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Dzimtas saknes
Dziesmusvētkos
Dziesmu svētki kā krāšņs pavediens vijas cauri
Latvijas valsts un arī tās cilvēku likteņiem.
Ilzes Smelteres dzimtā šī leģenda sākas
III Dziesmu svētkos 1888. gadā, kad iepazinās viņas
vecvecvecvecāki Līze Kalniņa un Jānis Brikmanis.
Sandra Landorfa Foto: no Smelteru ģimenes arhīva, Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīvs

Līdz šim tā bija tikai
dzimtas leģenda, tagad,
izpētot arhīvā pieejamos
materiālus, ģimene iegu
vusi apliecinājumu, ka
gan Līze, gan Jānis tolaik
dziedājuši Pēterburgas
Ārrīgas Dziedāšanas bied
rības koros. To apliecina
tās biedru grāmata – Līze
bijusi altos, Jānis – otrajos
tenoros.

Turpināja pēcteči
Ilze domā, ka Jānis
visdrīzāk piedalījies arī
nākamajos, IV Dziesmu
svētkos, kas 1895. gadā
notika Jelgavā. Iespē

jams, ka pēc laulībām
Līze korī vairs nav dzie
dājusi. 1892. gadā abiem
piedzima dēls Kārlis, par
viņa saistību ar koriem
gan nekādas ziņas nav
saglabājušās, bet dziedā
šanas tradīciju pilnīgi no
teikti turpināja divas no
viņa meitām – Maija un
Gunta.
Maija, Ilzes Smelteres
vecmāmiņa, sākusi dzie
dāt, vācu okupācijas laikā
studējot Latvijas Universi
tātē. Rīgas Skolotāju korī
Skaņupe, kuru 1947. gadā
dibināja leģendārais di
riģents Haralds Mednis,

Maija dziedāja no pirmās
tā dienas līdz pat savai
nāvei.
Pirmie Dziesmu svēt
ki, kuros Maija piedalī
jās, bija arī pirmie, kas
notika pēckara Latvijā
1948. gadā. Tā kā Maijas
vīrs bija izsūtīts uz Si
bīriju, viņai trīs bērnus
nācās audzināt vienai.
Bet par sadzīves grūtu
mu lielāka bija mīles
tība uz dziesmu, tāpēc
Ilzes mamma Anda bieži
ņemta līdzi uz mēģinā
jumiem. Ilzes vecāmam
ma ir piedalījusies visos
Dziesmusvētkos.

Lai dziedātu korī,
nogriež bizes
Dzimtas atmiņa vēsta,
ka 15 gadu vecumā mam
ma esot pārbaudījusi An
das balsi un atzinusi, ka
tā vairs neesot “bērna”
un viņa varot jau dziedāt
lielajā korī. Anda aizgāju
si uz Skaņupes mēģināju
mu, bet diriģents Mednis,
ieraudzījis viņas bizes,
kas sniegušās līdz pat di
benam, esot teicis, ka ar
bērniem viņš nestrādājot.
Andai tas divreiz nav
bijis jāsaka, un jau pēc
pāris nedēļām viņa uz
mēģinājumu ieradusies ar
īsiem matiem. Ilze domā,
ka tas nekāds lielais upu
ris neesot bijis, jo mīļāka
par bizēm mammai esot
bijusi dziedāšana.
Arī mammas brālis
Uldis, Ilzes krusttēvs, ar
sievu iepazinās, dziedot
Skaņupē. Tie bija septiņ
desmitie gadi, kad viņš no
padomju armijas bija pa
laists atvaļinājumā. Puisis
devies uz kora mēģināju
mu, un uz to bija atnāku
šas arī jaunas meitenes,
studentes... “Tā viņi jopro
jām ir kopā,” smej Ilze.

Maģiskas atmiņas

Ilzes vecvecvecvecāki
Līze un Jānis ar dēlu Kārli
20. gadsimta sākumā.

Arī Ilze pati bērnībā
bieži vien ņemta līdzi ne
tikai uz mēģinājumiem,
bet pat uz lielās Dzies
mu svētku estrādes.
Turpinājumu lasiet 2. lpp.
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Turpinājums no 1. lpp.
Ar to saistās kāda mīk
laina, pat maģiska, Ilzes
atmiņa par 1985. gada
Dziesmu svētkiem: “Es
visu atceros tik skaidri –
kā dziedātāji stājās uz
iziešanu, kā vīri no tribī
nēm sāka saukt – Medni,
Medni! – un šo saucienu
kā vilnis pārķēra citi ko
risti...”
Stāsts ir par to, ka no
Dziesmu svētku repertu
āra bija izņemta viena no
latviešu spēka dziesmām
Gaismas pils. Toreiz tie
ši koris Skaņupe bijis tas,
kurš organizējis, lai no
skatītājiem tiktu izsaukts
diriģents Haralds Mednis.
Viņa atceras, kā, stāvot
starp koristiem, skrējušas
skudriņas, to dzirdot.
Taču... Ilzei tolaik bija
tikai 11 gadi, un piedalī
ties pieaugušo Dziesmu
svētkos viņa nekādi ne
varēja. Tad nu abas ar
mammu nospriedušas, ka
tā bijusi reize, kad viņa
meitēnu paņēmusi līdzi
uz estrādi. Lielāko mīles
tību uz dziesmu Ilzei esot
ielikuši Lielvārdes vidus
skolas mūzikas skolotāji
Baiba un Antonijs Klepe
ri. Vēlāk viņa dziedājusi
korī Lāčplēsis, kuru vadī
jis diriģents Mārtiņš Put
niņš.

1975. gads, Ilze kopā ar mammu.

Es visu atceros tik skaidri –
kā dziedātāji stājās uz iziešanu,
kā vīri no tribīnēm sāka saukt –
Medni, Medni! – un šo saucienu
kā vilnis pārķēra citi koristi...

Ilze (pa kreisi), mamma Anda un mātes brālis Uldis
pirms Dziesmu un deju svētku gājiena 1998. gadā.

Korī ievilkts arī vīrs
Lielajos Dziesmu svēt
kos Ilze pirmoreiz pieda
lījās 1990. gadā – arī tie
bija īpaši, jo pirmie pēc
Atmodas, kad repertuārā
atgriezās daudzas aizlieg
tās dziesmas un no ārze
mēm sabrauca latviešu
trimdinieku kori un de
jotāji.
Ilzes vīrs Jānis arī ir
piedalījies Dziesmu svēt
kos – kā dejotājs. Ilze at
zīst, ka vairākus gadus,
kamēr bērni auga, viņas
kora gaitās bija iestājusies
pauze, bet nu atkal jau
trešo sezonu viņa dzied –
jauktajā korī Ikšķile. Kom
ponists Didzis Rijnieks
sarakstījis dziesmu ciklu
ar Aleksandra Čaka vār
diem – speciāli kora kon
certuzvedumam, kuru
tas iestudējis par godu
dzejnieka 115. dzimšanas
dienai. Vajadzējis kādu,
kas skaita dzeju, piekritis
Ilzes vīrs, un pamazām
ievilkts koristu rindās, par
ko viņa neslēpj sajūsmu.

Traka romantika
Abas dvīņu meitenes
Madara un Katrīna Skolu
un jaunatnes dziesmu un
deju svētkos piedalījušās
kā dejotājas, bet nu dzied

tītes skolu, notiekot mēģi
nājumi, lai Jaungada naktī
to rādītu Ikšķilē.

