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       Priekšvārda vietā 
 

Šis ir manas 2019. gada 

maijā izdotās grāmatas “Limba-

žu vīru dziesmas trīs gadsimtos” 

pārstrādāts un krietni papildināts 

izdevums. Tajā esmu centies at-

spoguļot vīru koru dibināšanas, 

darbības un izaugsmes aspektus 

dažādu laiku vīru koros Limbažu 

pilsētā.   

Tā sagadījies, ka vīru korī “Ziedonis” esmu iesaistī-

jies no tā darbības pirmās dienas, tādēļ laika gaitā sakrājās ne 

mazums dažādu dokumentu, fotogrāfiju, diapozitīvu, avīžu 

izgriezumu, afišu, programmiņu un citu materiālu. Kad 1995. 

gadā manās rokās nonāca vīru kora “Ziedonis” hronista Bru-

no Kesberga piecpadsmit gadus krātās piezīmes un viņa sa-

vāktās vēstures liecības, gribot negribot arī man nācās pama-

zām iejusties vēstures materiālu apkopotāja lomā. Centos sis-

tematizēt pieejamās publikācijas laikrakstos, dažādos citos 

izdevumos, ieklausīties koristu atmiņu stāstos. Divdesmit di-

vus gadus no savas dzīves esmu bijis saistīts ar Limbažu tele-

vīzijas darbu, tādēļ sakrājies arī bagātīgs kora videoierakstu 

arhīvs. To visu savienojot ar savām piezīmēm, veidojās grā-

matas manuskripts, kas, sagaidot vīru kora “Ziedonis” 40 ga-

du jubileju, vairāku cilvēku mudināts, pārtapa par grāmatu 

“Limbažu vīru dziesmas trīs gadsimtos”. 

Jau tad sapratu, ka vēl daudz jāpiestrādā, lai vīru koru 

dziedāšanas vēsture iegūtu pilnīgāku skatījumu. Bija vaja-

dzīgs gads, lai aizpildītu daudzas baltās lapas vīru dziedāša-

nas vēsturē Limbažos 19. gadsimta otrajā un 20. gadsimta 

pirmajā pusē, lai vēlreiz pārskatītu foto un video materiālus, 

izskatītu diapozitīvu arhīvu, iztaujātu dziedātājus un māksli-

nieciskos vadītājus. Daudz deva piekļuve Latvijas Nacionālās 

digitālās bibliotēkas krājumam. 
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Nepretendēju uz vispusīgu vēstures apkopojumu, taču 

domāju, ka grāmata dos samērā vispusīgu ieskatu ne tikai par 

vīru koru darbību Limbažos, bet arī par tādu mūsu kultūras 

fenomenu kā vīru koriem plašākā mērogā, par to attīstības 

kāpumiem un kritumiem, par izpildītajām dziesmām, par ko-

ru aktivitātēm, savstarpēju sadziedāšanos, lielākiem un ma-

zākiem dziesmu svētkiem.  

It sevišķi jau pēdējos gadu desmitos vīru koru dziedā-

šana Latvijā strauji gājusi mazumā, tāpat lielākā daļa jaukto 

koru izjūt vīru balsu trūkumu, arī vīru vidējais vecums koros 

strauji pieaug. Kā no šī apburtā loka izkļūt, nepietiks ar pašu 

koru aktivitātēm. Te droši vien tālredzīgi lēmumi gaidāmi no 

kultūras dzīves organizatoriem un Dziesmu svētku virsdiri-

ģentiem, arī komponistu devums vīru koriem pēdējos gadu 

desmitos nav bijis atmiņā paliekošs. Tikai kopējiem spēkiem 

varam šo gadsimtos veidoto un stiprināto tradīciju, ar ko tik 

bieži visos līmeņos mēdzam lepoties, saglabāt un attīstīt.  

Grāmatas tapšanas laikā man palīdzīgu roku snieguši 

vīru kora “Ziedonis” pašreizējie un bijušie dziedātāji, arī diri-

ģenti Zane Martinsone un Krišs Pozemkovskis. Par uzmun-

drinājumiem un praktisku atbalstu esmu pateicīgs sabiedris-

kajām darbiniecēm Intai Kalniņai un Spīdolai Lielmanei, 

žurnālistei Vilhelmīnei Briedei, datorspeciālistam Pēterim 

Bebrišam, grāmatizdevējai Ilonai Vītolai, vēsturisko materi-

ālu glabātājām Diānai Nipānei un Mārītei Purmalei. 

 Gan kora dziedāšanas gados, gan grāmatas tapšanas 

laikā visplašāko atbalstu esmu saņēmis no savas dzīvesbied-

res Vijas. Lai šī grāmata ir arī kā pateicība par kopā nodzīvo-

tajiem nu jau vairāk nekā piecdesmit gadiem. 

Lai Jums visiem interesanti ieskatīties Limbažu vīru 

koru 160 gadu vēstures lappusēs!  

 

 

2020. gada 9. jūnijā  

     Juris Bebrišs  
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Mūžu mūžos būs dziesma 
Imants Ziedonis 

 

Ja dziedās vīri, dziedās visa tauta 
Baumaņu Kārlis 

 

  Vai pārslos sniegs, vai auļos rudens vēji, 

Būs mūžam “Ziedonis” te – mūsu Limbažos! 
Jānis Saktiņš 

 

 

 

Mūsu plašais tautasdziesmu pūrs liecina, ka esam 

dziedātāju tauta. Jau izsenis ir dziedāts gan priekos, gan bē-

dās, dziedāts, rijas kuļot un zirgus pieguļā ganot, dziedāts, 

Līgo vakarā no mājas uz māju staigājot, visi darbi apdziedāti, 

viss mūža garums tautasdziesmās ierakstīts. Pulkā gavilēšana 

pārmantota no paaudzes uz paaudzi, līdz izaugusi par koru 

kustību. 

Kopdziedāšanas tradīcija, laikam ritot, attīstījusies un 

kļuvusi arvien bagātāka. Esam pieraduši, ka Vispārējie latvie-

šu Dziesmu un Deju svētki jau sen kļuvuši par neatņemamu 

mūsu tautas tradīciju, kas ik pēc pieciem gadiem pulcē kopā 

latviešus no visas pasaules. Grūti pat izskaidrot šo svētku va-

renumu un nozīmi tautas vienotībā, nacionālās identitātes ap-

liecināšanā un stiprināšanā. Jau 26 reizes latvieši pulcējušies 

lielajos Dziesmu svētkos, un vienmēr tie ieguvuši apbrīnu 

teju visā pasaulē. Ne velti mūsu Dziesmu un Deju svētki ie-

kļauti Latvijas kultūras kanonā un kopš 2003. gada kopā ar 

Igaunijas un Lietuvas Dziesmu svētku tradīcijām – arī 

UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.  
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Nedaudz no vēstures 
 

Koru vēsturiskie pirmsākumi meklējami tradicionāla-

jā tautas mūzikā, kā arī dažādu reliģiju rituālos. Vēsturē sa-

glabājušās ziņas par teatralizētiem uzvedumiem ar milzīgiem 

līdz pat 1000 dziedātāju koriem inku un acteku sabiedrībās. 

Liela loma kormūzikai bijusi Senajā Grieķijā – gan tautas un 

reliģiskajā mūzikā, gan arī līdzdalībā teātra uzvedumos. Jau 

kopš kristīgās baznīcas pirmsākumiem tajā ir ienākusi arī ko-

ru dziedāšana, sākotnēji skanējuši vienbalsīgie korāļi, taču 

jau renesanses laikmetā - arī daudzbalsība. Baznīcās dziedā-

jumus atskaņoja vīru un zēnu grupas bez pavadījuma a cap-

pella. Taču vīru kori kā patstāvīga vienība intensīvi sāka vei-

doties tikai 19. gadsimta pirmajās desmitgadēs. It sevišķi tas 

bija vērojams vāciski runājošās zemēs (Vācijā, Šveicē, Aus-

trijā), kur vīru koru kustība bija cieši saistīta ar interesi par 

savām nacionālajām saknēm un tautas mūziku. Vīru koru ra-

šanās atspoguļoja arī patriotiski motīvi, kā arī pilsoniskajai 

sabiedrībai raksturīgā vēlme pavadīt brīvo laiku vienkāršā un 

kulturālā gaisotnē, kur viena no iemīļotām nodarbēm ir kopē-

ja muzicēšana.  

Vēstures ierakstos fiksēts, ka pats pirmais patstāvīgais 

vīru dziedāšanas biedrības koris šajā reģionā dibināts 1808. 

gada 21. decembrī Berlīnes Dziedāšanas akadēmijas direktora 

Karla Frīdriha Celtera vadībā. Pēc tam šādas dziedāšanas 

biedrības un kori radās daudzviet citur. Tie ieguva nosauku-

mu “Liedertafel” (dziesmu galds), jo sākotnēji tā bija kopēja 

dziedāšana, visiem sēžot pie apaļa galda.  

Jau dziedāšanas biedrību dibināšanas pirmsākumos 

radīts plašs repertuārs vīru koriem – gan a cappella, gan ar 

klavieru vai ģitāras pavadījumu. Dziesmas dāvājuši tā laika 

lielākie skaņraži. Kaut vai vācu komponisti Karls Frīdrihs 

Celters, Karls Marija Vēbers, Johanness Brāmss, Rihards 

Štrauss, norvēģu Edvards Grīgs, somu Žans Sibēliuss, aus-

triešu Francis Šūberts un Volfgangs Amadejs Mocarts. Ir pa-

gājuši jau turpat pusotra vai divi gadu simteņi, taču vēl tagad 
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mūsu vīru koru repertuārā ir ne viens vien operu koris no 

tiem laikiem: Mednieku koris no K.M.Vēbera operas “Burvju 

strēlnieks”, Cietumnieku koris no Ludviga Bēthovena operas 

“Fidelio”, Galminieku koris no Džuzepes Verdi operas “Ri-

goleto”, Kareivju koris no Šarla Guno operas “Fausts” un 

daudzi citi.  

19. gadsimta 20-tajos gados aizsākās arī dziesmu 

svētku kustība, kurā sākotnēji piedalījās tikai vīru kori, bet 

vēlākos gados arī plašāks dalībnieku loks. Gadsimta pirmajā 

pusē notika daudzi reģionāli svētki, kuros sadziedājušies vai-

rāki kori, dziedot gan garīgas, gan laicīgas dziesmas. Nav iz-

palikuši arī krāšņi gājieni, kā arī sacensība starp koriem, ko 

mēs šodien pazīstam kā “koru karus”. Jau tālajā 1847. gadā 

Lībekā kori pulcējās Vispārējos Vācu dziesmu svētkos (Al-

lgemeines Deutsches Saengerfest), līdz ar to uzsākot tradīciju, 

kas vēlāk aizvelsies līdz Latvijai. 

Sekojot vācisko zemju paraugam, tradīciju mazpama-

zām pārņēma arī Baltijā dzīvojošie. Latvijā vācbaltieši dibi-

nāja dziedāšanas pulciņus un korus, rīkoja dziedāšanas svēt-

kus. Pirmo vācu vīru kori Latvijā 1810. gadā dibina Jelgavā 

(to atjaunoja 1840. gadā), Rīgā 1833., Kuldīgā – 1862., Cēsīs 

– 1864. gadā, vēlāk Liepājā un citviet Latvijā. Pirmos kopē-

jos dziedāšanas svētkus Latvijā vācu kori sarīko 1836. gadā 

Rīgā. 
 

Limbažu vīru koru saknes meklējot 
 

Limbažu pilsētas vāciskais nosaukums vēl 19. gad-

simtā bija Lemsal, un teju trešā daļa iedzīvotāju šai laikā bija 

vācbaltieši. Viņi nevēlējās atpalikt no saviem tautiešiem Rīgā 

un citās lielākajās pilsētās. 

Pēc 1787. gadā dibinātās līdzīgās Rīgas biedrības pa-

rauga 1848. gadā Limbažos nodibina vācu saviesīgo biedrību 

“Musse” (atpūta) ar 63 biedriem, kas rūpējās par savu tautie-

šu brīvā laika organizēšanu un dažādām izklaidēm. Savas pa-

stāvēšanas pirmajās desmitgadēs biedrība “Musse” kā māj-
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vietu izmantoja telpas Rēveles (Burtnieku) ielā iepretim 

pilsmuižai. Vēlākos gados tā no ugunsdzēsēju biedrības īrēja 

paviljonu pilsētas parkā.  

1854. gadā pēc Limbažu muzejā esošiem vēstures 

materiāliem Limbažos nodibina Vācu dziedāšanas biedrību. 

To droši vien varētu salīdzināt ar pirmajām Vācijā dibinātām 

līdziniecēm, 

kurās sanā-

kušie vīri 

kopā dziedā-

ja pie apaļā 

galda. Taču 

vīru kora 

īstenie pirm-

sākumi 

acīmredzot 

meklējami 

piecus gadus 

vēlāk. 

1859. gads ienāk Limbažu vēsturē kā pirmā vīru 

kora dibināšanas gads. To apliecina arī 1880. gada 7. jūnija 

raksts vienā no tā laika lielākajiem laikrakstiem „Rigasche 

Zeitung” (Rīgas Avīze), kas izdots vācu valodā. Tajā par kora 

dziedāšanas tradīcijām Baltijā teikts, ka Lemzales (Limbažu) 

vācu vīru koris “Liederkranz” pilsētā darbojas kopš 1859. 

gada. Dziedātas gan garīgas baznīcas dziesmas, gan tradici-

onālas vācu tautas dziesmas. Sevišķi populāras tai laikā bija 

vācu mednieku dziesmas. Kora dziedātāji regulāri nāca uz 

mēģinājumiem, apguva arvien jaunas melodijas, uzstājās 

baznīcās, rīkoja dažādus koncertus. Limbažu vīru korim 

“Liederkranz” bija iespēja daudzkārt piedalīties dažādos vāc-

baltiešu dziedāšanas svētkos gan Latvijā, gan citviet Baltijā. 

 

 

Ēka Rēveles (Burtnieku) ielā, kurā sākuma gados 

darbojās vācu kultūras biedrība 

 “Musse” un vīru koris “Liederkranz” 



9 

 

 

1861. gadā no 29. jūnija līdz 2. jūlijam Rīgā notiek 

Otrie Baltijas vācu dziedāšanas svētki. Sabraukuši 680 

dziedātāji, pārstāvot 21 vācu dziedāšanas biedrību: no Kure-

sāres (Arensburg), Tartu (Dorpat), Vīlandes (Fellin), Kuldī-

gas (Goldingen), Hāpsalu (Hapsal), Aizputes (Hasenpoth), 

Kronštates (Kronstadt), Limbažiem (Lemsal), Liepājas (Li-

bau), Jelgavas (Mitau), Maskavas (Moskau), Narvas (Narwa), 

Pērnavas (Pernau), Pēterburgas (St.Petersburg), Tallinas (Re-

val), Rīgas, Paides (Weissenstein), Cēsīm (Wenden).  

Laikraksta “Rigasche Zeitung” 1. jūlija numurā la-

sām, ka no Limbažiem ieradušies 45! dziedātāji. Viņu vidū ir 

arī agronoms un muižas pārvaldnieks, nākamais Rīgas Lat-

viešu biedrības dibinātājs un priekšnieks Rihards Tomsons, 

kurš vēlākos gados atbalstījis latviešu kora veidošanos Lim-

bažos. 
 

Laikraksts “Latviešu Avīzes” trīs jūlija numuros plaši 

apraksta svētkus. Iepazīstoties ar to norisi, varam secināt, cik 

tomēr svētku tradīcijas ir spējušas saglabāt savu sākotnējo 

kārtību, cik pareizi ir iesēta Dziesmu svētku sēkla, ja pat pēc 

160 gadiem tā nav būtiski jāmaina.  
 

- Rīgā visi vispirms dodas uz Melngalvju nama lielo 

zāli, kur notiek apsveicināšanās, kur ikvienu uzcienā ar vīna 

malku no lielā sudraba biķera, kā arī katrs tiek piereģistrēts 

un saņem svētku piespraudi, ieejas biļetes koncertiem un mie-

lastiem. Te vienā no zālēm notiek pirmais kopējais mēģinā-

jums visiem vairāk nekā 600 dziedātājiem.  

Septiņos vakarā svētku dalībnieki dodas gājienā pa 

Rīgas ielām. Priekšgalā iet svētku komitejas vīri, tiek nests 

liels Baltijas karogs, ko, zeltā, sudrabā un pērlēm rotātu, bija 

darinājušas 35 meistares. Tam ar saviem karogiem seko ap-

mēram 350 Rīgas dziedātāji un amatnieki, tālāk iet viesi no 

Narvas, Tērbatas, Rēveles, Maskavas, Pēterburgas, Limbažu, 

Ārensburgas, Cēsu, Jelgavas, Fellīnas un citām biedrībām. 
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Pie rātsnama visus sagaida birģermeistars Švarcs, ejot garām 

pilij, dziedātājus pa logu sveicina pats ģenerālgubernators un 

komandants. Ielas ir ļaužu pārpilnas, izgreznoto namu logos 

var redzēt iedzīvotājus, kas sveicina koristus. Gājiena dalīb-

nieki dodas uz dzelzceļa stacijas ēku, kur svētku vajadzībām 

iekārtota izpušķota svētku zāle ar vietām 600 koristiem un 

sēdvietas pieciem tūkstošiem klausītāju. Uzstājas Rīgas kori, 

kurus pārmaiņus vada svētku mūzikas direktori Šramets un 

Freiss.  

Deviņos vakarā visi dodas uz dzelzceļa stacijas otru 

telpu, kura ir pārveidota par lielu ēdamistabu. Pie galda vietas 

deviņiem simtiem, katrai biedrībai savi galdi. Te visi atspir-

dzinās, daži saka runas. Rīdzinieki stāsta, ka, svētkus gatavo-

jot, visām vajadzībām iztērējuši vairāk nekā 18 tūkstošus rub-

ļu sudrabā. 
 

Otrā rītā, piektdienā, Doma baznīcā visi kori mēģināja 

lielās dziesmas, bet sešos vakarā te notiek koncerts. Baznīca 

ir pārpildīta, jo 600 dziedātājiem un 70 mūziķiem vēl pievie-

nojas 4000 klausītāju. Vareni izskan Lutera svētku dziesma 

Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils, tad četrbalsīgi koris izpilda 

kādu reliģisku dziesmu stundas garumā un vēl divas citas ga-

rīgas dziesmas. Deviņos vakarā visi dziedātāji ar raibiem pa-

pīra lukturiem dodas uz pili, kur, zem ģenerālgubernatora lo-

giem stāvēdami, ar dziesmām un urrā! saucieniem sveicina 

viņu dzimšanas dienā. Tad visi iet uz dzelzceļa stacijas zāli 

vakariņās un priecājas līdz pusnaktij. 
 

Trešajā dienā koncerta telpā notiek mēģinājums, bet 

pievakarē ēdamzālē sanāk ap 900 kungu, arī ģenerālguberna-

tors, Vidzemes un Kurzemes gubernatori, citi augsti kungi un 

arī dažas cienīgās. Par ēdienu iepriekš bija jāsamaksā 5 rubļi, 

bet dziedātājiem – trīs rubļi. Skan slavas dziesmas ķeizaram, 

ģenerālgubernatoram un Krievijai. Pēc tam visi dodas uz 

Vērmanes dārzu, kur lielā ļaužu drūzmā var izstaigāties, 

klausīties mūziku un noskatīties uguņošanu.  
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Ceturtajā dienā, svētdienā, pēc dievkalpojuma baznīcā 

dziedātāji ar karogiem rokās no Melngalvju nama virzās uz 

stacijas koncerta telpu. Vairāk nekā 5000 klausītāju klātbūtnē 

koris četrbalsīgi nodzied 16 gan garīgas, gan laicīgas dzies-

mas. Pēdējā ir vāciešiem tik ļoti mīlētā Kur ir vācu tēvzeme?, 

ko nākas nodziedāt atkātoti. Šis koncerts visiem ir liels pār-

baudījums, jo tajā dienā pavēnī ir 30 grādu karstums. Pārpil-

dīto zāli caur stikla jumu saule karsē bez žēlastības, neviens 

no zāles neiziet sauss. Pēc tam visi dodas uz turpat trīs verstu 

attālo Ķeizara dārzu, kur pulcējas vismaz 10 tūkstoši intere-

sentu. Te uz liela paaugstinājuma atsevišķi kori, savā starpā 

sacenšoties, uzstājas ar divām dziesmām. Publikas vislielāko 

atsaucību gūst Pēterburgas un Tērbatas studentu kori. 
 

Piektajā dienā koriem nav jādzied, ir iespēja iepazīties 

ar veco Melngalvju namu, ar rātsnama telpām, ar tur novieto-

tajiem dārgumiem. Izstaigāta Rīga, apskatīta Daugavmala, 

Pētera baznīca, bet vakarā vēl koncerta telpā lielā balle. Ses-

tajā dienā visi atkal satiekas Melngalvju namā, lai teiktu ar-

dievas. Nākamajā rītā ar saviem kuģiem mājup dodas Pēter-

burgas, Rēveles, Maskavas, Ārensburgas, Limbažu un Fellī-

nas dziedātāji. 

Tajās pašās dienās arī Vāczemē, Nirnbergas pilsētā 

notiek dziedāšanas svētki, kuros piedalījušies pieci tūkstoši 

dziedātāju. 
(Pārstāsts no “Latviešu Avīzes” 13. un 20.07 1861.)  
 
1863. gada 5. aprīlī Baltijas ģenerālgubernators ap-

stiprinājis Limbažu (Lemsal) vīru dziedāšanas biedrības 

“Liederkranz” (Dziesmu vainags) statūtus.  Latvijas Nacionā-

lajā arhīvā saglabājušies šo statūtu apstiprināšanas oriģinālie 

dokumenti.  

Limbažu vīru dziedāšanas biedrība “Liederkranz” pa-

stāvēja līdz 1916. gadam.  
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Iekšlietu ministrijas 1863. gada 12. marta iesniegums Baltijas ģene-

rālgubernatoram par statūtu apstiprināšanu Lemzales vīru dziedā-

šanas biedrībai “Liederkranz”. Tajā teikts, ka statūti iesniegti vācu 

un krievu valodā un ka tajos neesot nekas pretlikumīgs vai sabiedris-

kajai kārtībai neatbilstošs.  
(no Latvijas Nacionālā arhīva) 

 

Sākas tautas garīgā atmoda 
 

Vācbaltiešu koru dziedātāju rindās bija arī daudz lat-

viešu. Tieši tādēļ Otrajiem Baltijas vīru koru dziedāšanas 

svētkiem bija izšķiroša nozīme latviešu dziesmu svētku kus-

tības sākumam, jo latviešu vidū dziesmu svētku sēkla atrada 

visauglīgāko vidi. Šis laiks - 19. gadsimta otrā puse - sakrita 

ar latviešu tautas nacionālās identitātes veidošanās laiku, ar 

tautas garīgo atmodu, jaunlatviešu kustību, ar tautas gara 

mantojuma apzināšanos. Darbību uzsāka lauku dziedāšanas 

biedrības, dibinājās jauni baznīcu kori. Arī Limbažu luterāņu 

draudzes baznīcā dievkalpojumos dzied baznīcas vīru koris. 

 Vācbaltiešu tradīciju rīkot dziedāšanas svētkus pir-

mais pārtvēra latviešu mācītājs un rakstnieks Juris Neikens, 

kurš tolaik kalpoja Dikļu draudzē. 
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1864. gada trešajos Vasarsvētkos (17. maijā) vīru 

koris no Limbažiem bija to 6 vīru koru skaitā, kas Dikļu mā-

cītājmuižas dārzā dziedāja Jura Neikena rīkotajā dziesmu 

dienā, ko tagad uzskata par latviešu dziesmu svētku pirmsā-

kumu. Iepriekš mācītājs Neikens sarīkojumu esot iecerējis jau 

1863. gada rudenī Ārciemā kā parastu koru koncertu slēgtās 

telpās pēc Bībeles svētku parauga. Bet, tā kā šādam gadīju-

mam piemērotu telpu nedz Dikļos, nedz tuvākā apkaimē nav 

bijis, tad Neikens izšķīrās par sarīkojumu brīvā dabā, izvēlē-

damies savas mācītājmuižas plašo dārzu. Pakalns, kurā pie 

svētkiem uzceltās telts izvietojās kori, vēlāk ieguva Neikena 

kalniņa nosaukumu. Koru vadība bija uzticēta Rūjienas 

skolmeistaram un ērģelniekam Ernestam Šveham.  

Juris Neikens dziesmu dienu aprakstījis šādi: 

 

“Svētku rītā saulīte mir-

dzēja caur plāniem, gaišiem 

padebešiem, un putnu balsis 

atskanēja siltā, klusā gaisā. Ap 

pulksten astoņiem jau viesi sā-

ka rasties, visvairāk tālnieki, 

kas nebija zinājuši noteiktu 

stundu, kad dziesmas sāksies. 

Tie nāca arvien biezāki kājām 

un braukšus, līdz pēdīgi bija 

lasījies liels ļaužu pulks, kā reti 

te bija redzēts. (..) Šīs draudzes 

pagasta skolnieki, 120 skaitā, 

bija pulcējušies Dikļu pagasta 

skolā, kas tepat tuvu pie baznīcas, tie, garā strēķī stādīti, pa 

trim un četriem līdzās, ap pulksten divpadsmitiem, dziedā-

dami nāca uz dziesmu placi. Lai smalkās balsītes ir plašā bir-

zē būtu dzirdamas, tad visas četras skolas savu spēku savie-

noja un dziedāja nu kopā bērnu korī gan baznīcas, gan lauku 

dziesmiņas, uz divi, trīs un četrām balsīm.  

Juris Neikens (1826 - 1868) 

https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80rciems
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Pa tam bija sanākuši dziedātāju pulki – vīru kori, gai-

dīti un negaidīti, no sešām draudzēm. Dikļu pagasta skolā 

apsveicinājušies tie Rūjienas skolmeistaru Švehu paši bija 

cēluši par direktoru jeb rīkotāju un, lozējot to kārtu, nolikuši, 

kā tie seši pulki cits pēc cita lai dziedātu. Tad, savas dziesmas 

direktoram uzdevuši un balsis izmēģinājuši, ap pulksten čet-

riem koristi pa diviem līdzās vienos soļos uz dziesmu placi 

nāca, no klausītāju pulka uzmanībā gaidīti. Prieks bija jau 

skatīt tos sveikus tautas dēlus, kas ar saviem vadoņiem - kopā 

kādi 120 vīri - lielās telts priekšā klusu sastājās, bet kad tie 

visi vienā korī Dievam par godu un savai tautai par liecību to 

varenu Lutera dziesmu Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils četr-

ām balsīm dziedāja, tad klausītājiem sirds līdz uz augšu devās 

svētku līksmībā. (..) Tie seši dziedātāju pulki trīs lāgos cits 

pēc cita nāca priekšā, katrs ar savām dāvanām un upuriem. 

