2012 – M. Zīverts „Kāds, kas slēpjas tumsā” 
2011 – M. Zīverts „Zaļā krūze” 
2010 – M. Zālīte „Dzīvais ūdens” (pārstāvējusi Latvijas amatierteātrus gan X 
Starptautiskajā amatierteātru forumā „AIDAS 2011” Lietuvā, gan „VII NEATA 
festivālā 2012” Dānijā) 
2007 – E. Jonesko „Degunradzis”  
2003 – R. Blaumanis „Ugunī” (pēc noveles „Purva bridējs” motīviem)  
2001 –M. Fulstops „Vai tev tas neliekas dīvaini, Rodžer?” (Jelgavas Spīdolas 
ģimnāzijas teātris) 
 
Literatūra 
Grīnbergs, Uldis. Teātris Ventspilī gadu un laikmetu griežos. Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2014. 
Veilands, Uldis. Agris Krūmiņš ar nesen atjaunoto VEF teātri Jelgavā rādīs Albēra Kamī lugu 
“Pārpratums”. Zemgales Ziņas. 2016. gada 17. marts. Pieejams: http://www.zz.lv/kultura-un-
izklaide/teatri/agris-krumins-ar-nesen-atjaunoto-vef-teatri-jelgava-radis-albera-kami-lugu-parpratums-
21375217 
Foto: publicitātes (Fotogrāfs Raitis Puriņš). 

 
Sandra Okuņeva 

2016 
 

 
 
 

 
 
LŪRIŅA-STELMAKERE Marita (dzim. Pumpure 1956. 01. I Liepājā, strādnieku 
Elitas un Helmuta Pumpura ģimenē) – aktrise, folkloras kopas “Atštaukas” dalībniece, 
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra teātra metodiķe, amatierteātra režisore. 

Bijusi precējusies ar režisoru Valdi Lūriņu. Meita – Nacionālā teātra aktrise 
Dita Lūriņa-Egliena. Dzīvesbiedrs – Liepājas teātra aktieris Uldis Stelmakers (1959–
2014).  



Absolvējusi Liepājas 5. vidusskolu (1974), Liepājas teātra 2. studiju, kas 
organizēta kā Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas eksperimentālā klase (1977). No 
1977 – Liepājas teātra aktrise. „Mazīni aktrises tips, kurā netrūkst ne gaiša humora, ne 
smeldzes, ne traģisma. Par to liecina viņas līdzšinējās nospēlētās lomas, sākot no 
Punktiņas līdz kamēliju dāmai – Margaritai Gotjē.” (V. Lūriņš) Atbilstoši trauslajam 
ārējam veidolam M. L.-S. bieži spēlējusi meiteņu un zēnu lomas, tomēr aktrises spēles 
lauks ir daudz plašāks: „.. atšķirīgus raksturus iedzīvinājusi dažāda žanra 
iestudējumos.” (E. Tišheizere) 

Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī: Roze – A. de Sent-Ekzipērī „Mazais 
princis” (1977), Amēlija – F. Garsijas – Lorkas „Bernardas Albas māja”, Žavote – T. 
Gabes „Pelnrušķīte” (1978), Salvatore – T. Viljamsa „Tetovētā roze” (1980), Maira – 
G. Priedes „Udmurtijas vijolīte” (1981), Ferija – Dž. K. Džeroma „Mis Hobsa” 
(1982), Annele – R. Blaumaņa „Trīnes grēki”, Ella – A. Volkova „Smaragda pilsētas 
burvis” (1983), Ieviņa – R. Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos” (1984), Punktiņa – 
Ē. Kestnera „Punktiņa un Antons” Margarita Gotjē – A. Dimā „Kamēliju dāma” 
(1985), Pārsliņa – N. Nosova „Nezinīša un viņa draugu piedzīvojumi” (1986), 
Melānija – M. Mičelas „Vējiem līdzi” (1987), Luīze – T. Gverras, L. Laksas 
„Atļaujiet ienākt!”, Paija – A. Brigaderes „Maija un Paija” (1989), Snorkes 
jaunkundze – T. Jansones „Trollīša Mumina lielais ceļojums” (1991), Rozālija – J. 
Žukovas, M. Astrahanas „Pifa piedzīvojumi” (1993), Abigaila – M. Zīverta 
„Likteņputns Kurpurrū” (1996), Marīte – B.M. Ringas „Peiks”, Anita – T. Dorsta 
„Paula kungs” (1998), reklāmas meitene –M. Zālītes, J. Lūsēna “Kaupēn, mans 
mīļais!”, Žurka – N. Klētnieka „Buratīno piedzīvojumi” (1999), Ķērsta – J. Janševska 
„Precību viesulis” (2000), Kācis – R. Blaumaņa, Ā. Alunāna „Lai sasaucamies, lai 
dziedam!”, Ženevjeva – E. Zolā „Dāmu paradīze” (2001), Putrāniete – R. Blaumaņa 
„Salna pavasarī” (2002), Poges kundze – Ē. Kestnera „Punktiņa un Antons” (2003), 
Agate – D. Romanovičas „Pifa jaunie piedzīvojumi” (2004), Mušķērāja – A. L. 
Kopita „Skapī māte tēvu kar, ak, tēvs, nabaga tēvs, viņš vairs nenāks šovakar” (2005), 
Karaliene – T. Gabes „Kristāla kurpīte”, Guvernante – E. T. A. Hofmaņa 
„Riekstkodis un peļu karalis” (2006), Māte – K. Briknera „Sarkangalvīte un Vilks” 
(2007), Melānija – L. Stumbres „Pāris – nepāris” (2008), Brālīša Trusīša sieva – pēc 
afrikāņu tautu pasaku motīviem „Kā Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu” (2009), 
Valentīna – P. Rozīša „Ceplis”(2010). Vēl mācību laikā trauslas meitenes – 
skolnieces tēls atveidots arī kino, režisora O. Dunkera filmā „Cāļus skaita rudenī” 
(1973). 

No 1982 vada Liepājas Bērnu un jaunatnes centra teātra studiju “Karlsona 
bagāža”, kur strādā ar dažāda vecuma bērniem, mācot aktierspēles pamatus un 
pilnveidojot viņu personības un spējas. Režisores M. L. iestudētās izrādes vairākkārt 
guvušas panākumus bērnu un jauniešu teātru skatēs “Vējlukturis” un izvirzītas dalībai 
novada un valsts skatēs. Kolektīvs “Karlsona bagāža” ir viens no skolēnu teātru 
līderiem pilsētā un Latvijas skolu teātru festivāla „Kustības turpinājums” 
dalībniekiem. M. L. bijusi režisore arī Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas 
vācu teātra kopai (1997–2009).  

 
 



  
1. attēls. Režisore M. Lūriņa-Stelmakere darbā ar jaunajiem aktieriem LBJC teātra 
studijā „Karlsona bagāža”. 
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JĀNIS MAKOVSKIS (1953. g. 25. jūlijs–2016. g. 28. jūlijs) 

 

 



 
Foto: irliepaja.lv 

 
Aktieris Liepājas teātrī no 1974. gada līdz 1992. gadam. 
 
Izglītība:  
Tautas kinoaktieru studija (TKS), Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultāte 
(brīvklausītājs), Liepājas teātra II studija 
 
Jānis Makovskis par darbu teātrī: 
„Tas ir smagi, lai ko teiktu. Lai smejas, lai saka, ka tam jābūt viegli, ka jābūt 
profesionālam, sekundē jāieiet, sekundē jāiziet, ka tās ir tikai profesionālas darbības, 
psihofizika…Muļķības! Nu nav tā un nevar būt tā! Ja es pēc „Hamleta” divus trīs kilo 
nometu...Tas ir sevis dedzināšanas process, kas oglēs iesākas un oglēs izbeidzas.”  
 