Katram savs
grūtums un prieks

Ilzes meitas Madara un Katrīna (otrās rindas
vidū) dzied Rīgas 49. vidusskolas korī.

arī Rīgas 49. vidusskolas
korī, kuru vada pedagoģe
Ilona Plūme.
“Kad meitenes 4. klasē
bija jālaiž uz Dziesmu un
deju svētkiem, man, pro
tams, bija satraukums –
nebrauks pa nakti mājās,
vai kāds izžāvēs viņu ze
ķes, vai blūzes būs tīras,
vai bērni izgulēsies... Bet
tie ir nieki, salīdzinot ar
sajūsmu un acu mirdzēša
nu,” atzīst Ilze.
Turklāt viņa itin labi
atceras, kā pati, vēl skol
niece, braukusi uz Dzies
mu svētkiem, un tad puse
no lielās laimes bijusi ie
spēja nedēļu nakšņot kā
das Rīgas skolas sporta
zālē uz matračiem, tā bi

jusi ne ar ko citu nesalī
dzināma romantika.
“Pašdarbnieki ir tādi
crazy ļaudis,” smaida Ilze.
Tuvinieki reizēm prasot –
ko tu skrien uz tiem mē
ģinājumiem, vai tev nav
nekā labāka, ko darīt?...
“Nē, nav!” Un kora bal
lītes ne ar ko citu neesot
salīdzināmas.
Piemēram, pēc kon
kursa Daugavpilī, kurā
bijis jādzied grūtas dzies
mas, neviens nav gribē
jis izklīst, un vairāk nekā
30 cilvēki sapulcējušies
viesnīcas numuriņā, lai
turpinātu dziedāt, smie
ties, atcerēties... Nu gru
piņa dullo no kora izdo
mājuši iestudēt Sniegbal

Ilzei mīļākās ir dižās
dziesmas – Lauztās prie
des un Gaismas pils, arī
tautasdziesmu apdares –
kā Selgas Mences Neba
maize pati nāca – no tām
vienmēr skudriņas skrie
not.
“Emocionālā kopības
sajūta, kuru var gūt, ko
rim saliedējoties vienā
pārdzīvojumā, ir galvenā
vērtība,” saka Ilze. Un tā
nav tikai tehniska varē
šana, ir vajadzīgs augstu
likt latiņu, lai spētu aiz
kustināt skatītāju sirdis
un dvēseles. “Tāpēc esmu
priecīga, ka ar tādu moto
strādā Ikšķiles kora di
riģents Česlavs Batņa,”
stāsta Ilze.
Kora mēģinājumi ir
neatņemama viņu ģime
nes ikdienas dzīves sa
stāvdaļa. Bieži mājās skan
dziesmas, kuras jāiemā
cās; katrs staigā, savā no
dabā dungodams. Tuvo
joties Dziesmu svētkiem,
tiek posti tērpi. Nedēļa
pirms koncertiem Lielajā

Mežaparka estrādē bieži
ir grūta, jo saudzējoša dū
maka tajās dienās tikpat
kā nav piedzīvota, ir vai
nu svelmaina saule, vai
lietus.
Dejotāji smejoties par
dziedātāju žēlošanos – jūs
jau stāvat uz vietas, mēs
lēkājam saulē vai mīcā
mies pa dubļiem! “Kat
ram savs grūtums – arī
orķestrantiem un folk
loristiem, bet, kad tas
pārvarēts, vēl jo lielāks
ir gandarījums, ko gūsti
koncertā,” ir pārliecināta
Ilze. “Kad virsdiriģents,
paceļot rokas pret lielo
Dziesmu svētku kopko
ri, ar vienu rokas kustību
spēj to emocijās aizvest
no piano, pianissimo līdz
forte, fortissimo, ir ne ar
ko citu nesalīdzināma sa
jūta.”

Paldies skolotājiem
Ne Ilzei pašai pusau
dzes gados, ne arī meitām
nav gribējies iet uz kori.
Noteicošā loma, lai viņas
dziedātu, bijusi skolotāju
personībām. Tie fanātis
kie skolotāji, kuri ikdienā
spēj aizraut pusaudžus,
lai caur pierunāšanu un
jautrību spētu viņus iein

teresēt dziedāt korī, būtu
jāceļ saulītē. Tad mūsu
Dziesmu svētku tradīcija
nezudīs nekad,” uzska
ta Ilze. Viņa aicina visus
dziedātājus par saviem
pedagogiem un koru va
dītājiem stāstīt sociālajos
tīklos.
“Tagad dzīvojam tu
vāk Rīgai un svētku laikā
pēc koncertiem braucam
mājās. Tad pa nakti drē
bes mazgājam un žāvē
jam, lai nākamajā rītā
būtu skaisti un mirdzoši,”
saka Ilze.
Latvijas simtgades
Dziesmu svētkos Ilze un
Jānis Smelteri dziedās
jauktajā korī Ikšķile, un
skatītājos sēdēs viņu bēr
ni – meitas Madara, Kat
rīna un dēls Emīls, kurš
aizrāvies ar sportu. Deju
svētkos meitas dejos sta
dionā ar kolektīvu Dancī
tis, un tad skatītājos sēdēs
Ilze un Jānis.
Ilzes mamma Anda
dziedās Ogres senioru
korī. Starp koristiem būs
arī viņas brālis Uldis. Ja
atceramies, viss sākās
1888. gadā, kad III Dzies
mu svētkos Esplanādē sa
tikās šuvēja Līze un gald
nieks Jānis...

svarīgi zināt
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Svētki ienāks katrā mājā
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētkos būs vairākas
novitātes, kas tiek ieviestas
atbilstoši laikmeta iezīmēm un
iespējām gan mākslinieciskajā,
gan pasākuma organizācijā.

Svētku izpilddirektore
Eva Juhņēviča.

Svētkos plāno piedalīties līdz šim lielākais dalībnieku skaits – vairāk nekā
40 000 amatiermākslas
kopēju no 118 Latvijas
pašvaldībām un 21 pasaules valsts, un, ņemot
vērā, laikmeta kontekstu,
viens no atslēgas vārdiem
būs – drošība.
Par gaidāmajiem Svētkiem stāsta izpilddirektore
Eva Juhņēviča: “Šie svētki noritēs Latvijas valsts
simtgades svinību zīmē,
un tā ir liela atbildība un
gods – gaidāmie Dziesmu
un deju svētki ir mūsu –
21. gadsimta sākuma cilvēku – pieskāriens vēsturei, jo droši vien nākamos
simts savā mūžā nepiedzīvosim.”

Svētki, kuru pieredze ir
vecāka par mūsu valsti, ir
kaut kas vairāk par 63 pasākumu kopumu vienā
nedēļā vasaras vidū Latvijas galvaspilsētā. Dziesmu
svētki ir ļoti spēcīgs mūsu
tautas saliedētājs, un tieši
tāpēc ikviens, kas iesaistīts šo svētku radīšanā, ir
svarīgs.
Vidēji 10% Latvijas iedzīvotāju ikdienā iesaistās
aktīvā Dziesmu un deju
svētku procesā, un paši
svētki ir vērienīgākais Latvijas sabiedrības sadarbības paraugs, kad sadarbojas valsts, pašvaldības,
nevalstiskās un privātās
organizācijas, dažādi eksperti un speciālisti, kas
uzņemas organizatorisko
atbildību un ciešā sadarbībā strādā, lai svētki noritētu kvalitatīvi un koordinēti.
Dziesmu svētkos, kas
viennozīmīgi ir Latvijas
kultūras fenomens, tradicionāli tiks pārstāvēti dažādi amatiermākslas žanri:
kori, dejas, pūtēju orķestri,
vokālie ansambļi, amatierteātri, koklētāju ansambļi,
tautas mūzikas ansambļi,
folkloras un tautas lietišķās mākslas kopas, kā arī
Latvijā dzīvojošo mazākumtautību kolektīvi.

Kas jāzina
skatītājiem
Norises
vietas
Svētku gaisotne būs
jūtama visā galvaspilsētā,
bet galvenās norises vie
tas tradicionāli būs Meža
parka Lielā estrāde un
Daugavas stadions, kas
šobrīd piedzīvo vērienīgas
pārmaiņas. Svētki norisi
nāsies arī Vērmanes dār
zā, Esplanādē, Brīvdabas
muzejā, galvaspilsētas
baznīcās, Arēnā Rīga, Lie
lajā un Mazajā ģildē, Dai

les teātrī. Būs arī jaunas
norises vietas – M. Če
hova Rīgas Krievu teātrī,
koncertzālē Palladium un
Esplanādē.

