
Indra Briķe – (dzimusi 1957. 29. XII Durbē) – aktrise. 
Mācījusies Durbes vidusskolā, Liepājas 1. vidusskolā. Paralēli vidusskolai 

1977. gadā beigusi Liepājas teātra II aktieru studiju (kursa vadītāji – Antonija Apele 
un Oļģerts Kroders). No 1977. gada līdz 1992. gadam strādājusi Liepājas teātrī. 
Spēlējusi arī Jaunajā Rīgas teātrī, no 1993. gada – Dailes teātra aktrise. 

 

Indra Briķe – Larisa Aleksandra Ostrovska lugas „Līgava bez pūra”iestudējumā Oļģerta Krodera režijā 
1982. g. 

Lomas Liepājas teātrī: 
Stella Kempbela Dž. Kiltija „Mīļais melis” (rež. O. Kroders, 2000). Elvīra M. 

Friša „Santakrusa” (rež. H. Laukšteins, 1995), Annija (F. Molnāra "Spēle pilī", rež. J. 
Rijnieks, 1992), Valentīna (F. Sagānas "Valentīnas ceriņkrāsas kleita", rež. I. Burāns, 
1992), Titānija (V. Šekspīra "Sapnis vasaras naktī", rež. J. Rijnieks, 1992), Mimi (V. 
Grēviņa "Gaisa grābekļi", rež. J. Rijnieks, 1991), Jūlika (M. Friša "Štillers", rež. J. 



Rijnieks, 1991), Orseta (K. Goldoni "Kjodžas skandāls", rež. H. Laukšteins, 1990), 
Lora (A. Kristi, R. Tomā "Negaisa nakts noslēpums", rež. P. Vīksne, 1990), Maija (A. 
Brigaderes "Maija un Paija", rež. H. Ulmanis, 1989), Henrijs Kendels (M. Zīverta 
"Āksts", rež. O. Kroders, 1989), Žoanna Modū (Ē. M. Remarka "Triumfa arka", rež. 
O. Kroders, 1988), Anna (A. Upīša "Zaļā zeme", rež. O. Kroders, 1987), Erna 
Riekstiņa (E. Vulfa "Meli", rež. O. Kroders, 1987), Skārleta O'Hara (M. Mičelas 
"Vējiem līdzi", rež. O. Kroders, 1987), Ņina Zarečnaja (A. Čehova "Kaija", rež. 
O.Kroders, 1987), Margarita Gotjē (A. Dimā (dēla) "Kamēliju dāma", rež. O. 
Kroders, 1985), Marga (A. Kasonas "Trešais vārds", rež. I. Elerts, 1985), Aija (J. 
Jaunsudrabiņa "Aija", rež. O. Kroders, 1985), Ņila Sņižko (A. Salinska 
"Bundzeniece", rež. O. Kroders, 1984), Auce (R. Blaumaņa "Skroderdienas 
Silmačos", rež. V. Zandbergs, 1984), Ķurzēnu Lilija (V. Lāča „Zītaru dzimta", rež. O. 
Kroders, 1984), Pirmais aktieris (V. Šekspīra "Hamlets", rež. O. Kroders, 1984), 
Korija Beretere (N. Saimona "Basām kājām pa parku", rež. H. Ulmanis, 1983), Randa 
Grabovska (J. Lūša "Ko tur liegties, nav vērts", rež. O. Kroders, 1983), Žubaržata (M. 
Karima "Nakts, kad aptumsa mēness", rež. O. Kroders, 1982), Larisa Dmitrijevna 
(A.Ostrovska "Līgava bez pūra", rež. O.Kroders, 1982), Mirdza (Aspazijas 
"Vaidelote", rež. O. Kroders, 1981), Madlēna (Ž. Kokto "Nejaukie vecāki", rež. O. 
Kroders, 1981), Ineta (V. Lāma "Trase", rež. N.Klētnieks, 1981), Hermione, Perita 
(V.Šekspīra "Ziemas pasaka", rež. O.Kroders, 1980), Kita (E. Ansona "Dažus 
sērkociņus Gaujā kaisīja...", rež. Ā. Geikins, 1980), Kora Miltone (E. Vollesa "Kurš ir 
vilkatis?", rež. U. Brikmanis, 1980), Donja Sol de Silva (V. Igo "Kastīliešu gods", rež. 
O. Kroders, 1979), Imodžina (D. Golsvertija "Forsaitu teika", rež. O. Kroders, 1979), 
Pelnrušķīte (T. Gabes "Pelnrušķīte", rež. K. Austruma, 1978), Artūrs (Z. Skujiņa 
"Sveiks, mīļais Blaumani!", rež. O. Kroders, 1978), Adela (F. G. Lorkas "Bernardas 
Albas māja", rež. O. Kroders, 1978), Spīdola (Raiņa "Uguns un nakts", rež. O. 
Kroders, 1977), Ludmila (M. Gorkija "Vasa Žeļeznova", rež. O. Kroders, 1977), Soņa 
Marmeladova (F. Dostojevska "Noziegums un sods", rež. O. Kroders, 1977), 
Skolniece, reklāmas skaistule (M. Larni "Ceturtais skriemelis jeb Blēdis pret paša 
gribu”, rež. K. Mārsons, 1977). 
Lomas Jaunajā Rīgas teātrī: 

Māte (F.Vedekinda „Pavasara atmoda”, rež. J. Rijnieks, 1995), Emma (H. 
Pintera „Nodevība”, rež. J. Rijnieks, 1994), Melhiora Montrei kundze (J. Mišimas 
„Marķīze de Sada”, rež. A. Hermanis, 1993), Irēna (A. Čaka „Matīss - kausu bajārs”, 
rež. J. Rijnieks, 1993). 
Kinolomas: 

Pētera mamma („Mamma, es tevi mīlu”, rež. J. Nords, 2012), Atraitne („Rožu 
ieleja”, rež. D.Čerkasovs, Krievija, 2011), Kņaziene („Rīgas sargi”, rež. A. Grauba, 
2007), Ivara māte („Sauja ložu”, rež. U. Celma, 2002), Ījaba sieva („Ījaba ceļš”, rež. J. 
Logins, 2006), titulloma („Žanna d'Arka”, rež. J. Logins, 2004), Tīna („Negribu, 
negribu, negribu...”, rež. L. Gundars, 2000), Karina („Cilpa”, rež. I. Krenbergs, 1991), 
Anna („Mazās kaislības”, rež. O. Rozenbergs, 1990), Biruta („Valsis mūža garumā”, 
rež. Dz. Ritenberga, 1990), Dārta („Dzīvīte”, rež. A. Freimanis, 1989), Zelma („Ja 



mēs visu to pārcietīsim”, rež. R. Kalniņš, 1987), Vizma („Vasara bija tikai vienu 
dienu”, rež. P. Krilovs, 1980), Maija („Zobena ēnā”, rež. I. Krenbergs, 1976) 

Lomas TV: 
Vija (seriālā „Ēnu spēles”, rež. I. Gorodecka, 2012), Rasma (seriālā „UgunsGrēks”, 

rež. I.Gorodecka, 2008), Rasma (seriālā „Neprāta cena”, 2007), Anna (seriālā „Likteņa 
līdumnieki", rež. V.Lejiņa, 2002-2005), Bodniece („Tille un suņu vīrs", rež. D.Slagūne, 
2002), Kitija („Viss kārtībā”, rež. I.Gorodecka, 2001), Elga („Doktora Kraufa eksperiments”, 
rež. Ģ.Nagainis, 1998), Fransuāza („Mēs spēlējam Pikaso”, rež. D. Slagūne, 1994), Alise 
(L.Stumbres „Debilais”, rež. J. Rijnieks, 1992), Kotre M.Zīverta „Rīga dimd”, rež. G.Balode, 
1989), Dedze (Raiņa „Rīgas ragana”, rež. G.Balode, 1989), Luīze Braiante (Šteinberga 
„Revolūcijas kareivis”, rež. J. Zariņš, 1987), Izabella (Ē. M. Remarka „Melnais obelisks”, rež. 
D. Dumpe, 1984), Bērziņu Liena (A. Upīša „Zaļā zeme”, rež. Ģ.Nagainis, 1982), Rasma (J. 
Jaunsudrabiņa „Vēja ziedi", rež. D. Dumpe, 1980), Flora (Dž. Čivus „Okeāns”, rež. J. Cekuls, 
1978).  
Apbalvojumi: 

Krodera balva (2014), Atzinības krusts (2007). „Spēlmaņu nakts" balva nominācijā 
„Gada aktrise otrā plāna lomā” (par lomu izrādē „Atvadas jūnijā”, 2009/2010), Lilitas 
Bērziņas balva (2004, 1996). LPSR Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces goda 
nosaukums (1989). Nacionālā kinobalva „Lielais Kristaps” (1989). Saņēmusi arī LĻKJS 
prēmiju (1986), „Rīgas alus” Gada balvu. 

 

 

Indra Briķe – Aija Jāņa Jaunsudrabiņa romāna „Aija” skatuves versijā Oļģerta Krodera režijā 1985. g. 