„Ja aktieris, vai visi aktieri kopā, paņem zāli – tā ir hipnoze, totāla hipnoze! Ja viņš 
var to izdarīt, tad vienalga – lai viņš uz skatuves raud, lai smejas, lai domā, vai vēl 
kaut ko – tad tas ir noticis. Ja nevar – tad tas nav un viss. 
(Intervijā V. Lēvaldei 2016. gada 24. februārī) 
 
Kritika par Jāni Makovski: 
Par „Hamletu”: „[..] pārsteidza titullomas tēlotāja J. Makovska darbs. Aktieris [..] 
sasniedza tādu domas koncentrētību un izteiksmes lakonismu, kas tālu pārspēj 
iepriekš viesizrādēs Rīgā skatīto.” (B. Kalnačs. Sezonas nogrieznis mūžības taisnē. 
Karogs, 1985. gada 1. decembrī) 
 
Par „Poēma par pienu”: „Makovskis met Ziedoņa rindas skatītājos kā 
tādu izaicinājumu, un nu, vairs ne tikai pienu dzerot, skatītājs piedalās uzvedumā. 
Urda doma, urda jauno aktieru māka dzeju, sevī pārstrādājot, skatītājam atdot.” 
(M. Grēviņš. Teātra sezonu noslēdzot. Karogs, 1980. gada 1. septembrī)   
 
Radošā biogrāfija: 

1974. gada rudenī Jānis Makovskis tiek pieņemts par Liepājas teātra 
palīgsastāva aktieri. pirmā loma – režisore Antonija Apele iestudē amerikāņu autora 
Ričarda Neša lugu „Lietus pārdevējs”, kur Džimu – vienu no fermera dēliem – uztic 
Makovskim. Kritiķi viņu pamana – jau skates izrādes apspriešanā Gaida Barisone 
nosauc Makovska sniegumu par visspilgtāko, arī citi vērtētāji piemin jauno aktieri. 
Seko lomas A. Vampilova lugā „Vecākais dēls” (1975) un A. Kuterņicka „Ak, šie 
vecāki!” (1975), filmēšanās Rīgas kinostudijas filmā „Šīs bīstamās balkona durvis”. 
Taču īpaši veiksmīgs ir Jāņa Makovska Trufaldino Annas Eižvertiņas iestudētajā 
K. Goldoni komēdijā „Divu kungu kalps” (1976), lai arī viņš, iespējams, tobrīd ir 
jaunākais Trufaldino tēlotājs pasaulē. Ar šo lomu viņš kļūst par Vissavienības jauno 
aktieru skates laureātu. Teātra galvenais režisors Olģerts Kroders novērtē jaunā 
aktiera organiku un ārkārtīgi plašo emocionālo amplitūdu. Lai arī kritika vēlāk slavē 
J. Makovski par Pekša lomu Krodera aizraujošajā iestudējumā bērniem 
„Sarkangalvīte un vilks” (1979) un Kaja lomu Valda Aivara mūziklā „Sniega 
karaliene” (1980) ar Olafa Gūtmaņa dziesmu tekstiem, viņam uz skatuves tomēr lemts 
traģiskā varoņa sevis dedzināšanas ceļš.  



 
Jānis Makovskis – Raskoļņikovs (1977) O. Krodera iestudējumā „Noziegums 

un sods” pēc F. Dostojevska romāna. Egona Zīverta fotoreprodukcija 
 
1976. /77. gada sezonas sākumā J. Makovskis tiek apstiprināts Raskoļņikova 

lomai Krodera veidotajā F. Dostojevska romāna „Noziegums un sods” skatuves 
versijā. Darbība ir koncentrēta Raskoļņikova līnijā, kuru Silvija Radzobe recenzijā 
nodēvē par „grēkus nožēlojošu Hamletu”. Dostojevska romāna pārcēlums skatuvei 
izvirza tēzi, ka vardarbīga sabiedrība neizbēgami rada vardarbīgus varoņus. Jo garīgi 
attīstītāks ir šis varonis, jo lielāka ir viņa cilvēciskā traģēdija. Šis motīvs ietverts arī 
Šekspīra traģēdijas „Hamlets” Krodera iestudējumā 1984. gadā, un par likumsakarīgu 
vēlāk kļūs režisora izvēle Hamleta lomu uzticēt Jānim Makovskim. 1979. gada 
septembrī teātra mākslinieciskā padome apstiprina lomu sadali Viktora Igo 
romantiskajai lugai „Ernani” jeb „Kastīliešu gods”, kur galvenos mīlētājus spēlē Indra 
Briķe un Juris Bartkevičs, bet Jānim tiek valdnieka – dona Karlosa loma. Kroders 
pieņemšanas izrādē nosauc iestudējuma mērķi: „[..] lai ar teātra mākslinieciskajiem 
līdzekļiem atbildētu uz emocionālo devalvāciju, kas patlaban vērojama visā pasaulē.”  
Aktieru trijotne šo emocionālo deficītu kompensē ar neticamu jaudu. Par 
hrestomātisku kļūst dona Karlosa teksts: „Slavas vairotāji, cik jūs pret zeltu visi esat 
vāji!”, tāpat arī viņa frāze, piekāpjoties Ernani un donjas Sol mīlestībai: „Tu būsi 
laimīgs, bet es – imperators…”  