Koncerti

Visi svētkos iesaistītie
gatavo savas darbības čet
ru gadu visspilgtāko snie
gumu. Vērienīgais noslē
guma koncerts Mežapar
kā ļaus izbaudīt a capella
kordziedāšanas fenome
nu, simboliski izdziedot

Foto: Reinis Hofmanis, Latvijas Nacionālā
kultūras centra arhīvs

mūsu tautas vēstures spo
žākos un sāpīgākos mir
kļus (8. jūlijs), tajā pirmo
reizi piedalīsies īpaša vie
nība – Latvijas kordiri
ģentu koris.
Deju lieluzvedums
Māras zeme ar teju
17 000 dejotāju klātbūtni
radīs stāstu no senatnes
līdz mūsdienām (6. un
7. jūlijs). Arēnā Rīga kon
certā Vēl simts gadi dejai
skatītāji varēs baudīt ska
tuviskās tautas dejas zelta
fondu (2. jūlijs). 5. jūlijā
vokāli simfoniskajā kon
certā valsts labākie pro
fesionālie un amatierkori
atskaņos latviešu kompo
nistu darbus. Pūtēju or
ķestri pulcēsies vērienīgā
dižkoncertā, kurā vairā
kas stundas ilgā priekš
nesumā ieskanēsies katra
Latvijas vēsturiskā nova
da īpašā emocionālā stīga
(6. jūlijs).
Vokālo ansambļu snie
gums būs dzirdams gan
koncertzālēs, gan Vecrīgas
ielās un laukumos. Kokļu
ansambļu dižkoncerts Dai
les teātrī parādīs šā unikā
lā instrumenta bezgalīgās
izteiksmes iespējas. Svēt
kos, kā ierasts, īpaši ieska
nēsies arī Latvijas mazā
kumtautību dažādība un
iemirdzēsies latviešu tau
tas tērpa unikalitāte. Ko
pumā vienas nedēļa laikā
notiks 63 pasākumi!

Kā tirgos
biļetes

2018. gada pirmajos
mēnešos sāksies biļe
šu tirdzniecība uz visām
svētku maksas norisēm.
Biļetes varēs iegādāties

Biļešu paradīzes kasēs
un interneta veikalā. Bi
ļešu cenas būs no 2 līdz
65 eiro.
Vienā pirkuma reizē
uz vienu pasākumu varēs
iegādāties ne vairāk par
četrām biļetēm. Organiza
tori lūdz laikus iepazīties
ar svētku programmu, kas
pieejama oficiālajā mājas
lapā dziesmusvetki.lv.
Jau tagad ir jūtama mil
zīga interese par biļešu
iegādi, un tiek progno
zēts, ka pieprasījums pēc
biļetēm teju simtkārt pār
sniegs piedāvājumu, kas
nozīmē, ka būs rindas gan
pie kasēm, gan interneta
veikalā. Un – biļešu visiem
interesentiem nepietiks.
Ja uz šo situāciju parau
gās no citas puses – mums
visiem ir jāpriecājas par
milzīgo interesi, kas lieci
na, ka tradīcija ir dzīva un
aktuāla joprojām.
Vislielākās izmaiņas
svētku biļešu politikā
saistītas ar ielūgumu, ie
priekšējās rezervācijas un
brīvajā tirdzniecībā esošo
biļešu skaita proporciju.

Brīvajā tirdzniecībā būs
vairāk nekā 74% no vi
sām biļetēm. 24% biļešu
būs iespēja iegādāties ar
iepriekšējo rezervāciju,
no kurām lielākā daļa tiks
piedāvātas pašvaldībām,
tā īpaši atzīmējot to ie
guldījumu svētku procesa
nodrošināšanā. Pašvaldī
bām biļešu skaits tiks ap
rēķināts pēc šādas formu
las – kolektīvu, kas pie
dalās svētkos, skaits reiz
divi. Tas nozīmē – ja paš
valdībā ir četri kolektīvi,
tā varēs nopirkt astoņas
biļetes uz deju lieluzve
dumu Māras zeme un as
toņas uz noslēguma kon
certu Zvaigžņu ceļā. Paš
valdības izlemj, kam tiks
piešķirtas šīs vietas. Biļešu
rezervācija būs paredzēta
arī atsevišķām mērķgru
pām un sociālām grupām,
piemēram, cilvēkiem ar
kustību traucējumiem,
daudzbērnu ģimenēm ar
Ģimenes karti 3+.
Uz svētkiem vēlamies
ielūgt tikai trīs augstākās
valsts amatpersonas, svēt
ku virsdiriģentus un virs

Cieņa, kopība un tagadnīgums
XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki būs viens no nozīmīgākajiem Latvijas valsts simtgades notikumiem, kurā
spilgti atbalsosies simtgades svinību vēstījums
Es esmu Latvija.
Lai izceltu, ka ikviens
no mums un mēs visi
kopā radām Dziesmu un
deju svētkus, mēs iestājamies par trim vērtībām.

Cieņā – pret cilvēku,
pret tradīciju un jaunradi
vienlaikus, pret sadarbību
un kopdarbu.
Kopībā – emocionālais saviļņojums unikālā
latviskuma un kopā būšanas spēka mijiedarbē.
Tagadnīgumā – kas
piešķir tradīcijai laikmetīgas noskaņas un apliecinājumu tās ilgtspējai nākamajās paaudzēs.

vadītājus, svētku procesa
uzturētājus ārvalstīs un
svētku goda viesus. Ielū
gumu skaits būs ne vairāk
par 2% no kopējā biļešu
skaita.

Citas iespējas
skatīties

Eva Juhņēviča neslēpj:
“Lai kā mēs gribētu, bet
visiem biļešu nepietiks,
kaut arī vietu skaits pēc
Mežaparka estrādes un
Daugavas stadiona re
konstrukcijas būs palie
linājies. Mežaparkā būs
aptuveni 30 000 sēdvie
tu, Daugavas stadionā –
10 000, bet gribētāju bau
dīt koncertu klātienē ir
daudzkārt vairāk.
Latvijā šobrīd dzīvo
teju 1,96 miljoni cilvē
ku. Ja pieņemam, ka
apmeklēt svētkus vē
las puse iedzīvotāju,
tad pieprasījums, pie
mēram, uz noslēguma
koncertu ar 30 000 sēd
vietām ir teju 1 000 000.
Tāpēc aicinām iedzīvo
tājus izprast šo situāci
ju un izmantot svētku
sniegtās plašās iespējas
izjust kopā būšanu!”
Svētku programma ir
63 notikumi, no kuriem
divas trešdaļas būs bez
maksas. Aicināsim arī
pašvaldības izvērtēt ie
spēju pilsētu laukumos,
kultūras centros organizēt
Dziesmu svētku koncer
tu publisku skatīšanos un
sagādāt svētkus saviem
iedzīvotājiem. Kopā bū
šana un līdzpārdzīvojums
var notikt jebkur, kur ra
dīti apstākļi svētku ienāk
šanai!