 



„Man ir tāda sajūta, it kā es teātrī jau būtu piedzimusi,” par sevi saka Indra 
Briķe, kura Liepājas teātrī nonāca 15 gadu vecumā un apgalvo, ka gribējusi būt 
aktrise, cik vien sevi atceras. Bet pieteicās teātrī ne jau par aktrisi – Liepājas teātris 
meklēja dejotājas operetes uzvedumam. Pirmā loma viņai bija režisora Kārļa Marsona 
iestudējumā „Ceturtais skriemelis” (1973). Režisors Andrejs Migla iestājās par sīciņās 
lauku meitenītes iesaistīšanu arī teātra studijā, ko 1974. gadā nodibināja Liepājas 
Lietišķās Mākslas vidusskolā. „Es teicu – Indra ir vienīgais īstais dzintars no tiem, kas 
pieteikušies,” atceras A. Migla. Tā kā pārējie studijas audzēkņi vidusskolu jau bija 
beiguši, Indra tika uzņemta kā brīvklausītāja, un paralēli mācījās tagadējā 1. 
ģimnāzijā. Studiju vada Antonija Apele, pēc atnākšanas uz Liepāju – arī Oļģerts 
Kroders. Viņš „studistus” aktīvi iesaista izrādēs, jo uzskata, ka teorijai bez prakses ir 
nulles vērtība un teātrim vajadzīgi jauni cilvēki. 1976. gada 13. septembrī 
Mākslinieciskajā padomē tiek dalītas lomas Dostojevska „Noziegums un sods” 
iestudējumam O. Krodera režijā, un Indrai tiek smaga loma – Soņa Marmeladova. Tas 
ir milzīgas slodzes laiks – 1976. gadā Indra jau piedzīvojusi debiju kino ar galveno 
lomu (uz to pretendēja ap 600 meiteņu!) Imanta Krenberga filmā „Zobena ēnā” pēc 
Raiņa lugas „Mīla stiprāka par nāvi”. Turklāt jāpabeidz arī vidusskola, un tekstu 
eksemplāri atrodas vienā kaudzē ar mācību grāmatām. Bet filma iekļūst Latvijas kino 
klasikā. Ar Veru Šneideri Indra Briķe kopā spēlē M. Gorkija „Vasā Žeļeznovā”, un 
tieši Indras atveidoto Ludmilu teātra zinātniece Līvija Akurātere izvēlējusies, lai 
raksturotu šajā periodā jaunas nianses Krodera iestudējumos – mizanscēnu ekspresiju, 
kas ar aktiera zīmīgu ķermenisko eksistenci atklāj psiholoģiskas situācijas.  
Avangardiskajā Krodera „Uguns un nakts” iestudējumā (1977) Indras Briķes 
(Spīdola) skatuvisko potenciālu novērtē vai visi kritiķi, kas noskatījušies izrādi. 19 
gadu vecumā I. Briķe jau tiek izvirzīta sezonas labākās jaunās aktrises balvai, un 
Māris Grēviņš raksta, ka no 21 kritiķa, kas piedalījās aptaujā, 13 nosauca I. Briķi. 
Seko periods, kad sadarbībā ar O. Kroderu top daudz izcilu, spilgtu lomu, un tas 
pilnībā atbilst aktrises teiktajam: „Uzskatu, ka teātrī kopā var strādāt tikai tie, kuri ir 
par kaut ko vienoti un papildina cits citu. Nepieciešams maģiskais saprašanās kods. Ir 
jābūt vienotai asinsritei, lai varētu radīt. Un mana dzīvība ir šīs radīšanas mokas un 
katarse.” Kritiķe Valda Čakare raksta: „Cildenas, garīgi tīras un viengabalainas 
personības tēma O. Krodera daiļradē ienāk ar Indras Briķes tiešu līdzdalību. 
Sadarbība ar I. Briķi režisoram ļauj ne vien visprecīzāk un dziļāk ļauj īstenot 
mākslinieciskās ieceres, bet arī bagātina viņa pasaules skatījumu un priekšstatu par 
cilvēku.” Augstas jūtas, ideālus apliecinoša un traģiska personība ir I. Briķes atveidotā 
Donja Sol V. Igo romantiskajā drāmā „Ernani”, tāda ir Mirdza Aspazijas „Vaidelotē”, 
ko Kroders iestudēja kā psiholoģisku drāmu, kuras centrā ir cilvēciskas kaislības, 
dzīves pretrunas un to ietekme uz personību. „Mirdza pieder pie Indras Briķes 
augstākajiem sasniegumiem,” atzīst V. Čakare. Līdzīgus vārdus kritiķi saka par 
aktrises atveidoto Larisu A. Ostrovska „Līgavā bez pūra” – vienu no Krodera „zelta 
fonda” izrādēm ar brīnišķīgu ansambļa darbu. Lepna, valdonīga personība ar kaislīgu, 
bet samaitātu dabu – ar šādu tēla traktējumu I. Briķe aizsāk jaunu posmu savā karjerā, 
pārsteidzot skatītājus un kritiķus. Stereotipu uzspridzināšana – tā varētu raksturot O. 
Krodera un I. Briķes kopīgi radītos skatuves tēlus. Pārsteidzošs ir J. Lūša lugas „Ko 



tur liegties, nav vērts” iestudējums (1983), kur I. Briķe ir alkoholiķe Randa, kuras 
dzīvi salauzusi nelaimīga mīlestība pret paštaisno Knutu, ko spēlē Juris Bartkevičs. 
Tas ir sākums auglīgai skatuves partnerībai, kas pastāv joprojām – abi aktieri arī 
pēdējo sezonu laikā radījuši vairākus interesantus aktierdarbus, būdami „pāris” uz 
Dailes teātra skatuves. „Ko tur liegties, nav vērts” ansamblis iestudējuma gaitā bija 
radījis pilnīgi jaunu dramaturģiju, kas tagad ir ierasta lieta, taču 80. gadu sākumā, kad 
teksta eksemplāri pirms iestudējuma bija jāsaskaņo ar cenzoriem, tas bija risks un 
uzdrīkstēšanās. Rezultāts bija lielisks, un to ar pārsteigumu esot atzinis arī lugas 
autors. Pretrunīgs ir arī I. Briķes atveidotais kurtizānes Margaritas Gotjē tēls „A. 
Dimā „Kamēliju dāmā” (1985). To precīzi raksturo V. Čakare: „/../ loma ar milzīgu 
pārdzīvojumu atklāsmes amplitūdu – no visdziļākās samaitātības pašām zemākajām 
izpausmēm līdz cildenas sabiedrības augstākajām virsotnēm.” Tieši pirms „Kamēliju 
dāmas” ir tapis viens no izcilākajiem O. Krodera iestudējumiem, kur I. Briķe radījusi 
neaizmirstamu tēlu – dziļi samaitātu, nevīžīgu un netīrīgu, bet vienlaikus 
neizskaidrojami pievilcīgu, pat liktenīgu – Aiju – J. Jaunsudrabiņa tāda paša 
nosaukuma triloģijas dramatizējumā (1985). Ne velti Silvija Radzobe recenzijai par šo 
izrādi devusi nosaukumu „Neatminamais noslēpums”. Kritiķe raksta: „[..] aktrisei 
atņemti pilnīgi visi ārējie līdzekļi, ar kuru palīdzību viņa varētu iegūt skatītāju 
simpātijas”, un nodēvē iestudējumu par „neoreālismu”, lai gan no šodienas skatpunkta 
iestudējumā var saskatīt gan absurda, gan eksistenciālisma, gan psihoanalīzes 
elementus. Aija, kas S. Radzobi citējot, atklāj „jaunu, vēl neizzinātu I. Briķes talanta 
pusi”, ir paradoksāls tēls, kurš dzīvo absolūtā saskaņā ar sevi, taču vadās tikai no 
sajūtām un instinktiem. J. Bartkeviča Jānis ir garīgi attīstīts ideālists, tāpēc šī 
savstarpējā pievilkšanās ir gandrīz absurda. „Katrā cilvēkā ir gan Aija, gan Jānis. 
Sapnis, garīgais un miesiskais – ikvienam cilvēkam ir miesiskās vajadzības,” 
iestudējuma koncepciju skaidro pati aktrise un piebilst, ka Aija – tā ir riktīga zemes 
meita, pati daba. Tāda dabiska „zemes meita” ir arī viņas Skārleta izrādē „Vējiem 
līdzi” (1987), kas vairākus gadus bija viena no Liepājas teātra „kases” izrādēm un tika 
spēlēta gan mājās, gan izbraukumos. Lai gan I. Briķe dzīvē bija tikpat noslēgta kā V. 
Šneidere, ir epizodes, kuras atklāj cilvēka dabu. Tā arī izrāde „Vējiem līdzi” bija 
jāspēlē Ziemassvētkos, ko tajā laikā bija aizliegts svinēt. Finālā uz paklanīšanos 
galveno lomu tēlotāji iznāca ar degošām svecītēm rokās un Mārtiņš Vilsons, kurš 
spēlēja Retu Batleru, novēlēja publikai priecīgus Ziemassvētkus, sakot: „Miers virs 
zemes un cilvēkiem labs prāts!” Indra – Komjaunatnes prēmijas laureāte ar plaukstošu 
karjeru – varēja zaudēt daudz, taču viņa piedalījās šajā, kā tagad teiktu, zibakcijā. 
Tracis pēc tam bija diezgan liels. No Liepājas perioda Indras lomām jāizceļ arī Ņina 
Zarečnaja Čehova „Kaijas” iestudējumā, par ko aktrise saņēma Baltijas teātru 
pavasara balvu kā labākā sieviešu lomas tēlotāja. Tas bija izcils iestudējums. Citējot 
Edīti Tišheizeri, „solistu ansambļa izrāde, kurā katra aktiera lomas izpratne bija 
atkarīga no pārējo partneru izpratnes un darba”. 