Pirmie dziedāja liel-salacieši, tad straupieši, limbažnieki, 

maz-salacieši, rūjienieši un pēdīgi diklieši, kā mājas bērni. 

Svētki beidzās ar kopīgi nodziedātu dziesmu Lai Dievu visi 

lūdz. Pēc kam mājas tēvs Neikens svētku viesus ar sirsnīgiem 

vārdiem atlaida, pateikdamies mīļiem dziedātājiem, ka tik 

jauki un skaņi dziedājuši, un klausītājiem, ka klusi, godīgi 

klausījušies un, izteikdams cerību nākošā gadā atkal dziesmu 

svētkos satikties.” 
 ("Ceļa Biedrs", 1865. gada 19. — 21. numurs)  
 

Koncerts Dikļos noritējis trīs daļās, un kopā nodziedā-

ja 34 dziesmas. Nākamajā gadā Juris Neikens dziedāšanas 

svētkus rīkoja Matīšos (Bauņu muižā), vēlāk tie norisinājās 

Rūjienā, Valkā, Smiltenē, Cesvainē, Dobelē un citur. Nav īsta 

priekšstata par repertuāru, kas skanēja koru priekšnesumā, 

taču tolaik dziesmas galvenokārt bija vācu mēlē. Mācītājs 

Juris Neikens savā avīzē “Ceļa Biedrs” piemin, ka 1867. gadā 

Smiltenē no 16 dziesmām četras skanējušas latviski, gadu 

vēlāk Valkā – jau dziedātas veselas septiņas latviskas dzies-

mas. Jāņa Cimzes krājuma “Dziesmu rota” pirmā burtnīca 

https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81rti%C5%86%C5%A1_Luters
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iznāca tikai 1872. gadā, sagādājot iespēju izdziedāt arī latvie-

šu tautasdziesmas daudzbalsīgi. 
 

Tikmēr Limbažos luterāņu draudzes vīru korim bla-

kus pastāv vācbaltiešu vīru koris “Liederkranz”. 
 

1865. gada 22. jūnijā notiek plašs koncerts Limba-

žu baznīcā, kurā vācu vīru koris “Liederkranz” bija uzaicinā-

jis piedalīties Valmieras apriņķa kolēģus. Bez vīru koru 

dziesmām skanēja arī ērģeļmūzika. Dažas dziesmas kuplināja 

arī sieviešu balsis. Koncerta divās daļās skanēja galvenokārt 

garīgā mūzika, kopā divpadsmit dziesmu un mūzikas izpildī-

jumu. Piedalījās arī Vidzemes skolotāju semināra vadītājs 

Zīle un mūzikas direktors Zīgerts no Rīgas. 

1866. gada 3. jūlijā 25 vācbaltiešu dziedāšanas 

biedrību pārstāvji pulcējas Tallinā (Rēvelē) uz saviem kārtē-

jiem dziedāšanas svētkiem. Dalībnieku vidū ir arī Lemzales 

“Liederkranz”. Īsi pirms šiem svētkiem lasāma ziņa, ka Lim-

bažu korī ir seši dziedātāji un četri pasīvie dalībnieki. 
 

1867. gada 24. septembrī Limbažu Vācu dziedātāju 

biedrības koris “Liederkranz” uzstājās jaunuzceltās Viļķenes 

Katrīnas baznīcas iesvētīšanas svinībās, kurās piedalījās arī 

Umurgas draudzes mācītājs Juris Neikens. 
 

1868. gadā dibina Limbažu Latviešu dziedātāju 

biedrību, kas par savu mājvietu izvēlas luterāņu draudzes 

skolas namu pilsētas nomalē. Kora vadību uzņemas draudzes 

skolas skolotājs Georgs Šmits (Šmidts), kurš savulaik bija arī 

nākamā komponista un sabiedriskā darbinieka Baumaņu Kār-

ļa pirmais mūzikas skolotājs. Koris izvēlas sev vārdu “Lim-

bažu dziedātāji”, ap sevi pulcē progresīvākos pilsētas un ap-

kārtnes iedzīvotājus, uzstājas dažādos koncertos un pasāku-

mos gan vieni paši, gan nereti kopā ar Limbažu vācbaltiešu 

vīru kori “Liederkranz”.  
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Runājot par dziedāšanas biedrībām, Baumaņu Kārlis 

savulaik izteicis viedus vārdus: “Dziedāšanas biedrību darbs 

nav tikai laika kavēklis, viņu nolūks ir vēl augstāks, viņām 

būs ļaudis kopā pulcināt, nekārtīgus priekus, kroga vazāšanos 

un dažus citus netikumus deldēt.” 

 

1871. gada 27. jūnijā svinēja Limbažu Latviešu 

dziedātāju biedrības pastāvēšanas trīs gadu jubileju. 

Laikraksts “Baltijas Vēstnesis” divos numuros plaši un tēlaini 

apraksta šo nozīmīgo notikumu mūsu pilsētā. Tā vien liekas, 

ka vēl šodien tikpat aktuāls ir tur dzirdētais. 
 

“Limbažos ciemiņos esot, man jo mīļi atskanēja kāda 

īsta Latvijas dēla uzaicināšanas vārdi: - Nāc uz Sīpolu kalnu, 

uz Latviešu dziedāšanas svētkiem!” “Ko? Kā? Kas? – Dzie-

dāšanas svētki Limbažos?” –“Jā, Sīpolu kalnā!” 

Gandrīz savām paša ausīm neticēdams, devos ceļā – 

bija tas visu labākais vasaras laiks. Pa pilsētiņu lejā, pāri Na-

bas tiltam, garām jaukam latviešu un žīdu kapeņu kalnam, 

Lielezeru, saules staros spīguļodamu, pa kreisai rokai atstā-

dams, projām tālāk pa veco jūrmalas lielceļu uz Rīgas pusi, 

Cūkauša palejā, vareno vīksnu apbrīnodams, atkal kalnā 

augšā un ieraugu – nevis veco, ar paeglēm un viršiem noau-

gušu noru, bet krietni apkoptus miežu, auzu, rudzu, griķu tī-

rumus, un tīrumu vidū, kādas desmit asis no lielceļa malas, 

četras verstis no Limbažiem, jaunbūvētu staltu ēku ar kūtīm, 

klētīm utt. Kas tas par namu? Ar vītnēm un meijām izgrez-

nots balkons man atbildi deva: šis ir Limbažu valsts skolas un 

tiesas nams. 

Durvju priekšā, ir sēžot, ir stāvot, ieraudzīju labu pul-

ciņu jaunekļu, svētku drēbēs tērpušos, kas mani, laipnīgi sa-

ņemdami, iekšā raidīja. Durvīs sastapu cienīgu biedrības 

priekšnieku Š. k-gu, biedrības vecāko B. k-gu un valsts vecā-

ko E. k-gu. Spodrā, ar vainagiem, meijām un sienas lukturos 

stādītām svecēm izkošotā istabā ienācis, satiku cienīgu drau-

dzes mācītāju B. k-gu ar savu kundzi, biedrības priekšnieka 
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piederīgos, P. mācītāju ar savu kundzi un vēl citus viesus un 

biedrus, apkārt galdam sēžam un jautri valodu vedam, pie 

kam vīna un dzeltenas maizes netrūka. 

Pulkstenis bija 8, ka tie sanākušie pēc Š. k-ga uzaici-

nājuma visi otrā galā, tas ir svētku zālē – lielā, plašā no 6 

asīm kvadrātā – savienojās. Zāles durvīm iepretim bija kate-

ders (runas vieta) stādīts; šim pa labo un kreiso roku zālei ap-

kārt bija nolikti krēsli un beņķi, kas bija pildīti no vīriešiem 

un sieviešiem, 150 līdz 200 cilvēku, spodrās un pēc pilsētas 

modes izgatavotās drānās; zāles vidū nostājās 20 dziedātāji, 

jaunekļi un vīri, ar nošu grāmatām rokās, un šo vidū – dzie-

dāšanas diriģents. Š. k-ga mūzikas sapratību un lielu un mazu 

vīru koru vadīšanu nevarētu aprakstīt: šo goda vīru vajag pa-

šam redzēt – viņa darbošanā! Miers acumirklī zālē valdīja, tā 

ka varētu ir pīslīti krītot dzirdēt. Te kā šāviens no plintes uz 

reizi atskan: Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils utt., četrās bal-

sīs, ritmiski, spēcīgi, gaiši, jauki! Pēc šīs nodziedātās dzies-

mas cienīgs Limbažu mācītājs, B. kungs ar vārdiem, kas no 

sirds nāca un tik tādēļ pie sirds gāja, runu turēja. Cik man at-

miņā, viņa runas kodols bija šis: 

“Mīļi klātbūdami biedri un viesi! Dievam slava un 

gods, kas mums licis šo dzimšanas dienu piedzīvot, visu 

pirmāk Dievam slava un pateikšana, ka mēs, viņu slavēdami, 

nodziedātā dziesmā dzirdējām. Bet kur tad tas bērns, kura 

dzimšanas dienu mēs še svinam? Jūs, mīļi dziedātāju biedrī-

bas locekļi, jūs tas bērns, kura vārds “Limbažu Latviešu dzie-

dātāju biedrība” parāda, ka tas nav vis pirtnieka bērns, ko ar 

vienu vārdu vai nu par Ansi jeb Grietu nosauc, bet bērns no 

labiem, godājamiem vecākiem. Kas tad nu jūsu vecāki? Jūsu 

māte – Limbažu draudze, it īpaši Limbažu pilsmuižas valsts; 

jūsu tēvs – cienīgs draudzes skolas tēvs, jūsu direktors Š. 

kungs, kas 23 gadus ar Limbažu draudzi laulībā nodzīvoja, 

tādus bērnus nepiedzīvodams. Te priekš trim gadiem šis 

bērns dzima, un prieks vecākiem bija jo liels, savās vecās 

dienās vēl tādu bērnu piedzīvot. Bet, kā katram zināms un 

saprotams, bērnam vajag aukles un kūmas. Jūs, valsts un pa-
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gasta vecākie, jūs tās aukles, auklējat šo 3 gadus veco bērni-

ņu, ka lai tas augtu un pieņemtos miesā un garā; jūs visi citi 

klāt būdami, jūs kūmās stāvot, nepiemirstat, cik un kā vien 

varēdami piepalīdzēt šo bērniņu kopt, audzināt un pieaudzi-

nāt par īstu, stipru vīru tēvijā. Ak, bēdas, lielas bēdas uzbruk-

tu, ja šim bērniņam būtu nelaikā jāmirst! Cik ļoti sāpētu tēva 

un mātes, aukļu un kūmu sirds! Lai Dievs dod veselību un 

spēku tēvam un mātei, auklēm un kūmām; tad bērniņš augs 

un pieņemsies! Lai zeļ un zaļo “Limbažu Latviešu dziedātāju 

biedrība”! Lai viņa sveiki dzīvo tūkstošu gadus!” 

Tikko B. k-ga runa beidzās, atskanēja: Dievs, svētī 

ķeizaru! ar vēl dažām pēc tās pašas meldijas glīti rīmētām 

peršiņām. Atkal kluss acumirklis iestājās un draudzes skol-

meistars, biedrības tēvs Š. k-gs, runas vietā nostājies, turēja 

dedzīgu runu šādos vārdos: 

“Mīļie viesi un biedri! (..) ir labi atpūsties vietiņā, kas 

šodien greznojas Jāņu dienas pervēs un vijumos un kur caur 

dziesmu spēku gribam tagad atspirdzināties. Tādēļ es jūs, mī-

ļus viesus, sirsnīgi apsveicināju, kas jūs uz mūsu trešajiem 

gadasvētkiem še esat sapulcējušies. 

Mīļie dziedātāji! Kad šodien mūsu gadasvētkos mēra 

koku pieliekam pie mūsu biedrības biedrus skaita, to salīdzi-

nādami ar pirmā un otrā gada skaitli, tad gan ar nožēlošanu 

jāsaka, ka mūsu biedru skaitlis nav audzis, bet dilis, un ka 

pirmā mīlestība uz dziedāšanu pie daudz mūsu biedriem ātri 

ir atdzisusi; jo, kad uzskatam mūsu dziedātāju rindu un atro-

dam dažu vietiņu šajos gadu svētkos tukšu, tad jau gan jājautā 

ar to pazīstamu jautāšanu: “Bet kur tad tie deviņi palikuši?” 

Vienu dzirdam šā, otru tā, un trešo - vēl citādi aizbildinājo-

ties. Viens žēlo tēriņu, otrs laiku, trešs tālu ceļu utt. Bet, mīļie 

biedri, vai tad tautas labklāšana tik pilnās klētīs un kulēs vien 

pastāv? Vai tai arī nav jādzenas pēc tām mantām, kā tāds caur 

skolām un sabiedrošanām kopj zināšanas un skunstes, tā ga-

rīgi un, protams, arī miesīgi jo vairāk kuplojas? Kad lasām 

Vāczemes dziedātāju avīzes, tad dzirdam, ka tur ikkatrā cie-

mā ir dziedātāju biedrība un mūzikas koris, kas ne vien savā 



19 

 

ciemā daudz gan baznīcā, gan laukā zaļumos, veciem un 

jauniem priekšā dzied un spēlē, bet arī ar kaimiņu ciemu ko-

riem uz gada svētkiem lielos baros savienojas, un tomēr šie 

dziedātāji un spēlētāji ir, tāpat kā mēs, vai nu zemkopji, vai 

amatnieki, vai skolotāji, kam ir sava saimniecība mājās, tāpat 

kā mums. Un arī mūsu tuvajā kaimiņu tauta, igauņi, sāk kus-

tēties un rūpēties šādā pat laukā. Avīzes stāsta daudzkārt par 

igauņu dziedātāju svētkiem un koncertiem, par viņu mūzikas 

koriem, bērnu un skolas svētkiem. Mīļie biedri! Mēs nedrīk-

stam pakaļ palikt. Šodien savos gada svētkos viens otram ro-

ku dosim, svēti apsolīdamies: vienprātīgi un uzcītīgi savu 

dziedāšanas biedrību kopt un kuplot, lai netrūktu mūsu drau-

dzes svētkiem Dieva namā un citās sapulcēs, prieku un bēdu 

dienās, mājās un laukā, lai netrūktu dziesmu un mūzikas! 

Kad es nu vēl par mūsu biedrības darbošanu kādu 

vārdu gribu sacīt, tad manim šis jāpiemin: šī biedrības gada 

galā, kur mūsu biedrībai jau ir savi likumi (statūti) un sava 

priekšniecība, mēs skaitam 17 aktīvus biedrus, bez tiem, kuri 

ir remdeni un auksti palikuši; tad vēl 3 dziedātāju mācekļus 

un vienu pasīvu biedri. Biedrības lādē palicis vēl 23 rubļi un 

66 kapeikas.  

Iekš tiem 3 gadiem, kamēr mūsu biedrība pastāv, pa-

visam ir līdz 40 gan garīgas, gan pasaulīgas dziesmas uz 4 

balsīm iemācītas. Un ar to vēlēšanu, ka Dievs ikkatra uzcītīgu 

pūlēšanos pie mūsu biedrības svētītu, es izsaucu no visas 

sirds: lai kuplojas, lai zeļ mūsu Limbažu Latviešu draudzes 

vīru koris!” 

Pēc beigtas runas nodziedāja to jauku Sveicināšanas 

dziesmu. Tad runu un pirmā dziedāšanas nodaļa pēc prog-

rammas beidzās, un danči sākās, uz ko it īpaši no trim lādie-

šiem labi spēlētas pirmā un otrā vijole un basvijole paskubi-

nāja. Un, taisnību sakot, ne jaunekļi, ne jaunekles nelikās par 

daudz ilgi uz sevi gaidīt; pēc maza brītiņa biedrības nams pa-

rādījās, it kā būtu balles nams. Tā smalki un izmanīgi polku, 

valsi jeb kadriļu izpildot redzēdami. Dziedātāji bija pa šo lai-

ku atpūtušies un atspirdzinājušies un dziedāja pavisam vēl 
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trīs lāgas, ikkatrā pa 3 dziesmām, kas, ar danču priekiem mī-

damās, kā biedrus tā viesus līdz vēlai nakts jeb riktīgi agrai 

rīta stundiņai līksmā garā vienoja.”  
(O.B. “Baltijas Vēstnesis” 21.07. un 4.08.1871.). 
 

1873. gadā Rīgā pulcējas latvie-

šu kori uz Pirmajiem Vispārīgajiem lat-

viešu Dziedāšanas svētkiem. To Rīgas 

Latviešu biedrībā vēlējās organizēt jau vai-

rākus gadus, taču atļauju saņēma tikai 

1873. gadā. Piedalījās 46 kori ar 1003 

dziedātājiem. Limbažnieku dalībnieku vidū 

nebija. No mūspuses piedalījās Umurgas, 

Lēdurgas un Skultes dziedātāji.  

Šo svētku organi-

zēšanas komitejas vadī-

tājs bija Rīgas Latviešu 

biedrības (RLB) dibinā-

tājs un priekšnieka viet-

nieks, kādreizējais lim-

bažnieks Rihards Tom-

sons. Savā grāmatā 

”Pirmie vispārīgie Lat-

viešu dziedāšanas svētki 

Rīgā 1873. gadā” viņš 

atceras vienu no emoci-

onālākajiem svētku brī-

žiem – “Līgo” karoga 

ienešanu RLB zālē, ko 

pavadīja krāšņa procesija: 

“Papriekšu ienāca 

zālē seši jaunekļi, goda 

sargi, ar sarkanbaltām 

krūts lentēm pušķoti. Tad 

nāca deviņas kundzes. Pēc 

tam jaunais svētku karogs, 

Vispārējo latviešu Dziesmu 

svētku simbols – “Līgo” karogs, 

kas pavada svētkus jau 

turpat 150 gadus 

Rihards Tomsons 
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ko Latviešu biedrības priekšnieks un divi runas vīri nesa. Ka-

rogam no pakaļas nāca trīs iecelti karoga nesēji, kuriem bija 

apkārt baltas zīda krūts lentes ar zelta pušķiem galā. Tiem no 

pakaļas nāca karoga apgādātājas, deviņas jaunkundzes, un 

visu pēdīgi atkal seši goda sargi”. 

Karoga dāvinātāju vārdā runāja Rihards Tomsons, 

kurš apliecināja, ka karogs tiek visai tautai dāvināts par sa-

vienošanās zīmi, un novēlēja, lai vienprātība un mīlestība 

valda starp latviešiem, lai kurzemnieki, vidzemnieki un rīdzi-

nieki nekad savas tautas bēdās un priekos savrup neietu, bet 

cieši kopā turētos. 
 

Liekas, ka šo uzdevumu “Līgo” karogs ir godam pil-

dījis visus pastāvēšanas turpat 150 gadus. Vēl no šiem svēt-

kiem līdz pat mūsdienām mums visiem palikusi Baumaņu 

Kārļa sacerētā tautas lūgsna Dievs, svētī Latviju!, kā arī 

Dziesmu svētku tradīcija, kas turpinās joprojām. Svētki deva 

stimulu tautas nacionālās pašapziņas atmodai un veicināja 

turpmāko sabiedriskās dzīves un kora kustības aktivizēšanos. 
Tie deva impulsu latviešu komponistiem gatavot koru vaja-

dzībām tautasdziesmu apdares. Liela nozīme bija arī tam, ka 

svētkos pirmoreiz kopā pulcējās latvieši no Vidzemes 

un Kurzemes guberņām, savstarpējos kontaktus veidoja dzie-

dāšanas biedrības un latviešu sabiedriskie darbinieki. 
 

 

1873. gada 28. novembra priekšpusdienā notika jaun-

būvētā Limbažu valsts nama iesvētīšana. Limbažu Latviešu 

dziedātāju vīru koris organizēja saviesīgu vakaru ar dziedāša-

nu, mūziku un dancošanu. 
 

1879. gada 19. augustā Cēsīs Sv. Jāņa baznīcā kon-

certēja Cēsu, Valkas un Limbažu vācu dziedātāju biedrību 

vīru kori. Kopā nodziedātas deviņas dziesmas. 
 

Laikraksti ziņo, ka nākamais gads būs ļoti ievērojams 

Krievijas valstij, latviešu tautai un Rīgas pilsētai. (..) Latvieši 
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nodomājuši svētku gadu daudzināt caur dziedāšanas svēt-

kiem. Vēl tanī pašā laikā Rīgā rīkos Trešo Baltijas lauksaim-

niecības izstādi un Vācu dziedāšanas svētkus, tādēļ jūnija 

mēnesī Rīgā būs vēl neredzētas un nepiedzīvotas dienas. Da-

lībai Latviešu dziedāšanas svētkos pieteikušies 88 kori ar tur-

pat 2350 dziedātājiem. (No Rīgas 9 kori, no Vidzemes 54, no 

Kurzemes 21, no citurienes 4 kori).  

No mūspuses svētkiem pieteikušies Limbažu Latviešu 

dziedāšanas biedrības vīru koris ar diriģentu G.Šmitu priekš-

galā (12 dziedātāji), Lēdurgas Merķeļa biedrības koris (24), 

Skultes vīru koris (30), Umurgas dziedāšanas biedrības vīru 

un jauktais koris. Dziedātāju skaitu vēl nevarot precīzi pa-

teikt, jo daži kori nav pateikuši dalībnieku skaitu. Ieviests no-

teikums, ka tie vīru un jauktie kori, kuriem ir viens diriģents, 

tiek skaitīti par vienu kori. Bet, ja tos skaitītu atsevišķi, tad 

iznāktu 54 vīru kori un 51 jauktais koris ar kādiem 1650 

dziedātājiem un 700 dziedātājām. Bez šiem laikā pieteikta-

jiem dziedāšanas koriem ir vēl pāris koru, kas pieteikušies 

pēc noteiktā termiņa. Vai tie vēl būs pielaižami pie svētkiem, 

par to laikam spriedīs dziedāšanas svētku izrīkošanas komite-

ja savā nākamajā sēdēšanā. Kad skatās uz pieteikušos koru un 

dziedātāju lielo skaitu, tad var cerēt, ka mūsu nākamie tautas 

dziedāšanas svētki būs diženi.  
       (“Balss”, 8.12. 1879) 

 

Limbažu Latviešu dziedātāju biedrības vīriem, gata-

vojoties lielajiem dziedāšanas svētkiem Rīgā 1880. gada va-

sarā, bija jāatrisina vairākas problēmas. Viena no tām - lai 

varētu citiem dziedātāju koriem cienīgi līdzās nostāties, ko-

rim bija vajadzīgs savs karogs. Visi koristi nobalsoja par ka-

roga iegādi.  

 

Vispirms bija nepieciešams savākt nepieciešamos lī-

dzekļus. Dziedātāji organizēja saviesīgus vakarus un teātra 

izrādes. Izrādes galvenokārt rīkoja draudzes skolas skolotāja 

Georga Šmita palīgs Juris Kāpa ar Kaupiņa ģimenes un dažu 
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citu laipnu piedalīšanos. Izrādes deva prāvus ienākumus, un 

karogs tika izgatavots un lepni pacelts virs koristu galvām. 

Karoga vienā 

pusē uzraksts 

Limbaschu dse-

edataji 1869, 

otrā – lira, ozol-

lapu rota, kā arī 

karoga izgatavo-

šanas un II Vis-

pārējo latviešu 

Dziedāšanas 

svētku gads - 

1880. Nav īsti 

saprotams gadu 

skaitlis 1869, jo 

Limbažu Latvie-

šu dziedātāju 

biedrības vīru 

koris dibināts 

1868. gadā. Tas 

varētu būt bied-

rības statūtu 

apstiprināšanas 

vai arī kora nosaukuma iegūšanas gads.  

 

1880. gads.  II Vispārīgie latviešu 

Dziedāšanas svētki notika Rīgā no 17. līdz 

21. jūnijam. Galvenā svētku norises vieta 

bija Parādes laukums Vecrīgā, kur bija uz-

celta dziesmu svētku celtne un iekārtotas 

vietas klausītājiem (vēlākos gados šo vietu 

mēs pazīstam kā Jēkaba laukumu, bet kopš 

2019. gada – kā Neatkarības laukumu). Pie-

dalījās 70 kori ar 1653 dziedātājiem (tai 

skaitā 1155 vīri). 40 kori bija no Vidze-

II Vispārējo latviešu 

dziedāšanas svētku 

dalībnieka nozīmīte 
 

Limbažu Latviešu dziedātāju biedrības 

vīru kora karogs 1880. gadā 



24 

 

mes, 15 – no Zemgales un Kurzemes, desmit – no Rīgas, kā 

arī Pēterpils latviešu koris. Svētku virsdiriģenti bija Jānis Bē-

tiņš un Indriķis Zīle. Svētku celtnes projektu bez maksas sa-

gatavoja un būvuzraudzību vadīja arhitekts Jānis Baumanis. 

Svētku programmiņā atrodam, ka limbažnieki uz Rīgu 

devušies 17 vīru sastāvā: vadonis Georgs Šmits, pirmie te-

nori: Jānis Gaigals, Juris Kāpa, Pēteris Zariņš; otri tenori: 

Kārlis Gulbis, Jānis Meļķīss, Jūlijs Šmits, Jānis Ziediņš; 

pirmie basi: Kārlis Gaigals, Mārtiņš Hermans, Jānis Kalniņš, 

Heinrihs Šmits, Jānis Veikins; otrie basi: Andrejs Brīvulis, 

Jānis Brīvulis, Alfrēds Karlsons, Kārlis Šmits. 
  
Dalībnieku gājiens devās no Rīgas Latviešu biedrības 

uz svētku laukumu. Kori sarindojušies alfabēta secībā, gājie-

na vidū ar lepni paceltu savu jauno karogu arī Limbažu Lat-

viešu dziedātāju biedrības vīru 

koris ar savu diriģentu Georgu 

Šmitu un pilsētas vadoņiem 

priekšgalā. Ielu malās bija sa-

pulcējušies skatītāju pulki, lai 

noskatītos gājienu un suminātu 

dziedātājus.  