 J. Makovskis iemēģinājis roku arī režijā – jauno aktieru izpildījumā top 
Imanta Ziedoņa „Poēma par pienu” (1980). 1983. gadā J. Makovskis spēlē titulvaroni 
Z. Lāgerlēvas „Gestā Berlingā” O. Krodera režijā. 1984. gadā pirmizrādi piedzīvo 



V. Šekspīra „Hamlets” O. Krodera režijā, un J. Makovskis ir viens no dublantiem 
Hamleta lomā (otrs ir Juris Bartkevičs). Iestudējums tiek izvirzīts starptautiskajam 
Šekspīra festivālam Armēnijas galvaspilsētā Erevānā, kur to augstu novērtē, izceļot 
liepājniekus pat starp tādiem „grandiem” kā Vahtangova Maskavas Akadēmiskais 
drāmas teātris un Akadēmiskais Mazais teātris. Iegūta arī laureāta balva – milzīga 
kristāla vāze. Publikā brīžiem valda tāds klusums, ka varētu dzirdēt adatu nokrītam. 
Kritiķi par J. Makovski saka, ka viņš apbur ar jūtīgumu.  
 

 
 

Jānis Makovskis – Hamlets (1984). Egona Zīverta fotoreprodukcija 
 
Skatītāji uzgavilē arī J. Makovska Antonam V. Lūriņa iestudētajā „Punktiņa 

un Antons” (1985), kritika atzīmē Gastonu Rjē „Kamēliju dāmā” (1985).  
 



 
Jānis Makovskis – Gesta Berlings (1983). Egona Zīverta fotoreprodukcija 

 
1989. gads Jānim nes divas spilgtas lomas – Džigu M. Zīverta „Ākstā” un 

pulkvedi Vācieti „Psihiskajā uzbrukumā”, ko pēc Čaka dzejas motīviem un 
dokumentāliem faktiem iestudējis Juris Rijnieks, bet adaptējis skatuvei Uldis 
Ašmanis. S. Radzobe raksta, ka aktieris Piņķu baznīcas sprediķa laikā izdara „gandrīz 
vai neiespējamo”, raksturojot plašo emociju gammu un nolasāmo zemtekstu. 
J. Makovska pēdējā nozīmīgā loma teātrī ir Leofrolds Brempelis A. Eglīša komēdijā 
„Par purna tiesu” (1990), par kuru Anda Burtniece raksta, ka aktiera cilvēciskā 
pievilcība šajā lomā atplaukst pilnā mērā. 1992. gada vasarā Jānis Makovskis cieš 
negadījumā un paliek līdz mūža galam ratiņkrēslā. 
 
Avots: Latvijas Valsts arhīva Liepājas Zonālā arhīva materiāli, privātais arhīvs, 
intervijas 
 

Vēsma Lēvalde, 2016  
 
 
 
 
 



 
 
MATUTE Ildze (dzim. Pola 1978. 25. VI Aizputē bibliotēkas darbinieces Elitas Polas 
un elektriķa Induļa Pola ģimenē) – Liepājas Metalurgu Tautas teātra aktrise.  
Prec. Vīrs – Māris Matutis, celtnieks. 

Vidējo izglītību ieguvusi Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas Mācību un 
zinātniski tehniskajā kompleksā (1993–1997), studējusi Rīgas Tehniskās Universitātes 
Inženierekonomikas fakultātē (1998–2002), kur iegūta ekonomista specialitāte.  