 

 



 

Indra Briķe – Ņina Zarečnaja Antona Čehova lugas „Kaija” iestudējumā Oļģerta Krodera režijā 1987. 
g. 

No Liepājas uz Rīgu I. Briķe aiziet 90. gadu sākumā, lai gan vēl spēlē Elvīru 
M. Friša „Santakrusā” (1995) H. Laukšteina režijā. Aktrise, kuras talantam ļāva 
uzplaukt O. Kroders, pierādīja, ka viņa nav tikai trausls ziediņš režisora spēcīgās 
personības paspārnē. Jau trešo gadu desmitu pēc Liepājas perioda I. Briķe turpina 
spēlēt un gūt panākumus pie dažādiem režisoriem gan teātrī, gan kino. 

Foto: Laimonis Stīpnieks 

 

Lit.: Likteņstāsti, Rīga, 1993; Aktiermāksla latviešu teātrī. Rīga: Zinātne, 1983; Teātris un Dzīve. Rīga: 
Liesma. (Nr. 27., 30.; 31). 
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Inese Ceriņa (dzimusi 1965. 28. XII Liepājā) – amatierteātra režisore un aktrise. 

Dzimusi skolotājas Māras Ceriņas un dārzkopja Ārija Ceriņa ģimenē. 
Pēc pamatskolas beigšanas Durbē (1980) mācījusies Bulduru Dārzkopības 

tehnikumā, ko absolvējusi ar izcilību, saņemot agronoma-dārzkopja kvalifikāciju 
(1984), augstākā līmeņa agronoma kvalifikācija iegūta Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijā (1990), vēlāk studēta pedagoģija Liepājas Pedagoģijas akadēmijā, iegūstot 
bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja kvalifikāciju (2000). Režisores Astras Kacenas 
rosināta, studiju laikā iesaistījusies Jelgavas Studentu teātra darbībā (1984–1990) un 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Sabiedrisko profesiju fakultātē apguvusi 
režijas pamatus, aktiermeistarību, skatuves kustības un runu un saņēmusi drāmas 
kolektīva vadītāja diplomu (1987, diplomdarbs – G. Abekasī „Atbraucējs no 
Rangonas” (Guy Abécassis  L'Homme de Rangoon), Jelgavas Studentu teātrī 1986). 
Turpmākajos gados amatierteātra režijas izglītība papildināta dažādos kursos: “Skolu 
teātru režisoru kursi” (1996), “Teātra sports” (1997), “Bērnu radošās darbības 
attīstības iespējas, izmantojot jaunākās metodes, skatuves runas, bērnu lugu un 
aktiermeistarības apguvē skolu teātros” (2003), “Inovācijas skolu teātru darbā” (2007) 
u. c.  

 Darba gaitas sākusi Valsts Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacijā (jaunākā 
zinātniskā līdzstrādniece), paralēli vadījusi dramatisko kolektīvu Pūres kultūras namā 
(1992–1994), pēc tam strādājusi Ata Kronvalda Durbes vidusskolā par bioloģijas, 
ģeogrāfijas un ritmikas skolotāju un skolēnu teātra pulciņa režisori (1994–2000 un 
2005–2013). Pēc tam strādājusi par bioloģijas, ģeogrāfijas, skatuves kustību un runas 
skolotāju, kā arī vadījusi teātra pulciņus dažādās skolās (Gaviezes, Dunalkas un 
Karostas pamatskolās, Liepājas 15. vidusskolā un Tūrisma un tekstila skolā, Skrundas 
arodvidusskolā u.c.). Kopš 2013. gada ir vecākā inspektore Valsts augu aizsardzības 
dienestā. 

Bijusi vairāku Kurzemes amatierteātru vadītāja –Bārtas kultūras namā (2006–
2013) un Skrundas kultūras namā (2006–2013) – un Jelgavas Studentu teātra un 



Liepājas Metalurgu Tautas teātra dalībniece. Pašlaik vada Durbes (kopš 1999) un 
Vērgales (kopš 2017) amatierteātrus un ir Liepājas Tautas teātra aktrise (kopš 1997).  

I. C. iestudējumu pamatā ir latviešu dramaturģijas klasika (Ā. Alunāns „Seši 
mazi bundzenieki”; R. Blaumanis „Zagļi”, „Trīnes grēki”, „Skroderdienas Silmačos”, 
„Īsa pamācība mīlēšanā”; A. Upīts „Ziņģu Ješkas uzvara”; Ed. Vulfs „Tapiņa 
atgriešana” u.c.) un mūsdienu latviešu autoru darbi (H. Paukšs „Uzmanību, cūka!”, 
M. Svīre „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, E. Tauriņš „Pārdotie svētki” u.c.), kā arī 
cittautu autoru lugas vai to fragmenti (Ž. Anuijs „Orķestris”, S. Moems „Trīs 
resnītes”, O. Joseliani „Sešas sievietes un viens vīrietis” u.c.). Režisori saista 
daudzveidīga tematika, krāsaini brīvdabas uzvedumi un asprātīgas komēdijas, viņas 
darba principi ir respektēt katra kolektīva sastāvu un dalībnieku spējas un vairot viņu 
prieku un gandarījumu par līdzdalību. Amatierteātra sūtību saskata tā spējā veicināt 
radošumu sabiedrībā. 

I. C. ir vairāku ar amatierteātru darbību saistītu projektu vadītāja un ideju 
autore: viņas iecerētais un kopā ar režisori Ināru Kalnarāju organizētais amatierteātru 
festivāls Liepājā „Te un nekur citur” (2007,  2008,  2009,  2011)  laika gaitā  ieguvis  
starptautisku  skanējumu  un  kļuvis  par  Baltijas  amatierteātru  festivālu (2013, 
2015, 2017), Durbē par tradīciju kļuvis viņas iniciētais starptautiskais amatierteātru 
festivāls “Pliņķītis gurķos”  (kopš 2014?), kas rosina pieredzes apmaiņai Latvijas un 
Lietuvas amatierteātru kolektīvus. Tāpat organizējusi dažādus amatierteātru 
pasākumus: “Triju valstu skolēnu draudzības un kultūras festivāls Transilvānijā un 
Liepājā” (2003), Liepājas rajona amatierteātru svētki Durbē “Tiksimies pasaku 
valstībā!”” (2006), Rietumkurzemes amatierteātru svētki Durbē „Rīt dzims Rainis” 
(2011) u. c., piedalījusies starptautiskā projekta “Ielu teātris Liepājā un Eiropā” 
“SKAMANDER” (2003–2005) īstenošanā. 

 

1. attēls. Durbes amatierteātra "Dīvatrons" izrādes H. Paukšs "Trīs kāposti" dalībnieki festivālā 
"Citrons un medus" Priekulē. No kreisās puses: Ieva Lanka, Anna Lanka, Dace Vaitilaviča, Roberts 
Bērziņš, Ingrīda Kārkliņa, Dzintra Role. Režija – I. Ceriņa, kostīmi – Dace Lanka. 



 

2. attēls. Skrundas amatierteātra “SAAN” dalībnieki pēc izrādes Ā. Alunāns "Seši mazi bundzenieki" 
Kuldīgā. 

 

 

3. attēls. Skats no Durbes amatierteātra “Dīvatrons" izrādes. T. Nasibuļins, R. Krjučkovs “Stacijas 
balodīši” (2015). No kreisās puses: Dace Vaitilaviča, Zane Eltermane, Kristīne Vītoliņa. Režisore I. 
Ceriņa. 



 

4. attēls. I. Ceriņa Misis Pedi lomā Liepājas Tautas teātra izrādē Dž. Patriks „Dīvainā misis Sevidža” 
(2008), režisore I. Kalnarāja. 

 

5. attēls. I.Ceriņa – Elza, Frederiks - Roberts Bērziņš. A. Bereza "Ezers zaļš, ūdens sarkans" Liepājas 
Tautas teātrī (2014). Režisores – Ilze Kļaviņa un Ināra Kalnarāja. 

 

Foto: no Ineses Ceriņas personīgā un Liepājas Tautas teātra arhīva. 

 

Sandra Okuņeva, 2017 



 

 

Liepājas Bērnu teātris ir Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra kolektīvs, kas 
režisores Vitas Pētersones vadībā darbojas kopš 1969. gada. Kolektīva aizsākumi 
meklējami 1968. gadā dibinātajā Liepājas Pionieru nama dramatiskajā kolektīvā, kas 
1969. gadā pārgāja Liepājas pilsētas kultūras nama pakļautībā. 
Kolektīva dalībnieki ir Liepājas pilsētas skolēni un jaunieši, atsevišķās izrādēs tiek 
iesaistīti arī pieaugušie. 