Garīgo dziesmu koncer-

tā izskanēja piecas vīru kora un 

četras jauktā kora dziesmas, sa-

vukārt Laicīgo dziesmu koncer-

tā – 11 vīru un 9 jaukto koru 

dziesmas. Laicīgo dziesmu kon-

certā vīri dziedāja Dievs, sargi 

ķeizaru, Latviski lai atskan 

dziesmas, Svētku maršs, Ak, pu-

ķīt, tavu noskumšan, Rīga dimd, 

Tev, latvi, mirdzošs dziesmu rīts, Baltvaidzīte, sārtlūpīte, Kū-

ru vīri, latvju dēli, Pavasara nakts, Trimpula, Nu ar Dievu, 

Vid(Kur)zemīte. No šo svētku repertuāra vēl 21. gadsimtā 

mēs dziedam Baumaņu Kārļa Latviski lai atskan dziesmas un 

II Vispārējo latviešu 

dziedāšanas svētku 

plakāts 
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Trimpula, Jāņa Cimzes tautasdziesmu apdares Rīga dimd, Nu 

ar Dievu, Vidzemīte un Līgo dziesmas. 

Viens no svētku rīkotājiem Jurjānu Andrejs devis 

svētku vērtējumu: “Mēs ar prieku un sev par godu varam 

teikt, ka Otrie Dziedāšanas svētki liecināja, ka latvieši septi-

ņos gados dziedāšanas mākslā labu soli uz priekšu spēruši”. 
(“Baltijas Zemkopis”. 16.07.1880.)  
 

Gandrīz tajās 

pašās dienās – no 14. 

līdz 18. jūnijam – Rīgā 

notika arī vācbaltiešu 

dziesmu svētki (Saen-

gerfest zu Riga 1880) 

ar vairākiem plašiem 

koncertiem Melngal-

vju namā un speciāli 

celtā svētku hallē Ķei-

zardārzā. Svētku gājienā cauri pilsētas centram devās 30 vācu 

dziedāšanas biedrību pārstāvji. Limbažu “Liederkranz” gājie-

nā iet kā piektie. No iepriekšējiem svētkiem klāt nākuši dzie-

dātāji no Dinaburgas, Pleskavas, Kuldīgas, Tukuma un Val-

kas. Rakstnieks Matīss Kaudzīte, salīdzinot latviešu Dziesmu 

svētkus ar dažas dienas iepriekš notikušajiem vācbaltiešu 

svētkiem, augstu novērtēja latviešu koru dziedāšanas izaug-

smi, taču viņš atzīst, ka latviešiem, ja viņi grib dziedāt tikpat 

daiļi kā vācu koristi, vēl daudz, daudz jāmācās. 

 

1882. gadā Limbažos atgriežas komponists Bau-

maņu Kārlis, kurš aktīvi iesaistās arī pilsētas sabiedriskajā 

dzīvē. Limbažu latviešu vīru koris cenšas savā repertuārā ie-

kļaut vairākas viņa dziesmas. Vīru korī dziedāja arī Cimzes 

semināra absolvents, vācu valodas skolotājs Pēteris Grigulis. 

Viņa dēls rakstnieks Arvīds Grigulis pierakstījis tēva atmiņas 

par piedzīvoto Limbažu vīru korī, un viens notikums saistībā 
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ar Baumaņu Kārli aprakstīts grāmatā “Vēstules dzejniecei 

Kamilai”: 

“Pēc Cimzes semināra beigšanas Valkā mana pirmā 

(un dažādu apstākļu dēļ izrādījās pēdējā) skolotāja vieta bija 

Limbažu pilsētas skola (..) Mācīju vācu valodu. Katra Cimzes 

semināra absolventam obligāti bija jāspēlē kāds instruments 

un savā darbavietā jānoorganizē koris. Limbažos izveidojās 

vīru koris. Kādu dienu pie manis skolā ieradās pilsētiņas ārsts 

Grēniņa kungs, kā vienmēr - drusku ozdams pēc konjaka. 

“Herr Lehrer, Frūlings ir klāt. Vis dab dzied un prie-

cājas, Bet mūsu viscienījamākais birgers, poets un kompozi-

tors Her Bauman ir aizmirsts, un pie viņ log nedzied nevien 

Vogel. Jums ir kor, satais priekš Her Bauman uz dzimšanas 

dien vien Stāndchen” (..)  

Ideja bija ievērības cienīga. 

Cimzes un Baumaņu Kārļa dzies-

mas bija galvenais kora repertuārs. 

Visvairāk tika dziedāta Kā Daugava 

vaida un dziesmiņa, kas sacerēta uz 

Pirmajiem Dziesmu svētkiem Dievs, 

svētī Latviju. (..) Zināju, ka Bauma-

ņu Kārlis savas vecuma dienas pa-

vada Limbažos. Pāra reizes biju vi-

ņu redzējis, bet vienmēr kopā ar ār-

stu Grēniņu, roku rokā un ne visai 

stabilā solī. 

Aprunājos skolā, aprunājos 

vīru kora sanāksmē, un nolēmām, 

ka, ņemot vērā komponista veselī-

bas stāvokli, pārāk lielu jezgu taisīt nebūs labi. Norunājām, 

ka viņu dzimšanas dienas rītā apsveiks kvartets. Kā galveno 

apsveikuma dziesmu izvēlējāmies viņa paša Kā Daugava 

vaida. Saprotams, arī Lai dzīvo sveiks. Bijām brīdināti agrāk 

par deviņiem neiet. Divstāvu koka nams, kam otrais stāvs da-

ļēji izbūvēts jumtā, atradās pie tirgus laukuma. Taisnās koka 

kāpnes sākās tieši pie bruģa un nobeidzās pie otrā stāva dzī-
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vokļa durvīm. (..) Saprotams, 

ka biju uztraucies. Manos 

pirkstos nodžinkstēja toņdak-

ša, visi četri uzņēmām balsis 

un tad rāvām vaļā no visa 

spēka. Likās, ka varenās ska-

ņas mazo priekštelpu saplēsīs 

druskās. Kad bijām beiguši, 

noskrapstēja durvis un tajās 

kalpones Jetes apaļā seja: 

“Lūdzu iekšā”. Istaba bija 

paliela, diviem logiem, galdu, 

tāfelklavierēm, dažiem Vīnes 

krēsliem. Gultā sniegbaltā kreklā, mazliet izbrīnījies un reto 

bārdeli pacēlis, sēdēja dzejnieks un komponists Baumaņu 

Kārlis. (..) “Nu piesēžat, kungi, piesēžat. Būsiet ciemiņi. Ne-

kad nebūtu domājis, ka man šorīt nāksies piedzīvot tik jauku 

pārsteigumu. Jums, Griguļa kungs, tā labākā balss, tūliņ var 

redzēt, ka vecā Cimzes skola. Jā, jā, liels meistars, liels peda-

gogs bija Cimze”. (..) Pēc brīža mēs jau visi malkojām vīnu 

un runājamies, īsteni runāja gan tikai meistars. Mēs šo to īsi 

atbildējām (..) Meistars stāstīja par Pēterburgu (..), tad pārgā-

ja uz Limbažiem.(..) Pienāk tāds brīdis, kad ir skaidrs, ka viss 

izrunāts. Bet mums taču vēl palika nenodziedāta dziesma Lai 

dzīvo sveiks! Atkal pie auss iedžinkstas toņdakša. Arī pārējie 

trīs piecēlās, un mēs tikpat skaļi kā pirmo dziesmu norāvām 

arī šo. Sirmā jubilāra acis asaras. Varbūt šī dziesma nāca ne-

laikā, bet iecerēta kārtība paliek iecerēta kārtība. Klusējot at-

vadījāmies no jubilāra, kura vārds neizdzēšami ierakstīts lat-

viešu pirmo kultūras darbinieku sarakstā. (..)” 
 

1884. gada 18.- 20. augustā Limbaži bija saposti 

svētku rotā. Lemzales Vācu vīru dziedāšanas biedrība “Lie-

derkranz” trīs dienas pēc kārtas atzīmēja savas pastāvēšanas 

25 gadu jubileju. Kā viesi bija uzaicināti Cēsu (Vendenes) 

Baumaņu Kārlis – komponists 

un sabiedriskais darbinieks 

(1835 - 1905) 
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dziedāšanas biedrības dziedātāji. Sestdienas pievakarē cēs-

nieki, rotājušies ar kora karogiem, pa Limbažu ielām devās 

uz kora mājvietu, kur ar dziesmām un uzrunām sveica jubilā-

rus. Pateicības vārdus teica “Līderkrancu” diriģents Frišs. 

Vakarā notika abu koru kopējs mēģinājums, gatavojoties ju-

bilejas koncertiem. Jau agri no rīta no torņa pāri pilsētai iz-

skanēja sveicināšanas dziesmas. Pēc tam abi kori dziedāja 

luterāņu baznīcā. Pēcpusdienā notika gājiens pa pilsētas ie-

lām un koncerts svētku zālē, bet vakarā – jubilejas balle. 

Svētkus veicināja labie laika apstākļi. Kora jubilejas svētki 

noslēdzās pirmdienas pusdienlaikā, kad draugu korus pieņē-

ma pilsētas galva Krūzes kungs, izskanēja dziesmas par godu 

ķeizaram Aleksandram III, notika dāvanu un pateicības vārdu 

apmaiņa. Izskanēja Limbažiem un tās iedzīvotājiem veltīta 

dziesma ar pašu sacerētiem vārdiem. 
 

Dibina Limbažu Saviesīgo biedrību 
 

1884. gadā Limbažos darbību uzsāk Limbažu Savie-

sīgā biedrība. Tā daudzus turpmākos gadus nosaka kultūras 

dzīves norisi pilsētā un apkārtnē. Biedrības statūti apstiprināti 

1884. gada 3. aprīlī, taču svinīgais biedrības atklāšanas pasā-

kums notiek 23. septembrī.  
 

 
 

Limbažu Saviesīgās biedrības ēka, kurā tā darbojās  

visus 56 pastāvēšanas gadus 

(No Limbažu muzeja krājuma) 
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1884. gada 2. septembrī uz Limbažu Saviesīgās 

biedrības vīru kora dibināšanas sapulci pulcējas 24 vīri. Par tā 

kodolu kļūst līdzšinējā Limbažu Latviešu dziedātāju biedrī-

bas vīru kora dalībnieki un diriģents Georgs Šmits, kuri ar 

savu karogu “Limbažu dziedātāji” pilnībā pārnāca uz jaundi-

bināto biedrību. 18. novembrī korim pievienojas arī dziedā-

tājas un izveidojas liels biedrības koris, kas izpilda gan jauk-

tā, gan vīru kora dziesmas. Par kora diriģentu ievēlēja Lim-

bažu draudzes skolas palīgskolotāju un dzejnieku Augustu 

Kažoku. Kaut gan diriģents izpelnās koristu un arī Limbažos 

dzīvojošā komponista Baumaņu Kārļa atzinību, pilsētas vadī-

bai ne sevišķi patīk jaunā un enerģiskā skolotāja darbība, un, 

kad pilsētas valdes vīri grib viņam ievērojami samazināt algu, 

skolotājs no Limbažiem aiziet. Koristi pavada iemīļoto diri-

ģentu ar dziesmu Ausekli, vai tu jau projām steidz? 

 

Augusta Melnalkšņa 1934. gadā sastādītajā grāmatā 

“Limbažu saviesīgā biedrība” starp visu pārējo aprakstīta arī 

vīru kora darbība 50 gadu periodā.  
 

- Jau 1885. gada sākumā biedrības jauktais un vīru 

kori jau tiktāl noorganizējušies un sadziedājušies, ka var ar 

dziesmām uzstāties treju kungu dienā sarīkotā eglītes vakarā, 

biedrības sarīkotos dziesmu un jautrības vakaros un pirmā 

gada svētku koncertā.   

Biedrības pirmā gada svētkos “Līgo!” 1885. gada 23. 

jūnijā starp citām dziesmām vīri dzied arī jau tobrīd populāro 

Lūk, roze zied. 1886. gadā kora vadību uzņemas Kārlis Osis.  

 

1888. gada vasarā koris piedalās III Vispārējos 

dziesmu svētkos Rīgā. Laicīgo koncertu uzsāk vīri, nodzie-

dot Jurjānu Andreja Svētku himnu, kā arī četras tautasdziesmu 

apdares: Div’ dūjiņas gaisā skrēja, Krauklīts sēž ozolā, Strau-

ja upe, Rīga dimd. Otrajā daļā vīri dzied Baumaņu Kārļa 

Dziesmu prieki, Jurjānu Andreja Līgaviņa kā rozīte, K.Ekerta 

Kuģenieku dziesma un Vīgneru Ernesta Kā Daugava vaida. 
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Koris piedalās arī apriņķa 

dziesmu svētkos Valmierā 1888. 

gada rudens pusē.  

Vēlāk par diriģentiem strā-

dājuši Georgs Šmits (juniors), Pē-

teris Neilands, Jānis Epermanis, 

Andrejs Šīds, Otto Doka, Pēteris 

Zvīgulis. Kora komisijā darbojas 

arī Baumaņu Kārlis, kurš gādājis 

par jaunām dziesmām un omulības 

vakaros izpildāmām kuplejām.  
 

1894. gadā parādās ziņa, 

ka darbību uzsācis arī “Limbažu 

laucinieku koris”. Svētdien, 1895. 

gada 5. februārī diriģenta G.Šmita 

(juniora) vadībā koris Limbažu 

pagasta namā rīkoja saviesīgu vakaru ar dziesmām un deju. 

Vīri dziedājuši Jautri dzīvot tēvijā, Šūpuļa dziesma un Jūras 

malā esmu dzimis. Ienākumi no koncerta tika ziedoti Limba-

žu draudzes skolas bibliotēkas ierīkošanai. Paši dziedātāji 

uzskata, ka ir kora “Limbažu dziedātāji” turpinātāji. Vīru ko-

ris 1894. gada Jāņos ar no Limbažu Saviesīgās biedrības pa-

ņemtu karogu Limbaschu dseedataji uzstājies zaļumu svēt-

kos, pēc tam, uzskatot karogu par savu, nolēmis uzglabāt to 

pagasta namā. 
 

 1895. gadā izceļas strīds starp Limbažu Saviesīgās 

biedrības vīru kori un tā saucamo “Limbažu laucinieku kori” 

karoga “Limbaschu dseedataji” piederības jautājumā. Laik-

rakstā “Baltijas Vēstnesis” 1895. gada 6. marta numurā pub-

licēts ilggadējā “Limbažu dziedātāji” korista, toreizējā Lim-

bažu Saviesīgās biedrības rakstveža H.Šmidta viedoklis par 

karoga piederību. Viņš izklāsta Limbažu Latviešu dziedātāju 

biedrības vīru kora tapšanas vēsturi, tā darbību G.Šmita (se-

III vispārējo dziedāšanas 

svētku programma 1888. g. 
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niora) vadībā un kora karoga izgatavošanu, kā arī pāreju uz 

Limbažu Saviesīgo biedrību. Viņš turpina: 
 

“Pāra gadus atpakaļ G.Šmita k-gs (seniors) uzaicināja 

draudzes locekļus, tiklab savus bijušos dziedātājus, kā arī da-

žus citus kungus, ka sevišķi laucinieku starpā būtu dziedāšana 

piekopjama; bet tā kā piedalīšanās pie Limbažu biedrības ko-

ra dažu apstākļu dēļ apgrūti-

nāta, tad vienojās laucinieku 

vaļīgākos brīžos noturēt 

dziedāšanas mēģinājumus 

draudzes skolā un iet ar 

Limbažu biedrību roku ro-

kās. Dziedātāji pāra reizes 

lielos svētkos dziedāja baz-

nīcā, kādos zaļuma svētkos 

un pāra viesīgos vakaros 

G.Šmita k-ga (juniora) vadī-

bā. Šis koris dažreiz saukts arī par “Limbažu laucinieku ko-

ri”, un dažs uzskata to par turpinājumu no bijušajiem “Lim-

bažu dziedātājiem”. (..) Patiesībā Limbažu apkārtnē nav līdz 

šim vēl nekāds Limbažu laucinieku koris nodibinājies, nedz 

arī zaļumu svētkus vai viesīgus vakarus izrīkojis, bet gan vie-

tējā pagasta valde, jo no valdības neapstiprināts koris nemaz 

nevar nodibināties, un kāds nebūt dziedātāju pulciņš nevar 

izrīkot viesīgus vakarus un vēl mazāk lietot karogu. Šādas 

tiesības ir tikai apstiprinātām biedrībām un dziedāšanas ko-

riem. (..) Pagājušajā gadā Limbažu pagasta valde, nevis Lim-

bažu laucinieku koris, izrīkoja zaļumu svētkus un uz šiem 

svētkiem tā sauktā Limbažu laucinieku kora diriģents 

G.Šmits (juniors) izlūdza svētku pušķošanai no Limbažu 

biedrības karogu. Pēc zaļumu svētkiem G.Šmits (juniors) 

biedrībai par brīnumu karogu nenesa vairs uz biedrību atpa-

kaļ, bet bija ievietojis to Limbažu pagasta namā. Uz biedrības 

pieprasījumu pēc izskaidrojuma G.Šmits (juniors) izteicās, ka 

atzīst karogu par senu Limbažu dziedātāju īpašumu, tālab arī 

Diriģents Georgs Šmits  

(juniors) 
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par Limbažu laucinieku korim piederīgu, tāpēc ka šis koris 

esot turpinājums no bijušajiem Limbažu dziedātājiem, neie-

vērodams to, ka tie, kā jau minēts, pārgājuši Limbažu biedrī-

bā. Saprotama lieta, ka, pārnākot uz biedrību, dziedātāji līdzi 

ņēmuši arī savu karogu, jo, kur dziedātāji, tur arī viņu karogs, 

un par Limbažu dziedātāju turpinājumu uzskatāms vienīgi 

tagadējais Limbažu biedrības koris. Limbažu biedrības korī 

vēl šimbrīžam darbojas gan aktīvi, gan pasīvi, locekļi no bi-

jušajiem Limbažu dziedātājiem, turpretim tā sauktajā Limba-

žu laucinieku korī neatrodas neviens dziedātājs no senajiem 

Limbažu dziedātājiem. 
(H.Šmidts. “Baltijas Vēstnesis”, 6.03.1895.) 

 

1895. gada 4. jūnijā Limbažu Saviesīgā biedrība rīko-

ja koncertu ar IV Vispārējo Dziesmu un Mūzikas svētku 

dziesmām. Biedrības zālē bija redzams arī jaunais biedrības 

karogs ar devīzi “Latvju tauta dziedātāja, dziesmu gars pār 

tevi lai plūst”. Līdzekļus karoga izgatavošanai ieguva, rīkojot 

bazāru 3. aprīlī, kad biedrība ieņēma vairāk nekā 300 rubļu. 
 

1896. gada 11. jūnija vakarā limbažnieki pārsteigti 

vēroja, kā cauri pilsētai dodas lāpu gājiens. Kopā bija pulcē-

jušies Saviesīgās biedrības biedri, kā arī tās vīru un jauktais 

koris, Vācu biedrības “Musse” biedri, vīru koris “Lieder-

kranz” un brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārstāvji. Ar 

biedrību un koru karogiem, kā arī lāpām rokās viņi devās uz 

Limbažu draudzes skolu, lai sveiktu sirmo draudzes skolas 

skolotāju, ērģelnieku un bijušo kora vadoni G.Šmita kungu 

(senioru) zelta kāzās. Izskanēja vairākas dziesmas, ko izpildī-

ja Saviesīgās biedrības kori diriģenta Kārļa Oša vadībā, kā arī 

diriģenta Krebsa vadītais vīru koris “Liederkranz”. Sirmais 

kungs sirsnīgi pateicās par negaidīto apsveikumu, sacīdams: 

“Jūs man neesat vis cēluši piemiņu no koka vai akmeņa, bet 

vēl no pastāvīgākas un dārgākas vielas! Jūs man esat jo dārgu 

piemiņu cēluši uz visiem laikiem no mīlestības!” Georgs 

Šmits ar savu ilggadīgo un nenogurstošo darbību ir veicinājis 
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Limbažu koru rašanos un izaugsmi, sējis mīlestību uz dzies-

mu. Kas mīlestību sēj, tas mīlestību pļauj – saka tautas gudrī-

ba. 

 

1897. gada 17. augustā notika plašs garīgs kon-

certs, kas veltīts Limbažu baznīcas ērģeļu atjaunošanai. Par tā 

rīkošanu jāpateicas draudzes skolotājam un ērģelniekam 

G.Šmitam. Jaukā saskaņā tajā piedalījās abi pilsētas biedrību 

kori: Saviesīgās biedrības vīru un jauktais koris, kā arī vācu 

“Liederkranz”. Saviesīgās biedrības jauktais koris nesen aiz-

vadītajos Dziesmu un Mūzikas svētkos Jelgavā izcīnīja otro 

godalgu un sudraba kausu. Koncerts pierādīja, ka Vācu dzie-

dāšanas biedrības koris nav mazāk spējīgs par saviem latvie-

šu kolēģiem. Kā dzirdēts atsauksmēs – savādāk jau nemaz 

nevar būt, jo abos koros dzied Limbažu inteliģences pārstāvji 

un mūzikas pratēji. Tādēļ arī koncertā izskanēja salīdzinoši 

grūtas dziesmas. Ar ērģeļmūziku klausītājus priecēja profe-

sors Jurjānu Andrejs un ērģelnieks Georgs Šmits juniors. 

 

 

 

Limbažu Saviesīgās biedrības koris  

20. gadsimta sākumā 
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Klāt dziesmotais divdesmitais gadsimts 

 

1902. gada 12. maijā Limbažu Saviesīgā biedrība 

savās telpās rīkoja laicīgu koncertu, kas sastāvēja no 12 

dziesmām. Dziedāja biedrības jauktais un vīru koris. Dzies-

mas bija ar lielu rūpību atlasītas, skanēja gan latviešu, gan 

cittautu komponistu dziesmas. Diriģents Neilands apliecināja, 

ka koru muzicēšana dažu gadu laikā ir soli pa solim virzīju-

sies uz priekšu, parādot augstu meistarību dziesmu iestudēša-

nā. 

 

1905. gada 10. janvārī (1904. gada 28. decembrī 

pēc vecā stila) Limbažos mirst komponists un sabiedriskais 

darbinieks Baumaņu Kārlis.  

 “15.  janvārī Limbažos 

sabrauc vairāki simti cilvēku, lai 

atdotu pēdējo godu latviešu at-

modas laikmeta cīnītājam, tau-

tas dēlam, kurš nešaubīgi ticēja 

Latvijas nākotnei. Ļaužu pārpil-

dītajā baznīcā Leonards Pusulis 

notur dievkalpojumu – aizlū-

gumu par aizgājēju. Pusmastā 

plīvo sarkanbaltsarkanais un 

Rīgas Latviešu biedrības sēru 

karogs. Godasardzē pie Bauma-

ņu Kārļa šķirsta stāv biedrības 

valdes locekļi. Skan atvadu ru-

nas, cildinoši vārdi. Un tad 

Limbažu kapsētā vīru koris uzsāk Dievs, svētī Latviju!, uz 

dziesmas autora kapa sasalušajām smiltīm gulstas ziedi…” 
(Guna Goluba. Baumaņu Kārlis “Liesma” 1990. 151.lpp.) 
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 1909. gada 19. septembrī Limbažu Saviesīgās 

biedrības 25 gadu jubilejas svinībās vīru koris Andreja Šīda 

vadībā dzied E.Veidenberga Uz jūras, K.Baumaņa Pie alus, 

Sirdī ceļas ilgas karstas, kā arī Jaunais pavasars.  

 

 

 

Lai Limbaži gavilē, Limbaži trīc, 

No skaņām, priecīgām dziesmām, 

Ap katru māju lai kronis top vīts, 

Un sirdis kvēl svinīgām dziesmām…  

 

Lai dzeram, lai dziedam, lai uzsākam diet, 

Lai svēts mums biedrības likums, 

Lai Trimpus mums alu no jauna sāk liet, 

Lai atdzīvo sentēvu tikums. 
 

Limbažu Saviesīgās biedrības 25 gadu jubilejas sarīkojumā 

 visi dziedāja Lai Limbaži gavilē pēc Baumaņu Kārļa  

dziesmas Kā Daugava vaida melodijas 
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Limbažos jauni pieminekļi 
 

1920. ga-

da 10. oktobrī vīru 

koris kopā ar vēl 

citiem apkārtnes ko-

riem dzied Bauma-

ņu Kārļa pieminek-

ļa atklāšanas svinī-

bās. Tajās piedalījās 

Satversmes Sapulces 

prezidents Jānis 

Čakste, kā arī kriet-

ni vairāk par sešiem 

tūkstošiem cilvēku. Speciāli šim gadījumam aranžē Nevis 

slinkojot un pūstot, kā arī Ak, Tēvija, tu dārga, svēta. Diriģē 

Jānis Epermanis. Korī ir vairāk nekā 200 dziedātāju. Baznīcā 

notiek garīgais, savukārt Saviesīgās biedrības telpās – laicī-

gais koncerts ar Limbažu un apkār-

tnes koru un vairāku tautas māksli-

nieku piedalīšanos. Abos koncertos 

muzicēja komponists Alfrēds Kal-

niņš (ērģeles, klavieres), operdziedā-

tāji Aleksandra Vītola un Pauls 

Sakss, kā arī koncertmeistars Alberts 

Bērziņš. Koncertā pirmo reizi izskan 

Jāzepa Vītola dziesma Svētī, Dievs, 

šo zemi dzimto, kas veltīta himnas 

Dievs, svētī Latviju! autoram.  

 

“Pilsētiņā jau agrā rītā svētku 

sajūta. Visur plīvo nacionālie karogi. 

Pa ielām plūst ļaužu bari, kuri pulcē-

jas ap baznīcu un Saviesīgās biedrī-

bas namu. (..) Pulksten 10 ierodas Satversmes sapulces prezi-

dents J.Čakste, izglītības ministrs J.Plāķis, profesors J.Vītols 

Tauta plūst uz Baumaņu Kārļa pieminekļa 

atklāšanas svinībām 

1920. gada 10. oktobrī 

Baumaņu Kārļa 

 piemineklis 

 atklāšanas dienā 
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un daudzi citi. Visi dodas uz baznīcu, kura jau pārpildīta. 

