
 grupas nosaukums 
 

P.O.R.N.O. & Co 
 

stila nosaukums, kurā grupa 
muzicē 

 
visstils :) (roks, elektroniskā mūzika, u.c.) 

 

atrašanās vieta 
 

Baldone 
 

datums, kad grupa izveidota 
 

2002. novembris 
 

sastāvs: 

 
P.O.R.N.O. (Ronalds Prūsis) - nav nekāds muzikants. Viņš ir 

pazīstams kā IT speciālists, interesantu un radikālu ideju autors 
(P.O.R.N.O. & Co). Uztur kārtībā grupas "P.O.R.N.O. & Co" 

mājaslapu. Aspirīns ir grupas ideju un vārdu autors. Pirmā, centrālā 
balss. Viņa ziņā ir arī informēt plašo pasauli ar šo grupu un padarīt to 

par ūberkūlu; 
 

Alcha (Alvis Lapiņš) - ir viens varens muzikants jeb cilvēks-Orķestris! 
Pazīstams kā grupas P.O.R.N.O. & Co muzikālais, melodiskais 

dalībnieks. Viņš savulaik ir darbojies elektroniskās mūzikas daiļradē kā 
Dj ZAP, Mr. Funky, tagad - alcha. Viņa diskogrāfijā ir dažādi 

sintētiskie mūzikas albūmi, ar kuriem pašlaik var iepazīties tikai 
draugiem.lv portālā alcha mūzikas sadaļā. 

Grupā alcha ir mūzikas autors, kā arī Otrā balss. Kopā ar Aspirīnu 
raksta tekstus, veicina grupas atpazīšanu un domā visu, ko var izdomāt; 

 
Mario (Mārtiņš Egle) - savulaik darbojies kā Dj Unreal un vadījis 

vairākas skolu diskotēkas un sporta spēles. Viņš ir grupas mikserpults, 
stāv pie "plīts" koncertu laikā. 

Grupā Mario nodarbojas pārsvarā ar mixerpulti, skaņas režiju, bet 
pašlaik viņš ietur menopauzi; 

 

albūmi: 

 
01.04.2003 – Debijas albums "Sautējums" ar tādām dziesmām kā 

"Siļķe", "Sautējums" un "Man kedu nav" 
 

01.09.2003 – Otrais albums "Sautējums (Reanimēts)", kura ir slavena 
ar tādiem hītiem kā "Unenāne" 

 
08.05.2005 – Trešais albums "Kefīrs" ar tādām dziesmām kā "Vārdā 

pidaras", "Eiropa" un "2e" 
 

04.09.2006 – Ceturtais albums "Par Suņiem, Praidu un Kupicām" ar 
tādiem mega-hītiem kā "Ēst Mazo Lācīti", "Kupicas", "Par Suņiem" 

 
10.10.2008 – Piektais, visilgāk gaidītākais albums „5” ar tādām 

pazīstamām dziesmām kā „Hambāgā”, „Nāc Līdzi ar Mani”, „Vilkam 
Nav Sāļa” 

 
30.10.2012 – Sestais, albums “(P)asakas” ar joprojām grupai aktuālām 

tēmām (dzīvnieki un ēdiens), tostarp zināmām dziesmām kā “Viņu 
nosita mērkaķi” un “Draudzējies, jo briedim ir lūka” 



 
04.08.2015 – Septītais albums “Pie Saknēm”, kur jūtama grupas 

atgriešanās alternatīvajā gultnē. Zināmās dziesmas – “Aktimeļļa? 
Neponeļļa!”, “Taisnām Kājām, marš uz mājām!” un “Tukumā Nē!”  

 

līdzdalība festivālos, konkursos, 
koncertos; mūzikas 
stils/novirziens 

 
Mārupes Kultūras Nams, “Aprīļvīzija” (2016) 
Baldones Kultūras Nams, “Aprīļvīzija” (2015) 

Restorāns “Restorācija”, Viesturs Vizulis Stand-up vakars  (2015) 
Klubs “Nabaklab”, Stand-up šovs “Rupjie Referāti” (2014) 

Klubs “Nabaklab”, grupas 10. gadu jubilejas koncerts (2012) 
Klubs “Melno Cepurīšu Balerija”, tematiskā ballīte (2012) 

Klubs “Post” (Jelgava), pasākums (2009) 
Klubs/Bārs “Kefīrs”, pasākums “Ieper Mani” (2009) 

Klubs “Depo”, pasākums “Gruži” (2009) 
Spīķeru kvatāls, improvizācijas teātra pavadošais sastāvs (2009) 

“Baltic Beach Party”, galvenā skatuve un SWH telts (2009) 
“Baltic Beach Party”, SWH telts (2008) 

Salaspils Kultūras Nams, pasākums “Back to School” (2008) 
Baldones Kultūras Nams, pasākums “Strāva” (2008) 

Cinevilla Studio (Jūrmala), pasākums “Lāgavīžen” (2008) 
Arēna Rīga, SHW 15 gadu jubileja (2008) 

Klubs “Depo” albūma „5” prezentācija (2008) 
Bārs/Restorāns "Paldies Dievam - Piektdiena ir klāt!" (2007) 

Baldones Kultūras Nams, festivāls „Tumora 3 litru-burka” (2008)  
Baldones vidusskola, Baldones pilsētas svētku ietvaros (2006) 

„Liepājas Dzintars 30”, ieskaņu festivāls (2006) 
+ 

dažādi saviesīgi pasākumi (advokātu balles, koorporatīvie pasākumi, 
50. gadu jubilejas, skolu salidojumi, pilsētas svētki)  

 

grupas dalībnieku muzikālā un 
mākslinieciskā izglītība 

 
nekāda 

 

mājaslapas adrese 
 

http://www.sautejums.lv 
 

ierakstu kompānija 
 

Penguin Pop Studio + Pajāt Records 
 

autoritātes Latvijā un pasaulē 
 

PK-25, Roberts Gobziņš, Labvēlīgais Tips, Lou Bega 
 

grupas kontaktpersonas vārdu, 
uzvārdu, e-pasta adresi un 
tālr.nr. 

 
Ronalds Prūsis, sautejums@gmail.com, mob.tel. – 29695702 

 

tehniskais raideris 

 
skanošas tumbas 

mini-jack ieeja grupas portatīvajam datoram 
3 mikrofoni (2 balsij, 1 – saksafonam) 

3 litri nevainīga, kaila un negāzēta ūdens (lagstīgalas balsīm) 
1 pudele “Hektors” (dziedāšanas spēka atjaunināšanai) 

“Sky & More” vai “Stockmann” maisiņs – ziediem 
 

 