Bērnu teātris režisores V.Pētersones vadībā vairāk nekā 50 gadu garumā ir 
izglītojis un uzaudzinājis vairākas liepājnieku paaudzes, attīstot viņu izpratni par 
teātra mākslu un pilnveidojot jauno cilvēku personības.  
Bērnu teātris regulāri iestudē vienu–divas izrādes gadā, piedāvā tās skatītājiem gan 
Liepājā, gan citās apdzīvotās vietās Latvijā. Līdz 20. gs. 90. gadiem kolektīvs regulāri 
uzstājās ar izrādēm vairāku dienu izbraukumos visā Latvijas teritorijā. 

Bērnu teātra repertuārā ir latviešu bērnu literatūras darbi (A. Brigadere, A. 
Bīne, Z. Ērgle, J. Osmanis, H. Paukšs, V. Pavlovskis, M. Stāraste, J. Zvirgzdiņš u.c.), 
kā arī dažādu tautu autoru lugas un dramatizējumi (S. Mihalkovs, L. Fišere, U. Hūbs, 
J. Mīle u.c.) Bijuši gan vērienīgi vairākcēlienu iestudējumi ar plašu ansambli, gan 
kamerstila izrādes un spilgti dzejas (L. Brieža, Raiņa, O. Vācieša, I. Zanderes, I. 
Ziedoņa u.c.). uzvedumi. Kolektīvs piedalījies arī dažādos svētku uzvedumos Liepājā. 
No pašiem pirmsākumiem Bērnu teātris piedalās gan pilsētas, gan republikas skatēs 
un konkursos, kur saņēmis augstus novērtējumus.  

Pusgadsimta ilgās darbības laikā Bērnu teātris kļuvis par atpazīstamu un 
nozīmīgu Liepājas sabiedrības izglītības un kultūras procesu daļu.  

 

 

 

 



 

1. attēls. Bērnu teātra kolektīvs kopā ar režisori V.Pētersoni (aizmugurē) pēc izrādes “Pauks un 
Šmauks”. 

 

 

2. attēls. Bērnu teātra dalībnieki mēģinājuma laikā Liepājas Leļļu teātra telpās. 

 

 

 



 

3. attēls. Bērnu teātra dalībnieki kopā ar režisori V. Pētersoni Eduarda Smiļģa Teātra muzejā. 

Foto: publicitātes (Pieejams: http://www.liepajaskc.lv/kolektivi/amatierteatri/bernu-teatris/) 
un no V.Pētersones personīgā arhīva. 

 

Sandra Okuņeva, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aina Karele (dzimusi 1942. 7. VIII Purmsātu pagastā) – aktrise. 

Dzimusi skolas pārziņa ģimenē. 
Mācījusies Rāvas pamatskolā, Aizputes vidusskolā (1959. g.), Rīgas Kultūras 

un izglītības darbinieku tehnikums (1961. g.), Ļeņingradas Teātra, mūzikas un 
kinematogrāfijas institūta Aktiermākslas fakultāte (1966. g.). 

Aktrise Liepājas teātrī (1961/1962. gada sezonā un no 1966. gada līdz 2005. 
gadam), folkloras kopas „Atštaukas” dalībniece (no 1995. g.), Liepājas teātra arhivāre 
un gide. 

Liepājas teātrī sākusi strādāt 1961. /62. gada sezonā pēc Kultūras un izglītības 
darbinieku tehnikuma absolvēšanas, piesakoties konkursā uz aktiera štata vietu. Lai 
arī teātris bija plānojis pieņemt darbā aktieri vīrieti, Aina sekmīgi izturēja 
pārbaudījumus un viņu pieņēma darbā. Pirmā loma, ko atzīmē kritika, ir pie režisora 
Oļģerta Krodera – viņa paša tulkotās Lilianas Helmanes lugas „Lapsēni” („Little 
Foxes”) iestudējumā. Izrādes recenzijā par jaunās aktrises sniegumu teikts: 
„Aleksandras, Čehova Aņas amerikāņu māsas, lomā debitē Aina Karele, kurai tas ir 
pirmais lielākais uzdevums uz profesionālās skatuves. [..] Aina Karele rada ļoti 
pievilcīgu tēlu, kas nevar atstāt vienaldzīgu.” Jau nākamajā vasarā liktenis viņai deva 
iespēju turpināt studijas tolaik vienā no prestižākajām teātra mākslas augstskolām 
Padomju Savienībā – Ļeņingradas Teātra, mūzikas un kinematogrāfijas institūtā. 
Aktrise stāsta: „Pēc Aleksandras „Lapsēnos” jau zināju, ka man būs lomas pie 
Krodera jaunajā sezonā, bet sanāca tā, ka vasarā braucu ekskursijā uz Karēliju. Pa 
ceļam bija kāds laiks jāpavada Ļeņingradā, kur satiku uz ielas vienu savu bijušo 
kursabiedru no tehnikuma. Viņš pierunāja pieteikties iestājeksāmeniem Aktiermākslas 
fakultātē. Bez dokumentiem un pati pēdējā stājos pārgurušās komisijas priekšā. Es 
slikti runāju krieviski, bet zināju krievu valodā Raiņa „Fabrikas meitenes dziesmu”, 
ko arī noskaitīju.” Blondā, trauslā, zilacainā meitene no Latvijas acīmredzot 



savaldzināja komisiju un tika uzņemta. Pēc institūta beigšanas viņai nav bijis citu 
domu, kā atgriezties Liepājā, kur tobrīd režisors Oļģerts Kroders jau vairs nestrādāja, 
taču daudz tika iestudētas muzikālas izrādes un operetes. Tā kā Aina bija muzikāla un 
ar labu ķermeņa plastiku, viņa bija pieprasīta šajos iestudējumos, lai gan pati atzīst, ka 
vilinājušas dziļas, dramatiskas lomas. Tomēr skatītāji mīl un novērtē aktrises 
sniegumu arī muzikālajās lomās – lēdiju Greju M. Tvena „Princis un ubaga zēns” 
(1969), Princesīti V. Rūmnieka un M. Miglas „Brēmenes muzikantos” (1972) Andreja 
Miglas režijā un citas. Teātra zinātniece Valda Čakare „Brēmenes muzikantu” 
recenzijā rakstīja, ka izrādē „kūsā dzīvesprieks un aizrautība”. Tās ir īpašības, kas 
aktrisei piemitušas visu mūžu, un tieši plašā emocionālā amplitūda ļauj viņai spēlēt 
raksturlomas – sievišķīgas, kaislīgas, iekšēju pretrunu plosītas varones, ko Ainai 
Karelei uzticēja Oļģerts Kroders pēc atgriešanās Liepājā. 

 

Aina Karele – Marija Stjuarte F. Šillera „Marija Stjuarte” 1976. g. 

 

 

Viena no aktrises karjeras virsotnēm ir titulloma F. Šillera traģēdijā „Marija 
Stjuarte”. Režisors iestudējumā bija atteicies no tradicionāli romantiskā priekšstata 



par Šilleru, vēsturiskās konkrētības un izvirzījis ētisko un psiholoģisko problemātiku. 
Aina Karele, kā atzīmē recenzente Valentīna Freimane, „darbojas mērķtiecīgi, 
attaisnojot režijas piedāvāto interpretējumu”. Kritiķe atzīmē, ka īpaši pārliecina fināls, 
kur Marijas pirmsnāves atziņas traktētas „pašanalītiski, kā dzīves bilances vīrišķīgs 
noslēgums” un A. Kareles izpildījumā „pārskatāmi iezīmējas Marijas attīstības ceļš no 
objekta uz subjektu līdz cilvēciskai izaugsmei, pašcieņas un dvēseles miera 
iegūšanai”.  

Precīza režijas koncepcijas iemiesotāja ir arī Ainas Kareles karaliene Ģertrūde 
O. Krodera otrajā Šekspīra „Hamleta” iestudējumā (1984), teātra zinātniece Lilija 
Dzene raksta: „Izrādes kodols visstingrāks un iedarbīgāks, kad kopā darbojas Juris 
Bartkevičs – karalis, Jānis Makovskis, Aina Karele un Anita Kvāla.” Bet par J. 
Bartkeviča karaļa un Ainas Kareles karalienes partnerību L.Dzene uzsver: „Pāris šķiet 
tik saderīgs, tik radīti viens otram, ka pat karaliskajās regālijās viņi jau faktiski guļ 
mīlas gultā.” 

 

Aina Karele – Ģertrūde, Juris Bartkevičs – Klaudijs, Jānis Dreiblats - Polonijs. V. Šekspīra 
„Hamlets, dāņu princis”, 1984. g. 

Ģertrūdes raksturs – kaislīga, mīlas apmāta sieviete – izaug virtuozā 
ekscentrikā Poļinas Andrejevnas lomā Krodera iestudētajā Čehova „Kaijā” (1987), un 
aktrises tēlojums kļūst par vienu no postmodernās estētikas zīmēm izrādē. Teātra 
zinātniece Edīte Tišheizere par Ainu Kareli raksta: „Aktrises varones ļoti dabiski 
dzīvo „nobīdītu”, ekscentrisku dzīvi, nepārtraukti balansējot uz pretēju žanru robežas. 