Svinīgu svētku dievkalpojumu notur mācītāji L.Bērziņš un 

Opss, kuri jūsmīgos vārdos sveic viesus. (..) Svētku gājiens 

iesākas no pilsētas laukuma ar nacionāliem un biedrību karo-

giem. Gājiena priekšgalā spēlē kara orķestris, aiz tā iet 

J.Čakste, svētku komitejas priekšsēdētājs J.Bārda, valdības 

un organizāciju priekšstāvji, daudz skolu jaunatnes un mil-

zum ļaužu. Tikpat daudz jau sagaida kapsētā. (..) Prezidents 

Čakste atklāj pieminekli, teikdams: “Lai krīt sega un atveras 

mūsu tautai Baumaņu Kārļa tēls, kuru nododam tautas godi-

nāšanai un piemiņai”. Klātesošie dzied Dievs, svētī Latviju!”  
(Jaunākās Ziņas. 1920. gada 11. oktobrī) 

 
1922. gada 10. sep-

tembrī Limbažu kapos atklāj 

pieminekli virsleitnantam 

Vilim Gelbem, kurš krita va-

roņa nāvē Brīvības cīņu laikā 

pie Vidrižiem. Vairāki tūkstoši 

limbažnieku un pilsētas viesu 

ar savu klātbūtni godināja kri-

tušo varoni, viss ceļš uz ka-

piem un pati kapsēta bija ļaužu 

pārpilna. Pieminekli atklāja 

Valsts prezidents Jānis Čakste. 

Limbažu Saviesīgās biedrības 

jauktais un vīru koris, kurš bija 

paplašināts ar citiem apkārtnes dziedātājiem, skolotāja un ta-

gad draudzes priekšnieka Šīda vadībā nodziedāja Dievs, svētī 

Latviju!, kā arī vēl trīs dziesmas: Kādā nu mierā, Uz tevi 

vien, Kungs, cierē mana dvēsele un Karavīri bēdājās. Valsts 

prezidents Jānis Čakste uzrunāja klātesošos: “Pirms diviem 

gadiem es biju klāt, kad šajos kapos atklāja pieminekli Bau-

maņu Kārlim. Limbažnieki godināja vīru, kas apvienoja mūsu 

tautas jūtas kopīgā lūgšanā Dievs, svētī Latviju! Šodien mēs 

atklājam otru pieminekli tam varonim, kas atdevis savu dzī-



38 

 

vību un asinis par Latviju. (..) Līdz šim te bija mierīga klusa 

vietiņa, kur dusēja jūsu piederīgie. Turpmāk še nevar nākt 

tikai asaras slaucīt, bet gan – spēkus gūt. Lai šos pieminekļus 

raugot, sirdīs rodas lepnuma sajūta, ka tautā vēl ir tik liels 

spēks. (..) Šis piemineklis lai ir turpmāk un vienmēr kā ceļa 

rādītājs, sevišķi mūsu jaunatnei. Lai nāk un smeļas to sajūtu – 

savas tēvijas un tautas mīlestību”. 

 

1923. gada 1. jūlijs. Pēdējo trīs gadu laikā jau trešo 

reizi Limbažos 

ierodas Valsts 

prezidents Jānis 

Čakste. Šoreiz – 

lai Baznīcas dār-

zā atklātu piemi-

nekli Latvijas 

atbrīvošanas cī-

ņās kritušajiem 

Limbažu un ap-

kārtnes varo-

ņiem. Pieminek-

ļa atklāšanas pasākumā Saviesīgās biedrības koris 

J.Epermaņa vadībā nodzied vairākas sēru un patriotiskās 

dziesmas. Baznīcā notika garīgs, bet Saviesīgās biedrības 

namā – laicīgs koncerts. 
 

Dziesmu svētki Rīgā un Limbažos 
 

20. gadsimta 20-ajos un 30-ajos gados teju vai katru 

gadu tika rīkoti Limbažu pilsētas un apkārtnes dziesmu die-

nas. Parasti tās organizēja Limbažu Saviesīgā biedrība kopā 

ar citām sabiedriskajām organizācijām un pilsētas vadību. 

Norises vieta visbiežāk bija pilsētas parks, kurā uzcelta brīv-

dabas estrāde ar jumtiņu koristiem. Te notika ne tikai dzies-

mu svētki, bet arī teātra izrādes un deju vakari. 

Atklāj pieminekli Latvijas atbrīvošanās cīņās 

kritušajiem Limbažu iedzīvotājiem 
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Latvijas brīvvalsts gados Limbažu Saviesīgās biedrī-

bas jauktais un vīru koris piedalījās arī visos četros tajā laikā 

rīkotajos Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos. 
 

1924. gadā Vidzemē ar vairākiem koncertiem at-

zīmē 60. gadadienu kopš Jura Neikena rīkotajiem pirmajiem 

dziedāšanas svētkiem Dikļos. 13. jūlijā tie norisinājās Dikļos, 

20. jūlijā – Valmierā, bet 27. jūlijā - Limbažos. Pirmajos pie-

dalījās 12 kori, otros – ap 25, savukārt Limbažos - 8 kori.  

Ziemeļlatvijas 2. dziesmu diena Valmierā parādīja, 

ka Latvijā un Vidzemē izveidojas vairāk spēcīgu koru. Braši 

dziedāja Valmieras apriņķa apvienotie vīru kori (tai skaitā – 

limbažnieki). Lielu atsaucību guva dziesmas Dievs, dod tau-

tas darbiniekiem, kā arī Nevis slinkojot. Virsdiriģentu pienā-

kumus pildīja A.Sineps un I.Būmanis, kā arī Limbažu kora 

diriģents J.Epermanis. 

1925. gada 2. augustā diriģenta J.Cīruļa vadībā 

pulcējas Limbažu, Umurgas, Liepupes un Katrīnas draudzes 

kori. Notiek Baumaņu Kārļa piemiņas koncerts, kurā dzied 

galvenokārt VI Dziesmu svētku repertuāru.  

1926. gada 19.-21. 

jūnijā Rīgā notiek VI Vispā-

rējie latviešu Dziesmu svēt-

ki. Pieteikušies 209 kori ar 

9900 dziedātājiem. Gatavojo-

ties tiem, Limbaži izvēlēti par 

vienu no kopmēģinājumu cen-

triem (tas bijis arī vairākos 

citos svētkos). Vīru koriem 

jādzied svētku trešajā dienā 

Zālīša Tā vēsma, Kalniņa Līk-

smošana un Darbs un dzies-

ma, Vītola Rūķīši un No atzī-

šanas koka, Harija Ores Lauz-

tas priedes un Jāzepa Mediņa Jāņu nakts.  
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VI Vispārējo latvieši Dziedāšanas svētku kopskats 1926. g. 

1927. gada 4. septembrī Limbažos norisinājās Lim-

bažu un apkārtnes trešā dziesmu diena. Apvienotos korus 

vadīja virsdiriģents un komponists Jānis Cīrulis. Piedalījās arī 

Valmieras kājnieku pulka orķestris un operas solists Mariss 

Vētra. Svētki sākās ar gājienu no Limbažu 1. pamatskolas uz 

baznīcu, kur notika dievkalpojums un garīgais koncerts. 

Četros pēcpusdienā sākās laicīgais koncerts pilsētas parkā. 

Tos atklāja Saviesīgās biedrības priekšnieks K.Kesels. Bez 

mājiniekiem Saviesīgās biedrības vīru un jauktā kora (diri-

ģents Pēteris Zvīgulis) dziedāja arī Stienes izglītības biedrī-

bas “Imanta” koris (diriģents Ābeltiņš), Vainižu izglītības 

biedrības “Atmoda” koris (diriģents A.Kesels), Vidrižu lauk-

saimniecības biedrības koris (diriģents R.Dālmanis), viesi no 

Valmieras un Matīšu biedrībām, kā arī Jaunburtnieku Aizsar-

gu apvienotais koris. Mariss Vētra ar savām dziesmām guva 

nedalītu piekrišanu, un viņam bija jānodzied daudz piedevu. 

1928. gada 5. augustā Notika Limbažu un apkār-

tnes ceturtā dziesmu diena. Tās sagatavošanā vislielākais 

nopelns ir komponistam un virsdiriģentam Jānim Cīrulim, 

kurš mēģinājumos apbraukāja atsevišķi katru kori.  

- Dziesmu diena sākās Limbažu baznīcā ar liturģisku 

dievkalpojumu, kurā piedalījās arī apvienotais koris un slave-

nais dziedātājs Ādolfs Kaktiņš. Koncerts notika pilsētas parkā 

un tajā piedalījās ap 200 dziedātāju. Koncerta pirmajā daļā 

kori jutās vēl samērā nedroši gan intonācijā, gan ritmiskā zi-

ņā. Jāņa Mediņa Staburadzei vīru kora balsis izskanēja pārāk 

tumši, A.Jurjāna Ai, ciemiņi, ai, kaimiņi likās drusku par 
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smagu. Vislabāk šinī daļā izdevās paša Cīruļa Maldi un Vol-

demāra Ozoliņa Krēslā. Otrā daļā vislabāk skanēja P.Jurjāna 

harmonizētā Aun, meitiņa, baltas kājas un Līcītes Ganiņš. (..) 

Gaiši un sapņaini izskanēja Kažociņa Kā gulbji, kuru vaja-

dzēja atkārtot. Pēc Zālīša Pie koklētāja kapa izsauca autoru. 

Jāatkārto bija arī Dārziņa Minjona. Koncertu noslēdza ar 

Graubiņa skanīgo Trīcēj’ kalni, skanēj’ meži. Stūrgalvīgs bija 

Limbažu Saviesīgās biedrības flīģelis, ko laikam laiks laist 

“pensijā”.  
(Latvis, 1928. gada 7. augusts)  
 

 
 

1931. 
gada jūnijā Rīgā 

notiek VII Vis-

pārējie latviešu 

Dziesmu svētki, 

kuros piedalās arī 

Limbažu Savie-

sīgās biedrības 

koris ar 64 dzie-

dātājiem. Trešajā 

koncertā 22. jū-

nijā vīru koriem 

atvēlētas tikai 

divas dziesmas 

Teodora Reitera 

vadībā: Jāņa 

Cimzes Ej, bāli-

ņi, lūkoties un 

Vīgneru Ernesta 

Strauja upe.  
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  2. augustā Limbažos norisinās piektā dziesmu diena. 

Piedalās seši kori ar turpat 200 dalībniekiem. Virsdiriģents 

Jānis Cīrulis. Programmā galvenokārt VII Vispārējo latviešu 

Dziesmu svētku dziesmas, kā arī vairākas citas kompozīcijas. 
 

1933. gadā no 16. līdz 19. jūnijam Limbažu Savie-

sīgās biedrības koris piedalījās VIII Vispārējos latviešu 

Dziesmu svētkos Rīgā. Tie bija veltīti pirmo Dziesmu svētku 

60 gadu atcerei. Limbažu apkārtni pārstāv 7 kori ar 224 dzie-

dātājiem. Diriģentu Jāņa Epermaņa un Pētera Zvīguļa vadīta-

jā Saviesīgās biedrības korī ir 53 dziedātāji (25 soprāni, 9 alti, 

6 tenori un 13 basi). Tas vienlaikus ir gan jauktais, gan vīru 

koris, jo kungi apgūst arī vīru koru dziesmas. 

Piektā Limbažu apkārtnes dziesmu diena 1931. gada 2. augustā 
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2. jūlijā Umurgas draudzes kapos atklāj pieminekli 

dzejniekam Fricim Bārdam. Ar dziesmām notikumu bagā-

tina Limbažu Saviesīgās biedrības, Limbažu ģimnāzijas un 

Umurgas apvienotais koris diriģenta P.Zvīguļa un D.Vītola 

vadībā.. 

1934. gada jūlijā Limbažu Saviesīgā biedrība rīko-

ja biedrības 50 gadu jubilejas svinības. Sestdien notika svi-

nīgs pasākums kapos pie Baumaņu Kārļa pieminekļa, svēt-

dien krāšņi rotātā pilsēta sagaidīja viesus. Jau agri no rīta mu-

zicēja Vidzemes artilērijas pulka orķestris, notika dievkalpo-

jums baznīcā, pēc tam – svinīgs sarīkojums pilsētas parkā. 

Dziedāja 10 apkārtnes kori ar 400 dziedātājiem. Visos pasā-

kumos piedalījās arī Saviesīgās biedrības vīru un jauktais ko-

ris J.Epermaņa vadībā, kā arī citi apkārtnes kori.   

1934. gada 

15. novembrī saņe-

mam ziņu, ka trīs 

Limbažu pilsētas un 

Saviesīgās biedrības 

vadītāji apbalvoti ar 

Triju Zvaigžņu 

ordeņiem. Tie ir 

pilsētas galva Dā-

vids Kesels, kā arī 

Saviesīgās biedrības 

vadītājs Jānis Bārda 

un darbinieks Jānis 

Pētersons. Viņiem visiem ir liels nopelns arī koru kustības 

attīstībā pilsētā un apkārtnē.  
 

1935. gada maijā visa Latvija un arī Limbaži atzī-

mēja mūsu izcilā novadnieka, komponista un sabiedriskā 

darbinieka Baumaņu Kārļa 100 gadu jubileju. Svētki Limba-

žos iesākās ar dievkalpojumu baznīcā, ko noturēja trīs mācī-

Limbažu Saviesīgās biedrības bufetē savu 

brīvo laiku pavadījis arī ne viens vien vīru 

kora dalībnieks 
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tāji Mačs, Birznieks un Ozoliņš. Baznīca bija pārpildīta līdz 

pēdējam, ļaudis nākuši no tuvuma un tāluma. Dievkalpojumu 

kuplināja diriģenta Epermaņa vadītais Limbažu Saviesīgās 

biedrības koris un 4. Valmieras kājnieku pulka orķestris ka-

pelmeistara Bandera vadībā. Dievkalpojums noslēdzās ar ko-

pīgi nodziedātu Dievs, svētī Latviju! Pēc dievkalpojuma, lai 

sagaidītu izglītības 

ministru Adamoviču, 

pie goda vārtiem, uz 

kura vienā pusē uz-

rakstīts Dievs, svētī 

Latviju!, bet otrā 

pusē Pie gaismas 

avotiem jaunatni vest 

un viņas degošās slā-

pes dzēst, sastājās visas Limbažu organizācijas un biedrības 

ar saviem karogiem un visi skolu audzēkņi ar saviem skolotā-

jiem priekšgalā, Visus sveica Limbažu pilsētas galva Kesels, 

apriņķa priekšnieks Prauliņš, Baumaņu Kārļa meita Elizabete 

un ģimnāzijas direktors Bērziņš. 

 

1938. gada jūnijā 

Limbažu Saviesīgās biedrības 

jauktais un vīru koris piedalās 

IX Vispārējos latviešu 

Dziesmu svētkos Rīgā. Diri-

ģentu Jāņa Epermaņa un Pēte-

ra Zvīguļa vadībā repertuāru 

apguvuši 60 Limbažu dziedā-

tāji. Galvenie koncerti notiek 

speciāli uzceltā brīvdabas es-

trādē Uzvaras parkā Pārdau-

gavā. Piedalās 385 kori ar 16 

tūkstošiem dziedātāju. Virsdi-

riģenta pienākumus veic Te-

Brīvdabas estrāde Vienības parkā  

19. gs. 30-ajos gados 
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odors Kalniņš, Emilis Melngailis un Teodors Reiters. Svētku 

gājiens devās no iepriekšējo dziesmu svētku vietas Esplanādē 

pa vairākām galvenajām ielām, pa Dzelzs tiltu pāri Daugavai 

līdz Uzvaras laukumam. Vīru kori uzstājās otrajā koncertā, 

izpildot Ādolfa Skultes Dievzemīte, Jāzepa Vītola Nakts un 

Alfrēda Kalniņa Kas tie tādi spēka vīri. Pārējās bija dubultko-

ra un jauktā kora dziesmas. Svētku atklāšanā un noslēgumā 

runāja Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. 
 

1939. gada vasarā notika pēdējie Limbažu dzies-

mu svētki neatkarīgajā Latvijā. Lasām laikrakstu “Latvijas 

Kareivis”: 

- Latvju zemes saulainie krasti, birztalas un druvas 

mūsu skatam paver teiksmainas ainavas, liek svētbijīgā jūsmā 

klausīties dabas šalkās, kas aicina cilvēkus ārā no pilsētu pu-

tekļiem un pelēcīgo celtņu grēdām. Mūsu sirdīs iesilst prieks 

par dabas skaistumu, iedegas mīla uz šo skaistumu. (..) Savas 

zemes mīlā iedegusies visa tauta, jo nav svētdienas, kad dau-

dzos novados neskanētu dziesmas. Ne koncertēšanai māksli-

nieciska prestiža vai muzikālas dižošanās dēļ, bet padziedā-

šanai pulkā, savam un savējo priekam. Tādā pulkā padziedā-

šana rada 

draudzīgas 

attiecības 

starp kai-

miņiem, 

pagastiem 

un nova-

diem, rada 

priecīgu 

jūsmu, ka 

varam elpot vienā ritmā, vienā taktī, varam kuplā saskaņā cil-

dināt savas zemes daiļumu, tautas darba un darbinieku sek-

mes. Tādā nozīmē novadu dziesmu svētkiem neatņemama 

vērtība un tie pieskaitāmi tautas vienošanas spēcīgam fakto-

ram. Bez tā kori, braucot pa novadu novadiem, iepazīstas ar 
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šo novadu ievērojamākajām vietām un teiksmām par senatni, 

tās dažādiem notikumiem un pārdzīvojumiem.  
 

Skaists dabas stūrītis ir senā bīskapa pilsēta Limbaži 

Netālu no Limbažiem Umurgas kapsētā atdusas Juris Neikens 

un jaunatnes dzejnieks Fricis Bārda, bet Limbažu kapsētā – 

mūsu Valsts himnas tēvs – Baumaņu Kārlis. Ikvienam latvie-

tim viņa vārdu jāpiemin dziļā godbijībā, jo Baumaņu Kārlis 

savās domās un iecerēs izauklējis Latviju jau tad, kad daudzi 

citi neuzdrošinājās Latvijas vārdu minēt. Jau 1905. gadā 

Baumaņu Kārlis ticēja, ka latviešiem ir tikai viena izeja: na-

cionāla Latvija. Dzirdot, ka Limbažu ielās jau tad skan arī 

viņa Dievs, svētī Latviju!, Baumaņu Kārlis savas dzīves pēdē-

jos mirkļos saucis ”Latvija būs, būs Latvija!” 
 

Diriģenta Teodora Kalniņa vadībā dziedāja Limbažu 

apkārtnes apvienotie kori, svētrunu teica Limbažu mācītājs 

J.Mačs. Vakarā Vienības dārzā notika Limbažu dziesmu 

svētki. Pieminot tēvzemes mīlestības lielo skolotāju Bauma-

ņu Kārli, rakstu un mākslas kameras pārstāvis rakstnieks 

Aleksandrs Grīns atklāja dziesmu svētkus, savā runā uzsve-

rot, ka viss, ko paveicam ar rokām un galvu, lai veltīts mūsu 

mātei Latvijai. Šo domu noslēdz Valsts himna kopkora un 

visu klātesošo izpildījumā. Koncertu ievadīja Jēkaba Graubi-

ņa Mūžam mūsu dziesma, tai sekoja J.Vītola Rudens, 

K.Kažociņa Kā gulbji un Emīla Dārziņa Minjona. Ar katru 

dziesmu pieauga kopkora muzikālā stāja, valdzinoši izskanēja 

J.Norviļa dziesma Kam drosme ir. Dziesmas trīskārtējais at-

skaņojums sniedza programmas pirmās daļas cildenu noslē-

gumu. Gaiša patriotisma kvēle neapdzisa arī programmas 

turpmākajā daļā, kur Em.Dārziņa, A.Ores, A.Jurjāna, Alf. 

Kalniņa, Em.Melngaiļa un Jēkaba Graubiņa dziesmas guva 

mākslinieciski ticamu tulkojumu. Emiļa Melngaiļa dziesmai 

Jānu vakars un Jurjānu Andreja kantātei Tēvija solo daļu dzī-

vi dzidrā izteiksmē izjusti dziedāja Vilma Karnīte. Program-

mu noslēdza ar Tev mūžam dzīvot, Latvija! 
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Saviesīgie vakari Limbažu Saviesīgās biedrības zālē 

ar vīru kora dziedātāju līdzdalību 
 

Teodors Kalniņš izveidojies par lielu apvienotu koru 

ievērojamu vadoni. Viņa plašais žests, noteiktais vēriens di-

namiskos kāpinājumos, muzikālā uztvere un darbu rūpīga 

izpratne allaž sniedz vislabākos panākumus, kas teicami iz-

paudās arī Limbažu dziesmu svētkos. Prieks bija dzirdēt cen-

tīga kora daiļskanīgas balsis, kas labus sasniegumus rādīja arī 

muzikāli tehniskā gatavībā. Ritmiska noteiktība, dinamiskie 

veidojumi, lokanie frāzējumi un intonācijas skaidrība ir tei-

camas lietas, ko dažkārt grūti sasniegt novadu kopkoros. 
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Ar valdības atbalstu un arī saviem līdzekļiem Limba-

žu Saviesīgā biedrība uzkopusi un izveidojusi Baumaņu Kār-

ļa atdusas vietu, kur svētdien notika svētbrīdis. Limbažu baz-

nīcā iesvētīja Limbažu Saviesīgās biedrības atjaunoto karogu. 

Svētdienas rītā raudošās debesis nesolīja panākumus, bet 

pēcpusdienā laiks uzsmaidīja visiem, kas nešaubījās, un pla-

šie svētki Limbažos bija īsti tautas svētki”. 
(A.Brēms, Latvijas Kareivis 1939. gada 2. augustā) 

 

Vīru koris Otrā pasaules kara gados 
 

1940. gada 22. augustā Latvijas PSR Augstākās 

Padomes prezīdijs ar saviem lēmumiem nolemj likvidēt visas 

līdz šim esošās bezpeļņas biedrības un organizācijas, tostarp 

Limbažu Saviesīgo biedrību. Par biedrības likvidatoru iecelts 

Alfrēds Kreijers. Laikrakstos lasām ziņu, ka biedrības vietā 

tagad rosīgi darbojas strādnieku arodbiedrība, kas apvieno 

vairāk nekā 700 strādnieku. Noorganizēts orķestris, koris un 

drāmas sekcija.  

 

1941. gada nāk ar izmaiņām koru darbībā Limba-

žos. Pēc gada pārtraukuma atsācis darboties vīru koris. Avīze 

„Darbs” 19. martā vēsta, ka Limbažos nodibināts poligrāfijas 

rūpniecības strādnieku arodbiedrības vīru koris „Dziesmu 

spars” (diriģents Jānis Epermanis), kas komplektējas no 

spiestuvju un citu arodgrupu strādniekiem un kas ir iepriekšē-

jo koru turpinājums. Kopas šefs ir VAPP 27. spiestuve un tas 

ir vienīgais tāds koris Limbažos un plašā apkārtnē.  
 

Koris aktīvi darbojies Otrā pasaules kara laikā kā 

Limbažu Saviesīgās biedrības vīru koris „Dziesmu spars”. 
 

Laikraksta “Tēvija” 1941. gada 27. augusta numurā 

rakstā “Dziesmas stiprina garu” lasām: 
 

- Limbažu un apkārtnes pagastu latvieši vēl tagad at-

ceras limbažnieku vīru kori, kas pagājušā ziemā boļševiku 
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varas laikā uzdrošinājās skandināt latviešu patriotiskās un 

tautas dziesmas. Tas deva jaunu sparu un ticību pārvarēt grū-

tības. Korim, kas saucās Grāmatrūpniecības arodsavienības 

Limbažu nodaļas vīru koris, bet patiesībā bija tas pats bijušais 

aizsargu koris, nācās pārciest dažādas grūtības.  

Limbažu Saviesīgās biedrības vīru koris “Dziesmu spars” 

1942./43. gadā 

(No Limbažu muzeja krājuma) 
 

Agrākās kora telpas un klavieres bija piesavinājušies kom-

jaunieši. Beidzot radās izdevība mēģinājumus rīkot pilsētas 

pamatskolā. Koris, ko vadīja skolotāji Jānis Epermanis un 

Pēteris Zvīgulis, jau decembrī deva pirmo koncertu. Tajā bez 

atļautām dziesmām nodziedāja arī tādas, kas bija aizliegtas, 

piemēram, E. Dārziņa Mūžam zili ir Latvijas kalni, J.Norviļa 

Mūsu zeme, A.Ores Daugavas zvejnieku dziesmu. Vienu kon-

certu koris rīkoja arī Stienes pagasta Stūrīšos. Jūnijā, kad sā-

kās latviešu patriotu izsūtīšana, koris zaudēja 2 koristus — A. 

Meldrāju un J. Krūmiņu, par kuru likteni nekas nav zināms. 

Tagad koris saucas „Dziesmu spars", un jau īsajā laikā paspē-

jis divi reizes skandināt savas dziesmas. 
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1942. gada 3. martā laikrakstā “Tālavietis” publi-

cēts raksts par vīru kora aktivitātēm. 
 

- Limbažu saviesīgās biedrības vīru koris „Dziesmu 

spars" rīkoja koncertu, veltītu lielinieku aizvesto kora dalīb-

nieku piemiņai. Koncertam kora dalībnieki veltīja ļoti daudz 

pūļu, tamdēļ arī tas deva prāvu atlikumu, kurš tiks izlietots 

aizvesto kora dalībnieku ģimeņu pabalstīšanai. Kora diriģents 

Jānis Epermanis teica uzrunu, kurā viņš cildināja aizvestos 

kora pirmos tenorus Antonu Meldrāju (Milleru) un Jāni Krū-

miņu. Klāt bija aizvesto dzīves biedrenes. Godinot aizvestos, 

koris dziedāja Lāčplēša dziesmu. Tālāk sekoja koncerts, kurā 

brašie kora dalībnieki 21 vīrs izpildīja sekojošas J. Straumes, 

J. Norviļa, E. Dārziņa, aizvestā komponista A. Feila, J. Cīru-

ļa, J. Vītola, A. Jurjāna, E. Melngaiļa un A. Ores dziesmas: 

Pie Baltijas jūras, Mūsu zeme, Pie tēvu zemes, Daugavai, 

Daugaviņa puto balti, Mežezers, Rudzu pļāvēju dziesma, Mū-

žam zili, Mirdzi kā zvaigzne, Aun, meitiņa, baltas kājas, Jāju 

dienu, jāju nakti, Bij’ man rozes dēļ, Nāc pie manis, tautu 

meita un Daugavas zvejnieku dziesma. Daudzas dziesmas 

nācās atkārtot. 