4

Nr. 01 2017

Dziesmu un deju svētku avīze

Sandra Landorfa
Foto: Oļegs Zernovs,
no privātā arhīva

intervija

Kad ministrei
Dace Melbārde, lai nodzītu
pārestību, pa darba kabinetu
staigā, dziedot spēka dziesmas.
Viņai ir skaists un atbildīgs
pienākums – būt par kultūras
ministri simtgades laikā, turklāt
sagaidot Dziesmu un deju svētkus.
Jāatzīst, tā bija viena
no motivācijām, kāpēc
piekritu turpināt minis
tres darbu. Šķita, ka ie
spēja strādāt pie Latvijas
valsts simtgades veidoša
nas ir kaut kas ļoti tīrs un
cēls. Turklāt man jau bija
pašai savas idejas, arī tas
motivēja. Pirms uzņemties
lielus darbus, ir svarīgi
saprast, ko vēlos paveikt.
Nevis – gribu šo krēslu,
pēc tam pasēdēšu un pa
domāšu, ko iesākt.
Kaut kas no iecerētā ir
realizējies?
Jā, tiek realizēta arī
mana pārliecība, kādai
būtu jābūt Latvijas valsts
simtgades sagaidīšanai.
Gribu gan uzsvērt, ka
programma nav viena cil
vēka vai nelielas grupas
autordarbs, bet gan dau
dzu tūkstošu cilvēku ideju
apkopojums. Ir piepildīju
sies iecere, ka cilvēki paši
nāk ar savām idejām. To
var darīt ģimenes lokā,
skolā, novadā vai organi
zācijā.
Skatoties Latvijas valsts
simtgades mājaslapu
lv100.lv, redzu, kā tas no
tiek. Ir izveidots pasāku
mu kalendārs, cilvēki ie
sniedz idejas. Piemēram,
ļoti nopriecājos, ka Rīgas
aktīvo senioru biedrība
Rasa nākusi klajā ar ini
ciatīvu Tautas saimes grā
mata – katrs rakstīs savu
stāstu par Latvijas 100 ga
diem. Doma šķiet lielis
ka – jāvēršas pie senio
riem, jo viņi šobrīd ir no
zīmīgākie tautas sociālās
atmiņas nesēji.
Mūsu tautieši ārvalstīs
strādā pie projekta Stāstu
sega, veidojot lielu tekstil
mozaīkas segu, kurā kat
ram ir iespēja ielikt mazu
gabaliņu – savu stāstu vai
novēlējumu Latvijai. Na
cionālajā bibliotēkā to va
rēs redzēt jau Dziesmu
svētku laikā. Nesen saim
niece Berga bazārā pre

zentēja 100 toršu receptes
Latvijas dzimšanas dienai.
Tādi ļoti konkrēti dar
biņi. Nav jāgaida, ka visu
paveiks liela valsts insti
tūcija, tu pats vari izdarīt
ļoti daudz. Lielākā vēr
tība, ko gaidu no šiem
svētkiem, – lai cilvēki
apzinās, ka ir daļa Latvi
jas. Ne velti programmas
moto ir Es esmu Latvija.
Tāpēc sadaļa Radīts un
darīts Latvijas simtgadei
man pašai šķiet visie
dvesmojošākā.
Otra būtiska līnija ir pa
sākumi, kas rosina iet dzi
ļumā, lai labāk izprastu,
kas ir valstiskums. Ikdienā
par to neaizdomājamies,
nevar arī teikt, ka būtu
daudz mācījušies skolā.
Mani iepriecina, ka ir izde
vies īstenot Latvijas vēstu
res projektus – gan caur zi
nātniskām, starptautiskām
konferencēm, gan filmām,
grāmatām un izstādēm.
Ir ļoti svarīgi zināt gan
valstiskuma vēsturi, gan
to, kas notika šajā teritori
jā, pirms tika dibināta Lat
vijas valsts. Jo labāk to zi
nāsim, jo grūtāk ar mums
būs manipulēt. Galve
nais – pašiem būt aktīviem
Latvijas stāstu stāstītājiem,
jo jebkurš, kurš labi zina
Latvijas vēsturi, ir arī sa
vas valsts vēstnieks. Mēs
ceļojam, satiekam cilvē
kus no citām valstīm un
sarunās bieži vien skaram
vēsturi, tāpēc stāstīšanas
prasme ir svarīga. Citādāk
to darīs citi un pavisam ci
tādā veidā.
Trešā pasākumu grupa,
par ko bijušas visasākās
diskusijas (bet man prieks,
ka esam spējuši tos īste
not bez krišanas panikā),
ir pasākumi, kuros lepoja
mies ar savām unikālajām
vērtībām, dažādiem zināt
nes, izglītības un kultūras
sasniegumiem pasaulē.
Ja esam valsts, kurai ir
100 gadu, mums jātiek galā
ar sava veida provinciālis
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jāsasparojas, viņa dzied
mu – kāpēc domāt par to,
kas notiek ārpus mūsu ro
bežām, galvenais, lai mums
pašiem te ir labi. Ir ļoti
svarīgi redzēt un izprast,
kā Latvija izskatās pasau
les kontekstā, kādas pēdas
esam atstājuši. Mēs lepoja
mies, rādām savus sasnie
gumus, ar prieku stāstām,
ka mūsu valstij ir 100 gadu,
esam lepna tauta un daudz
esam izdarījuši.
Vai jūs vēl dziedat korī?
Šobrīd nē. Tomēr dzie
du pie katras izdevības.
Gatavojoties pasākumiem,
kuros paredzēti kopkori,
es laikus iepazīstos ar re
pertuāru. Re, te man stāv
klavieres, vienu kopre
pertuāru pašlaik apgūs
tu – jau atkal iešu iekšā

droši vien atbildētu: “Ne
zinu, jāpadomā...”, bet
tagad saku – jā. Politikā
vāji cilvēki nevar strādāt.
Nākot un uzņemoties pie
nākumu, jābūt stipram, jo
tavs darbs skar ļoti nozī
mīgas valsts nozares attīs
tību. Tu nedrīksti būt šau
bu plosīts, nepārliecināts,
kompleksu mākts.
Kas šo stiprumu jūsos ir
veidojis?
Tie ik reizi ir kādi jauni
izaicinājumi. Jau bērnībā
es spēju daudz ko savie
not – centos labi mācīties,
gāju mūzikas skolā, sporta
skolā, dejoju, biju aktīva
kultūras darbu rīkotāja.
Visu laiku pieņēmu izaici
nājumus un pati sev teicu,
ka to varu. Ja uzņēmos,

2013. gada Dziesmu svētku sadziedāšanās ar kopkori.

Ir svarīgi zināt gan valstiskuma
vēsturi, gan to, kas notika šeit,
pirms tika dibināta Latvijas
valsts. Jo labāk to zināsim, jo
grūtāk ar mums būs manipulēt.
2015. gada Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
kopā ar bērnu deju ansambli Teiksmiņa un meitu Dārtu.

lielajā korī. Vasarā biju
Eslingenes Dziesmu svēt
ku kopkorī, arī Baltimoras
kopkorī Austrālijas kultū
ras svētkos.
Tā ir ļoti laba sajūta,
ka esi daļa no brīnuma
radīšanas. Man vispār ir
grūti sevi ieraudzīt ska
tītāju zonā, gribas būt
kora daļai. Ikdienā dziedu
postfolkloras grupā Stip
rās sievas. Uzstājāmies
starptautiskā simpozijā,
tas bija muzikāli akadē
misks priekšnesums, man
bija jārunā par sievietes
un dziesmas varu – kā tās
saplūst, viena otru papildi
not. Tā ir būtiska Latvijas
identitātes sastāvdaļa – sie
vietes un spēka dziesmas.
Jūs esat stipra sieviete?
Ja man to prasītu
pirms desmit gadiem,

bija jādara, turklāt, cik
vien iespējams, labi.
Paskatoties atpakaļ, sa
vienot to visu šķiet prā
tam neaptverami. To var
jaunībā, kad ir ļoti daudz
enerģijas un griba sevi
apliecināt – visu izmēģi
nāt un saprast, kur ir tavs
ceļš. Vienmēr esmu bijusi
aktīva sava ceļa meklētā
ja. Pat tagad nevaru teikt,
ka esmu pilnībā to atra
dusi. Šķiet, katram mēdz
būt krīzes brīži, kad esam
kā pazaudējušies, nesapro
tam, ko gribam darīt tālāk.
Man tāda lielāka krīze bija
pēc augstskolas.
Redzat sevi kā producenti,
piemēram?
Es teiktu – plaša profila.
Ja vajag, varu strādāt pie
Dziesmu svētku vai citu
lielāku vai mazāku pasāku