Poļina Andrejevna ir vienīgais konsekventais traģiskās ekscentriādes piemērs Ainas 
Kareles daiļradē. Ļoti žēl.” Šī aktrises talanta šķautne tiešām ir par maz izmantota, jo 
kopš 90. gadu vidus teātrī A. Karele uz skatuves bijusi redzama tikai nelielās lomās, 
savukārt folkloras kopā „Atštaukas” viņa liek lietā dabas doto un profesionāli izkopto 
muzikalitāti, plastiskumu un spēju radīt spilgtus, komiskus raksturus arī nelielās 
epizodēs. 

 

Aina Karele – Poļina Andrejevna A. Čahova „Kaija” 1987. g. 

 

Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī: Mirdza (E. Ansona Rīgas zēna mīlestība, 
1961), Aleksandra (L. Helmanes Lapsēni, 1961), Rasma (V. Lāča Pūļa elks, 1967), 



Laura (T. Viljamsa Stikla zvērnīca, 1969), Ieva (R. Blaumaņa „Ļaunais gars”, 1975), 
Katerina Ivanovna („Noziegums un sods”, 1976), Marija Stjuarte („Marija Stjuarte”, 
1976), Zāra (R. Blaumaņa „Skroderdienas „Silmačos””, 1979), Estella Hohengartene 
(T. Viljamss „Tetovētā roze”, 1980), Mertla (T. Viljamss „Zemes valstība”, 1981), 
Elza (V. Lāča „Zītaru dzimta”, 1984), Ģertrūde (Šekspīrs „Hamlets, dāņu princis”, 
1984), Vendlera kundze (J. Hašeka „Šveiks”, 1985), Poļina Andrejevna (A. Čehovs 
„Kaija”, 1987), Guste (R. Blaumaņa „Indrāni”, 1988), Elena (Ž. K. Karjēra „Harolds 
un Moda”, 1990), Marija (F. Sagānas „Valentīnas ceriņkrāsas kleita”, 1992), 
Pindacīša (R. Blaumaņa „Skroderdienas „Silmačos””, 1993), Omē kundze (G. Flobēra 
„Bovarī kundze”, 1998), Līze Valdmane (M. Zālītes, J. Lūsēna „Kaupēn, mans 
mīļais!”, 1999), Venēcijas hercogs (Šekspīra „Otello”, 2000), Ķenavene (J. Janševska 
„Precību viesulis”, 2000), Misis Besita (T. Viljamsa „Vasara un dūmi”, 2000), 
Antilope (P. Brūvera „Brašā bruņurupuča ceļojums”, 2001), Eda (R. Blaumaņa „Salna 
pavasarī”, 2002).  

Loma kino: otrā plāna loma spēlfilmā „Džimlairūdi rallā”, rež. Māris Putniņš, 
Jānis Cimmermanis (2014). 

Loma televīzijā: Gerda seriālā „Cukura nams” (1997). 
Apbalvojumi: Atzinības krusta IV šķira (2016), Valsts Kultūrkapitāla fonda 

(VKKF) mūža stipendiāte. 

Avoti: Latvijas Valsts arhīva Liepājas zonālā arhīva materiāli. 
Lit.:Intervija ar Ainu Kareli 2017. gada 7. decembrī (ieraksts glabājas autores personīgajā 

arhīvā); A. Migla. Kurzemes spraunās Atštaukas. LiepA, 2017; Aizputes biogrāfiskā vārdnīca. 
Pieejama: http://vardnica.aizpute.lv/22-personas-k/284-karele-aina.; Freimane, V. Klasika: preparēt vai 
nolobīt? Māksla, 01.07.1976; Freimane, V. Asi un nesaudzīgi. Literatūra un Māksla, 16. 06. 1962; 
Čakare, V. Izrāde un…Padomju Jaunatne, 22.09.1974; Dzene, L. Desmitais Hamlets uz latviešu 
skatuves. Padomju Jaunatne, 02. 10.1984; Tišheizere, E. Aktrise Ex centrum. Diena, 26. 09. 1992. 

Foto: Liepājas teātra arhīvs 

 

Vēsma Lēvalde, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vita Pētersone (dzimusi Čimkure 1940. 23. II Jēkabpils raj. Ābeļu ciemā 
mājsaimnieces Emīlijas un ārsta Pētera Čimkuru ģimenē) – kultūras un izglītības 
darbiniece, režisore, pasākumu vadītāja un skolotāja. Visu mūžu strādājusi ar 
dažādiem amatierteātra mākslas kolektīviem Latvijā, vairāk ne kā 50 gadus 
veicinājusi bērnu teātra mākslas attīstību un popularitāti Liepājā.  

Kara laika bēgļu gaitas ģimeni aizvedušas uz Kurzemi –Tukuma rajona 
Aizupē, pie Imulas. Pēc Vānes septiņgadīgās skolas absolvēšanas (1955), mācījusies 
Liepājas Raiņa 6. vidusskolā (1958). Rīgas Kultūras darbinieku tehnikumā apgūta 
kultūras un izglītības darbinieka specialitāte (1958–1960). Latvijas Valsts 
konservatorijas Teātra fakultātē neklātienē iegūta kultūras darbinieka un dramatiskā 
kolektīva režisores kvalifikācija (1967–1972). Par studiju laika skolotājām teātra 
mākslā uzskata režisores Lūciju Ņefedovu un Veru Baļunu. 

No 1960 strādājusi dažādās kultūras iestādēs Kurzemē: Tautas nama vadītāja 
Talsu raj. Mazirbē (1960–1962), bērnu leļļu teātra vadītāja Stendes kultūras namā 
(1962–1963) un Stendes Meliorācijas pārvaldes kluba vadītāja un dramatiskā 
kolektīva režisore (1963–1966). 1965 pārcēlusies uz Liepāju, kur strādājusi vairākās 
kultūras un izglītības iestādēs. Bijusi masu sektora vadītāja un dramatiskā kolektīva 
režisore skolēnu kultūras namā „Vaduguns” (1965–1968), bibliotekāre Raiņa 6. 
vidusskolā (1968–1969), bērnu dramatiskā kolektīva režisore Pionieru namā (1968–
1969). No 1969 strādājusi Liepājas pilsētas kultūras namā: direktore (1969), 
dramatiskā kolektīva, vēlāk – Tautas teātra režisore (1973–1985). Bijusi režisore 
Dzelzceļnieku kluba dramatiskajam kolektīvam (1985–1991), strādājusi Izglītības un 
jaunatnes lietu nodaļā (1991–1992), par direktora vietnieci audzināšanas jautājumos 
(1992–2010), skolēnu dramatiskās kopas vadītāju (1992–2012) un kristīgās mācības 
skolotāju (no 1996) Centra sākumskolā. No 1969 – Liepājas pilsētas kultūras nama 
bērnu dramatiskā kolektīva, vēlāk – Tautas mākslas un kultūras centra Bērnu teātra 
režisore. 



Pirmie iestudējumi amatierteātrī – G. Priedes „Lai arī rudens” (1962, 
Mazirbē), M. Talvestes „Purva velni” (1963, Stendē), A. Brigaderes „Maija un Paija” 
(1965, Liepājas skolēnu kultūras namā „Vaduguns”), J. Osmaņa „Sarkangalvīte” 
(1968, Liepājas Pionieru namā). Režisore darba gados veidojusi vairākus desmitus 
dažādu iestudējumu, bijusi arī dzejas uzvedumu, dramatizējumu, brīvdabas 
uzvedumu, dažādu svētku un masu pasākumu scenāriju autore un režisore. 

V. P. iestudējumu galvenās tēmas ir saistītas ar labā un ļaunā pretmetu 
atklāsmi, vispārcilvēcisko vērtību akcentējumu, bet pēdējos gados – arī ar kristīgo 
motīvu interpretāciju. Izrāžu tapšanā režisore lielu uzmanību pievērš mizanscēnu un 
dialogu izstrādei, kā arī aktieru mērķtiecīgas darbības pamatojumam. V. P. iestudējusi 
gan latviešu literatūras klasikas (A. Brigadere, A. Bīne, R. Blaumanis, E. Zālīte u.c.), 
gan mūsdienu autoru (Z. Skujiņš, I. Ziedonis, J. Osmanis, J. Zvirgzdiņš, Z. Ērgle u.c.), 
gan cittautu dramaturgu (A. Arbuzovs, A. Gelmans, G. Kanovičs u.c.) darbus. 
Iestudējumu veidošanā sadarbojusies ar komponistiem I. Kalniņu, Ē. Ceļdomu, A. 
Engelmani, ansambli „Credo” u.c. 

Iestudējumi Liepājas Tautas teātrī: A. Arbuzova „Klejojumu gadi” (1974), Z. 
Skujiņa „Brunču medības” (1976), E. Zālītes „Rudens rozes” (1977), G. Kanoviča 
„Lai viņš iet prom”(1977), A. Skaiļa un A. Kolberga „Muzikanti, kāzu valsi!” (1979), 
A. Gelmana „Mēs, apakšā parakstījušies” (1980), G. Mamļina „Parunāsim par 
mīlestības dīvainībām” (1980), R. Blaumaņa „Pazudušais dēls” (1981), A. Brigaderes 
„Kad sievas spēkojas” (1982), G. Priedes „Normunda meitene” (1983) u.c.  