Laikraksts “Tālavietis” raksta, ka Limbažu Saviesīgās 

biedrības vīru koris savu enerģisko diriģentu J.Epermaņa un 

P.Zvīguļa vadībā attīstījis rosīgu darbību un veic lielu darbu 

sabiedrības un kultūras dzīvē. Lieldienu svētkos vīru koris ar 

garīgām dziesmām kuplinājis Limbažu luterāņu un pareizti-

cīgo draudžu rīta dievkalpojumus, ar jaukām dziesmām radot 

klausītājos lielu prieku un sajūsmu. Maija sākumā koris dzie-

dājis Tautas palīdzības izrīkojumā.  

Diemžēl 16. augustā tuvinieki, draugi, darba biedri un 

kupla pavadītāju saime izvadīja aizsaulē krietnu latvieti, de-

dzīgu patriotu un ilggadēju vīru kora diriģentu – Limbažu 

pagasta pamatskolas pārzini Jāni Epermani. 

 

29. novembrī Limbažu vīru koris “Dziesmu spars” ar 

plašu koncertu viesojās Raunas patērētāju biedrības namā. 
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Labi apmeklēts bija koncerts Limbažu Saviesīgās 

biedrības zālē 1942. gada decembrī, par ko laikrakstā “Tāla-

vietis” 17. decembrī lasām: 
 

- Limbažu Saviesīgās biedrības vīru koris „Dziesmu 

spars" pagājušo svētdien rīkoja plašu koncertu Limbažu Sa-

viesīgās biedrības telpās ar solistu M.Kļaviņas (soprāns) un 

M. Grasis (alts) piedalīšanos. Kora vadība uzticēta skolotā-

jiem P. Zvīgulim un V. Kļaviņam. Koncertu ievadīja ar J. 

Norviļa Dziesmu kalnā P. Zvīguļa vadībā, kas izskanēja droši 

un spēcīgi. Savu gatavību koris parādīja ar J.Graubiņa Lāč-

plēšu dziesmu P. Zvīguļa vadībā, un A. Kalniņa Šurp, brāļi 

V. Kļaviņa vadībā. Minētās dziesmas publikā guva sevišķi 

lielu piekrišanu, kāpēc tās arī bija jāatkārto. Mazāk padevās 

E. Dārziņa Mirdzi kā zvaigzne un A. Jurjāna Pūt vējiņi. Šeit 

diriģentiem neizdevās atklāt dziesmas patieso dvēseli. Visu-

mā, programmas lielākā daļa izskanēja patiesi un pievilcīgi. 

Te atzinība abiem kora diriģentiem, kas nelielo kori (21 da-

lībnieks) saliedējuši ciešā vienībā. Korī lielākā daļa rūdītu 

dziedātāju ar labām balsīm, kas viegli padevās ikkatram diri-

ģenta nodomam. Koncerts ar gaumīgi izmeklētu programmu 

un rūpīgi sagatavotu atskaņojumu Limbažu un apkārtnes mū-

zikas cienītājiem sagādāja patiesu prieku. Publika dziesmu 

atskaņojumiem sekoja ar lielāko uzmanību un sajūsmu. Ap-

meklētāju pilna zāle. 
 

1943. gada martā, lai viesotos pie ievainotajiem 

tautiešiem, no Limbažiem ar automašīnu uz kādu no Rīgas 

slimnīcām devās grupa limbažnieku kopā ar P.Zvīguļa un 

V.Kļaviņa vadīto Saviesīgās biedrības vīru kori. 150 ievaino-

tajiem viņi izdalīja limbažnieku sagatavotās veltes: cepumus, 

olas, papirosus, ziedus un sirsnīgas vēstules. Vīru koris gādā-

ja par sirsnību, atskaņojot karavīru iemīļotas tautas un patri-

otiskās dziesmas. 

Aprīļa sākumā Limbažu Saviesīgās biedrības namā 

notika atvadīšanās vakars latviešu leģionāriem. To ar dzies-



52 

 

mām un mūziku kuplināja saviesīgās biedrības vīru koris 

“Dziesmu spars” un biedrības orķestris. Vakars bija labi ap-

meklēts un devis 846,50 reihsmarku atlikumu, ko nodeva 

brīvprātīgo organizācijas galvenajai komitejai. 

Šajā gadā Limbažu Saviesīgās biedrības koris diriģen-

ta Pētera Zvīguļa vadībā nopietni gatavojas pirmajiem vīru 

koru dziesmu svētkiem Smiltenē. 

Limbažu Saviesīgās biedrības vīru koris “Dziesmu spars” Dziesmu 

svētkos Valmierā 1943. gada 19. jūnijā 

(No Limbažu muzeja krājuma) 

 

16. aprīļa laikrakstā “Smiltenietis” lasām par vīru ko-

ru attīstību Latvijā:  
 

- Latviešu dziesmas māksla savos pirmsākumos lielā-

ko atbalstu guvusi vīru koros. Pirmajos vispārējos dziesmu 

svētkos 1873. gadā no 1003 dziedātājiem 701 bija vīrietis un 

tikai 212 sievietes. Līdzīga aina ir arī otrajos dziesmu svētkos 

1880. g., kur no 1624 dziedātājiem 1155 ir vīrieši. Līdz pat 4. 

dziesmu svētkiem 1895. g. apvienotie vīru kori izpildījuši 

lielāko daļu programmas. Sākot ar 5. un it sevišķi 6. dziesmu 

svētkiem dominējošā vieta jau ir jauktajiem koriem. Vēlāk 

gan vīru koru skaits pamazām aug un 9. dziesmu svētkos jau 

piedalās 30 vīru kori ar 982 dziedātājiem. Lielākais vīru kop-
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koris, kāds jebkad Latvijā dzirdēts, ir Latgales dziesmu svēt-

kos 1940. gadā Daugavpilī, kur kopā pulcējās 25 vīru kori ar 

1176 dziedātājiem. Patstāvīgi vīru koru dziesmu svētki līdz 

šim nav sarīkoti ne pa novadiem, ne arī vispārēji. Pirmos šāda 

veida dziesmu svētkus rīko Smiltenes vīru koris š. g. 27. jūni-

jā Smiltenē. Svētki visā Vidzemē guvuši lielu atsaucību un 

tajos savu līdzdalību jau pieteikuši daudzi kori un dubultkvar-

teti ar turpat 400 dziedātājiem. Svētku virsdiriģentu pienā-

kumus laipni uzņēmušies Teodors Kalniņš un Haralds Med-

nis. Jau tuvākās dienas kori saņems nošu materiālus un varēs 

ķerties pie svētku programmas iestudēšanas. 
 

Pirmajos vīru koru dziesmu svētkos Smiltenē 26. 

un 27. jūnijā piedalījās 18 dziedošie vīru koru kolektīvi no 

Rīgas, Jelgavas, Ērgļiem, Cēsīm, Trapenes, Mazsalacas, 

Limbažiem, Līgatnes, Mētrienas, Smiltenes, kā arī vīru du-

bultkvarteti no Blomes, Plāņiem, Baižkalna, Alūksnes un 

Mālpils. Dalībnieku vidū arī Alojas koris. Notika kopmēģinā-

jumi, pūtēju orķestra koncerts, teātra izrādes, dziesmu dienas 

dalībnieku gājiens un plašs koncerts Jāņa parkā. Virsdiriģentu 

godā Teodors Kalniņš un Haralds Mednis. Braši izskan lat-

viešu patriotiskās dziesmas: Straumes Pie Baltijas jūras, 

Norviļa Svēts mantojums, Jurjāna Latvija, Dārziņa Mūžam 

zili, Mirdzi kā zvaigzne un daudzas citas. Koncerta norisi ne-

daudz izjauc spēcīgā lietusgāze. Koncertu noklausījušies ap 

20 tūkstošiem skatītāju. 
 

24. oktobrī Limbažu vīru koris P.Zvīguļa un 

V.Kļaviņa vadībā sniedz plašu koncertprogrammu Pāles 

lauksaimniecības biedrības namā, savukārt 9. novembrī Lim-

bažu Saviesīgās biedrības namā Rīgas radiofona rīkotajā pa-

sākumā ieskaņoja dziesmotus sveicienus cīnītājiem frontē. 

Piedalījās arī biedrības orķestris diriģenta Ērika Prauliņa va-

dībā, kā arī pilsētas un apkārtnes karavīru piederīgie. 
 

1943. gada novembra sākumā Umurgas draudzes ka-

pos Limbažu Saviesīgās biedrības vīru koris savas dziesmas 
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veltīja mūžībā aizgājušajam Jānim Bārdam - dzejnieku Fri-

ča un Antona Bārdas brālim – aktīvam tautsaimniekam un 

sabiedriskajam darbiniekam, ilggadējam Limbažu Saviesīgās 

biedrības priekšniekam. 

Koris aktīvi piedalījās koncertos ne tikai Limbažos, 

bet arī tuvākā un tālākā apkārtnē. 18. novembrī Limbažu Sa-

viesīgās biedrības zālē vīru koris “Dziesmu spars” sniedza 

koncertu Valsts svētku atceres svinībās. Novembra beigās 

Katvaru tautskolas telpās notika Katvaru pagasta lauksaim-

niecības savienības rīkotie Pļaujas svētki ar plašu program-

mu. Te bija pulcējušies vairāk nekā 400 dalībnieku. Ap 20 

pagasta lauksaimnieku saņēma dokumentus par boļševiku 

atņemto lauku īpašumu atdošanu. Sarīkojumu noslēdza Lim-

bažu Saviesīgās biedrības vīru kora “Dziesmu spars” labi iz-

pildītie priekšnesumi. Koncertēts arī Ainažos. Pālē, Viļķenē, 

Tūjā un citviet.  
 

1944. gada marta beigās Limbažu saviesīgās bied-

rības vīru koris „Dziesmu spars“ rīkoja sanāksmi, kurā atska-

tījās uz čaklā darbā pavadītiem gadiem. Savu iemīļoto kori, 

aizejot dienestā, atstājuši vairāki kora dalībnieki. Jaunajiem 

leģionāriem un kora diriģentiem Zvirbulim, Kļaviņam un pa-

gasta vecākam Kļaviņam par pūlēm „Dziesmu spara” noor-

ganizēšanā un izveidošanā, klāt esošie izteica atzinību, un 

noklausījās diriģenta Zvirbuļa pārskatu par sekmīgu divu ga-

du kora darbu. Limbažu saviesīgās biedrības vīru koris, sākot 

ar 1942. g. februāri, savos pastāvēšanas gados sniedzis 

priekšnesumus 30 sarīkojumos. No tiem ievērojamākie bijuši 

Valmieras dziesmu svētki un ieskaņojums radiofonā 1943. g. 

novembrī.  
(Sekmīgs vīru kora darbs Limbažos. “Tālavietis”, 23.03.1944.) 

 

13. maijā Limbažu Saviesīgās biedrības sezonas no-

slēguma sarīkojums bija pulcinājis pilnu zāli skatītāju. Vaka-

ra programma bija izvēlēta ar raibu uztveri. Blakus patriotis-

kajām dziesmām vīru koris ‘Dziesmu spars” P.Zvīguļa un 
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V.Kļaviņa vadībā skandināja arī draiskas tautas dziesmas. 

Sekoja virkne deklamāciju, klavieru solo priekšnesumu, kā 

arī Eduarda Vulfa viencēliens režisores M.Grases vadībā. Iz-

rīkojuma atlikums ziedots Tautas un Karavīru palīdzībai. 
 

Vīru koris 50-tajos un 60-tajos gados 
 

Šai laikā vīru koris darbu atsāka fabrikas „Limbažu 

filcs” paspārnē, vēlāk – kā Limbažu kultūras namā diriģenta 

Otto Amoliņa vadībā.  
 

1956. gada 19. aprīļa laikrakstā “Padomju Zeme” 

lasām:  

- Jauns kolektīvs – vīru koris organizējas pie rajona 

rūpkombināta. Kora vadību uzņēmies rajona koru virsdiri-

ģents O.Amoliņš, kurš pagājušajā nedēļā jau vadīja pirmās 

nodarbības. Organizatoriskie pasākumi vīru kora organizēša-

nai veikti arī mūsu rajona lielākajā rūpniecības uzņēmumā – 

Limbažu filca fabrikā.  

Taču jau 16. augusta numurā laikraksts konstatē bēdī-

gu faktu, ka filcfabrikas un rūpkombināta apvienotais vīru 

koris ir izčibējis un koncertiem nav gatavojies. 
 

1957. gada 11. aprīlī rajona avīzē “Padomju Zeme” 

lasām, ka labi strādā rūpkombināta un filca fabrikas apvieno-

tais vīru koris, kurā dzied arī vairāki uzņēmumu vadošie dar-

binieki (galvenais inženieris Ola, arodbiedrības revīzijas ko-

misijas loceklis Lēnmanis un citi). Tikai jāatrod telpas, lai 

rūpkombināta pašdarbnieki varētu sanākt uz pulciņa nodarbī-

bām bez traucējumiem.  

Rajona kultūras namā 21. aprīlī noticis plašs tematisks 

koncerts, veltīts komponista Jāņa Ozoliņa daiļradei. Tajā pie-

dalījušies Akadēmiskā operas un baleta teātra solisti Vera 

Davidsone un Edgars Plūksna, kā arī rajona patērētāju koope-

rācijas darbinieku arodbiedrības jauktais koris, rajona medi-

cīnas darbinieku sieviešu koris un rūpniecības darbinieku vīru 

koris. Tā ir pirmā reize, kad profesionāli mākslinieki uzstājas 
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kopā ar vietējiem pašdarbniekiem. Tam liela nozīme mūsu 

kolektīvu turpmākai augsmei, pašdarbības mākslinieciskā 

līmeņa pacelšanai. (“Padomju Zeme”, 16.04.1957.) 

 

30. aprīlī Limbažu kultūras namā notiek 1.Maija svi-

nīgs sarīkojums, kurā daudz jauku dziesmu dziedāja rūpkom-

bināta un filca fabrikas apvienotais vīru koris, kurā dzied arī 

vadoši darbinieki 
 

Fabrikas “Limbažu filcs” vīru koris dzied Limbažu kultūras nama 

(kādreizējā Saviesīgās biedrības nama) zālē 1957. gadā. 

Diriģents Otto Amoliņš 

(No Limbažu muzeja krājuma) 
 

Limbažu filca fabrikas vīru kora diriģents Otto Amo-

liņš 1958. gada 14. oktobrī publicējis plašāku rakstu par vīru 

kora darbību pēdējos divos gados: 

“Pie Limbažu filca fabrikas 1956. gada rudenī organi-

zējās apvienotais vīru koris. Bez filca fabrikas strādniekiem 

un kalpotājiem šai kolektīvā dzied arī remonta celtniecības 

kantora, rūpkombināta un citu darbavietu pārstāvji. Kopš ko-

ris sācis darboties, pagājuši divi gadi. Tas šajā laikā izveido-

jies par stabilu kolektīvu. 
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Korī dzied 35 dalībnieki. Ir prieks ar tiem strādāt, jo 

mēģinājumos viņi vērīgi uzklausa un cenšas atcerēties diri-

ģenta norādījumus. Tādēļ korim izdevies apgūt diezgan plašu 

repertuāru. Tajā ir A.Jurjāna, J.Vītola, E.Dārziņa, 

Jāz.Mediņa, M.Zariņa, J.Ozoliņa un citu komponistu oriģi-

nāldziesmas, kā arī latviešu un citu tautu tautasdziesmu apda-

res. Bez vairākiem koncertiem filca fabrikas sarīkojumos ko-

ris ir ar dziesmām kuplinājis rajona kultūras namā notikušās 

svinīgās sēdes un citas sanāksmes, piedalījies rajona dziesmu 

dienā, kā arī sniedzis koncertus Duntē un Pālē. 

Koris labprāt gribētu būt Limbažu pilsētas pārstāvju 

vidū arī Rīgā paredzētajos Dziesmu svētkos 1960. gada vasa-

rā. Bet, lai to iespētu, kora sastāvu ir nepieciešams papildināt 

ar jauniem dziedātājiem. Limbažu filca fabrikas koris savu 

darbu pēc pārtraukuma atkal atjaunos 16. oktobrī pulksten 20. 

Mēģinājumi notiks pirmdienās un ceturtdienās filca fabrikas 

klubā. Turpat var pieteikties jauni dziedātāji. Kolektīvs tos 

gaidīt gaida.” 
(O.Amoliņš. Vīru korim jāaug! “Padomju Zeme”, 14.10.1958) 

 

 Tas pats laikraksts 1959. gada janvāra numurā uz-

teic Limbažu filca fabrikas vīru kora darbu diriģenta Otto 

Amoliņa vadībā, savukārt 22. jūnija rakstā “Plaukst dziesma 

krāšņāka un kuplāka” vēsta par svētkiem Limbažos:  
 

- Lieli svētki limbažniekiem bija dziesmu diena, kad 

pulcējās labākie un aktīvākie rajona ļaudis, lai rādītu un vēr-

tētu savus sasniegumus mākslinieciskajā pašdarbībā. (…) 

Svētdienas pēcpusdienā kolektīvi, tērpušies krāšņos tautas 

tērpos, ar karogiem un ziediem rokās, cauri pilsētai orķestru 

pavadībā devās uz svētku laukuma estrādi. (…) No atseviš-

ķiem kolektīviem labākus sniegumus rāda Limbažu patērētā-

ju savienības vīru ansamblis, fabrikas “Limbažu filcs” vīru 

koris… Koncerts ilga četras stundas. 
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Fabrikas “Limbažu filcs” vīru koris 20. gs. 50-to gadu beigās kopā ar 

diriģentu Otto Amoliņu 

(No Limbažu muzeja krājuma) 

 

Cēsu laikrakstā “Padomju Druva” 1965. gada 3. jū-

nijā rakstā “Skanēs dziesmas” lasām, ka Līgatnes papīrfabri-

kas pašdarbnieku saime gatavojas dziesmu un deju svētku 

ieskaņu koncertam 6. jūnijā. Tajā piedalīsies arī Limbažu kul-

tūras nama vīru koris. Pašlaik tiek pārbūvēta un uzposta svēt-

ku estrāde papīrfabrikas kluba parkā, lai 6. jūnijs tiešām kļūtu 

par skaistiem Līgatnes svētkiem. 
 

Valmieras rajona laikraksts “Liesma” 1965. gada 22. 

jūnijā apraksta pašdarbības kolektīvu zonālās skates rezultā-

tus. Sacentās 11 jauktie, pieci sieviešu un trīs vīru kori. Pirmā 

vieta Valmieras vīru korim “Imanta”, otrā – Mazsalacas MRS 

vīru korim, bet trešā – Limbažu kultūras nama vīru korim (di-

riģents Otto Amoliņš). Visi trīs kori izvirzīti uz republikānis-

kajiem Dziesmu svētkiem Rīgā. Kopā no rajona (tai laikā gan 

tas bija pievienots Valmieras rajonam) uz Padomju Latvijas 

25. gadadienai veltītajiem Dziesmu svētkiem Rīgā no 10. līdz 

18. jūlijam dodas seši kori, tai skaitā Limbažu kultūras nama 
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vīru koris 35 vīru sastāvā Otto Amoliņa vadībā. Vīru koru 

mēģinājumi notiek TTT un “Dinamo” stadionos, viņiem ļauts 

piedalīties tikai otrajā Dziesmu svētku koncertā 18. jūlijā.  

 

Koru atdzimšanas laiks Latvijā un Limbažos 
 

Pēc Dziesmu svētku simtgades 1973. gadā un kārtē-

jiem Dziesmu svētkiem 1977. gadā visā Latvijā noritēja koru 

atdzimšanas laiks. Darbu atsāka daudzi savulaik darbību pār-

traukušie kori un dibinājās jauni.  

Iniciators vīru kora atjaunošanai Limbažos bija Lim-

bažu rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks Uldis 

Sisenis. Viņš aicināja tā laika lielākā rajona uzņēmuma Lim-

bažu Lauktehnikas vadītāju Jāni Musti un uzņēmuma sabied-

riskās organizācijas dibināt vīru kori. Organizatoriskajā darbā 

iesaistījās arodbiedrības priekšsēdētājs Vilnis Bebris, kultūras 

organizatore Ārija Dika un kadru daļas vadītāja Skaidrīte 

Strode. Kļūt par kora māksliniecisko vadītāju aicināja jauno 

diriģentu Ēriku Derumu, Latvijas Valsts konservatorijas pē-

dējā kursa studentu, kurš togad sāka strādāt par Limbažu mū-

zikas skolas direktoru.  

Fabrikas "Limbažu filcs" vīru koris 20. gs. 60-to gadu sākumā 

(No Limbažu muzeja krājuma) 
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1979. gada 2. oktobrī uz pirmo mēģinājumu Lauk-

tehnikas zālē sanāca 17 vīri, galvenokārt uzņēmumā strādājo-

šie. Tikai dažiem no viņiem bija vīru kora dziedāšanas ie-

priekšējā pieredze. Bruno Kesbergs bija dziedājis vīru korī 

„Dziedonis” pie Imanta Kokara, daži vīri arī kādreizējā 

„Limbažu filcs” un kultūras nama vīru korī.  

 
 

 
  
Kora dibināšanas dalībnieki: sēž no kreisās – Vilnis Bebris, Skaidrīte 

Strode, Ēriks Derums, Ārija Dika. Stāv 1. rindā: Arnis Kuks, Aivars 

Zosulis, Jānis Muste, Fēlikss Bobrovs, Jānis Eglītis, Aleksandrs Kor-

ņejevs, Bruno Kesbergs, Arnis Bīriņš. Stāv 2. rindā: Imants Kalnieris, 

Vilis Kreišmanis, Raimonds Penka, (..), Jānis Legzdiņš, Edgars Diks, 

Haralds Karnītis. Attēlā nav redzams Juris Bebrišs, kurš pilda fotogrāfa 

pienākumus.  

                      

1980. gada 26. janvārī Limbažu rajona laikrakstā 

„Progress” lasām I.Bērzas rakstu „Skanēs vīru dziesma”: 
 

- (..) Bez lieka skaļuma un spilgtas reklāmas Laukteh-

nikas rajona apvienībā nodibinājies vīru koris, kas nu jau cī-

tīgi strādā divus mēnešus. Tiesa, pagaidām dziedātāju nav 

daudz – 25 vīri, bet tas ir kodols, kam, pieplūdinot jaunus 
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spēkus, var izveidoties nopietns, vērā ņemams kolektīvs. (..) 

Rajonā veic priekšdarbus agrorūpniecības apvienības izvei-

dei. Ja jau turpmāk ciešākas kļūs saimnieciskās saites, tad 

kāpēc nepamēģināt sadarboties arī kultūras jomā? Tā radās 

doma pārkāpt viena uzņēmuma robežas un izveidot lauk-

saimniecības darbinieku kori. Protams, būs gaidīti arī citi, 

kam tuva muzicēšana vīru korī. Limbažos taču vīru dziesmai 

ir senas tradīcijas, tad kādēļ tās no jauna neuzspodrināt?(..) 
 

Pirmie kora darbības mēneši aizritēja diezgan grūti, jo 

vīru atsaucība bija nepietiekama: kāds atnāca tikai uz dažiem 

mēģinājumiem, cits – nebija pierunājams dziedāt korī. Tad 

pie lietas ķērās izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks Uldis 

Sisenis. Viņš pats 1980. gada 29. februārī ieņēma vietu kora 

basos un turpmāk korī „brīvprātīgi piespiedu kārtā” iesaistīja 

vairāk nekā desmit jaunus dziedātājus no Lauksaimniecības 

pārvaldes, citiem uzņēmumiem un iestādēm.  
 

Un jau 7. martā - pavasara svētku priekšvakarā - 

Limbažu Lauktehnikas zālē skanēja dziesmas, kas veltītas 

darba kolektīva sievietēm. Vētrainie aplausi deva gandarīju-

mu par paveikto un apņemšanos dziedāt arī turpmāk. Līdz 

pavasarim vīru korī bija turpat 30 dziedātāju. 

Darbības sākumā mēģinājumi notika Lauktehnikas zā-

lē, pēc tam kādu laiku - Remonta un celtniecības pārvaldes 

zālītē, taču turpmāk vīri mēģinājumos tiekas otrdienās un ce-

turtdienās kultūras nama spoguļu zālē. 
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Lauktehnikas vīru kora pirmā uzstāšanās 

 Limbažu rajona kultūras namā 1980. gada aprīlī 
 

 
Dziesmu svētku gājienā 1980. gada 14. jūnijā Limbažos 
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Lauktehnikas vīru koris Limbažu rajona dziesmu svētkos 

1980. gada 14. jūnijā Limbažu estrādē 

 

1980.- 81. gada sezonā koris piedalījās 10 koncertos, 

gan tepat Limbažos, gan arī Valkā, Lēdurgā, Salacgrīvā, Viļ-

ķenē un citur. Pirmais kora koncerts ārpus Limbažiem no-

tika 1981. gada 11. aprīlī Valkā.  

Rajona laikrakstā „Progress” 1981. gada 18. aprīlī va-

ram lasīt A.Priedes rakstu „Vīru koris dzied Valkā”. 
 

- Lauktehnikas Limbažu rajona apvienības vīru koris 

līdz šim bija uzstājies tikai rajona kultūras namā un sava dar-

ba kolektīva priekšā. Dziedātājiem trūkst koncertu pieredzes, 

arī kora tradīcijas tikai sāk veidoties. Tādēļ tika nolemts sarī-

kot draudzības koncertu kopā ar kādu citu vīru kori. Šādam 

priekšlikumam atsaucās Valkas rajona kultūras nama vīru 

koris, kura kodolu veido Lauktehnikas Valkas rajona apvie-

nības darbinieki. Šis kolektīvs, kaut arī jauns, jau paspējis 

piedalīties republikas Dziesmu un deju svētkos.  