mu rīkošanas – to darīju,
kad biju Latvijas Nacionālā
kultūras centra direktore.
Bet man tīri labi patīk būt
arī stratēģim, domātājam.
Vēsturnieka izglītība
ļauj gan plaši pārredzēt
laukumu pagātnes, tagad
nes un nākotnes kontekstā,
gan analizēt un saprast cē
loņsakarības arī starpnoza
ru un plašākā ģeopolitiskā
griezumā. Šī izglītība dod
stratēģisko domāšanu. Man
ik pa laikam patīk izvin
grināt smadzenes, rakstot
kādu politikas dokumentu.
Tas nozīmē ļoti daudz strā
dāt ar cilvēkiem.
Manā izpratnē politika
pirmām kārtām ir nolī
gums starp sabiedrību un
lēmumu pieņēmējiem –
par mūsu kopējo vīziju,
virzienu, resursiem, ko
esam kopīgi ģenerējuši,

un šķēršļiem, kas kopī
gi jāpārvar. Ja cilvēkus
iesaisti sarunā, turpmāk
viņi to izjūt kā savu politi
ku. Vari sava rakstāmgal
da tronī sēdēt, cik gribi,
bet reālo kursu uz mēr
ķi ikdienā iet cilvēki, kas
katrs strādā savā vietā.
Otrs, kas daudz devis
personīgajai izaugsmei, ir
starptautiskā sadarbība.
Mana lielākā uzdrīkstēša
nās bija pirmo reizi iekāpt
lidmašīnā, aizlidot uz Eiro
pas Jaunatnes forumu un
piedalīties diskusijās. Tā
pat – pieteikties UNESCO
Latvijas ģenerālsekretāra
amatam. Es biju jaunākā
ģenerālsekretāre pasau
lē. Nebija viegli izprast šīs
pasaules līmeņa organizā
cijas mērķus un ārkārtīgi
sarežģīto struktūru, kurā
funkcionē vairāk nekā
190 dalībvalstu.
Liela uzdrīkstēšanās,
kaut vai no valodas vie
dokļa, bija pieteikties
starptautiskā konkursā
Britu padomei. Tur strādāt

bija ļoti interesanti – pilnī
gi cita darba kultūra, me
todes, ar vadītāju regulāri
sarunājos videokonferen
cēs, audits brauca no Lon
donas. Fantastiska piere
dze, kas deva pilnīgi citu
perspektīvu. Katrs tāds
darbs tevi padara bagātā
ku, stiprāku un pārliecinā
tāku par sevi.
Jums ir metodes, kas palīdz
tikt galā ar aizvainojumu,
rūgtumu, stresu?
Visdažādākās. Pirmais,
pie kā ķeros, ir tuvi cilvē
ki, starp kuriem tu mēģi
ni sadalīt to, kas tev uz
krauts (smejas).
Kas tie ir – ģimene?
Visvairāk trāpa tuvā
kajiem kolēģiem, birojam.
Nē, mājās nest nedrīkst.
Tur ir bērns, jau pusau
dža vecumā, kas patiesībā
nāk ar savu smagumu pie
manis. Tad man jāsaka
godīgi, ka esmu viens no
cilvēkiem, kas var staigāt
un skaļā balsī dziedāt, lai
sevi mobilizētu.

Tās spēka dziesmas?
Jā! Un tā īstā katrreiz
atnāk pati. Šodien arī,
šķiet, es diezgan daudz
dziedāju...
Kādu dziesmu?
Ar Stiprajām sievām
plānojām dziedāt vismaz
četras, un secināju, ka
vienai līdz galam nezinu
vārdus, tāpēc staigāju ap
kārt un pie sevis dziedāju
Vij, dieviņ, zelta viju. Jā
saka godīgi, ka tāda iz
dusmošanās ar savējiem,
kas to neņem personīgi, ir
labākā metode. Jo ar dus
mām iet ārā sabiedrībā...
Nevar teikt, ka tā nekad
nenotiek, bet – nevajag.
Tāpat neviens nesapra
tīs. Pareizākā metode, lai
atbrīvotos no dusmām,
būtu svaigs gaiss, skrieša
na, slēpošana... Es cenšos,
bet izdodas ļoti reti.
Jūs varētu rakstīt savu stāstu.
Droši vien. Kad būšu
aktīva seniore, varētu pie
vērsties memuāriem. Va
jadzētu arī doktora darbu
uzrakstīt.
Par ko jūs gribētu?
Ilgu laiku man šķita,
ka gribu rakstīt par Dzies
musvētkiem un to nozīmi
Latvijas valsts dzimšanā.
Nezinu, vai tad, kad līdz
šim darbam tikšu, jopro
jām domāšu tāpat. Kat
rā ziņā tas būs saistīts ar
kultūru.
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Račevska spēks un nianses
To bezsvara stāvokli, kāds pārņem, pirmoreiz nostājoties lielā
Dziesmu svētku kopkora priekšā, diriģents Edgars Račevskis atceras
joprojām. Simtgades Dziesmu svētkos virsdiriģenta tribīnē viņš kāps
jau 11. reizi. Ciemojamies maestro mājā Langstiņos, pie nošu lapām
nokrauta rakstāmgalda un dzidra skata uz ezeru.
Kad stājāties Konservatorijā
kordiriģentos, jums bija
doma, ka kādreiz stāvēsiet
Dziesmu svētku kopkora
priekšā?
Patiesību sakot, tajos
gados par Dziesmusvēt
kiem es daudz nedomā
ju... Taču dzīve iegriezās
tā, ka man jau agri daudz
uzticēja. Rektors, piemē
ram, lūdza, lai uzņemos
šefību pār Konservatori
jas aktieru fakultāti. Man
viņiem bija jāiemāca vi
sas Skroderdienu Silmačos
dziesmas.
Veselu gadu sēdēju
Amtmanim-Briedītim pie
kreisās rokas mēģināju
mos un klausījos, kā viņš

dresē jaunos aktierus – tu
man čuksti tā, it kā būtu
Drāmas teātra skatuves
pašā dibenā, un es tevi
dzirdu otrā balkona pēdējā
rindā. Čuksti, cik ir pulk
stenis – skaidri, detalizēti,
decenti, galotnes, vārdus
atdalīdams...
Tā es tagad runāju par
himnu – pat tie, kas sevi
uzskata par profesionā
ļiem, nezina, kas ir fonē
tika, to, ka šņāceņus ne
savieno, tāpēc nevar sa
prast – “meitaszied” salaiž
vārdus kopā, bet vajag
atsevišķi – “meitas zied”.
Un visanalfabētiskākais
paņēmiens, ka dzied “svē

tī jellatviju” – kas tā jel
latvija tāda ir? Svētī jel
Latviju! (Smiedamies uzsit
dūri galdā.)
Pēdējos studiju gados
palīdzējāt Paulam Kveldem
Universitātē vadīt kori
Gaudeamus, un tad
tehniskās fakultātes atdalījās
jaunā augstskolā – Rīgas
Politehniskajā institūtā.
Jā, un tā es kļuvu par
diriģentu.
Liktenis zināmā mērā
piespēlēja to, ka visu mūžu
strādājat ar vīru koriem?
Jā, es gan saku – ja sa
skaita gadus, tad ar jauk
tajiem esmu strādājis vai
rāk (smejas).