Iestudējumi Bērnu teātrī: J. Osmaņa „Sarkangalvīte” (1968), V. Eglīša un V. 
Singajevskas „Pauks un Šmauks” (1970), A. Bīnes "Rūķīšu zelta cimdiņi"(1972), S. 
Mihalkova „Sombrero” (1970), Z. Ērgles „Esmu dzimis neveiksminieks” (1971), Z. 
Ērgles “Miks un Māris Leiputrijā” (1975), L. Fišeres “Mīlestības un Gaismas eņģeļi” 
(2009), I. Ziedoņa „Brūno lāču pasaka” (2010), J. Osmaņa “Sarkangalvīte” (2013), U. 
Hūba un J. Mīles “Pulksten astoņos pie Noas šķirsta” (2015), K.Skalbes “Kaķīša 
dzirnavas” (2017) u.c.  

V. P. par savu darbu režijā atkārtoti saņēmusi augstu vērtējumu un atzinības: 
1976 – 2. vieta Latvijas Republikas dramatisko kolektīvu skatē, A. Arbuzova 
"Klejojumu gadi"; 1978 – ar G. Kanoviča lugas "Lai viņš iet prom" izrādi pārstāv 
Latviju Starptautiskajā Tautas teātru festivālā "Draudzības rampa" Minskā; 1980 – 
izrādei A. Gelmana „Mēs, apakšā parakstījušies” 3. vieta Tautas teātru skatē Rīgā; 
1989 – 2. vieta republikas skatē, J. Paļēviča "Preilenīte" u.c. 2009. gadā  liepājnieki 
režisores V. P. devumu novērtēja ar titula “Gada Liepājnieks” īpašo nomināciju par 
ieguldījumu bērnu teātra mākslas attīstībā Liepājā, teātra mīlestību ieaudzinot 
vairākām liepājnieku paaudzēm. 

 

 

 

 



 

1. attēls. Bērnu dramatiskais kolektīvs pēc izrādes “Zelta cimdiņi”. Režisore V. Pētersone 
(centrā). 

 

2. attēls. Režisores V. Pētersone (no kreisās) un A. Ose kopā ar Liepājas Tautas teātra 
kolektīvu Tautas teātru salidojumā Kuldīgā (1982). 

 



 

3. attēls. Iestudējuma "Mīlestības un Gaismas eņģeļi" (2009) dalībnieki pēc izrādes. Režisore 
V. Pētersone. 

 

4. attēls. V.Pētersone kopā ar ilggadējo kolēģi, Liepājas Centra pamatskolas direktori (1992–
2008) Veru Špaku. 

Foto: no Liepājas Tautas teātra un V. Pētersones personīgā arhīva. 

Lit.: Imbovica, Indra. Saruna. Vita Pētersone: "Es lecu ūdenī nedomājot!" Kurzemes Vārds. 2000. gada 
6.aprīlis. Pieejams: http://www.kurzemes-vards.lv/lv/laikraksts/numuri/2000/04/06/?p=11; Daina 
Meistere. Lemts izprast eņģeļu dabu. Kurzemes Vārds. 2005. gada 3. decembris. Pieejams: 
https://www.kurzemes-vards.lv/lv/laikraksts/numuri/0005/12/03/?p=9; Okuņeva, Sandra. Saruna ar 
Vitu Pētersoni. 2014.gada 12. maijā. Liepājas Latviešu biedrības namā. 

 

Sandra Okuņeva, 2017 



 

 

 

Edgars Pujēns (dzimis 1931. 5. X Aizputē – miris 1994. 30. III Liepājā, 
apbedīts Liepājas Centrālkapos) – aktieris.  

Aktieris Liepājas teātrī no 1961. gada līdz 1994. gadam. 
Skolas gaitas sācis Aizputē. Pēc vidusskolas iesaukts Padomju armijā, kur 

1952. gada 30. jūlijā notiesāts „par nodomātu, bet neizdarītu dzimtenes nodevību”. 
Bijis Maskavas, Gorkijas, Kirovas cietumos un Intas (Komi APSR) nometnēs. Līdz ar 
citiem lēģerī ieslodzītajiem nodarbināts ogļu raktuvēs. Atbrīvots 1956. gada 21. 
janvārī. Pēc atgriešanās no izsūtījuma apprecējās ar Zinātņu akadēmijas Ķīmijas 
institūta laboranti Elfrīdu Kalnciemu, ar kuru bija sarakstījies pēdējos izsūtījuma 
gados. 

 



Edgars Pujēns Intas lēģerī 

Līdz 1961. gadam strādāja par elektriķi Aizputē un spēlēja Aizputes Tautas 
teātrī, kur viņu ievērojis Liepājas teātra toreizējais galvenais režisors Nikolajs 
Mūrnieks. Izturējis konkursu uz aktiera štata vietu, tika uzņemts Liepājas teātrī, kur ar 
pārtraukumiem nostrādāja līdz 1994. gadam, atveidojot ap 100 lomu un piedaloties 
vairāku kinofilmu masu skatos un epizodēs. 

 

Edgars Pujēns (priekšplānā no kreisās) kinofilmas „Pilsēta zem liepām” uzņemšanas laukumā 

Teātrī spēlējis ļoti atšķirīgus raksturus, radot pilnvērtīgus tēlus arī epizodiskās 
lomās. Par viņa atveidoto Poletu F. Šillera traģēdijas „Marija Stjuarte” iestudējumā 
(režisors Oļģerts Kroders) kritiķe Agnese Mortukāne raksta: „Labu iespaidu visai 
nelielo iespēju robežās rada Dzintra Sēliete — Hanna Kenedija un Edgars Pujēns — 
cietumsargs Polets. Šī neklasiskā sastapšanās ar klasiku un mūsdienīgu traktējumu 
meklējumi Liepājas teātrī ir visa kolektīva kopdarba un režisora pārbaude.” Kritikas 
atzinību izpelnījās arī E. Pujēna atveidotais Velna Roberts Ē. Kestnera „Punktiņa un 
Antons” (režisors Valdis Lūriņš), Rollītis V. Lāma „Trase” (režisors Nauris 
Klētnieks), Matiss A. Lindgrēnes „Ronja – laupītāja meita”, Andrejs Zītars V. Lāča 
„Zītaru dzimta” (režisors O. Kroders) u. c. E. Pujēna stiprā puse – laba humora izjūta, 
kas palīdzēja komiskās lomās, kā arī spēja ļoti īsā laikā apgūt lomas tekstu, kā dēļ 
nereti „ielēcis” lomā kāda saslimuša vai no teātra aizgājuša aktiera vietā. Aizstājot 
aktieri Valdemāru Zandbergu, nospēlējis Tēva garu V. Šekspīra „Hamlets – dāņu 
princis” iestudējumā (režisors O. Kroders). 

 

 

 



 

 

Edgars Pujēns – Hamleta tēva gars V. Šekspīra „Hamlets – dāņu princis” (brīvdabas izrāde 
Grobiņas pilsdrupās 1985. g) 

Spilgtākās lomas Liepājas teātrī: 
Kramkulāns Z. Skujiņa „Kolumba mazdēli” 1961; Viljams Maršals L. 

Helmanes „Lapsēni” 1962; Ješka Muzikants Blaumaņa „Salna pavasarī” 1963; Krišs 
Blaumaņa „No saldenās pudeles” 1968; Pietola T. Pakalas „Koku pludinātāji” 1970; 
Uldis G. Priedes „Otīlija un viņas bērnubērni” 1971; Simeons J. O’Nīla „Mīla zem 
gobām” 1972; Tomass R. Neša „Lietus pārdevējs” 1974; Lapsa Blaumaņa „Ļaunais 
gars” 1975; Polets F. Šillera „Marija Stjuarte” 1976; Urga Blaumaņa „Šūpulis” 1978; 
Karters E. Vollesa „Kurš ir vilkatis?” 1980; Kleomens Šekspīra „Ziemas pasaka” 
1980; Rollītis V. Lāma „Trase” 1981; Kristiāns Bergs S. Lāgerlēvas „Gesta Berlings” 
1983; Dāvis Blaumaņa „Trīnes grēki” 1983; Tēva gars/2.aktieris Šekspīra „Hamlets – 
dāņu princis” 1984; Andrejs Zītars V. Lāča „Zītaru dzimta” 1984; Roberts Ē. 
Kestnera „Punktiņa un Antons” 1985; Palivecs J. Hašeka „Šveiks” 1986; Osis A. 
Upīša „Zaļā zeme” 1987; Matiss A. Lindgrēnes „Ronja laupītāja meita” 1990; Egejs 
Šekspīra „Sapnis vasaras naktī” 1992; Sengobēns F. Sagānas „Valentīnas ceriņkrāsas 
kleita” 1992; Tontons J. Žukovas, M. Astrahanas „Pifa piedzīvojumi” 1993. 

Epizodes kino: 
„Kad lietus un vēji sitas logā” (1967); „Pilsēta zem liepām” (1971); „Laikmeta 

griežos” (1981) 

Visi foto ir no personīgā arhīva. 

Avoti: Liepājas teātra arhīvs; Edgara Pujēna ģimenes arhīvs 
Lit.: Mortukāne, A. „Marija Stjuarte” Liepājas teātrī. Padomju Jaunatne, 1976. gada 26. maijā. 