Un tā Limbažu vīri sava mākslinieciskā vadītāja Ērika 

Deruma vadībā devās savā pirmajā izbraukumā – uz Valku. 

Pirms koncerta limbažnieki ciemojās pie saviem kolēģiem, 

iepazinās ar jaunuzcelto lieljaudas traktoru remonta cehu. 
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Vēl pēdējie mēģinājumi, un tad – draudzības koncerts. 

Sākumā, protams, jūtams uztraukums, taču, diriģenta iedroši-

nāti, Limbažu vīri dzied arvien drošāk un skanīgāk. Septiņas 

dziesmas, kuras limbažnieki aizveduši uz Valku, izpelnās ko-

lēģu un klausītāju atzinību. (..) 

Un tad jau uz skatuves septiņdesmit vīru. Abi kori 

kopā labi sadziedājās vienotā kolektīvā, un braši izskan gan 

Piltenes noktirne un latviešu tautasdziesma Kad es biju jauns 

puisītis, gan citas dziesmas. 

Draudzības koncerts noslēdzies, bet vērtīgu pieredzi 

guvuši abi kori. Dziedātāji atgriezušies mājās, turpinās mēģi-

nājumi, tiek iestudētas jaunas dziesmas. Un visos viņos no-

stiprinājusies atziņa – jāveido kora tradīcijas, jānostiprina ko-

lektīvs, biežāk jārīko kopēji koncerti gan ar valcēniešiem, gan 

ar citiem tuvāko kaimiņu rajonu koriem. 

 

Savukārt Valkas rajona laikraksts “Darba Karogs” šo 

pasākumu apraksta šādi: 
 

- Limbažu vīru kora pastāvēšanas laiks ir īss – gads 

un trīs mēneši, taču paveikts ir daudz. Koris muzicēja ar prie-

ku un maksimālu atdevi. To bija patīkami vērot, jo katra vīra 

mīmika liecināja par dziedātprieku, izjusto un pārdzīvoto 

dziesmā. Neviens vārds nebija saklausāms vienaldzīgs. Katra 

skaņa bija jūtu piesātināta un pārdomāta. Šāda laba rezultāta 

vislielākais nopelns pienākas diriģentam Ērikam Derumam. 

(..) Vēl kuplāk skanēja dziesma koriem apvienojoties, tikai 

skumji, ka zālē sēdēja un notiekošo vēroja 27 klausītāji. Lim-

bažu vīru korim šis bija pirmais koncertizbraukums. Kādus 

iespaidus par mūsu pilsētu, par mūsu iedzīvotājiem viņi aiz-

veda līdzi? 
 (“Darba Karogs” 23.04.1981) 
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Bieži viesi esam arī Cēsu kultūras namā 

 

 

Koris Lauktehnikas zālē 1981. gada 6. martā 
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Lauktehnikas vīru koris un diriģents Ēriks Derums  

Limbažu rajona dziesmu svētkos 

“Manas tautas dziesmu rīti” 

Salacgrīvā, Zvejnieku parka estrādē 1981. gada 7. jūnijā 
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Bruno Kesbergs un kora hronika 
 

Piecpadsmit gadus Lauktehnikas vīru kora hronista 

pienākumus uzcītīgi veica vecākais kora dziedātājs Bruno 

Kesbergs. Ir interesanti pašķirstīt viņa pierakstus. 
 

* 1981. gada 2. maijā piedalāmies svētku koncertā 

Viļķenē. Dziedam divas reizes pa sešām dziesmām. Uzstājas 

arī vietējais deju kolektīvs. Klausītājos liela interese un at-

saucība. 

* 18. aprīlī un 8. maijā dziedam Limbažu kultūras 

namā. Savu iespēju līmenī nodziedam Bērzi, Mirdzot šķē-

piem, Miera dziesma, Ziedi, dzimtā zeme. Zāle pārpildīta, tas 

liek vīriem braši turēties. 

Sezonā esam dziedājuši desmit koncertos. Visaktīvā-

kie ir bijuši Elmārs Cirsis, Leons Graumanis, Gunārs Auziņš, 

Imants Kalnieris, Haralds Karnītis, Aleksandrs Liepiņš, Jānis 

Vizulis, Laimonis Upītis, Valdis Legzdiņš un Imants Štein-

bergs.  
 

* 31. oktobris. Koncerts un Otrā pasaules karā kritušo 

pieminekļa atklāšana Viļķenē. Pie pieminekļa dziedam 

Mirdzot šķēpiem, Ir viena zeme. Koncertā kultūras namā Pes-

ņa mira, Bērzi, Krāc jūrmalas priedes, Māte saule, Piekalnē 

kārkli līgojas, Spārīt, spārīt, Kad es biju jauns puisītis, Dzim-

tene mūzika mūžīgā. Pie klavierēm Olga Ābele. Ierindā 36 

vīri. 

* 20. novembris. Koncerts kultūras namā lauk-

saimniecības darbiniekiem. Dziedam Ir viena zeme, Pieci 

gadi kalpiņš biju, Apsegloju melnu kuili, Jūras vīri, Kamēr 

skanēs izkaptis. Pēdējā – jāatkārto. Ierindā 39 vīri. 
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Limbažu Lauktehnikas vīru koris dzied  

Limbažu kultūras namā 

 

* 11. decembris. Dziedam Olainē kopā ar trim Tautas 

koriem – sieviešu kori “Lelde”, vīru kori “Ozols” un jaukto 

kori “Dziesma”. Vīru koris dzied astoņas dziesmas, dziedam 

ļoti labi un izpelnāmies daudz aplausu un klausītāju atsaucī-

bu. Esam 39 vīri. 
 

* 1982. gada 9. janvāris. Limbažu kultūras namā 

Jaungada eglīte. Sadancošanas, sadziedāšanās un lustēšanās 

vakars ar groziņiem. Svinīgā daļa garlaicīga un izstiepta. Ba-

gātīgs galds ar sliktu alu. Telpās ļoti auksts. Citādi vakars iz-

devies. Dziedam Lai dzīvo labais namatēvs. 

* 5. februāris. Ausmas kultūras namā draudzības 

koncerts ar Stradiņa slimnīcas sieviešu kori Jevgēņija Augus-

tinoviča vadībā. Viņas dzied desmit dziesmas, mēs – astoņas. 

Pie klavierēm Olga Ābele. Arī pēc koncerta daudz dziesmu. 

Šis ir pirmais sadziedāšanās koncerts ar Stradiņa slimnīcas 

sieviešu kori, taču mūsu draudzība kļūs patiešām ilggadīga.  

* 13. februāris. Vidzemes zonas koru skate Cēsīs. 

Gatavojāmies cītīgi, pēdējā nedēļā trīs mēģinājumi. Lai dabū-

tu tīrāku skanējumu, diriģents neatļauj dziedāt diviem vīriem. 
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Žūrijā V.Kaminskis, E.Račevskis, P.Kvelde, A.Donass, 

J.Rijnieks. Esam 45 vīri un dziedam Kaminska Jūras vīri (iz-

loze), Fradkina Bērzi, un Kad es biju jauns puisītis. Pie kla-

vierēm Olga Ābele, diriģē Ēriks Derums. Dziedam labāk ne-

kā cerēts – un pirmā vieta. Prieks neaprakstāms. Aiz mums 

paliek Cēsu un Alūksnes vīru kori ar daudzu gadu pieredzi.  
 

 
 

* 27. februāris. Rīgā LVU Lielajā aulā lauksaimniecī-

bas uzņēmumu mākslinieciskās pašdarbības 5. republikā-

niskā skate. Žūrijā Račevskis, Gailis, Kvelde, Rijnieks u.c. 

Dziedam to pašu, ko Cēsīs. Starp sešiem vīru koriem izcīnām 

1. vietu un 1000 rubļu naudas balvu. Otrie – Cēsu un Ķeka-

vas vīri, trešie – Nīcas koris. Ierindā 42 vīri. Pie klavierēm 

Ilze Dzērve (Matule).  

* 5. marts. Limbažu kultūras namā ieraksts televīzi-

jai. Dziedam Fradkina Bērzus un Kaminska Cilvēks un prie-

de. Ierindā 44 vīri. Iedziedam apmierinoši. 

* 26. marts. Limbažu kultūras namā koncerts veltīts 

Limbažu rajona 15 gadu jubilejai. Mums tas gods ar septi-

ņām dziesmām atklāt un noslēgt koncertu. Izskan Bērzi, Cil-

vēks un priede, Dziesma par Urālu, Aiz kalna, kalniņa, Kad 

es biju jauns puisītis, Krāc jūrmalas priedes, Kamēr skanēs 

izkaptis. Nodziedam apmierinoši. Pie klavierēm Olga Ābele. 
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Diploms par 

izcīnīto pirmo 

vietu Latvijas 

lauksaimniecī-

bas uzņēmumu 

pašdarbības 

kolektīvu 5. re-

publikāniskajā 

skatē 1982. ga-

dā 

 

 

 

 

 

* 3. aprīlis. Dziedam Rīgā VEF Kultūras pilī Latvi-

jas lauksaimniecības darbinieku mākslinieciskās pašdarbības 

skates noslēgumā. Ir arī Cēsu un Ķekavas vīri. Dziedam 3 

dziesmas: Jūras vīri, Kad es biju jauns puisītis, Mēs tavu ozo-

lu gaismā. Pēdējo kopā ar pūtēju orķestri. Piedalās 38 vīri. 

* 18. aprīlis. Limbažu kultūras namā rajona pašdarbī-

bas kolektīvu skate – koncerts. Dziesma par Urālu, Aiz kalna, 

kalniņa, Pieci gadi kalpiņš biju. Esam tikai 34 vīri. Kur gan 

pārējie? 

* 24. aprīlis. Valmierā zonālā koru skate. Ļoti labi 

nodziedam Ir viena zeme, Bērzi, Cilvēks un priede. Žūrijā 

I.Kokars, H.Mednis, D.Gailis, P.Kvelde un citi. Mums un 

Cēsu korim pirmā vieta un tiesības piedalīties finālā Rīgā. 

Otrie - Smiltenes koris, trešie – Valka. 
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* 7. maijā dziedam Limbažos, bet 8. maijā – Pālē. Ja 

pirmajā koncertā nodziedam ļoti labi, tad otrais ir pavājš. Pālē 

jādzied 15 dziesmas. Laikam jau divas dienas pēc kārtas uz-

stāties nav prāta darbs. Mājās braucot trakulīga dziedāšana un 

liela jautrība. 

* 28. maijs. Draudzības koncerts Ainažu kultūras 

namā kopā ar Ķekavas sieviešu kori “Daugaviete”. Esam 34 

vīri un, pateicoties brīnišķīgai akustikai, pirmo reizi kopš mū-

su koris dibināts – jūtu, ka muzicējam.  Ir viena zeme, Mež-

ezers, Mūžam zili, Pieci gadi kalpiņš biju, Aiz kalna kalniņa, 

Spārīt, spārīt, Mēs tavu ozolu gaismā. Kopdziesmas: Dzies-

mai, Lokaties mežu gali. Pēc koncerta labs alus, vesela vanna 

ar kūpinātām vistām un daudz dziesmu. 

* 6. jūnijs. Limbažu rajona apsējības svētki Jaunat-

nes parka estrādē. 45 vīru sastāvā dziedam kopā ar Tautas 

vīru kori “Tēvzeme” Krāc jūrmalas priedes, Mežezers, Mū-

žam zili, Kad es biju jauns puisītis. Pēc koncerta abi vīru kori 

aiz kalniņa pie alus kausa un sviestmaizēm izdzied daudz, 

daudz dziesmu. 

 * 11. un 12. jūnijs. Mūsu ceļi atkal ved uz Valku, kur 

notiek Valkas rajona Tautas draudzības svētki. Tajā bez 

saimniekiem piedalās arī pārstāvji no Limbažiem (Tautas ko-

ris” Pūt, vējiņi” un vīru koris “Ziedonis”), dejotāji no Rīgas 

un Smiltenes, pūtēju orķestris no Valgas, kā arī viesi no Mas-

kavas apgabala. Pirmajā vakarā mūsu 40 vīri dzied sešas 

dziesmas. Otrajā dienā esam palikuši tikai 28. Kopā ar Valkas 

vīru kori estrādē dziedam Valtera Kaminska Savs gaišais 

kalns, Šostakoviča Miera dziesmu un tautasdziesmu Kad es 

biju jauns puisītis, bet noslēgumā arī – R.Paula Sanāciet, sa-

dziediet, sasadancojiet un Mēs tavu ozolu gaismā. Pusnaktī 

mājiniekiem veltām Lai dzīvo labais namatēvs! un braucam 

mājās. Šie svētki ilgi paliks atmiņā. 
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Pavisam sezonā esam piedalījušies un dziedājuši 21 

pasākumā. Visos koncertos piedalījušies Haralds Karnītis, 

Bruno Kesbergs, Visvaldis Ludiņš, Aleksandrs Liepiņš, Jānis 

Mauriņš, Viesturs Rudzītis un Valdis Vilde. 
 

*Pirmais dziedošais atpūtas brauciens korim ir no 

1982. gada 30. jūlija līdz 1. 

augustam. Koristi kopā ar sa-

viem ģimenes locekļiem nolēma 

apskatīt Lietuvas skaistākās 

vietas: Mažeiķus, Klaipēdu, Pa-

langu, Kuršu kāpas, Šauļus, 

Krusta kalnu un skaisto Lietu-

vas dabu. 

Vīri varēja gan labi at-

pūsties un katru vakaru sniegt 

koncertus saviem klausītājiem, 

gan daudz ko interesantu redzēt 

un uzzināt. Arī līdzpaņemtās 

alus muciņas bija zelta vērtas. 
 

 

Un tad piedzima “ZIEDONIS” 
   

Kora pirmajās desmitgadēs darbībā nozīmīgas bija 

kora padomes aktivitātes. Uzsākot ceturto darba sezonu, par 

kora padomes lemto varējām lasīt laikrakstā „Progress”:  
 

- Ikviena mākslinieciskās pašdarbības kolektīva seju 

lielā mērā noteic tā vadītājs. Taču ne diriģentam, ne režiso-

ram, ne deju kolektīva vadītājam vienam atrisināt visus jautā-

jumus, kas saistīti ar kolektīva darbību un attīstību, nav iespē-

jams. Tāpēc katrā kolektīvā darbojas padome, kas kārto orga-

nizatoriskos jautājumus un virza pārējos biedrus. 

Šodien iepazīstināsim ar Lauktehnikas rajona apvie-

nības vīru kora māksliniecisko padomi un tās lemto. (..) 

Pāles alus muciņu "sargā" 

Dainis Pūpols un Uldis Sisenis 
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Uldis Sisenis, rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja 

vietnieks, kora goda prezidents: - Jāteic, ka aizvadītais gads 

bija nozīmīgs. Lauksaimniecības darbinieku mākslinieciskās 

pašdarbības skatē uzvaru izcīnījām gan Cēsīs zonas konkursā, 

gan arī Rīgā finālā. (..) Līdz ar to esam panākuši, ka ar mūsu 

kori republikā jau sāk rēķināties. Tas savukārt kolektīvā radī-

jis pārliecību, ka ir vērts strādāt un ka mēs to varam. (..) 

Bruno Kesbergs, kora hronists: - Aizvadītajā sezonā 

esam piedalījušies divdesmit pasākumos. Vidēji katrā koncer-

tā dziedātas astoņas dziesmas. (..) Kolektīvā disciplīna visu-

mā laba, bet īpaši gribu minēt H.Karnīti, V.Ludiņu, 

A.Liepiņu, J.Maurīti, V.Rudzīti un V.Vildi, kas piedalījušies 

visos koncertos. (..) 

Ēriks Derums, diriģents: - Gribu pavēstīt, ka kompo-

nists Valters Kaminskis atsūtījis mūsu korim veltītu dziesmu 

„Viļķenei”. (..) Kopš savas darbības sākuma esam iestudējuši 

apmēram 30 dziesmas. Par repertuāru vēl jādomā. Galvenais, 

lai tas atbilstu mūsu pašreizējām spējām. 
 

  
Kora prezidents Visvaldis Ludiņš un goda prezidents Uldis Sisenis 

 

Visvaldis Ludiņš, kora prezidents: - (..) Ēriks prot 

dziedātājus pakļaut savai gribai, kaut arī pats par daudziem 

krietni jaunāks. Stingrība pret kolektīvu ir jāsaglabā, jo katra 

jaunā sezona prasīs arvien vairāk spēka. Gribu atgādināt vēl 

vienu lietu, par ko mums nopietni jādomā. Daudzi kolektīva 

biedri ir solīdos gados, un viņiem līdzdalība korī nav tikai 

izklaidēšanās, bet mīlestība uz dziesmu. Tas ir ļoti labi. To-

mēr mums jāapzinās, ka kora labskaņai nepieciešams piepul-
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cināt jaunas, svaigas balsis. (..) Arī no lauksaimnieku puses 

gribētu lielāku atsaucību. Cēsu vīru koris sabrauc no visa ra-

jona, pie mums dzied tikai trīs viļķenieši un viens tūjietis. 

Armands Krāģis, Lauktehnikas rajona apvienības 

pārvaldnieks: - Jā, sākumā ikvienā kolektīvā ir azarts, un tas 

nereti uz brīdi pat paceļ augstāk par pieredzes bagātajiem ko-

lektīviem. Varu novēlēt – nezaudēt azartu, tēmēt uz grūtā-

kiem mērķiem, sacensties ar spēcīgākiem! 

U.Sisenis: - Mums jāsāk domāt par kolektīva tradīci-

jām, arī par kora nosaukumu. Varbūt tas varētu būt – „Ziedo-

nis”? 

Aivars Zosulis, padomes loceklis: - Jāizsaka pateicī-

ba rajona kultūras namam par telpām, instrumentiem, atsau-

cību – mūs tur uzskata tikpat kā par savējiem. (..) Veidojot 

kora tradīcijas, vajadzētu atcerēties mūsu novadniekus – 

Ausekli, Baumaņu Kārli, Emili Melngaili. 

U.Sisenis: - Un biežāk uz kolektīva iekšējiem pasā-

kumiem jāaicina mūsu dzīvesbiedres, jo viņām esam lielu 

pateicību parādā par to, ka viņas atbalsta mūsu darbošanos 

korī. (..)  
( Īrisa Daiņa, “Progress”, 5.10.1982.). 

 
 

 

E.Melngaiļa Re-

publikas tautas mākslas 

un kultūras-izglītības 

darba zinātniski meto-

diskā centra direktors 

Jānis Rijnieks 1982. ga-

da 12. oktobra vēstulē 

apstiprina Limbažu vīru 

kora vārdu „Ziedonis” 

un novēl radošus panā-

kumus turpmākajā darbā.  

 



75 

 

Turpina Bruno Kesbergs: 
 

* 1982. gada 21. novembrī Limbažu Kultūras namā 

tematisks vakars Mana tauta – ozols spēka zariem. Tas veltīts 

Limbažu Lauktehnikas kolektīvam. Vīru koris nodzied 14 

dziesmas. Esam 42 vīri, diriģē Ēriks un Ginta Derumi, pie 

klavierēm Olga Ābele. Nelielā izstādē redzami vīru kora sa-

ņemtie suvenīri, foto uzņēmumi un goda raksti. 

* 23. novembrī Ozolu profesionālajā skolā sadzieda-

mies ar zēnu kori. Dziedam 13 dziesmas (visumā pavāji), 

skolēni diezgan vienaldzīgi, tikai koncerta beigās atdzīvojas. 

Pēc koncerta neparasti bagātīgas vakariņas ar alu. 

 

* 3. decembris. Viļķenes kultūras namā padomju 

saimniecības “Viļķene” direktoram, aktīvam pašdarbnieku 

atbalstītājam un arī dzejas rindu au-

toram Jānim Saktiņam 50 gadu 

jubileja. Dziedam Māte Saule, Vēlē-

jums un pirmatskaņojumu dziesmai 

Viļķenei. Lieli aplausi, jāatkārto. 

Kaut arī šo dziesmu komponists 

Valters Kaminskis veltījis vīru ko-

rim “Ziedonis”, tomēr mēs dziesmas 

oriģinālu uzdāvinām Jānim Sakti-

ņam. 
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Mīlam Viļķenes ceriņus zilos, 

Baltās birzis, kur vizbules zied, 

Stipros ozolus pakalnu kraujās, 

Līgo dziesmas, ko Jāņu naktīs dzied. 

 Mīlam laukus un mežainās tāles, 

Darba elpu, ko Viļķenē jūt, 

Savu tēvu un vectēvu stāstus, 

Viņu sīkstumā gribam šodien atkal būt. 

Mums no Svētupes krastiem, 

Mums no Vitrupes krastiem 

Netīk pasaules plašumos iet: 

Viss, kas sirdīs mums ieaudzis dziļi, 

Ir pie Viļķenes likteņiem siets.  
 

* 18. decembris. Koncerts Stradiņa slimnīcas zālē. 

Pirmajā daļā dzied mājinieces, otrajā – mēs. Vairāki vīri ir 

zem tvaika, kas arī izpaužas dziedājuma kvalitātē. Dziedam 

10 dziesmas, vairākas ir jāatkārto (Kad es biju jauns puisītis, 

Spārīt, spārīt, Mežezers, Viļķenei, Cilvēks un priede). 
 

* 1983. gada 8. janvāris. Kultūras nama paš-

darbnieku vakars. Piedalās 14 vīri ar sievām. Vakars ļoti 

izdevies. Katrs kolektīvs izdomājis jautrus priekšnesumus, 

mēs – etnogrāfisku uzvedumu Kāzas. Vīri ļoti aktīvi dejotāji 

(prieks par tādiem). Galds vai lūzt no ēdieniem un dzērie-

niem. Iesvētām jaunos dzeltenos kreklus. Žēl, ka nav klāt visi 

vīri. 

* 22. janvāris. Draudzības koncerts Ķekavas vidus-

skolas zālē ar sieviešu kori “Daugaviete”. Dziedam desmit 

dziesmas, vairākas jāatkārto. Vakariņās mūs bagātīgi cienā ar 

žāvētām vistām. Vakars paiet dziesmās, un nemanot pienāk 

laiks, kad jau jābrauc mājās. Piedalījās 32 vīri. 

* 30. janvāris. Gatavojoties koru skatei draudzības 

koncerts Pļaviņu kultūras namā. Piedalās sieviešu koris 

“Sakta” no Rīgas, Madonas vīru koris “Gaiziņš”, Pļaviņu 
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jauktais koris un mēs. Zālē viltīgi laba akustika. Dziedam 8 

dziesmas, jāatkārto Krāc jūrmalas priedes, Aiz kalna, kalni-

ņa, Viļķenei, Cilvēks un priede. Vakara gaitā vēl nodziedam 

Apsegloju melnu kuili.  

* 4. februāris. Koncerts Limbažu rajona pašvaldī-

bas zālē. Dziedam deviņas dziesmas. Pirmo reizi nostājamies 

četrās rindās. Izskatās daudz bagātāk un dziedāt vieglāk. Iz-

skatās, ka augam ar katru nedēļu. 

          
 

 

 

 

Melnbaltajās fotogrāfijās neizjūt mūsu dzelteno kreklu spilgtumu, 

taču tie un arī mūsu skanīgais dziedājums bija par iemeslu 

Imanta Kokara vārdiem, ka Limbažos nodibinājies spilgts koris 
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* 12. februāris. Pļaviņās Vidzemes un Latgales koru 

skate. Esam 45 vīri. Žūrijā H.Mednis, I.Kokars, V.Kaminskis 

u.c. Dziedam Viļķenei, Cilvēks un priede, kā arī lietuviešu Aiz 

kalna, kalniņa. Ar 22,7 ballēm esam pirmie. Tālākās vietās 

Cēsis, Smiltene, Viļāni, Madona. Sajūsma neaprakstāma. 

Vislaimīgākais liekas ir Uldis Sisenis. 
 

- Diriģents Ēriks Derums atzīst, ka “vislabāk laikam 

skanēja lietuviešu tautasdziesma. Lai gan uztraukums bija 

liels, kolektīvs spēja mobilizēties. Visa pamatā tomēr ir dzie-

dātāju augtā disciplinētība, organizētība. Iedomājieties, trīs 

dziedātāji regulāri uz mēģinājumiem brauc no Viļķenes, 

viens – no Tūjas, tad jau laikam vietējie nedrīkst atpalikt.”  
( “Progress” 19.02.1983.) 

 

* 5. marts. Viļķenē notiek Sieviešu dienai veltīts kon-

certs. Dziedam divas reizes pa sešām dziesmām. Dziesma 

Viļķenei, protams, divas reizes jāatkārto, labi izskan arī Pieci 

gadi kalpiņš biju un Kamēr skanēs izkaptis. Pēc koncerta ēd-

nīcā bagātīgas vakariņas. Jānim Mauriņam 55 gadu jubileja – 

tiek skaļi urrāts. Visvaldis Ludiņš ļoti interesanti stāsta par 

ekskursiju Indijā un Nepālā. Jānis Saktiņš savā grāmatā “Ar 

sakostiem zobiem” atceras, ka tieši šajā vakarā kora vadītāji 

viņu uzrunājuši, lai uzraksta vārdus vīru kora “Ziedonis” 

himnai. Esot apsolījis. 

*6. marts. Sieviešu dienas koncerts Limbažu kultū-

ras namā. Esam 35 vīri. Bez mums vēl piedalās zēnu koris un 

aktieris Harijs Misiņš. Dziedam sešas dziesmas. Noslēgumā 

kopā ar zēniem nodziedam Lai vienmēr būtu saule. H.Misiņš 

saka, ka mēs esam dziedājuši kā zvēri. 

* 18. marts. Ausmas kultūras namā koncerts lauku 

mehanizatoriem Trīs uznācienos nodziedam desmit dziesmas. 

Sen neesam tik labi dziedājuši.  

* 19. marts. Draudzības koncerts Bīriņu tautas namā 

ar Olaines Tautas kori „Dziesma”. Zālīte maza, bet ļoti laba 
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akustika. Pēc koncerta 11 vīri aizbēg, tā jau dažiem paliek par 

slimību. Līdz kādai pakāpei tas nonāks? 

* 14. maijs. Salacgrīvas kultūras namā rajona koru 

skate un sadziedāšanās „Caur dziesmām mums pasaulē ska-

nēt” veltīta E.Melngaiļa un V.Kaminska daiļradei. Dziedam 

Vidzemi, Viļķenei, Mūžu mūžos būs dziesma un Jūras vīri. 