Strādājusi Rīgā par projektu finansisti A/S „BKD” (1999 –2000), finanšu 
direktori SIA „Vides Inženieri” (2000 –2004), līgumu un budžetu nodaļas vadītāju 
SIA „MFS” (2004–2005). No 2005 ir finanšu direktore SIA „Vides Konsultantu 
Aģentūra”. No 2010 dzīvo un strādā Liepājā. 

Amatierteātrī darbojas kopš 1986. Pirmās lomas Liepājas Metalurgu Tautas 
teātrī: Matīsiņš R. Blaumaņa „Salna pavasarī” (1986), Eijolfiņš H. Ibsena „Eijolfiņš” 
(1988). Darbojoties Metalurgu Tautas teātra studijā, piedalījusies izrādēs I. Ziedoņa 
„Blēņas un pasakas” (1985), M. Čaklā „Ķocis” (1985), E. Rostāna „Šanteklērs” 
(1987). Režisores D. Kandevicas iestudējumos atveidojusi savas nozīmīgākās lomas 
LMTT: Ilze R. Blaumaņa „Dancis pa trim” (1996), Marija A. Galas „Ēdenes zaļie 
lauki” (1997), Baiba, Anda Raiņa „Pūt, vējiņi!” (2011), Matilde R. Blaumaņa 
„Pazudušais dēls” (2013). 
 
 
Foto: no I.Matutes personīgā arhīva 

Sandra Okuņeva 
2016 

 
 
 
 
 



 
 
OSE Agnese* (dzim. 1939. 26. VI Rīgā grāmatvedes Zentas un tautsaimnieka Artūra 
Ošu ģimenē) – aktrise, režisore. 
Absolvējusi Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskolu (1959), mācījusies Rīgas 
Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma režijas nodaļā (1959–1961), Maskavas A. 
Lunačarska Valsts teātra institūtā neklātienē ieguvusi dramatiskā teātra un kino 
aktrises kvalifikāciju (1963–1966). 
Bijusi leļļu aktrise Valsts Liepājas Muzikāli dramatiskajā teātrī (1962 –1967), aktrise 
Valsts Liepājas teātrī (1967–1979), leļļu teātra pulciņa vadītāja skolēnu kultūras namā 
„Vaduguns” (1970–1985 un 1995–1996), Liepājas Tautas teātra režisore (1978–
1995), Liepājas pilsētas leļļu teātra režisore (1990), „Leļļu teātris ceļasomā” aktrise 
un režisore (1992–1994), Liepājas Jauniešu dienas aprūpes un rehabilitācijas centra 
teātra mākslas skolotāja (2001–2002). No 1997 vada personības pilnveides 
nodarbības, ir runas un teātra mākslas pedagoģe.  
No 1967 – Latvijas Teātra darbinieku savienības biedre. 
Liepājas teātrī nospēlējusi vairāk nekā 30 lomas. Nozīmīgākās: Auce R. Blaumaņa 
„No saldenās pudeles”(1968), Elīna, Auce R. Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos” 
(1967–1978), Antigone Ž. Anuija „Antigone” (1969), Anni T. Pakalas „Koku 
pludinātāji” (1971), Kolumbīne Goldoni „Melis”(1969), Gurviča B. Vasiļjeva „Bet 
rītausmas šeit klusas…” (….), Nansija M. Tvena, I. Kalniņa „Princis un ubaga zēns” 
(1971), Irisa P. Putniņa „Šis dievišķais tuk-tuk” (1974). Sagatavojusi vairākas radošo 
darbu programmas – Andersena pasakas (1973), Ā. Elksnes dzeja (…) u.c. 
Ir leļļu lugu un grāmatas „Leģendārā Austra” (2011) – dziesminieces A. Pumpures 
portretējuma autore. 
Liepājas Tautas teātrī iestudējusi A. Kristi „Peļu slazds” (1979), Ž. Anuija „Antigone” 
(1980), V. Vīgantes „Palmas zaļo vienmēr” (1981), A. Safronova „Miljons par 
smaidu” (1983), E. Braginska „Istaba vientuļam vīrietim” (1984), R. Fraermaņa 
„Krūmu suns Dingo jeb Stāsts par pirmo mīlestību” (1986/7), A. Brigaderes „Sievu 
kari ar Belcebulu” (1987), A. Ridlejs „Spoku vilciens” (1988), M. Zīverta „Ķīnas 
vāze” (1989), P. Putniņa „Klostera stallis” (1990), M. B. Mariljē „Dārgā mīla” (1990), 
N. Vētra-Muižniece „Rikšiem laidu kumeliņu” (1991), L. Stumbres „Roze” (1992), 
M. Zālītes „Pasaka par laimes kreklu” (1993), A. Tolstoja „Buratino piedzīvojumi” 
(1993). Vadījusi Liepājas Tautas teātra studiju. Izrāžu iestudējumos par svarīgāko 
uzskata pārdomu rosināšanu ar emociju starpniecību. Tuvs režisora V. Zvaigznes 
darba stils, piemērs, paraugs. 
 