Vēsma Lēvalde, 2017 



 

 

Vera Šneidere (dzimusi 1929. 25. XI Tukuma rajonā Slagūnē – mirusi 2005. 
6. V Liepājā, apglabāta Dobeles kapos) – aktrise. 

Mācījusies Rīgas Teātra un horeogrāfijas skolā. Beigusi LPSR Valsts teātra 
institūtu (1950) pie pedagogiem A. Amtmaņa-Briedīša, F. Ertneres, V. Baļunas, Ž. 
Katlapa u. c. LPSR Nopelniem bagātā skatuves māksliniece. 

Visu radošo mūžu strādājusi Liepājas teātrī. Nospēlējusi vairāk nekā 140 
lomu.  

Ja Liepājas teātra cienītājiem lūgtu nosaukt izcilākās 70. - 80. gadu aktrises, 
Vera Šneidere noteikti tiktu minēta viena no pirmajām. Savukārt tiem, kas Liepājas 
teātra vēsturi iepazīst tikai no rakstiskiem avotiem, viņas vārds daudz neizsaka, jo ir 
neticami maz rakstu, un tie paši – fragmentāri. Tā jau ir – tauta labāk zina tos aktierus, 
kuri bieži sniedz intervijas, piedalās šovos un televīzijas seriālos, iekļūst skandālos, 
bet veikumu uz skatuves novērtē tikai pastāvīgie teātra apmeklētāji. Veriņa, kā viņu 
dēvēja kolēģi, bija klusētāja, nepiedalījās „haltūrās” ārpus teātra. Teātra ģērbtuvē, 
autobusā vai brīvdabas skatuves aizkulisēs viņa visbiežāk adīja, lai visu noliktu malā, 
kad jāsāk gatavoties izrādei. Vienmēr akurāta, laikus un pilnībā koncentrējusies 
darbam. Reti kādu uzrunāja pirmā, bet atbildēs bija skopa. Nepavisam ne 
augstprātīga, taču emocijas bija rūpīgi noglabātas zem asajiem, tomēr smalkajiem 
vaibstiem, kas šķita kāda neatminama noslēpuma apēnoti. Ne jau velti tieši Veras 
Šneideres portretu 80. gadu sākumā izvēlējās veidot tēlniece Lea Davidova - Medene.  

Veriņa bija raksturotāja, kura vienādi nopietni attiecās pret mazu epizodi vai 
centrālo lomu, un spēja radīt tēlu arī vājā iestudējumā. 



 

 

1960. gadā Vera Šneidere (pirmajā rindā otrā no kreisās) tēloja Betsiju Tolstoja „Annas 
Kareņinas” iestudējumā. 

1960. gadā režisors Imants Krenbergs iestudē Ļeva Tolstoja „Annu Kareņinu”, 
kur Vera tēlo Betsiju. Pieņemšanas izrādē režisors uzteica tieši viņu, nevis galveno 
lomu tēlotājus: „Redzēju aristokrāti, redzēju domas gaitu, kas smalki risināja tēla 
gaitu.” 

Ceļu uz nopietnām, lielām raksturlomām V. Šneiderei paver Oļģerts Kroders, 
panākot, ka viņu apstiprina par dublanti Irmgardei Mitrēvicei Elīdas lomā Henrika 
Ibsena drāmas „Jūras sieviete” uzvedumā.  

 

 

 

 

 



 

Vera Šneidere – Elīda Henrika Ibsena lugas „Jūras sieviete” iestudējumā 1960. g. 

Pēc aktrises Astrīdas Gulbes aiziešanas no Liepājas Verai tiek uzticēta 
Katarina Šekspīra „Spītnieces savaldīšanā”. 1962. gada 20. aprīlī pirmizrādi piedzīvo 
Lilianas Helmanes luga „Lapsēni” O. Krodera režijā. 

 

Skats no iestudējuma „Lapsēni”. Vera Šneidere – centrā. 

Izrāde kļūst par uzvarētāju republikas teātru skatē, V. Šneidere iegūst otro 
prēmiju par Redžinas lomu, un pati atzīst, ka tikai ar „Lapsēniem” tapusi par aktrisi: 
„Oļģerts Kroders iedeva to, kas tieši man bija visnepieciešamākais – ticību sev. ”  



Pēc O. Krodera aiziešanas uz Valmieru V. Šneiderei nereti jāspēlē mazas 
lomas, jāpiedalās ideoloģizētos un skatītāju maz apmeklētos iestudējumos, tomēr 
viņas veikums tiek atzinīgi novērtēts. Veiksmīgs ir „Mīla, džezs un velns” 
iestudējums A. Miglas režijā, kur Vera spēlē direktora vietnieci. 1969. gadā viņai 
uztic Amandas lomu T. Viljamsa lugas „Stikla zvērnīca” iestudējumā, ko veido jaunā 
režisore Māra Ķimele. Atsauksmes ir pretrunīgas, jo aktrise veido savu tēla versiju, 
nemēģinot kopēt priekšgājējas. A. Volodina lugas „No mīļotajiem nešķirieties” 
iestudējumā viņai ir neliela loma – sanitāre, izrādes programmiņā nosaukta vienkārši 
„Sieviete”. Taču viņu pamana. S. Geikina raksta: „Ar Veras Šneideres Sievietes tēlu 
iestudējumā ienāk autoram raksturīgā smeldzīgā noskaņa.”  

Kad Liepājā atgriežas O. Kroders, Vera atkal uzmirdz lielās un sarežģītās 
lomās. Viena no tām – Elizabete Šillera „Marijā Stjuartē”. 

 

Vera Šneidere – Elizabete, Gunārs Kugrēns – Devisons 

Pieņemšanā kritiķe Maija Augstkalna saka: „Gribu atzīmēt Veras Šneideres 
darbu. Jau viņas dēļ vien vajag spēlēt šo lugu!” Seko psiholoģiski niansēta titulloma 
Maksima Gorkija „Vasā Žeļeznovā”, ko Vera atzīst par sava mūža mīļāko lomu un 
kas atnes viņai Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces goda nosaukumu. 80. gados 
Vera ir ļoti nodarbināta aktrise, kura spēlē 10 – 12 izrādes mēnesī 4 – 5 iestudējumos, 
neskaitot vasaras izbraukumus, kad braucieni ilgst 12 dienu, tad – pāris dienu mājās 
un atkal 12 dienas. „Esmu viens no tiem retajiem baltajiem zvirbuļiem, kurš gaida 
izbraukumus. Izjūtu sevi par dzimušu lauku bērnu, mani velk atpakaļ dabā.” Ikdienā 
Vera bija askētiska, mazrunīga, atturīga, taču mākslinieces daba izpaudās it visā – arī 
rokdarbos. Verai, šķiet, nebija pirktu drēbju, tikai pašas adītas – kostīmi, mēteļi, 
džemperi, šalles un svārki. Haralda Ulmaņa režijā 1988. gadā V. Šneidere spēlē 
Indrānu māti Blaumaņa lugas uzvedumā, Indrānu tēvs ir Valdemārs Zandbergs. 
Indrānu mātes traktējums raisa karstas diskusijas, jo atšķiras no iepriekš redzētajām – 



te viņa ir lepna un neatkarīga. Tāda ir arī pati aktrise: „Savā darbā es negribu to roku, 
kas mani akli pieliek pie pupa un pabaro, es gribu atrast pati. ” Teātra Mākslas 
padome vienbalsīgi nolemj par šo lomu Veru Šneideri izvirzīt Lilitas Bērziņas 
prēmijai. Diemžēl Teātra darbinieku savienības valde lemj citādi. 

 

Vera Šneidere – Moda, Leons Leščinskis – Harolds 1990. g. 

Jaunu elpu Vera kā aktrise ieguva ar Herberta Laukšteina atnākšanu uz 
Liepāju. 1989. gada 9. novembrī Mākslas padome akceptē Zigrīdas Atāles maketu un 
kostīmu skices Ž. K. Karjēra un K. Higinsa „Harolds un Moda” iestudējumam. Moda 
ir viena no V. Šneideres izcilākajām lomām, kuru viņa atklāj ļoti personiski, pierādot, 
ka īstā dzīve viņai rit uz skatuves.  

Iespējams, smagā slimība 2005. gadā Veriņu pievārēja tikai tāpēc, ka 
piepildījās viņas bažas: „Man gribētos savās mājās – Liepājas teātrī – nejusties liekai. 
Lai nekaļ ragaviņas un neved mani uz mežu.”  

Spilgtākās lomas Liepājas teātrī: Oze „Pērs Gints” (1997); Kaķene „Divi forši 
suņi” (1994); Moda „Harolds un Moda” (1990); Indrānu māte „Indrāni” (1988); 
Raudupiete „Raudupiete” (1983); Majoriene „Gesta Berlings” (1983); Jefrosiņja 
Potapovna „Līgava bez pūra” (1982); Lidija Ivanovna „Anna Kareņina” (1981); Vasa 
Žeļeznova „Vasa Žeļeznova” (1977); Katerina Ivanovna „Noziegums un sods” 
(1976); Elizabete „Marija Stjuarte” (1976); Eitibīda „Spartaks” (1970); Ingrīda „Pērs 
Gints” (1966); Sieviete „No mīļotajiem nešķirieties” (1969); Amanda „Stikla 
zvērnīca” (1969); Redžina „Lapsēni” (1962); Katarina „Spītnieces savaldīšana” 
(1961); Elīda „Jūras sieviete” (1960); Antonija „Skroderdienas „Silmačos”” (1967); 
Betsija „Anna Kareņina” (1960); Zāra „Skroderdienas „Silmačos”” (1956); Maša 
„Kaija” (1954). 