Vakars ļoti izdevies. 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pie klavierēm komponists Valters Kaminskis 

Ginta Deruma, Ēriks Derums un Valters Kaminskis 

priecīgi par koru sniegumu 
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*8.jūlijs. Sezonas noslēgums Vidzemes akmeņainajā 

jūrmalā kopā ar Ķekavas sieviešu kori “Daugaviete”. Dažs 

izpeldas vai spēlē volejbolu, citi iet rotaļās, Hanss fotografē, 

Brunis lasa dzejoli. Aktīvākie dziedātāji saņem Goda rakstus. 

Pateicība jāsaka V.Romancānam par mazajiem pīrādziņiem, 

V.Birzniekam par Goda rakstiem un rozēm, J.Stjadim par 

mūziku, V.Legzdiņam par alu un V.Ludiņam – par visu kopā. 

Sezonā pavisam esam piedalījušies 20 pasākumos 

(koncerti, bēres, talkas). Aktīvākie dziedātāji H.Karnītis, 

J.Mauriņš, K.Sīlis, A.Cepurnieks, G.Gūtmanis, 

V.Romancāns, V.Rudzītis, A.Liepiņš, A.Tuklers, G.Auziņš, 

L.Graumanis. Kopā esam 48 dziedātāji. 
 

* Koris 1983. gada vasarā turpina aizvadītajā gadā ie-

sākto tradīciju – doties vairāku dienu ekskursijā.  Šoreiz no-

lemts apceļot Vidzemi un Latgali. 22. jūlijā 28 ekskursanti 

izbrauc no Limbažiem. Pa ceļam apskatām Cēsis un Āraišu 

ezerpili, Taurenē uzkāpjam Berģu kalnā, iegriežamies Blau-

maņa “Brakos” un, nomainot viens otru, ar izkapti izpļaujam 

daļu no muzeja birztalas. Vakaru un nakti pavadām pie Kaķī-

šu ezera. Skan vīru dziesmas, tukšojas alus muciņa. No rīta 

uzkāpjam 

Latvijas 

augstākajā 

virsotnē – 

Gaiziņkal-

nā, kur 

izskan 

mūsu 

dziedātais 

Savs gai-

šais kalns. 

 
 

 

 Blaumaņa “Brakos” katrs varēja pārbaudīt 

savas spējas ar neierastu izkapti izpļaut nelīdzenas vietas 
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Uzkāpjam arī Cesvaines pils tornī un uzraujam Lai 

dzīvo labais namatēvs. Atdodam godu operas solistam Jānim 

Zāberam viņa dzimtajās mājās “Meirānos”. Nākamajā rītā 

ceļš ved cauri Ludzai, gar Rāznas ezeru līdz Aglonai. Apska-

tām Aglonas baziliku, arī Raiņa “Jasmuižu”. Lielvārdē izstai-

gājam parku, apskatām pilsdrupas. Mājās braucam dziedā-

dami un gandarīti. 
 

Jaunajai sezonai ievēlēta kora padome un aktīvs. 

Goda prezidents Uldis Sisenis, prezidents – Visvaldis Ludiņš, 

viceprezidents – Aivars Zosulis, kultūra – Vilnis Bebris, ka-

sieris – Leons Graumanis, mantzinis – Raimonds Penka, 

mākslinieks – Juris Bebrišs, nošu pārrakstītājs – Gunārs 

Auziņš, nošu pavairotājs – Aleksandrs Liepiņš, balsu vecākie 

Jānis Stjadis (1.ten.), Dainis Pūpols (2.ten.) Haralds Karnītis 

(barit.), Elmārs Cirsis (basi), reģistratori Imants Kalnieris, 

Vilis Kreišmanis, fotogrāfs Hanss Vibe, hronists – Bruno 

Kesbergs. 
 

* 1983. gada 27. oktobrī koncerts rajona lopkopē-

jām Limbažu kultūras namā. Piedalās 36 vīri. Diriģē 

Ē.Derums, pie klavierēm L.Gaile, programmu piesaka 

V.Ludiņš. Dziedam 10 dziesmas, vāji dzird klavieres, visu 

pulveri izšāvām iedziedoties, arī ļoti ilgi bija jāgaida. 

* 1. novembris. Kultūras namā skaņas ieraksts Latvi-

jas Radio. Iedziedam Mūsu zemīte, Bij’ man vienas rozes dēļ 

un Viļķenei. Skan apmierinoši un iztiekam ar diviem ierak-

stiem. 

* 5. novembris. Koncerts Limbažu kultūras namā. 

Dziedam 5 dziesmas. Tas ir pēdējā laika labākais sniegums. 

Jūtams, ka dzied jau nobriedis vīru koris. Ierindā 40 vīri. Di-

riģē abi Derumi, pie klavierēm L.Gaile. 

* 3. decembris. Jaunajā Lēdurgas kultūras namā 

draudzības koncerts ar Stradiņu kori. Viņām pēc nedēļas 

LVU Aulā koncerts par godu Tautas kolektīva goda nosau-

kuma piešķiršanai. Mūsu sešas dziesmas izskan viduvēji, 

kaut gan maestro J.Augustinovičs mūs uzslavē, teikdams, ka 
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esam kāpuši soli augstāk. Pēc koncerta mazajā zālē vakariņas 

ar dziesmām un rotaļām. Vakars pagāja jautri! 

* 17. decembris. Draudzības koncerts Ķekavas vi-

dusskolā ar “Daugavietēm”. Tas ir arī Valtera Kaminska au-

torkoncerts. Ierindā 29 vīri – maz. “Daugavietes” dzied sešas 

dziesmas, mēs arī. Savs augstais kalns izskan pavāji. Par sa-

vām iecerēm stāsta pats autors. Kopdziesmas Kamēr skanēs 

izkaptis un Šī ir tā brīnumzemīte. Kopējās vakariņas, kā jau 

pierasts šajā pusē, treknas un garšīgas. 
 

* 1984. gada 7. janvārī kultūras nama Jaungada 

balle. Piedalās 25 vīri, daļa ar sievām. Patīkami, ka bijām 

viskuplākais kolektīvs. Galvenā vakara nagla – teātra un deju 

kolektīva kopējais uzvedums Lauku istabā. Pēc tam nāk ķe-

katnieki, un nu jau visgurdenākie vakara viesi atdzīvojas. 

Galds piedzīvo tādus brīnumus, ka pat kāzās nebūtu vairāk un 

lielāki gardumi. Bet galvenais, ka mūsu korī sāk izveidoties 

saprašana, kas ir kolektīvs un cik jauki šādos pasākumos var 

izklaidēties. 

* Vēl koncerti 13. janvārī Limbažu kultūras namā, 18. 

februārī Krimuldā (kopā ar zēnu kori) un 30. martā Stradiņa 

slimnīcā. 
 

Dziesma “Ziedonim” un Limbažiem 
 

7. aprīlī „Ziedonis” aicināja 

uz kora 5 darba gadu pārskata 

koncertu Limbažu kultūras namā. 

Korī dzied 47 vīri (12 pirmie tenori, 

10 – otrie, 15 baritoni un 10 basi), 

piecos gados iestudētas 52 dziesmas, 

koris piedalījies 76 koncertos un ci-

tos pasākumos Limbažos, Ainažos, 

Bīriņos, Lēdurgā, Pālē, Salacgrīvā, 

Ozolos, Viļķenē, Cēsīs, Ķekavā, 

Valmierā, Valkā, Pļaviņās, Olainē, 

Rīgā un citviet.  
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Limbažu Lauktehnikas vīru koris “Ziedonis” 

sava piecu gadu jubilejas koncerta dienā 

 

Dziedātāju rindās vīru kora “Ziedonis” piecu gadu ju-

bileju sagaida: 

I tenori - Zigmunds Čapkovskis, Raimonds Frid-

valds, Bruno Kesbergs, Vilis Kreišmanis, Kārlis Laiva, Alek-

sandrs Liepiņš, Jānis Mauriņš, Uldis Penka, Kārlis Sīlis, Jānis 

Stjadis, Valdis Ūdris, Valdis Vilde; 

II tenori – Alfrēds Deksnis, Leons Graumanis, Valdis 

Groskaufmanis, Visvaldis Ludiņš, Dainis Pūpols, Imants 

Šteinbergs, Ēriks Veinbergs, Jānis Vizulis, Aivars Zosulis; 

Baritoni – Gunārs Auziņš, Juris Bebrišs, Valdis Birz-

nieks, Daigonis Blumers, Jānis Eglītis, Haralds Karnītis, An-

dris Krastenbergs, Kārlis Meijers, Raimonds Penka, Krišjānis 

Pētersons, Vitālijs Romancāns, Viesturs Rudzītis, Jānis Rož-

lapa, Ernests Tauriņš, Alfrēds Tuklers; 

Basi – Vilnis Bebris, Alberts Bondars, Andris Cepur-

nieks, Elmārs Cirsis, Leons Gerķis, Gunārs Gūtmanis, Valdis 

Legzdiņš, Uldis Sisenis, Ivars Šulcs, Hanss Vibe. 

No pirmā mēģinājuma līdz šai dienai korim uzticīgi ir 

Ēriks Derums, Vilnis Bebris, Juris Bebrišs, Jānis Eglītis, Ha-

ralds Karnītis, Bruno Kesbergs, Vilis Kreišmanis un Aivars 

Zosulis. 
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Koncerta divās daļās izskan 22 dziesmas, diriģē Ēriks 

Derums un Ginta Deruma, pie klavierēm koncertmeistare 

Lauma Gaile. Koncertu sākam ar Krāc jūrmalas priedes, tai 

seko Jūras vīri, Bērzi, Mūžam zili, Mežezers, Lūk, roze zied, 

Māte saule, Cilvēks un priede. Ar divām dziesmām piedalās 

arī Limbažu zēnu koris. Pirmās daļas noslēgumā pirmatska-

ņojumu piedzīvo komponista Valtera Kaminska un dzejnieka 

Jāņa Saktiņa veltījums mūsu korim “Dziesma “Ziedonim” un 

Limbažiem”.   
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Kad dienas dziest un spuldzes logos zaigo, 

Sauc kopā mūs un vieno dziesmu gars, 

Un atkal mūsu mazpilsētā senā 

Ver krāšņu pūru dziesmu pavasar’s. 
 

Lai mūsu balsis tālu aiznes dainas, 

Lai jaunas ieskanas un blakus stāj. 

Tas gaišais prieks, kas dziesmu skaņās mājo, 

Lai nākamajām dienām spēkus krāj. 
 

Ar savu audzi atnācām un iesim, 

Bet dziesma būs, jo jauniem gars ir možs. 

Vai pārslos sniegs, vai auļos rudens vēji 

Būs mūžam “Ziedonis” te, mūsu Limbažos. 
    

Otrajā daļā dziedam Spārīt, spārīt, Leja, lejiņa, Aiz 

kalna, kalniņa, Skaistākās dziesmas, Bij’ man vienas rozes 

dēļ, Ko mēs, brāļi, darīsim, Kad es biju jauns puisītis, Pilte-

nes noktirne, Viļķenei un Mūsu zemīte. Pēc koncerta – ban-

kets restorānā. 
 

Laikrakstā „Progress” 21. aprīlī lasām Īrisas Daiņas 

rakstu „Dziesmu gars uz laiku laikiem saista”: 

- Kad pirms pieciem gadiem (..) uz pirmo mēģināju-

mu sanāca septiņpadsmit vīru, viņi pat iztēlē neloloja krāšņus 

svētkus, apsveikumus, ziedus, un visa tā centrā – sevi. Bija 

tikai stingra un nelokāma apņemšanās – darīt visu, lai arī 

Limbažos, tāpat kā tuvējos kaimiņos – Valkā, Valmierā, Cē-

sīs – būtu savs vīru koris. 

 (..) Skatītāju priekšā stājās stabils, saliedēts, varētu 

pat teikt, nobriedis 47 dziedātāju kolektīvs, kas īsā laikā (kas 

gan ir pieci gadi!) licis saausīties visai republikai. (..) „Ziedo-

nis” jau trīs respektablās koru skatēs spējis izcīnīt pirmās vie-

tas. Šais piecos gados iestudēts arī plašs repertuārs – 52 

dziesmas, (..) notikuši 76 koncerti, iegūti draugi Valkā, Olai-

nē, Ķekavā, Rīgā. Koncerts divās daļās ar prologu un epilogu 
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– tā īsumā varētu raksturot „Ziedoņa” 5 gadu darba pārskata 

sarīkojumu. (..) 

Kori uzrunā Lauktehnikas pārvaldnieks Armands Krāģis   

Kora karogu gatavi saņemt Aivars Zosulis, 

Uldis Sisenis, Visvaldis Ludiņš un Ēriks Derums 

 

Bet tas vēl nav fināls. Vīri tikai norauš sviedrus, no-

stājas vēl brašāk un gaida. Gaida varbūt visnozīmīgāko brīdi 
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savā pastāvēšanas laikā, un otra tam līdzīga vairs nebūs. 

Lauktehnikas rajona apvienības pārvaldnieks Armands Krā- 

ģis, svinīgas mūzikas pavadīts, zālē ienes visās saules un pa-

vasara krāsās noaustu karogu, uz kura uzrakstīts: Limbažu 

vīru koris „Ziedonis”. Nododot to kora goda prezidenta Ulda 

Siseņa, kora prezidenta Visvalža Ludiņa, viceprezidenta 

Aivara Zosuļa un diriģenta Ērika Deruma rokās. 

A.Krāģis izsaka pārliecību, ka šis karogs pavadīs ko-

lektīvu visās gaitās, kurās tas nesīs tālāk dziesmu. Un palī-

dzēs iegūt visus tos titulus, kādus lolo ikviens pašdarbības 

kolektīvs. 

„Ziedoņa” karogu darinājusi Tautas daiļamata meista-

re, Tautas lietišķās mākslas studijas „Dzilna” vadītāja Rasma 

Kokina.  

 

Atbildes runu saka kora goda prezidents Uldis Sisenis 

 

- Mēs esam gatavi apvienoties ap šo karogu un savu 

diriģentu, strādājot vēl vairāk nekā līdz šim – apsola 

U.Sisenis un teic lielu paldies Rasmai Kokinai. (..) 
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Ar Dziesmu „Ziedonim” un Limbažiem koris atvadās 

no saviem klausītājiem. Sāksies atkal ikdiena, bez kuras nav 

iespējas nokļūt līdz svētkiem. Bet tādu „Ziedonim” noteikti 

būs vēl daudz, jo kolektīvā jau no pirmās pastāvēšanas dienas 

blakus dziesmai tiek koptas arī labas tradīcijas. 
 

“Ziedoņa” hronika turpinās 
 

* 1984. gada 17. maijs. Talka Emiļa Melngaiļa mu-

zejā Igatē. Ierodas puse no kora dalībniekiem, taču padarām 

visu uzdoto. Skaldām malku un darām citus vajadzīgus dar-

bus. Emilis Melngailis ieņem pirmo vietu starp latviešu kom-

ponistiem tautasdziesmu vākšanā un pierakstīšanā. Viņa de-

vums latviešu tautai – vairāk nekā 4000 tautasdziesmu un 

melodiju. 
 

Svētku gājienā Dikļos 1984. gada 2. jūnijā 
 

* 2. jūnijs. Dziesmu svētku 120 gadu atcere Dikļos. 

Ejam gājienā un dziedam pie piemiņas akmens. Koncertā iz-

skan Manai Dzimtenei, Mūžu mūžos būs dziesma, Ko mēs, 

brāļi, darīsim, Mūžam zili, Mirdzi kā zvaigzne, Mežezers, 
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Lūk, roze zied un kantāte Tēvijai. Virsdiriģentu rindās arī Le-

onīds Vīgners. Viņa žestus gan grūti saprast. 

* 1984. gada 9. un 10. jūnijs. Zonālie dziesmu svētki 

Limbažos. Koru karā pārliecinoši uzvaram savus vecos sān-

cenšus – Cēsu vīru kori. Vakarā koncertējam četrās vietās 

pilsētā. Skaists svētku gājiens un koncerts. Virsdiriģenti Le-

onīds Vīgners, Imants Kokars un Pauls Kvelde. Tērpu krāš-

ņums neaprakstāms. Mūžu mūžos būs dziesma, Daugavai, 

Mūsu atbalss, Ko mēs, brāļi, darīsim, Manai Dzimtenei. 
 

 
 

Zonālo Dziesmu svētku kopskats Limbažu estrādē 
 

Tagad tikai fotogrāfijās un vecākās paaudzes limbaž-

nieku atmiņās saglabājies Limbažu Jaunatnes parka vecās 

estrādes izskats. Divas nedēļas pēc zonālajiem dziesmu svēt-

kiem 1984. gada 25. jūnijā vecā koka estrāde nodega 
 

Kora “Ziedonis” goda prezidents Uldis Sisenis 1984. 

gada 27. septembra “Progresā” raksta:  
 

- Pagājušā sezona vīru korim tā nenogurstošā māksli-

nieciskā vadītāja un diriģenta Ērika Deruma vadībā bija 

spraiga un notikumiem bagāta. Daudzie atbildīgie koncerti 

gan rajona kultūras namā, gan kaimiņu rajonos kopā ar drau-

gu kolektīviem P.Stradiņa Republikāniskās klīniskās slimnī-
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cas Tautas sieviešu kori, Ķekavas putnu fabrikas Tautas sie-

viešu kori “Daugaviete”, Tautas kori “Dziesma”, uzstāšanās 

VEF Kultūras un tehnikas pilī “Ziedonis” vēl vairāk saliedēja 

un deva labu slīpējumu ansamblim. Tas savukārt atnesa uzva-

ru zonālajā dziesmu karā. Tagad korim dots “zaļais ceļš” uz 

pusfināla sacensībām Dziesmu un deju svētkos Rīgā nākamā 

gada vasarā.  

Pats nozīmīgākais notikums tomēr bija kora piecu ga-

du pastāvēšanas atskaites koncerts aprīļa sākumā rajona kul-

tūras namā. Tas ļāva izvērtēt kora darbību un parādīja, ka 

“Ziedonis” ir nopietna, nobriedusi mākslinieciskās pašdarbī-

bas vienība, kam pa spēkam arī grūtāki uzdevumi. 
 

Pavisam sezonā ir bijis 21 koncerts vai pasākums ar 

kora piedalīšanos. Labākie kora mēģinājumos un koncertos: 

pirmie tenori - Jānis Mauriņš, Kārlis Sīlis, Jānis Stjadis, otrie 

tenori - Leons Graumanis, Valdis Groskaufmanis, Jānis Vizu-

lis, baritoni.- Haralds Karnītis, Viesturs Rudzītis, Alfrēds 

Tuklers, basi – Valdis Legzdiņš, Hanss Vibe, Andris Cepur-

nieks. Sezonā koris papildinājies ar 9 jauniem dziedātājiem, 

vidējais vecums samazinājies no 47 uz 44 gadiem – tātad vī-

rieša labākajiem gadiem. 
 

* 1984. gada rudeni uzsākam ar talku Melngaiļa mu-

zejā, koncertu Ausmas kultūras namā ar “Daugavietēm”, kā 

arī koncertiem Lauktehnikas zālē, Olaines vidusskolā un div-

reiz Limbažu kultūras namā.  
 

* 24. novembris. Ainažu kultūras namā koncerts 

Ainažu jūrskolas 120 gadu atcerei un muzeja 15 gadu jubi-

lejai. Ļoti laba akustika. Dziedam pat ļoti labi, un vecie “jūras 

vilki” ir sajūsmā par mūsu sniegumu. Pirms koncerta apmek-

lējam jūrskolas muzeju. Mājās braucot, turpinām dziedāt. 
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Koris LVU Lielajā aulā 1984. gadā 

 

* 2. decembrī LVU Lielajā aulā vīru koris “Ziedo-

nis” uzaicināts piedalīties 1985. gada dziesmu svētku ieska-

ņu koncertā, kurā piedalās tikai iepriekšējā gada zonālo 

dziesmu svētku sacensību uzvarētāji. Bez mums arī Alūksnes 

un Skrundas vīru kori. Dziedam Bij’ man vienas rozes dēļ, 

Bērzi, Mūsu atbalss. Vētraini aplaudē. Piedevās uzdziedam 

Māte saule. Pēc koncerta Oļģerts Grāvītis saka, ka esam 

skaisti dziedājuši. Esam 48 vīri. 
 

“Kā jau lasījām republikāniskajā presē, 25. novembrī 

un 2. decembrī Rīgā, universitātes Lielajā aulā notika 1985. 

gada Dziesmu svētku ieskaņu koncerti, kuros piedalījās aiz-

vadītās vasaras zonālo “dziesmu karu” uzvarētāji. Limbažu 

rajonu pārstāvēja Skultes padomju saimniecības jauktais ko-

ris 25. novembra koncertā un LRTNK rajona apvienības vīru 

koris “Ziedonis” 2. decembra koncertā. Katrs koris koncertā 

dziedāja trīs dziesmas, vienai no kurām vajadzēja būt no 

Dziesmu svētku repertuāra. Skultieši šim nolūkam izvēlējās 

A.Pahmutovas Esiet laimīgi, ļaudis, bet “Ziedonis” – 

A.Engelmaņa dziesmu Mūsu atbalss. 

Iespēja salīdzināt savu pašreizējo gatavību ar pārējiem 

republikas spēcīgākajiem kolektīviem bija ļoti noderīga, jo 

parādīja, kādā virzienā jāstrādā atlikušajā laika posmā līdz 

lielajiem svētkiem. 
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Sevišķi gandarīti varēja būt “Ziedoņa” vīri. Viņiem 

koncertā nācās uzstāties tieši aiz Daugavpils pedagoģiskā in-

stitūta sieviešu kora, kurš izpelnījās ļoti lielu publikas atsau-

cību. Taču limbažnieki turējās braši, un nācās dot pat piede-

vas – tā bija Raimonda Paula dziesma Māte saule. 

Rīt limbažniekiem atkal atbildīga diena – draudzības 

koncerts ar Valmieras patērētāju biedrības un medicīnas dar-

binieču kori “Jumara” Valmieras koncertzālē Sīmaņa baznī-

cā.” 
(D.Kaugure. Lielo svētku pirmais zvans. “Progress” 

13.12.1984.) 

 

 

*14. decembris. Valmierā, Sīmaņa baznīcā draudzī-

bas koncerts ar Valmieras sieviešu kori „Jumara”. Akustika 

kolosāla. Dziedam labi. Pēc koncerta, gaidot autobusu, dzie-

dam paši sev tukšā baznīcā - kolosāli. 
 

"Ziedoņa" dziesma braši skan Sīmaņa baznīcā Valmierā 
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* 1985. gada 25. janvāris. Lauktehnikas zālē kora 

vakars ar jaunu dalībnieku uzņemšanu.  

Šajā vakarā pirmo reizi izskan kora dalībnieka svinī-

gais solījums, ko nolasīt uzticēts Jurim Bebrišam:  
 
 

“Dziesma! Tu nāc pie mums caur gadu simtiem ar 

māmuļas šūpļa dziesmu, ar sentēvu tautasdziesmu. Es dzirdu 

tevi maija nakts lakstīgalu balsīs, tevi aicina grieze rudzu 

laukā, līdzi sauc pēdējo dzērvju kāsis. Ar tevi es esmu ikdie-

Koristus uzrunā Uldis Sisenis 
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nas darbā, svētku un skumju brīžos. Tu nesi gaismu, dod spē-

ku cīnīties un ticību visam labajam. Un man vairs nav grūti 

mācīties atkal jaunas un jaunas dziesmas un doties koncert- 

izbraukumos. Ar tevi es gribu iet savu ceļu, tādēļ man jādzied 

“Ziedonī”.  

Un tāpēc es solos: 

- dziedāt ne tikai ar balsi, bet arī ar sirdi, 

- nepievilt biedrus, 

- regulāri apmeklēt mēģinājumus, 

- Iemācīties visus dziesmu vārdus, 

- lai cik gari būtu izbraukumi, lai pie cik sieviešu 

koriem viesojamies, būt uzticīgs savām ģimenēm, 

- vienmēr palikt dziesmā, darbā un dzimtajā zemē. 

Ja savu solījumu nepildu, lai mani biedri lemj, vai esmu cie-

nīgs būt mūžam jaunajā, pavasara rosmes pilnajā “Ziedo-

nī”.” 
 

Svinīgos apstākļos pie kora karoga zvērestu dod Al-

bīns Senkovskis, Māris Dambergs, Aivars Bunķis, Guntars 

Perševics, Andrejs Putniņš, Valdis Leitis, Pēteris Kviesis. Vi-

sus izjusti uzrunā Uldis Sisenis 

.  

Koncertu šajā vakarā sniedz „Ziedoņa” pirmo tenoru vokāli 

instrumentālais ansamblis.  
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Kādi tikai mums nav talanti!  

Pēc koncerta – groziņu vakars un kora piecu gadu jubilejas 

videoieraksta noskatīšanās. 
 

Diriģenta Ērika Deruma benefice 
 

Laikam jau 1985. gadā aizsākās tradīcija kopā pulcē-

ties visiem Ērika Deruma vadītajiem koriem, lai kopējā kon-

certā apliecinātu sevi. Valkas rajona laikraksts “Darba Ka-

rogs” ievietojis rakstu “Benefice Straupē”: 
 

- 9. februārī Straupes koncertzālē notika interesants 

koncerts. Tā bija īsta diriģenta Ērika Deruma benefice, jo tajā 

piedalījās 3 viņa vadītie kolektīvi – Umurgas ciema jauktais 

koris, LRTNK Limbažu rajona apvienības vīru koris “Ziedo-

nis” un Valkas kamerkoris. Kolektīvi ar visai atšķirīgu reper-

tuāru un izpildījuma līmeni un tomēr arī ļoti līdzīgi – visu 

koru sniegumā jūtama diriģenta stingrā, prasīgā roka, skaņas 

smalkā muzikalitāte un frāzējums. Domāju, ka tie bija svētki 

gan koristiem, gan diriģentam, gan klausītājiem.  
(V.Aire, 14.02.1985.) 