Gribat teikt, ka jums tas vīru
koru zīmogs ir uzlikts?
Lai nu ir, es nebaidos
pieņemt, jo līdz šai die
nai esmu vīru koru atbal
stītājs, organizētājs. Jau
12 gadus veidoju 18. no
vembra svētku koncertus
Latvijas vīru koriem. Nu,
skaisti bija mirkļi Meža
parkā! Priedes apmīļo
skaņas, kas nāk no tik
daudzām balsīm; vienal
ga jauktais koris, vīru vai
visi kopā.
Paralēli Gaudeamus
strādāju ar Taupības
kori, bija tāds šūšanas ar
telis Elizabetes ielā, kur
tagad karšu veikals. Viņi

šuva kleitiņas, krūšturus,
īsti nezinu (smejas). Atzī
šos – lai izdzīvotu studiju
gados, daudz izdevīgāk
bija spēlēt ballītes. Kat
ram maksāja 50 rubļus
par vakaru – nav slikti,
vai ne?
Uzreiz pēc Konserva
torijas nokļuvu Filhar
monijā, ansamblī Sakta
par kormeistaru. Ne
pilnu gadu pastrādāju
akadēmiskajā korī Lat
vija, un tad mani uzai
cināja uz Radio kori, ar
kuru nostrādāju gandrīz
25 gadus. Manā perio
dā tas bija tik piepra
sīts – radio, televīzijā,
Kinostudijā, Operā ie
rakstījām visu Alfrēda
Kalniņa Baņutu – piecas
skaņuplates.

Pie kurām filmām esat
strādājis?
Spilgtākā ir Vella kalpi.
Trīs vīri kādreiz bija – tas
ir mans iediriģējums.

Var teikt, ka uz Dziesmu
svētku virsdiriģenta tribīni
gājāt 10 gadus?
Tagad cita mode – cep
tik jaunas zvaigznes! Un
jau pēc īsa brīža ir popu
lāri izpildītājmākslinieki.
Mēs gājām cauri sūram
darbam. No studiju ga
diem strādāju par rajo
na virsdiriģentu Balvos,
tad – Proletāriešu un
Kirova rajonā Rīgā. Tas
man bija kā sagatavoša
nas process, lai es 1970.
gadā nonāktu Dziesmu
svētku estrādē.
Gaidījāt, ka Kultūras
ministrija vai Emiļa Melngaiļa
Tautas mākslas centrs izteiks
piedāvājumu?
Jā, man nebija jāmeklē,
mani meklēja.
Kuri bija tie dižgari, uz
kuriem skatījāties ar
apbrīnu?
Leonīds Vīgners un
Haralds Mednis – tie iz
cilākie.
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ceļ augšā. Pazuda svara
sajūta.
Jūs paceļat rokas, un koris...
Jā, un viņi dara to, ko
es gribu. Kur tu skrie
si, vanadziņi – vienkārša,
fantastiski, profesionāli
varena dziesma. Jurjānu
onkulis ir bijis meistars.
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Nu, skaisti bija mirkļi
Mežaparkā! Priedes apmīļo
skaņas, kas nāk no tik daudzām
balsīm; vienalga jauktais koris,
vīru vai visi kopā.

Liriska, strauja, tautas
dvēsele kā stīga cauri
izvilkta.
Jā, viena no spēcīgāka
jām latviešu tautasdzies
mām.

Edgars Račevskis Dziesmu un deju svētku virsdiriģenta tribīnē: “Tiklīdz nostājos priekšā, tā viņi
mani uztver. Sajūt manu domu gaitu, uzķer sajūtu, un tad es esmu viņiem pateicīgs.”

Kas tolaik skanēja no mūsu
Dziesmu svētku klasikas?
Ļoti daudz.

Gaismas pils?
Jā. Tikai vienu reizi, tā
bija Haralda Medņa mū
zas stunda, un tad Gais
mas pils no repertuāra
tika izņemta.
1985. gada Dziesmu un deju
svētkos to atjaunoja? Tauta
pieprasīja.
Jā. Bija grupa diriģen
tu, kas Haraldu Medni
gribēja izbīdīt no virsdiri
ģentiem.
Oho – intrigas starp
diriģentiem?!
Jā, tā arīdzan notiek.
Diemžēl (nosmejas). 1985.
gada Dziesmu svētkos
Mednis nebija oficiāli ap
stiprināts kā virsdiriģents,
bet bija atnācis uz svēt
kiem. Tauta to pamanī
ja un prasīja – Medni un
Gaismas pili! Un viņš to
labprāt darīja. Iznāca labs
muzikāls moments, cienot
un godinot Haraldu Med
ni, kurš visu mūžu bija
atdevis šai kustībai, jau
sākot ar Lazdonas kori,
kuru viņš dibināja pirms
kara un ieguva godalgo
tas vietas. Tradicionāla
jās pēckoncertu vakariņās
viņš vienmēr cēla pirmo
tostu, mācēja ļoti skaisti
norunāt – bravo viņam!
(Smejas.)
1985. gada Dziesmu svētkos,
protams, vēl skanēja nodevas
padomijai – kā Imanta
Kalniņa Ļeņinam, bet Haralda
Medņa diriģētā Gaismas pils
bija kā stars no gaidāmās
Atmodas. Tagad radošiem
cilvēkiem tīk atminēties,
kā tā tika kaldināta – ar
Māras Zālītes Pilna Māras
istabiņa Jaunatnes teātrī,
Skandinieku kustību...
Tā bija. 1973. gadā uz
Dziesmu svētku simtgadi

bija atbraukusi Annija Vī
tola (Gaismas pils autora
Jāzepa Vītola dzīvesbied
re – Red.). Haralds Med
nis nodiriģē, protams, visi
dziedātāji sajūsmā, ap
lausi graujoši. Es sēdēju
blakus Annijai Vītolai un
kultūras ministram Kau
pužam, tāpēc dzirdēju, kā
viss notiek.
Haralds atnāk un pra
sa, ko darīt ar Gaismas
pili. “Nu, atkārto,” Kau
pužs saka. Ja nemaldos,
trīs reizes nodziedāja. Bet
Pauls Kvelde prasa man,
ko darīt, jo viņam uzreiz
pēc tam jādiriģē Čaikov
ska Nočevala tučka zolo
taja, krievu tautasdzies
ma. Teicu – uztaisi smuku
piano, būs ļoti labi, kon
trastam – Gaismas pils ar
spēku un Nočevala tučka
zolotaja – ar mīlestību,
noskaņu. Izdevās lieliski.
Tie ir radošie momenti,
kas uzplaiksnī Dziesmu
svētku zaigojumā.
Varbūt skatītājs tos
neanalizē, vienkārši bauda.
Man patika, kā raksturojāt
vīru kora varējumu – ka tajā
ir gan spēks – fortissimo, gan
ļoti klusais moments...
Pianissimo – jā. Vēl
tagad saku – man ļoti žēl,
ka ikdienā diriģenti ne
strādā pie dinamiskās at
klāsmes, jo tik krāsains,
cik savās var būt vīru ko
ris, nevar neviens jauk
tais. Vīru korim lielais
fortissimo skan vareni!
Cita lieta – Aijā žūžū lāča
bērni – vīru koris var no
dziedāt pianissimo tā, ka
publika ir sajūsmā.
Pienāca brīdis, kad jums
kļuva par šauru diriģēšanā un
gribējās pašam ko uzrakstīt?
Jums ir skaists stāsts, kā tapa
pirmā dziesma viesnīcā.
Jā, šķiet, 1974. gadā

man ar kori bija jābūt
Tbilisi uz Oktobra svēt
kiem, viss slēgts, ārā
slapjdraņķis, nīkstu pa
viesnīcu, kaut kā jāsit
laiks. Līdzi biju paņēmis
žurnālu Zvaigzne, tas jau
bija izlasīts no vāka līdz
vākam, tad vēlreiz pār
šķirstu un ieraugu mazu
dzejolīti, Juris Veitners
“un taures pie lūpām,
saknēs dziesma aug” – ū,
tas mani kaut kā atmodi
nāja! Ņēmu vienu avīžma
lu, savilku nošu līnijas un
15 minūšu laikā uzrakstīju
dziesmu.
Regīna Ezera savas esejas
reizēm rakstīja uz makaronu
pakām.
Nu jā – tā var izlīdzē
ties, ja nav papīra! (Sme
jas.)
Tā ir iekšēja nepieciešamība –
pašam kaut ko radīt arī
kompozīcijā?
Šobrīd daudz ar to
esmu aizrāvies. Saraksts
sniedzas pie diviem sim
tiem skaņdarbu. Man ir
divas mesas, viena vīru
korim, var dziedāt a
capella vai ar ērģelēm.
Otra mesa ir jauktajam
korim, simfoniskajam
orķestrim un trim so
listiem, ir kantāte vīru
korim ar Andreja Eglīša
tekstu Ir viena brīnum
dziesma. Tā domāta, lai
nostiprinātu Latviju, tās
robežas, lai tauta atmos
tas un domā, ko dara;
tāds ir šīs kantātes zem
teksts.
Tādi kā stiprie vārdi, mazliet
buršanās?
Jā, gandrīz (nosmejas).
Vai jūsos ir iekodējušās
sajūtas no pirmās reizes, kad
nostājāties Dziesmu svētku
kopkora priekšā?
O – neaizmirstamas! Es