 



Kinolomas: „Kurpe” (1998); „Ja mēs visu to pārcietīsim” (1987); „Parāds 
mīlestīb” (1984); „Durvis, kas tev atvērtas” (1984); „Vilkatis Toms” (1983); „Trīs 
dienas pārdomām” (galvenā loma) (1980); „Vasara bija tikai vienu dienu” (1980); 
„Zem apgāztā mēness” (1977); „Zobena ēnā” (1976). 

No pirmās laulības ir dēls. Ilggadējs dzīvesbiedrs – Liepājas teātra aktieris un 
režisora palīgs Ilgvars Mačis. 

Egona Zīverta fotoreprodukcijas no Latvijas Valsts arhīva un Liepājas teātra arhīva 
materiāliem 

Avoti: Latvijas Valsts arhīva Liepājas zonālā arhīva dokumenti. 
 Lit.: Likteņstāsti. Rīga, 1992  

 

Vēsma Lēvalde, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Siliņš Varis (dzimis 1972. 10. III Rīgā) – mākslinieks, scenogrāfs, pedagogs, 
mūziķis, literāts un amatierteātra režisors. 

Dzimis mikrometināšanas fotogrāfes Aijas Siliņas (dzim. Leite) un šofera 
Varimanda Siliņa ģimenē. 

Mācījies Rīgas 7. vidusskolā (1987), Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas 
Dekoratoru nodaļā ieguvis mākslinieka-noformētāja kvalifikāciju (1991), absolvējis 
Mākslas akadēmijas Scenogrāfijas nodaļu (1997), saņemot mākslinieka profesionālo 
kvalifikāciju un mākslas bakalaura grādu, ieguvis humanitāro zinātņu maģistra grādu 
Rakstniecības studijās Liepājas Universitātē (2015). Studējis pedagoģiju profesionālās 
pilnveides kursos. Latvijas Kultūras akadēmijā apguvis režijas pamatus izglītības 
programmā „Režija un aktiera meistarība skatuves mākslas kolektīvu vadītājiem” 
(2016). Izglītība papildināta dažādos kursos. 

V. S. veidojis scenogrāfiju un kostīmus vairāk nekā 60 izrādēm dažādos 
teātros Latvijā –  Liepājas teātrī, Nacionālajā teātrī, Liepājas Leļļu teātrī, Valmieras 
teātrī, Jaunajā Rīgas teātrī, Goda teātrī u.c. Saņēmis jauno kritiķu balvu kā labākais 
scenogrāfs par izrādēm „Septiņi malēnieši” un „Alise Aizspogulijā” Daugavpils teātrī 
(1995), piedalījies vairāku ar “Spēlmaņu nakts” balvu (1995, 2003) apbalvotu 
iestudējumu īstenošanā. V. S. Bijis dažādu festivālu (“Bildes”, “HomoNovus”, 
“Nordic–Baltic” (Liepāja) u.c.), filmu un TV seriālu (“Pārkāpt robežu”, “Liepājas 
blūzs” u.c.) mākslinieks. Bijis galvenais mākslinieks Jaunajā Rīgas teātrī (1996–1997) 
un Liepājas teātrī (2001–2004).  

Strādājis par mākslinieku dažādos uzņēmumos (SIA “Livokomerc”, SIA 
“Telpas Scenogrāfija”, SIA DLV u.c.), izveidojis logo (folkloras grupai “Atštaukas”, 
viesnīcai “Kolumbs” (Liepāja), avārijas vienībai “ABAVA” (Rīga), motoklubam 
“MadFox” (Liepāja) u.c.) un interjera koncepcijas (spēļu klubam “Melnais kaķis”, 
dažādiem birojiem (notāres V. Novickas birojam Liepājā u.c.)). 

Strādājis Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā (iepriekš – Liepājas 
Mākslas vidusskola (līdz 2013), Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola (līdz 2016)) 
par zīmēšanas, kompozīcijas, lietišķās grafikas, formas mācības u.c. pasniedzēju 



(2006–2017), vadījis Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmu (2007–2009) 
un bijis Interjera dizaina izglītības programmas vecākais speciālists (2009–2012). 
Kopš 2017 ir pasniedzējs Priekules Mūzikas un mākslas skolā.  

Piedalījies dažādu mākslas projektu izstrādē, organizēšanā un īstenošanā, ar 
saviem darbiem piedalījies vairākās izstādēs (t. sk. Prāgas Scenogrāfijas kvadriennālē 
(1995, 1999) u.c.). Ir viens no Latvijas Jaunā Teātra institūta dibinātājiem (1998) un 
dažādu mākslas, mūzikas, teātra un sociālo projektu dalībnieks un īstenotājs. V. S. 
1991. gada janvārī avārijas vienības “ABAVA” sastāvā piedalījies Latvijas Radio 
ieejas aizsardzībā un omoniešu sašautā autobusa nogādāšanā pie viesnīcas „Latvija”.  

V. S. scenogrāfijai raksturīga daudzslāņainība, bagātas asociācijas un izrādes 
koptēla respektēšana. Viņš uzskata, ka scenogrāfa darbā svarīgākais ir ciešas radošās 
saiknes izveidošanās ar režisoru, lai skatuves telpas mākslinieka radītais kļūtu par 
daļu no kopējā mērķa īstenojuma. V. S. radošajai darbībai raksturīga izpausmju 
daudzveidība, multimākslinieka būtība, par ko pats atzinis: ”.. nekad neesmu spējis 
atbildēt, vai esmu mākslinieks. [..] vienkārši visu laiku kaut ko ņemos. Un šīs darbības 
rezultātā rodas dažādas lietas. Bet es nevaru pateikt, kas ir vērtīgāks – liela izrāde, 
dzejolis, pašdarinātā vīna pudele vai pastaiga ar bērniem. Es dzīvoju šodien, un tas, 
kas notiek šobrīd, ir tas svarīgākais. 

V. S. raksta scenārijus (Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts "Zibsnī 
zvaigznes", 2016, koncertzālē „Lielais dzintars”, Liepāja), dzeju, prozu un dziesmu 
tekstus. Ir vairākas publikācijas (dzejoļu kopas gadagrāmatā bērniem „Garā pupa”, 
2016; Liepājas Universitātes studentu un absolventu dzejas un īsprozas almanahā 
„Skanošs kā sudrabs ir mans laiks”, 2014, tēlojumu sērija „Liepu Tēva teikas” 
laikrakstā „Kurzemes Vārds”, 2016).  

V. S. radošajā darbībā nozīmīga vieta ir arī mūzikai: dziedājis folkloras grupā 
“Savieši" (1988-1993), bijis ārtroka grupas “Diena” solists (1989–1993), kopš 2005. 
gada darbojas rokgrupā „TRAFARET's” (sākumā „Nebēda”), ir tās dibinātājs, solists, 
basģitārists un dziesmu tekstu autors, uzstājies festivālos „Bildes”, „Kulakova nakts”, 
„Sinepes un medus”, Liepājas Jūras svētkos u.c.). 

Kopš 2017. gada V. S. ir Priekules kultūras nama dramatiskā kolektīva 
vadītājs un režisors. 



 

1. attēls. Režisore Diāna Romanoviča un scenogrāfs Varis Siliņš, darbā pie izrādes „Alise 
Aizspogulijā” Daugavpils teātris (1995). H. Meinerta foto. 

 

2. attēls. Skats no Liepājas Leļļu teātra izrādes “Snurķa piedzīvojumi” (2004). Režisore Diāna 
Romanoviča, leļļu tēlu autors – karikatūrists Didzis Puriņš, Naura Skrubja mūzika, projekta 

koordinators, lugas autors (sadarbībā ar D. Romanoviču) un scenogrāfs V. Siliņš. 

 

 



 

3. attēls. Skats no Liepājas teātra izrādes “Ceplis” (2010). Režisors J. Rijnieks, scenogrāfs un 
kostīmu mākslinieks V. Siliņš. 

 

4. attēls. Skats no Liepājas teātra izrādes “Ragana” (2011). Režisors Dž. Dž. Džilindžers, scenogrāfs V. 
Siliņš. 

 

 

 

 

 

 



 

5. attēls. Skats no Priekules kultūras nama dramatiskā kolektīva izrādes pēc R.Blaumaņa lugas 
motīviem “Trīnes grēki ar dabūšanos” (2017). Dramatizējuma autors, režisors, scenogrāfs un kostīmu 

mākslinieks V. Siliņš. 

 

Lit.: Pujēna, Sarmīte. Manas Dzīves teātris. Starp mākslu un mūziku, Rīgu un Liepāju, 
izrādīšanos un slēpšanos. Kurzemes Vārds. 2011. gada 24. Novembris; Varis Siliņš. Goda teātris. 
Pieejams: http://www.godateatris.lv/lv/par-mums; V. Siliņa un S. Okuņevas sarakste e-pastā 2018. 
gada janvārī. 

Foto: no Vara Siliņa personīgā arhīva. 

Sandra Okuņeva, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


