
Sveicam  

AIVARU IKŠELI 
60. dzimšanas dienā! 

 





   Valkas teātra režisors Aivars Ikšelis 

pirms daudziem gadiem, pilns jaunības 

enerģijas, ieradās Valkā, lai vadītu 

drāmas pulciņu. Pirmā iestudētā luga 

bija Rūdolfa Blaumaņa “Zagļi”. 

Jau toreiz režisors sapņoja likvidēt 

iesīkstējušo uzskatu, ka mākslinieciskās 

pašdarbības aktieru kompetencē ir tikai 

vieglas, izklaidējošas sadzīves ludziņas.  
/Aivars Zilbers/ 

 

 

Ziemeļlatvija, 2001, 11.aug. 



Ziemeļlatvija, 2001, 11.aug. 



 Dzimis brīnišķīgi skaistā sveču 
mēneša rītā, skanot toreizējai himnai, 
1961.gadā Smiltenē 

 Princips: kur dzīvo, tur atdod sevi visu. 
Tā bijis Smiltenē, tā Strenčos, tā 
pašlaik Valkā 

 Nebaidās no darba, atbildības un 
izaicinājuma 

 Uzskata, ka lielā iespēja katram tiek 
dota tikai vienu reizi 

 Tic Dievam jeb augstākam spēkam 
Neatkarīgā Rīta Avīze, 2002, 16.nov. 



 

Darba Karogs, 1986, 6.nov.  



 

Mūsu Zeme, 1992, 1.apr.  



Žilbēra Sesbrona izrāde 

“Ir pusnakts, doktor Šveicer!” 

   Jaunais režisors nebaidās no drosmīgiem 

meklējumiem nopietnajā mākslā. 

   Lai tikai piepildītos vārdi: “Cilvēks var atdzimt 

jebkurā brīdī. Cilvēkiem katra diena ir 

Ziemassvētki!” To šajā nežēlīgajā 20. gadsimta 

deviņdesmitgadē izrādes veidotāji grib likt 

saprast katram no mums. Varbūt tad pasaulē 

kļūs kaut mazliet siltāk. 
/Aivars Zilbers/ 

Mūsu Zeme, 1992, 1.apr.  



Aivars (1992): 

   “Mēs priecājamies par zemi, kas mūs 

baro, un debesīm, kas mūs apspīd. Un 

saprotam, ka zeme un debesis ir 

vienotas, un mēs visi esam bezgalīgā un 

mūžīgā Visuma neatņemama sastāvdaļa. 

   Mums teātra gaisma ir tikpat 

nepieciešama kā maizes rieciens.” 

Ziemeļlatvija, 1992, 1.apr.  



Ziemeļlatvija,1995, 30.maijs 



Aivars (1995): 

   “Valkas mākslas skolā nokļuvu nejauši. Lai 
gan, beidzot Mūzikas akadēmiju, man 
diplomā ierakstīts, ka varu strādāt par 
pedagogu, tomēr saviem kursa biedriem 
zvērēju, ka ar bērniem nekad nestrādāšu. 
Parasti šādos gadījumos dzīvē viss 
sagriežas otrādi. 

   Līdz pat šim brīdim es nepārtraukti 
eksperimentēju ar saviem bērniem, 
meklēdams vispareizāko pieeju, lai viņi 
maksimāli atvērtos.” 

Ziemeļlatvija,1995, 30.maijs 



Aivars (1997): 

  “Senie grieķi katram no mākslas žanriem 

deva mūzu – pazemināto dievieti. Līdz ar 

to teātris, kā jebkura cita māksla, ir daļa 

no lielā Dieva. Ja cilvēks savai darbībai 

pieņem šādu formulējumu, tad nevar 

vairs teikt: “eju uz darbu teātrī”, “darbojos 

teātrī”. Vienalga, tas ir profesionāls vai 

amatieru teātris, tam ir jākalpo. Tāpat kā 

Dievam.” 
Tava Balss,1997, 18.febr. 



Neatkarīgā Rīta Avīze, 1999, 1.jūl. 