Tad bija aplausi, ovācijas un
puķes?
Jā, jā... pie tām puķēm
jau tā labākā bučošanās.
Tas bija galvenais, un
man visvairāk patika (sir
snīgi smejas).
Jums šobrīd nav neviena
kora?
Pagaidām vēl ir Latvie
šu biedrības vīru koris, to
vadu jau 20 gadus.
Nebija citu variantu, kā savus
bērnus Vigo un Ilzi skolot par
mūziķiem?
Tas bija automātiski –
mamma strādā skolā, pie
skata. Vigo četrus gadus
čellu spēlēja, tad pārgāja
uz sitamo instrumentu
nodaļu. Līdz pat izdienas
pensijai viņš strādāja par
mūziķi Simfoniskajā or
ķestrī un tagad ir Cēsu
Mūzikas skolas direktors.
Meita Ilze spēlēja klavie
res, 16 gadu vecumā at
nāca pie manis uz Gau
deamus par koncertmeis
tari. Tagad viņa ir kon
certmeistare Operā – Ilze
Ozoliņa.
Arī jūsu znots Mārtiņš Ozoliņš
būs viens no Dziesmu svētku
virsdiriģentiem.
Jā, viņš ir Operas gal
venais diriģents. Esmu
ļoti gandarīts, jo pamatā
viņš diriģēšanu mācījās
pie manis.
Jūs taču kāpsiet virsdiriģenta
tribīnē arī simtgades
Dziesmu svētkos?
Man būs skaistākais
mirklis – Lūcijas Garūtas
Lūgšana. Tā man ir jau
kopš deviņdesmitā gada.
Agrāk bija skaista tradī
cija – diriģents X sācis
diriģēt Dziesmu svētkos
piecdesmitajos gados, di
riģents Y – sešdesmitajos,
un tādā secībā varēja iz
vēlēties dziesmas. Pirmie
ņēma Leonīds Vīgners,
Haralds Mednis...
Atceros – eju uz sa
nāksmi un domāju – kaut
izdotos dabūt Lūciju Ga
rūtu! Un izdevās! Neviens
nepaķēra pirms manis.

“Man būs
skaistākais
mirklis –
Lūcijas
Garūtas
Lūgšana.”

Jo likās par sarežģītu?
Grūti teikt. Garīgums
ir nosacīts jēdziens. Mani
tas ļoti interesē, bet citu
varbūt ne. Vēl diriģēšu
Mūžu mūžos būs dziesma.
Valtera Kaminska, vienī
gā, kura no jaunās mū
zikas palikusi Dziesmu
svētkos.
Kādām īpašībām jāpiemīt
diriģentam – līderismam vai
jūtīgumam?
Pirmām kārtām neat
laidībai – panākt to, ko
esi izauklējis. Piemēram –
Gaudeamus nebija spožu
tenoru kā Kārlis Zariņš
vai Jānis Sproģis, bet es
tos puikas iemācīju dzie
dāt falsetā un vienu no
sarežģītākajām vīru kora
partitūrām – Luidži Ke
rubini Rekviēmu, kas ir
pilnībā aptverošs polifons.
Apmēram 10 gadus dzinu
puikas dziedāt ļoti aug
stu. Jēkaba Graubiņa Gai
sa dārzi ar falsetes grupu
beigās ir fantastisks noslē
gums. Viņi dzied... kā sie
viešu balsīs, soprāni. Un
mēs to izdarījām – dabū
jām pirmo vietu Latvijā!
Tad sakāt – pacietība,
neatlaidība?

Jā, un pārliecība, ne
pārtraukta intereses radī
šana par procesu.
Jums jābūt arī labam
psihologam, jo cilvēki nāk
ar savu enerģētiku, domām,
problēmām, un jums viņi
jādabū kā vienots organisms?
Arīdzan. Bet man ar
to nekad problēmas nav
radušās. Tiklīdz nostājos
priekšā, tā viņi mani uz
tver. Sajūt manu domu
gaitu, uzķer sajūtu, un tad
es esmu viņiem pateicīgs.
Ja cilvēks ir introverts, labs
diriģents no viņa nesanāk? Šī
nav vientuļnieka profesija...
Jā, tas nu gan jānoliek
pie malas, ir jābūt priekš
galā, vadonim, ar pārlie
cību un jāved tauta sev
līdzi.
Jums tagad dažkārt nav
vientuļi bez tās 30 cilvēku
enerģētikas?
Nu... nosacīti.
Vēl esat aktīvs, enerģisks.
Bez šaubām. Daudz ko
no tā, ko gribētu īstenot,
ielieku savā jaunajā hobi
jā – nošpapīrā. Tāpat pie
tiek sabiedrisku pienāku
mu, un tie koncerti jau arī
nelaiž mani vaļā.
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35

ultraskaņu
raidoši
skaļruņi
izmantoti,
testējot
estrādes
maketa
akustiku
īpašā
laboratorijā.

30 511

sēdvietas būs jaunās
estrādes skatītāju
teritorijā. Papildu 9600
skatītāju vietas būs kora
tribīnē.

11 253

kvadrātmetri no estrādes
apakšas teritorijas būs
atvēlēti tirdzniecībai un citai
komercdarbībai.

Edvīns Rakickis
Foto: Rojs Maizītis, Edijs Pālens/LETA, Rīgas domes publicitātes foto,
Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīvs

Rīgas Tehniskās universitātes docents
Andris Zabrauskis uzsver, ka kormūzika
pēc pārbūves estrādē skanēs vēl
nepieredzētā kvalitātē.

Eksperts: pēc pārbūves Mežaparka
estrāde skanēs labāk
Sadarbībā ar pašmāju un vācu ekspertiem pamazām norit darbs pie
Mežaparka Lielās estrādes pārbūves. Jaunajā veidolā, ko izstrādājuši
arhitekti Juris Poga un Austris Mailītis, iecerēts novērst līdzšinējās
amfiteātra akustiskās nepilnības, koristu zonas amfiteātris kļūs,
skaļāks un uzlabosies koncertu dzirdamība. Papildus tam tiks arī
būtiski paplašināta skatītāju zona.

Estrādes publikas zo
nas paplašinājumu būs
iespējams novērtēt jau
nākamajos Dziesmu svēt
kos 2018. gadā. Tikpat
ievērības cienīga ir pār
būves darbu plānošana
un gaidāmais galarezul
tāts – viena no lielākajām
un modernākajām kora

estrādēm pasaulē. Lai
uzzinātu vairāk par tā
dēvētā dziesmu kalna re
konstrukciju, iztaujājam
estrādes rekonstrukci
jas galveno konsultantu,
akustikas ekspertu, Rī
gas Tehniskās universitā
tes (RTU) docentu Andri
Zabrauski.
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1000

13 000

kvadrātmetru no objekta
kopējās platības aizņems
speciāli māksliniekiem
ierīkotas ģērbtuves.

koristu satilps
pārbūvētās estrādes
kora tribīnē.