Atzinības 
2004 – Liepājas pilsētas Domes Pateicība par ieguldījumu amatiermākslas 
popularizēšanā un ilggadīgu darbu, atzīmējot Tautas teātra 50 gadu jubileju 
 



 
1. attēls. Izrādes A. Kristi „Peļu slazds” ansamblis. No kreisās: sēž A. Gūtmane, A. 
Ose, A. Kreinats, stāv V. Lūks, L. Leja, S. Lāce, B. Lūka, G. Kazāks. 
 
 

 
2. attēls. A. Ose (sēž otrā no labās puses) kopā ar Liepājas tautas teātra kolektīvu 
ilggadējās dalībnieces Annas Gūtmanes 80 gadu jubilejā. 
 



 
3. attēls. Izrādes L. Stumbres „Roze” mēģinājumā. No kreisās: A. Bergmanis, A. Ose, 
A. Lācis, S. Okuņeva, B. Lūka. 
 

 
4. attēls. Iepazīstināšana ar Liepājas tautas teātra izrādi A. Tolstoja „Buratino 
piedzīvojumi” Tautas teātru salidojumā Rēzeknē. 
 
Foto no Liepājas Tautas teātra un A. Oses personīgā arhīva. 
 
* Materiāls tiek precizēts 

Sandra Okuņeva 
2016 

 
 



 

 
 
OZOLIŅA Sinilga (dzim. Endole 1962. 07. IV) Liepājā Zigrīdas Reķes un Jāņa 
Endola ģimenē) – Liepājas Metalurgu Tautas teātra aktrise. 
 Prec. Vīrs Aigars Ozoliņš, pirmais vīrs (1981–2001) Ainārs Pūpols, LMTT 
dalībnieks, mūziķis. Mācījusies Liepājas 5. vidusskolā (1969-1980), Liepājas 
Pedagoģiskajā institūtā ieguvusi latviešu valodas un literatūras skolotājas kvalifikāciju 
(1980–1984), Juridiskajā koledžā jurista palīga diplomu (2006–2008). 
Strādājusi Liepājas rajona Skolēnu interešu centrā (bij. Pionieru namā) par metodiķi 
(1984–1992), SIA VELO un VELO-2 par pārdevēju (1992-2000), Zemessardzes 44. 
Kājnieku bataljonā par personāla speciālisti (2000 – 2014), pašreiz strādā Liepājas 
reģionālajā slimnīcā.  
Amatierteātrī darbojas no 1978: Liepājas Metalurgu kultūras pils bērnu dramatiskajā 
kolektīvā, pēc tam LMTT Jauniešu studijā, no 1983 – LMTT dalībniece. Piedalījusies 
režisoru D. Kandevicas, P. Vīksnes, G. Kristvalda iestudējumos. Pirmās lomas – 
Solveiga Ā. Elksnes, J. Grota „Vēstules tālajai zvaigznei” (1980), Margita A. Dripes 
„Tā tas varētu būt” (1981), Meitene I. Ziedoņa „Kurzemīte” (1982), Fransuāza 
M. Karnē „Krāpnieki” (1983).  
Nozīmīgākās lomas LMTT: Anita G. Priedes „Trīspadsmitā” (1984), Liena J. Vanaga, 
R. Blaumaņa „Salna pavasarī” (1986), Paipala, Fazānvista E. Rostāna „Šanteklērs” 
(1988), Klūgu Ludmila A. Upīša „Ziņģu Ješkas uzvara” (1990), Meita, Velniņš 
R. Blaumaņa „Velniņi” (1991), līgava Vida A. Heinga „Līgavaiņi” (1995), mazā 
Raganiņa O. Preislera „Mazā raganiņa” (1998), Laime, Teicēja K. Skalbes „Pasaka 
par vērdiņu” (2005), Felicita Eihenberga Ozolkalna A. Eglīša „Karmen, Karmen!” 
(2010), Orta Raiņa „Pūt, vējiņi!” (2011), Aža R. Blaumaņa „Pazudušais dēls” (2013), 
Veronika uzvedumā pēc M. Svīres un J. Streiča filmas „ Limuzīns Jāņu nakts krāsā” 
motīviem (2014). 
 