Aivars (1999): 

   “Valkā īstajā laikā un vietā ir satikušies 

īstie cilvēki, kuri nu jau ir daudz kas 

vairāk nekā tikai domubiedri. Valkas 

teātra kopējais stils – vārds, nepateiktais 

vārds kustībā.” 

Neatkarīgā Rīta Avīze, 1999, 1.jūl. 



Ziemeļlatvija, 1999, 1.jūl. 



2000.g. “Ziemeļlatvijas” lasītāju aptaujā 

desmit populārāko rajona cilvēku vidū ir 

Aivars:   

   “Liktenis man deva iespēju viena gada 
laikā realizēt tik daudzas lietas, ka citreiz 
tam varbūt būtu vajadzējis pusmūžu… 
Katra cilvēka dzīvē pienāk laiks, kad 
jāizvērtē, kas ir graudi, kas – sēnalas. 
Tāds izvērtēšanas periods man bija 
aizvadītais gads… Cilvēka dzīvē ticība ir 
visspēcīgākais dzinulis. Bez ticības sev 
un pašpārliecinātības, ka es to varu 
izdarīt, nekas nenotiks.” 

Ziemeļlatvija, 2000, 15.janv. 



Ziemeļlatvija, 2001, 13.febr. 



Aivars (2001): 

   “Izrādi “Ķiršu dārzs” iestudējām vairāku 

iemeslu dēļ. Galvenā motivācija – jauni 

meklējumi teātrī, jo te vairāk jārunā par 

smalkajām enerģijām, par 

enerģētiskajiem laukiem. Šeit vairāk 

jārunā dvēselei, nevis miesai. Mēs to 

mēģinām izdarīt.” 

Ziemeļlatvija, 2001, 13.febr. 



Par vaļasprieku – apceļot citas 

valstis: 

   “Mani gan nesaista tikai pati ceļošana 

ceļošanas dēļ. Katru braucienu cenšos 

piepildīt jau ar iepriekš iedomātu saturu, 

kas visbiežāk attiecas uz apmeklētās 

valsts kultūras vēsturi. Citās zemēs mani 

visvairāk interesē mākslas vērtības. Par 

redzēto un uzzināto vēlāk dalos 

iespaidos ar saviem audzēkņiem 

mākslas skolā.” 
Ziemeļlatvija, 2001, 17.marts 



Ziemeļlatvija,2001, 11.aug. 



Vents Krauklis:  

   “Aivars ir cilvēks, kurš provincē izvirza 

sev un citiem ļoti augstus mērķus un prot 

tos arī sasniegt. Jo vairāk šādu cilvēku 

būtu Valkā, jo vairāk pilsēta iegūtu.” 

Ziemeļlatvija,2001, 11.aug. 



Aivars (2001):  

   “Laiku, kad dzīvot, mēs diemžēl nevaram 
izvēlēties. Tādēļ uzskatu, ka ir augstāki 
spēki, kas katru no mums ir nolikuši savā 
laikā, lai pārbaudītu, kā mēs ar 
piešķirtajām dotībām un prasmi spējam 
izmantot iespējas. Laiks patiesībā ir 
netverams jēdziens. Laiks visu piedāvā, 
bet neko nedod. Gaidot no laika 
dāvanas, cilvēks var morāli sabrukt. 
Tādēļ es neko negaidu, bet daru.” 

Ziemeļlatvija, 2001, 8.maijs 



Ziemeļlatvija, 2002, 24.janv. 



Aivars (2002):  

   “Nereti skaisto gribam izgudrot no jauna, 

bet “velosipēds” ir izgudrots. Vajag tikai 

apsēsties, pašķirt atpakaļ “grāmatas” 

lapas un lēnām visu sakārtot, jo pilnīgi 

viss mūsu dzīvē atkārtojas. Tas, kas ir 

modē, pēc kāda laika pazūd, lai 

iespējams citā kvalitātē atkal no jauna 

būtu.” 

Ziemeļlatvija, 2002, 24.janv. 



Ziemeļlatvija, 2002, 13.apr. 



Ziemeļlatvija, 2002, 10.aug. 



Neatkarīgā Rīta Avīze, 2002, 16.nov. 