2600

kvadrātmetru no estrādes
skatītāju zonas apakšā
izbūvētajām telpām būs
atvēlēti stacionārajām
tualetēm.

Bija pieļautas kļūdas
Pēc eksperta teiktā,
pirmā rekonstrukcija de
viņdesmito gadu sāku
mā neesot uzskatāma par
veiksmīgu no akustikas
skatpunkta, kas ir īpaši
svarīgs, būvējot brīvdabas
muzikāliem priekšnesu
miem paredzētus objektus.
“Tolaik tika uzspiests,
ka skatītāju zona mak
simāli jāpietuvina koris
tiem, tādējādi ignorējot
labi zināmas fizikas patie
sības. Tāpēc tika izbūvēta
sānu tribīņu piebūve pus
mēness formā, taču kora
frontes (garuma) izmēri
sasniedza ap 150 metriem,
un šķērsvirzienā skaņas
kavējums bija tik liels, ka
par muzikālā priekšnesu
ma kvalitāti sānu tribīnēs
nevarēja būt ne runas,”
skaidro RTU docents,
No šīm tribīnēm iz
devies atbrīvoties 2006.
gadā notikušās rekons
trukcijas laikā. Zabraus
kis gan piebilst, ka par
Mežaparka Lielās estrā
des skanējuma problemā
tiku ir grūti runāt plašāk,
jo, izņemot Baltijas val
stis, nekur citur pasaulē
šāda izmēra kora mūzikai
paredzētu būvju neesot.
Salīdzināt šo estrādi
ar pasaulslavenajām pop
mūzikas koncertvietām
neesot iespējams, jo tās
būvētas pēc citiem prin
cipiem. Tuvākais analogs
Mežaparka estrādei gan
akustiski, gan vizuāli ir
Tallinas estrāde.

Estrādes maketu
testē laboratorijā
Vairāk par topošās es
trādes izskatu un progno
zētajām akustiskajām īpa
šībām vēsta speciāls mēro
gā 1:33 veidots makets, kas
novietots apskatei RTU
Arhitektūras fakultātē
Ķīpsalā. Nesen tas izman
tots īpašā laboratorijā, kur,
plānojot estrādes akustiku,
veikti speciāli testi.
“Lai testētu maketu,
kas šobrīd gan vizuāli, gan
akustiski reprezentē topo

šo koncertvietu, simulējot
kori, izmantoti 35 speciā
li skaļruņi ar spēju raidīt
ultraskaņu. To uztveršanai
skatītāju zonā apmeklētāju
vietā bija izvietoti speciāli
mikrofoni, ar kuru palīdzī
bu veikti mērījumi. Ja ru
nājam par būves akustiku,
šis ir visprecīzākais iespē
jamais plānošanas ceļš.
Paralēli tam veiktas arī
datoru simulācijas, un abu
šo eksperimentu rezultā
ti pašlaik sakrīt,” skaidro
Zabrauskis.
Ņemot vērā to, ka tes
tēšanā notiek ar maketu,
bija nepieciešams domāt
arī par laboratorijas mik
roklimata pielāgošanu
specifiskajiem apstākļiem.
Veicot šos darbus, re
konstrukcijas galvenais
konsultants sadarbojās ar
pašmāju SIA R&D Akusti
ka laboratoriju un projekta
starptautiskajiem partne
riem – vācu kompāniju
Müller BBM Akustik.
Zabrauskis arī piebilst,
ka amfiteātra dabiskā
apskaņošana ir efektīva
attālumos līdz 100 met
riem, līdz ar to estrādes
projektā plānots izvietot
speciālu skaņu pastiprino
šu aparatūru: “Priekšējā
laukumā, starp publiku
un kori, paredzēts izvietot
4–6 torņus, kuros būs iz
vietota apskaņošanas apa
ratūra. Papildu skaņu sis
tēmas uz mazākiem mas
tiem paredzēts izvietot arī
sēdvietu sektoros.”

32

miljoni eiro kopā ar PVN
plānotas Mežaparka Lielās
estrādes pirmā posma
rekonstrukcijas izmaksas
pēc pilnsabiedrības LNK,
RERE grupa informācijas.
Pirmo kārtu plānots nodot
ekspluatācijā 2018. gada
18.jūnijā pulksten 11.
Otrās kārtas darbiem
šobrīd izstrādā tehnisko
projektu, un pēc tam
būs zināmas aptuvenās
izmaksas.

Jau 2018. gada vasarā šeit notiks Vispārējie
latviešu Dziesmu un deju svētki.

Ievērības cienīga ir pārbūves darbu plānošana
un gaidāmais galarezultāts – viena no lielākajām
un modernākajām kora estrādēm pasaulē.

Kori būs labāk
dzirdami
Eksperts norāda, ka
vēl baudāmākus nākotnes
koru koncertus padarīs
jaunā amfiteātra pielāgo
tās konstrukcijas: “Koristu
tribīnes būs krietni stāvā
kas, tādējādi koncertējošie
kori tiks izkārtoti vertikā
lāk. Katra koristu rinda
būs labākā skaņas izstaro
juma pozīcijā – balsij būs
vairāk telpas, un samazi
nāsies skaņas defekti. Arī
sēdvietu sektors tiks pie
pacelts.”
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Viens no projekta
autoriem arhitekts
Juris Poga.

Arī, plānojot publi
kai paredzēto laukumu,
domāts par tā ietek
mi uz estrādes akusti
ku. Tiks iepirkti jauni,
brīvdabas estrādei pie
mēroti soli, zem tiem
atsevišķi izdalītos lau
kumos betona vietā ie
klās skanējumam daudz

draudzīgāku mīksto
pamatni – zālienu.
Paredzēts, ka pēc re
konstrukcijas estrādē būs
30 511 sēdvietas. Kora
tribīni ar pakāpieniem
plānots veidot no betona
ar abrazīvu virsmu, lai
samazinātu tās slidenumu
mitros apstākļos. Pašreiz

maketā vēl nav redzams
galējais estrādes jumta
plānojums. Izrādās, ka
tas, arī nošķirti no kopējā
projekta, ir iespaidīgs ar
hitektūras veikums, kurā
estētiskais prasmīgi savie
nots ar praktisko.
“Jumts virs kora tribī
nēm ir veidots tā, lai me
tāla konstrukcijas kopējā
slodze izlīdzinātos visā
tās platumā. No ārpuses
jumtu klās specifiska po
limēra membrāna, tā iek
šienē tiks izvietoti vairā
ki simti rombiski līmēta
koka akustiskie atstarotāji,
kas aizņems vismaz trīs
ceturtdaļas no kopējās
virsmas. Ārpusē plānots
izvietot speciālu membrā
nu, kas nepieciešamības
gadījumā sargās koristus
no vēja un lietus,” stāsta
Zabrauskis.

Nākamvasar koncertēs
Prāta vētra
Viens no projekta auto
riem arhitekts Juris Poga at
klāj, ka pārbūvētās estrādes
apmeklētāju zonā cita star
pā plānots izvietot izbrau
kumu tirdzniecībai paredzē
tas telpas un tualetes.
“Šādi tiks risināta rin
du problēma. Tirdzniecī
bas teritorijas pārcelšana
no apkārtnes uz telpām
zem amfiteātra samazinās
trokšņa piesārņojumu kon
certu laikā, kas līdz šim ir
bijusi problēma,” saka ar
hitekts.
Pēc Mežaparka Lielās es
trādes skatītāju daļas atklā
šanas 2018. gada 18. jūnijā
tiks sākti gatavošanās darbi
Dziesmusvētkiem. Pēc tiem
SIA Rīgas meži varēs rīkot
pāris koncertus, viens no
tiem 17. augustā būs Prāta
vētras uzstāšanās.
No 20. augusta sāksies
pašas estrādes demontā
ža un gatavošanās jau
nās estrādes būvniecībai.
Mežaparka Lielās estrādes
pilnā atklāšana paredzēta
2021. gada 4. maijā.