 
 



 
1. attēls. Kopā ar Aigaru Kārkliņu izrādē „Karmen, Karmen!” (2010). 

 

 
2. attēls. Orta Raiņa „Pūt, vējiņi!” (2011). Fotogrāfs Edgars Pohevičs. 
 



 
3. attēls. Ažas lomā izrādē „Pazudušais dēls” (2013). 
 
Foto no Sinilgas Ozoliņas personīgā arhīva. 

 Sandra Okuņeva 
2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
VENTSPILS TEĀTRIS * 
Ventspils Tautas teātris (Ventspils teātris, VT) ir viens no specīgākajiem Latvijas 
amatierteātriem. 

No 2001 galvenais režisors ir Agris Krūmiņš, kas amatieru kolektīva mainīgo 
darbību salīdzina ar plūstošām smiltīm “.., kurās atrodami dzintara graudiņi, kas 
noturas kādu laiku un skaisti mirdz…” 

VT trupa ir atvērta un dinamiska, tajā darbojas aptuveni 30 dalībnieku, tiek 
veidots saliedēts ansamblis, lai sasniegtu vienotu mērķi, tomēr veicināta savstarpēja 



konkurence. Režisors A. K. iegulda lielu darbu katra aktiera individuālajā izaugsmē. 
VT teātra kodolu veido ilggadējie dalībnieki, tomēr īpaša uzmanība tiek veltīta jaunu 
dalībnieku piesaistei un aktieru sagatavošanai. 

VT darbība sākusies 1945. gadā, tomēr teātra spēlēšanai Ventspilī ir vairāk 
nekā 100 gadu ilga vēsture, kas izveidojusi spēcīgas tradīcijas un augstas prasības. 
Liela nozīme VT attīstībā ir režisoriem Veltai Kugrēnai (aktrises Lāsmas Kugrēnas 
māte, dzim. Ūdre (1918–2007), Uldim Grīnbergam u.c.  

VT strādā regulāri, katru gadu tiek sagatavots viens iestudējums, kura pamatā 
ir augstvērtīgs dramaturģiskais materiāls (A. Čehovs “Kaija”, Ž. B. Moljērs “Tartifs”, 
R. Blaumanis “Ugunī”, V. Šekspīrs “Sapnis vasaras naktī” u.c.). Bieži tiek iestudētas 
latviešu autoru lugas (L.Stumbre, M. Zīverts u.c.). 

Daudzas izrādes ir gan skatītāju, gan ekspertu atzinīgi novērtētas. 
VT aktīvā repertuāra izrādes: M. Zālīte "Dzīvais ūdens" (2010), M. Zīverts 

"Zaļā krūze" (2011), M. Zīverts "Kāds, kas slēpjas tumsā"/ "Cenzūra" (2012), 
A. Čehovs "Kaija" (2014). 

 

 
1. attēls. Skats no izrādes “Kāds, kas slēpjas tumsā” (2012) A. Krūmiņa režija.  
 

 
2. attēls. Skats no izrādes A. Strindbergs “Jūlijas jaunkundze” (2014), A. Krūmiņa 
režija. Publicitātes foto. Fotogrāfs Juris Presņikovs. 
 