Starptautiskā pierobežas kultūras 

nedēļa Valkā 2003.g. vasarā 

   Moto – Vecās dzirnas. Tās sagriež 

vēju, cilvēkus izkaisa, tad atkal sagriež 

vēju un cilvēkus sauc mājās. Tiek 

samalti graudi, cepta maize, un, to 

ēdot, rodas spēks dzīvošanai. 
/Ilze Galkina/ 

 

Neatkarīgā Rīta Avīze, 2002, 16.nov. 



Diena, 2003, 18.jūn. 



Ziemeļlatvija, 2003, 21.jūn. 



Ziemeļlatvija, 2003, 23.aug. 



2003.g. rudenī saņemta balva – kristāla 

piramīda kā atraktīvākajam un 

objektīvākajam žūrijas dalībniekam 

Starptautiskā teātru festivālā Maskavā 

   Aivars: “Izrādās, par mūsu starptautisko 

teātra festivālu “Tālvils” ir liela interese ne 

tikai Krievijā. Žurnālā “Teatr” ir publikācija 

“Pārkāpj robežu” sešās lappusēs ar 

daudzām ilustrācijām par nule notikušo 

festivālu Valkā, par valcēniešiem un 

robežām.” 

Ziemeļlatvija, 2003, 25.sept. 



Erika Petersona izrāde “Pēckvēle” 

saņēmusi galvenās balvas Eiropas 

teātru festivālā “Manas spējas” 2005.g.  

   Aivars: “Tas bija neticami. Izjutām gan 

prieku, gan neērtības sajūtu, ka citus 

atstājām bešā. Mākslā jābūt patiesam, un 

mums tas šoreiz izdevās. Nezinot valodu, 

skatītāji visu saprata.” 

Ziemeļlatvija, 2005, 28.maijs 



Ingas Ābeles izrādē 

“Dzelzszāle” 

   režisors un aktieri meklē atbildes uz 

mūžseniem jautājumiem. 

   Aivars: “Vai mēs, cilvēki, dzīvojot šajā 

pasaulē, drīkstam viens otru tiesāt, ja 

paši esam grēcīgi, nožēlojami un 

cietsirdīgi?” 

Ziemeļlatvija, 2005, 12.febr. 



Ruta Rikše  

par Ingas Ābeles lugu “Dzelzszāle”: 

   “Jūs ar savu iestudējumu esat 

izgriezuši pogas Nacionālajam 

teātrim.” 

Ziemeļlatvija, 2005, 20.sept. 



Ziemeļlatvija, 2006, 20.jūn. 



Heinera Millera izrāde  

“Medeja. Materiāls” 

   “Mani kā režisoru satrauc, ka 21. gadsimtā 

vairs neprotam cits citu uzklausīt. Visbiežāk 

cilvēku strīdi beidzas ar naida izpausmēm. Šī 

luga runā tieši par to – kas notiek ar cilvēku, 

kad priekšplānā izvirzās atriebības kāre un 

naida pārpilnība.” 

   “Ja esi viens pats skatītāju priekšā, nav 

iespējams paslēpties aiz dekorācijām, 

partneriem un citiem atribūtiem. Aktierim jābūt 

patiesam līdz dvēseles dzīlēm.” 
Ziemeļlatvija, 2006, 23.marts 



Ziemeļlatvija, 2006, 17.okt. 



Ziemeļlatvija, 2006, 28.sept. 



2007.g. jūnijs – iegūts ekonomikas 

zinātņu doktora grāds 

   Mākslas vēstures, teātra un ekonomikas 

sasaistes aspekti? 

   Aivars: “Patiesībā tās nebūt nav dažādas 

lietas. To, ko nevaru atļauties pateikt 

zinātnē, es pasaku mākslā un otrādi. 

Zinātnē darbojas daudz romantiķu.” 
Ziemeļlatvija, 2007, 26.jūn. 



Līvija Akurātere 2007.g. 

vasarā: 

   “Valkas pilsētas teātris sasniedzis tādu 

līmeni, ka to vairs nevar saukt par 

amatieru teātri. Viņi ir piedalījušies 

starptautiskos festivālos, kur aicināts pat 

Maskavas Dailes teātris. Un tā, kā strādā 

Valkas pilsētas teātra režisors Aivars 

Ikšelis, nestrādā neviens cits.” 

Latvijas Avīze, 2007, 28.jūl. 



Ziemeļlatvija, 2009, 9.jūl. 



Aivars (2009): 

   “Kad bija karš, cilvēki dziedāja koros, 

spēlēja teātri un arī tagad, kad jāpārdzīvo 

grūtie laiki, ļaudis meklē citādu pasauli 

mākslinieciskajā pašdarbībā, lai gūtu 

kādu saskanīgu dzīves līdzsvaru.” 

Ziemeļlatvija, 2009, 9.jūl. 



Ziemeļlatvija, 2009, 11.aug. 



Līvija Akurātere par  

Agitas Dragunas lugu “Aiza”: 

   “Valcēnieši atkal mūs pārsteidza ar tik 

smalki un niansēti veidotu iestudējumu, 

ka liek domāt un domāt par patiesām šīs 

dzīves vērtībām, kad visapkārt ir 

ciešanas un tautas pazemojums. Iestudēt 

noveli ir ļoti grūti. Valcēniešiem tas ir 

izdevies.” 

Ziemeļlatvija, 2009, 5.dec. 



Valdis Lūriņš: 

   “Aivars ir savdabis, kurš iet savu 

ceļu un iestudē zināmā veidā 

intelekta izrādes.” 

Ziemeļlatvija, 2010, 16.febr. 



Ziemeļlatvija, 2010, 3.jūl. 



Ziemeļlatvija, 2011, 18.janv. 



2010.g. – iznākusi Aivara grāmata 

“Ceļojums mākslas pasaulē” 

   Tā ir mācību grāmata jo īpaši mākslas 

skolu audzēkņiem, enciklopēdija un 

mākslas vēsture vienlaikus. Tajā izklāstīti 

nozīmīgākie fakti no mākslas 

pirmsākumiem līdz mūsu gadsimta 

sākumam. Šāda grāmata Latvijas vēsturē 

izdota pirmo reizi un tur arī meklējama šī 

izdevuma vērtība. 
/Aldis Dubļāns/ 

 

 
Ziemeļlatvija, 2011, 18.janv. 



Unda Ozoliņa:  

   “Valka var lepoties ar Aivara devumu 

pilsētai, un jau vairākkārt esmu 

sacījusi, ka viņš ar savu uzņēmību 

un mērķtiecību ir mūsu Jānis Cimze. 

Valkai noteikti.” 

Ziemeļlatvija, 2011, 18.janv. 



2013.g. iznākusi 928 lappušu 

biezā grāmata “Valkas diližanss” 

   “Gods un slava Ikšelim no profesionāļu 

puses, ka viņš ir paņēmis un novietojis 

Valku kā punktu uz kartes un tad ap to 

sācis rādīt Latvijas vēsturi. Līdz ar to no 

populārzinātniskā novadpētnieciskā 

viedokļa senie gadsimti ir atdzīvojušies. 
/Juris Pavlovičs/ 

Ziemeļlatvija, 2013, 26.marts 



2016.g. iznākušās grāmatas 

 



Valkas pilsētas teātrī 

iestudētās izrādes 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Aivars_Ik%C5%A1elis  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Aivars_Ik%C5%A1elis


2017.g. 

 

Ziemeļlatvija, 2017, 9.maijs 



Pagaidām pēdējā grāmata 

iznākusi 2017.g. beigās 



No 2020.g. janvāra – Valkas 

pilsētas kultūras nama direktors 

Ziemeļlatvija, 2020, 21.febr. 



2021 

Izmantots novadpētniecības krājums,  

publikācijas laikrakstā “Ziemeļlatvija”  

u.c. preses izdevumos. 

Vairāk: Valkas bibliotēkas elektroniskajā katalogā  

            un novadpētniecības datubāzē 

https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=aper&op0=LIKE%25&val0=Ik%C5%A1elis%2C+Aivars%2C+1961-&linkid0=237&bop1=OR&crit1=auth&op1=LIKE%25&val1=Ik%C5%A1elis%2C+Aivars%2C+1961-&linkid1=237&addCriteriaBop=AND&l=1&l=30&l=28&l=27&l=19&l=20
https://ej.uz/rqve