Literatūra 
Grīnbergs, Uldis. Teātris Ventspilī gadu un laikmetu griežos. Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2014. 



A. Krūmiņš: „Ventspils teātra aktieri ir kā dzintara gabaliņi smiltīs”. ManaVentspils.lv 2010. 2. dec. 
http://www.manaventspils.lv/lv/news/article/17463/ 
 
Foto: publicitātes foto (http://kulturascentrs.ventspils.lv/lv/amatiermaksla/ventspils-
teatris un http://www.ventspils.lv/lat/izklaide_kultura/71901-ventspils-teatrim-jauna-
izrade-julijas-jaunkundze) 
 
*Materiāls tiks papildināts 

Sandra Okuņeva 
2016 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
VĪKSNA Gints (dzim. 1966. 3. X Liepājā Brigitas un Harija Vīksnu ģimenē) – 
Liepājas Tautas teātra aktieris. 
Absolvējis Liepājas Raiņa 6. vidusskolu (1984), studējis Rīgas Tehniskajā 
universitātē (1984–1992), ieguvis autoceļu inženiera kvalifikāciju. Strādājis par 
galveno inženieri pašvaldības uzņēmumā „Spāre” (1992 –1994), ražošanas vadītāju 
a/s „UPB” ražotnē „Aile” (1994–2007), projektu vadītāju SIA „Arhitekta G. Vīksnas 
birojs” (2007–2010), no 2010 – tehniskās daļas vadītājs SIA „Liepājas namu 
apsaimniekotājs”. 
Tautas teātrī darbojies kopš 1981, bijis LTT studijas dalībnieks. Pirmās lomas – Uldis 
V. Vīgantes „Palmas zaļo vienmēr” (1982), studentu vienības vecākais G. Priedes 
„Normunda meitene” (1983). Spēlējis dažādas lomas A. Oses, V. Pētersones, 
H. Ulmaņa, I. Kalnarājas u.c. režisoru iestudējumos, piedalījies LTT dzejas 
uzvedumos „Vēl es varu!”, „Es dzīvoju starp ezeru un jūru” u.c. un dažādās 
koncertprogrammās. Ir viens no LTT muzikālo izrāžu balstiem, atbildīgs un precīzs 
lomu atveidē un izrāžu nodrošināšanā.  
Nozīmīgākās lomas: Pjero, runcis Bazilio A. Tolstoja „Buratino piedzīvojumi” 
(1994), Pēteris R. Blaumaņa „Zagļi” (1995), Džordžs V. Delmāres „Atbrīvo vietu 
rītdienai!”(2005), Džefs Dž. Patrika „Dīvainā misis Sevidža” (2008), Brencis 
R. Blaumaņa „Trīnes grēki” (2010), Vēju puisis dziesmu spēlē pēc R. Blaumaņa 
darbu motīviem „Īsa pamācība mīlēšanā” (2012), Lazdiņu tēvs J. Jaunsudrabiņa „Jo 
pliks, jo traks” (2013 kopā ar Liepājas Jauniešu teātra studiju), Čārlzs T. Vaildera 
“Ilgās Ziemassvētku pusdienas” (2014). 
 
Apbalvojumi un atzinības amatierteātrī 



2014 – Liepājas pilsētas Domes Pateicība par ilggadīgu un radošu darbu Tautas teātra 
60 gadu jubilejā 
2011 – Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra Diploms Latvijas 
amatierteātru iestudējumu GADA IZZRĀDE 2010 Kurzemes reģiona skatē par 
veiksmīgu Brenča lomas atveidojumu R. Blaumaņa „Trīnes grēki” 

 
1. attēls. Gints Vīksna – Brencis, Sandra Okuņeva – Trīne R.Blaumaņa “Trīnes grēki” 
I. Kalnarājas režijā. 

 
 

 
2. attēls. Gints Vīksna (centrā ar ģitāru) O. Gūtmaņa dzejas uzvedumā “Es dzīvoju 
starp ezeru un jūru” I. Kalnarājas režijā. Publicitātes foto. Fotogrāfs Modris Helds. 

 
Foto no Tautas teātra un G. Vīksnas personīgā arhīva, publicitātes foto. 
 

Sandra Okuņeva 
2016 

 