 

Interesantu rakstu par mūsu kora dibinātāju un diri-

ģentu Ēriku Derumu un viņa vadītajiem koriem varam izlasīt 

laikraksta “Padomju Jaunatne” 1985. gada 14. maija numu-

rā Venta Kraukļa rakstā “Visu pagūt”: 
 

 “(..) izjūtu pret diriģenta profesiju lielu cieņu un bijā-

šanu. Vēl jo vairāk tāpēc, ka dzīvē iznācis sastapties un tuvāk 

iepazīties ar vairākiem brīnišķīgiem diriģentiem. Viens no 

tiem ir Ēriks Derums.   

Ērika dzīves ceļš ir reizē parasts un neparasts. Viņš 

mūzikas templī iegāja nevis pa greznajām parādes durvīm, 

bet gan pa ķēķa durtiņām. Tas notika tā. Kad Ērikam bija seši 

gadi, viņa vecvecāki, kuri bija uzņēmušies Ērika audzināša-

nu, sāka izīrēt istabu Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidus-

skolas audzēkņiem. Mazais saimnieciņš cieši pieķērās nāka-
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majiem diriģentiem Vil-

nim Božam, Jānim Zir-

nim, Jevgeņijam Augus-

tinovičam, Jānim Poru-

kam, Jānim Lucānam un 

citiem. Ar vieniem drau-

dzība bija ciešāka, ar ot-

riem vājāka, bet katrs at-

stāja savas, ar mūziku 

saistītas pēdas. Cits ņēma 

līdzi uz skolas pasāku-

miem, koncertiem; cits 

kopīgi uzdziedāja; cits 

ierādīja, kā no kāda mū-

zikas instrumenta izvili-

nāma skaņa. Tā Ēriks 

pamazām, gluži nemanot, 

mūzikā bija iekšā līdz 

ausīm un ārā nav ticis (un vairs negrib tikt) līdz šai baltai die-

nai.(..) Mūzikas vidusskolā viņu savā ziņā ņēma skolotāja un 

diriģente Līga Priedīte. Viņai Ēriks (un ne tikai Ēriks) ir vis-

lielāko pateicību parādā. (..) Trešajā kursā mācoties, Ēriks 

kopā ar bērnības draugu un skolas biedru Ēriku Kravali sāka 

vadīt Vecpiebalgas jaukto kori. (..)  

Konservatorijas iestājeksāmenos izkrita, tad nāca die-

nests armijā un divus gadus nekādas saskares ar mūziku. At-

griežoties no armijas, viņam atkal daudz palīdzējusi Līga 

Priedīte, uzaicinot par kormeistaru Priekuļu korī, ko pati to-

laik vadījusi. Šajā gadā Ēriks sāk dziedāt Tautas korī “Beve-

rīna”, ko toreiz vadīja Imants Kokars. Te nu bija ko un no kā 

mācīties. 1975. gadā Ēriks jau bija pilntiesīgs LVK profesora 

Jāņa Ozoliņa kordiriģēšanas klases audzēknis. Otrajā kursā, 

J.Augustinoviča rosināts, Ēriks uzņemas vadīt Vecauces 

jaukto kori. Šo faktu varētu neminēt, ja vien Ēriks nebūtu ko-

ri veiksmīgi aizvedis līdz Dobeles rajona Dziesmu un deju 

svētkiem un šajos svētkos pirmo reizi, pateicoties rajona virs-
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diriģentam Ilgvaram Matrozim, nebūtu nostājies rajona kop-

kora priekšā. To, ka rokai klausa vairāk nekā 1000 dziedātā-

ju, nevar aizmirst.(..) 1979. gads ir krasa pavērsiena gads – 4. 

kursa audzēkni pie sevis izsauc Konservatorijas rektors I. 

Kokars un piedāvā Limbažu bērnu mūzikas skolas direktora 

vietu. Ēriks piekrīt un kļūst par pašu jaunāko mūzikas skolas 

direktoru Latvijā. 
 

- Tas bija traks gads,- Ēriks atceras – turpināju mācī-

bas klātienē, veicu direktora pienākumus, sāku vadīt jaundi-

bināto Limbažu vīru kori, strādāju par kormeistaru Tautas 

korī “Pūt, vējiņi!” un veicu skaņas operatora funkcijas estrā-

des ansamblī Cēsīs. Tādu pienākumu nastu var uzņemties ti-

kai jaunības dullumā. Pašam par lielu brīnumu tiku galā. 

 

Jā, trakākais Ērikam bija 1979., bet nozīmīgākais 

1980. gads. Hronoloģiskā secībā tie izkārtojās tā: pirmkārt, 

savā īpašumā iegūts zaporožecs (saukts Zuze); otrkārt, sa-

ņemts labiekārtots dzīvoklis Limbažos; treškārt, piedzimst 

dēls Kristaps; ceturtkārt, iegūts augstskolas diploms; piekt-

kārt, piedalījies republikas Dziesmu un deju svētkos.  



98 

 

Ēriks pats uzskata, ka ar darbu viņam paveicies. Lim-

baži nav tālu no Rīgas, Cēsīm, Valmieras, ir saprotoša rajona 

vadība, daudz dziedāt gribošu cilvēku. Arī mūzikas skolas 

kolektīvs saliedēts. Ērika darba gados krietni uzlabojusies 

skolas materiālā bāze. Viņa lolojums – vīru koris “Ziedonis” 

– pierādījis, ka ir viens no labākajiem vīru koriem republikā. 

Skolnieks savai skolotājai sāk “griezt pogas ārā”, jo sīvākie 

sāncenši, vīru koris “Cēsis” (diriģente Līga Priedīte), palaisti 

garām tikai vienu reizi. Galvenais starts – republikas Dzies-

mu svētki – vēl priekšā. Dažs labs diriģents gatavošanos tiem 

uztver kā kampaņu. Ir pat tādi kori, kuri salasās gadu pirms 

svētkiem.  

Ērika darba ritmā Dziesmu svētku tuvošanās nekādas 

pārmaiņas neraisa. Visu laiku strādāts ritmiski un vienmērīgi. 

Apgūts viss repertuārs. Daža dziesma gan drīzāk būtu dzie-

dama Tautas koriem, bet limbažniekus tas nebaida, jo iemācī-

tas tās pamatīgi. Nu atlicis krietns laiks izpildījuma slīpēša-

nai. Lai gan šie būs “Ziedoņa” pirmie Dziesmu svētki, mērķis 

(tiesa, vārdos neizteikts) tikai viens – pirmā vieta.(..) Jā, viņš 

ir stingrs, dažkārt pat ass. Un tomēr koristi citu diriģentu ne-

vēlas. Kur slēpjas šīs pretrunas atslēga? Laikam diriģenta fas-

cinējošā personībā. Izspiedīs no tevis visu, un tomēr pats jū-

ties gandarīts un pateicīgs par to.” 
 

Turpina Bruno Kesbergs: 
 

* 1985. gada martā koncertējam Ausmas kultūras na-

mā kopā ar Valmieras sieviešu kori “Jumara” un divreiz Viļ-

ķenē, tiekoties arī ar Stradiņa slimnīcas sieviešu kori.  

* 14. aprīlis. Rajona koru skate Limbažu kultūras 

namā. Atklājam ar Dziesmu gars. Žūrijā J.Dūmiņš, 

H.Mednis, G.Kokars, P.Kvelde. Esam 56 vīri, iegūstam 22,6 

balles un iespēju dziedāt pusfinālā Rīgā. 

Savā sajūsmā par kora sniegumu laikrakstā “Pro-

gress” dalās kora goda prezidents un rajona dziesmu svētku 

organizācijas komitejas priekšsēdētājs Uldis Sisenis: 
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“Svētdienas rīts atnāca apmācies un nemīlīgs, taču ro-

sība pilsētas centrā jau agrā rīta stundā bija neparasta. Tur 

rajona kultūras nams viesmīlīgi vēra durvis turpat vai 600 

dziedātājiem, kas bija sabraukuši no malu malām, lai parādītu 

paveikto republikas žūrijai un cīnītos par tiesībām piedalīties 

republikas Dziesmu un deju svētkos. (..) Ar dedzīgiem aplau-

siem un skaistiem ziediem tautu meitas sveic žūrijas locekļus, 

skan fanfaras un zālē iesoļo “Ziedoņa” vīri. Skan Dziesmu 

gars, un dziesmu parāde ir sākusies. Nekad vēl “Ziedonis” 

nav dziedājis tik kuplā skaitā un diezin vai jebkad tik vareni 

skanējusi V.Kaminska Mūžu mūžos būs dziesma un 

O.Grāvīša Strēlnieka dzīvība sarkanā. Un šo rindiņu autoram 

sirdī ir bezgalīgs prieks par kora snieguma ļoti augsto novēr-

tējumu. Jā, “Ziedonis” piecu gadu darba rezultātā ir izveido-

jies par māksliniecisku vienību, ar kuru jārēķinās visstiprāka-

jiem ierindas vīru koru kolektīviem. Kora panākumu pamatā 

ir augsta disciplīna, mērķtiecīgs darbs un diriģenta Ērika De-

ruma talants. 
(U.Sisenis. Diena pilna pārsteigumu. “Progress”, 18.04.1985) 
 

* 8. maijā Uzvaras dienas koncerts Limbažu kultūras 

namā. Dziedam četras dziesmas un kopā ar patērētāju biedrī-

bas sieviešu kori – vēl divas. Vēl 18. maijā esam Ķekavā. 

 

      

"Kalmes” meitenes un “Ziedoņa" vīri dzeltenajos kreklos  

Salacgrīvas Zvejnieku parka estrādē 
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* 9. jūnijā Salacgrīvā notiek Limbažu rajona Dzies-

mu un deju svētki, kuros piedalās arī “Ziedonis”. No svētku 

estrādes izskan mūsu dziedātās Mūžu mūžos būs dziesma un 

Strēlnieku dzīvība sarkanā, kopā ar sieviešu kori - igauņu Lē-

lo un noslēgumā ar visiem kopā R.Paula Manai dzimtenei. 

 
 

* 1985. gada 16. jūlijs. Sākas 

XIX Vispārējie latviešu Dziesmu 

un IX Deju svētki. Rīgas 1. vidus-

skolā notiek koru kara pusfināls. 

Dziedam Strēlnieku dzīvība sarkanā 

un Ko mēs brāļi darīsim. Tās pašas 

dienas vakarā dziedam LVU aulā fi-

nālā Migla, migla un obligāto - Mūsu 

atbalss. Parasto koru grupā kopā ar 

“Ķekavu” esam 2. vietā (pirmie - “Cēsis”). Fotogrāfijā re-

dzam, ka ierindā ir 55 – visi savējie! 

LVU Lielajā aulā 1985. gada koru skates finālā 

 

 

19. jūlijā notiek Dziesmu svētku ieskaņu koncerts. Vī-

ru kori izpilda Audz, mūsu dzimtene, Mūžu mūžos būs dzies-
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ma, Partizāņu dziesma, Mūsu atbalss, Lūk, roze zied, Orira, 

Ko mēs, brāļi, darīsim?, Strēlnieku dzīvība sarkanā. Dubult- 

kori dzied Meita sēde kuražās, Lēlo, Pūt, vējiņi, savukārt ap-

vienotie kori - Lokaties, mežu gali, Uzvaras diena, Manai 

dzimtenei. 

 

* 20. jūlijs. Dziesmu svētku gājienā ejam ar jauniem 

tērpiem. Paldies Aivaram Zosulim. Mūsu korim dzirdam iz-

saucienus: Lai dzīvo Ziedonis! Lai dzīvo Latvijas ozoli! Skais-

tākajam karogam - urā! Visi gājiena dalībnieki Daugavas 

stadionā noskatās deju 

svētku koncertu. Vakarā 

– koncerts Mežaparka 

estrādē. Tas ir noslēguma 

koncerta saīsināts vari-

ants, jo mums uzradušies 

negaidīti “palīgi” – Balti-

jas kara apgabala Rīgas 

garnizona pūtēju orķes-

tris, ar automātiem bru-

ņotas goda sardzes rotas 

karavīri un armijas vīru 

koris. Mums kopā ar vi-

ņiem jādzied Dziesma par 

padomju armiju. Bez tā 

vīru kori izpilda Audz, mūsu dzimtene, Orira, Lūk, roze zied, 

Mūžu mūžos būs dziesma, Strēlnieku dzīvība sarkanā, kā arī 

koncerta noslēgumā kopā ar pārējiem koriem Lokaties, mežu 

gali, Uzvaras diena, Manai dzimtenei. Šie svētki bija veltīti 

40. gadadienai kopš padomju tautas uzvaras Lielajā Tēvijas 

karā un bija pēdējie Dziesmu svētki ar padomju ideoloģijas 

ietekmi.  

 

Vīru koris "Ziedonis" par  

augstvērtīgu sniegumu skatē  

saņem svētku medaļu 
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Mūsu koris 1985. gada Dziesmu un deju svētku gājienā 

 

    

Kora dziedāšanas veterāni Kārlis Laiva, Vitālijs Romancāns  

un Alfrēds Deksnis 
 

* 21. jūlijs. Dziesmu svētku noslēguma koncerts 

ilgst piecas stundas, daudzas dziesmas jāatkārto. Koncerta 

izskaņā dziedam Manai Dzimtenei. Diriģē Imants Kokars. Uz 

pakāpieniem stāv arī Raimonds Pauls un Jānis Peters. To jau 

nevar vārdiem aprakstīt, tur pašam jābūt klāt un sevi jāiz-

dzied – Savai Dzimtenei. Tad koristi izsauc Haraldu Medni 

un vēl skan Gaismas pils, Jāņuvakars, Pūt, vējiņi… Emoci-

onālais kāpinājums tāds, ka deniņos sāk spiest un rīkle liekas 

aizžņaugta. Lūk, ko spēj Latvju tauta savā Dzimtenē!   
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Kopā 1984.-85. gada sezonā bijuši 28 koncerti un citi 

pasākumi. Esam 56 vīri. Labākie kora mēģinājumu un kon-

certu apmeklētāji ir Deksnis (kavējis tikai vienu mēģināju-

mu), Vizulis, Romancāns, Karnītis, Legzdiņš, Graumanis, 

Gūtmanis, Groskaufmanis, Vibe, R.Penka un Kesbergs. Vis-

vairāk kavējuši A.Blumers, Gerķis, Bebrišs, Meijers, Perše-

vics, D.Blumers, Tauriņš, Bunķis un Šulcs. 

 

* Novembrī dziedam divos koncertos: Valkā un Lim-

bažos. 21. decembrī – draudzības koncerts Ozolainē ar Stra-

diņa slimnīcas kori. Abi kori dzied tautasdziesmas, jo atzīmē-

jam Krišjāņa Barona 150. jubileju. Visvaldis Ludiņš parūpē-

jas, lai katrai balss grupai uz galda būtu vārīti zirņi un liela 

torte. Prom braucot, neiedomājami slidens. Līst lietus, kas uz 

zemes uzreiz sasalst. 
 

* 2. novembrī braucam uz Valku. Kopā ar Valkas 

kamerkori piedalāmies Krišjāņa Barona 150 gadu jubilejai 

veltītā koncertā. Esam 36 vīri un dziedam tikai tautasdzies-

mas. Diriģē Ēriks Derums un Aivars Bunķis, pie klavierēm 

Lauma Gaile. 

* 6. novembrī Oktobra svētku koncerts Limbažu kul-

tūras namā. Esam daudz – 46 vīri. Sākumā dziedam Dzīvo 

mana dzimtene un Strēlnieku dzīvība sarkanā, bet koncerta 

noslēgumā – Migla, migla, Mūsu atbalss, Jūras vīri. 

* 21. decembrī Ozolaines klubā notiek draudzības 

koncerts ar Stradiņa slimnīcas sieviešu kori. Abi kori sagata-

vojuši plašu tautasdziesmu programmu, kas veltīta K.Barona 

150 gadu jubilejai. Jautrs vakars. Prom braucot, neiedomāja-

mi slidens. Līst lietus, kas tūlīt sasalst. 

22. decembrī dziedam Limbažu kultūras namā, kur 

notiek sarīkojums veltīts Ausekļa 135 gadu jubilejai. Mēs 

un Tautas koris “Pūt, vējiņi” dziedam dziesmas ar Ausekļa 

vārdiem, Ausekļa Limbažu Tautas teātra aktieri lasa Ausekļa 

dzeju. Sirsnīgs un ļoti tīkams pasākums. 
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* 1986. gada 10. janvārī Lauktehnikas zālē kora 

Jaunā gada eglīte ar jaunu biedru uzņemšanu. Zvērestu dod 

Argots Miglāvs, Jānis Miklāvs, Juris Irmejs un Valters Korā-

lis. Esam 29 vīri, bet koncerts mūsu otrajām pusītēm skan tīri 

labi un izpelnās skanīgus aplausus. Skatāmies filmas un di-

apozitīvus. Balsu grupas sniedz priekšnesumus. 

* 9. februāris. Piedalāmies 1985. gada Dziesmu svēt-

ku laureātu koncertā Rīgā, LVU Lielajā aulā. Dziedam Do-

ļina, doļinuška, Māte Saule, Viļķenei. Pēdējās divas vajag 

atkārtot. Koncertu noklausās arī V.Kaminskis, H.Mednis, 

P.Kvelde, J.Dūmiņš. Zāle pārpildīta līdz pēdējai iespējai. 

Kāds gandarījums dzirdēt tādus aplausus. Šis, liekas, ir mūsu 

lielākais panākums, kopš pastāv koris. Esam 51 korists. 
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“Ziedonis” – žurnālistu vērtējumā 
 

Kādā no kora mēģinājumiem viesojās laikraksta 

“Progress” žurnāliste Īrisa Daiņa. 5. aprīlī viņa publicē rakstu 

“Dzied Ziedonis”: 
 

- Mēģinājums sākas ar iesildīšanos. Un pirmais, kas 

“krīt acīs”, - kolektīva vadītāja Ērika Deruma stingrība, ne-

piekāpība – arī šajā mēģinājuma daļā viņš dziedātājiem ne-

ļauj strādāt pavirši. Tas pats, strādājot jau ar dziesmām. Pa 

frāzei, pa taktij tiek atkārtots tikmēr, līdz dziedātāji visu iz-

pilda precīzi, tīri. (..) Vēl viens moments, ar ko varētu skaid-

rot kolektīva spēju nemitīgi virzīties augšup, ir reālais sava 

veikuma novērtējums. Atzīšos, arī man nereti bija licies, ka 

“Ziedonis” ir mazliet pašpārliecināts kolektīvs. Var jau būt, 

ka dažkārt tā arī bijis, bet katrā ziņā šobrīd gan diriģenti 

(Ē.Derumam tagad palīdz kormeistars Aivars Bunķis), gan 

paši dziedātāji spēj pareizi izvērtēt savus plusus un mīnusus.  

(..) Pat trešo stūrakmeni kolektīva darbā gribas uzska-

tīt tā labi izveidoto pašpārvaldi, iekšējo disciplīnu, par kuru 

skrupulozi gādā kora administrators Imants Kalnieris. Jāatzīs-

tas, nevienā pašdarbības kolektīvā nebiju redzējusi tik precīzu 

mēģinājumu un koncertu apmeklējumu uzskaiti: lielā tabulā 

pret katra korista vārdu kā uz delnas redzams, cik cītīgi ap-

meklēti mēģinājumi, kad nav aizbraukts koncertā utt. (..) 

Tomēr katrs cenšas, lai pat attaisnoto kavējumu būtu mazāk, 

jo ir jau tā, kā teica diriģents – arī korī katru trūkstošo balsi 

izjūt. Kolektīva dzīvē daudz dara kasieris Leons Graumanis, 

palīdz Lauktehnikas vadība. Vai mums daudz ir kolektīvu, 

kas var lepoties ar trim koncerttērpu kārtām un kam nekad 

nav grūtības radījis transporta trūkums? “Ziedonim” šādu 

problēmu nav. 
 

* 5. aprīlī „Ziedonis” 55 vīru sastāvā Limbažu kultū-

ras namā izdzied komponista Valtera Kaminska brašās 

dziesmas viņa autorkoncertā. Piedalās pats komponists, kā 

arī patērētāju biedrības sieviešu koris. Esam sagatavojuši de-
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viņas V.Kaminska dziesmas vīru korim, kā arī kopā ar sie-

vām – vēl divas. Arī sieviešu koris nodzied trīs Kaminska 

dziesmas.  
 

Kopēja fotogrāfija pēc V.Kaminska autorkoncerta.  

Starp mums arī komponists Valters Kaminskis  

un dziesmu vārdu autors Jānis Saktiņš 
 

Laikrakstā „Progress” par to lasām Gunitas Ozoliņas 

rakstā „Dziesmā izteikt sevi”: 
 

- (..) Aplausiem skanot, zālē iesoļo Lauktehnikas vīru 

kora „Ziedonis” dalībnieki un komponists Latvijas PSR Tau-

tas mākslinieks Valters Kaminskis. (..) „Dārgie limbažnieki, 

jūtos laimīgs, pēc ilgāka laika tiekoties ar jums. (..) Ne tikai 

ūdeņi mani saista Limbažu pusē, bet arī kopējas dziesmas” 

saka komponists un kārta Viļķenei ar Jāņa Saktiņa tekstu. 

Vārdu autors ir zālē un saņem klausītāju aplausus. Paliekoša 

vērtība ir dziesmai Savs gaišais kalns ar O.Vācieša un Dzim-

tenes zeme ar H.Heislera vārdiem. Skatītāji prasa atkārtot Pil-

tenes noktirni, Ērika Deruma diriģēta, lepni izskan Mūžu mū-

žos būs dziesma. Savdabīga kulminācija ir mākslinieka velte 

Dziesma “Ziedonim” un Limbažiem.(..) 

Ziedi, aplausi vainago diriģentu Ērika Deruma un Sil-

vijas Krampes, kormeistara Aivara Buņķa, koncertmeistaru 

Laumas Gailes un Guntas Siliņas, vakara vadītājas Intas Kal-

niņas darbu. (..) 
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„Šo vakaru gribu nosaukt par draudzīgu tikšanos. Al-

laž priecājos par iespēju būt kolektīvos, patiesībā tas jau kļu-

vis par manu dzīves nepieciešamību. Mīlu lauku dzīvi, visu 

dabisko un cilvēcisko, mani tas vedina radīt. (..) „Ziedonis” 

patlaban ir stabila vienība, perspektīvs koris, kas strādā mērķ-

tiecīgi. Manuprāt, Ķekava, Cēsis, Limbaži šobrīd iet kora 

dziesmas priekšgalā” saka komponists un piebilst: „Vieglas 

dziesmiņas, protams, publikai vairāk patīk, bet jārada palie-

košas vērtības. Vieglāk ir mākslā patikt, es gribu pateikt”. 

    (“Progress”, 12.04.1986.) 
 

Iestarpina Bruno Kesbergs: 
 

* 19. aprīlī sadziedamies ar Stradiņa slimnīcas sievie-

šu kori Rīgā, savukārt 3. maijā Ainažos ar Tautas kori 

“Dziesma” un Ainažu kori. 8. maijā Uzvaras svētku koncerts 

kultūras namā. Vakarā ejam gājienā uz Brāļu kapiem Ķez-

berkalniņā, kur nodziedam Partizānu dziesmu.   
 

 
"Ziedoņa" un "Kalmes" tērpu krāsa sasaucas 

ar svētku nosaukumu "Pie jūras dzīve mana" 

 

* 8. jūnijs. Salacgrīvas estrādē rajona dziesmu svētki 

„Pie jūras dzīve mana”. Dziedam Krāc jūrmalas priedes un 

Ko mēs, brāļi, darīsim, kopā ar sieviešu kori - Mūsu zemīte, 

kā arī ar visiem kopā – Vienalga kur un Pie jūras dzīve mana. 

Dziesmu svētki izdevušies teicami. Koncertu nedaudz traucē 

spēcīgais sānvējš. 
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“Ziedonis” Dainu kalnā 1986. gada 15. jūnijā 
 

 * 15. jūnijā esam uzaicināti piedalīties Rīgas rajona 

dziesmu svētkos Siguldā, kas veltīti arī virsdiriģenta Haralda 

Medņa 40 darba gadu jubilejai. Īsā laikā esam iemācījušies 

četras dziesmas. Mēģinājums estrādē neaprakstāmi grūts un 

izstiepts, jo saule tieši sejā un karsē neganti. Pēc mēģinājuma 

aizbraucam uz Turaidu, kur Dainu kalnā fotografējamies un 

daudz dziedam. Gājiena laikā stāvam pie Krišjāņa Barona 

pieminekļa un ar dziesmām sveicinām gājiena dalībniekus. 

Koncertā sumina maestro Haraldu Medni, viņam pasniedz 

veselus ziedu kalnus.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

No 4. līdz 9. jūlijam ar diviem autobusiem koristi un 

viņu ģimenes locekļi dodas ekskursijā uz Karēliju 
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* Gada izskaņā vēl 6. novembrī dziedam svētku kon-

certā Limbažu kultūras namā, 28. novembrī – Alojas kultūras 

namā kopā ar Stradiņa slimnīcas sieviešu kori, 12. decembrī 

Umurgā kopā ar Tautas kori “Dziesma” un Umurgas kori, bet 

20. decembrī - Limbažu kultūras namā ar Ķekavas “Dauga-

vieti”. Par šiem koncertiem lasām arī laikrakstā “Progress”: 
 

- Sestdien Limbažu rajona kultūras namā draudzības 

koncertā tikās Lauktehnikas vīru koris “Ziedonis” un Ķeka-

vas putnu fabrikas Tautas sieviešu koris “Daugaviete” (māk-

slinieciskais vadītājs un diriģents Romāns Vanags, kormeis-

tare Rita Platpere).  

Abus kolektīvus saista ilgstoša draudzība un arī kopī-

gi uzdevumi, nākošvasar jūnijā gaidāms sieviešu un vīru koru 

salidojums. Tāpēc koncertā bija iekļautas jau vairākas dzies-

mas no obligātā repertuāra, un viena no tām – Imanta Kalniņa 

Padomju Latvija abu koru sniegumā izskanēja pirmoreiz. 

Programmā bija ietvertas arī klausītāju un pašu dziedātāju 

iemīļotās Raimonda Paula un Valtera Kaminska dziesmas. 

“Ziedonis” un tā diriģents Ēriks Derums labi apzinās, cik no-

zīmīgi ir bieži tikties ar klausītājiem, lai varētu labi sagatavo-

ties salidojumam. Šoruden jau bijusi sadziedāšanās ar Stradi-

ņa Republikāniskās klīniskās slimnīcas Tautas sieviešu kori 

un decembrī Umurgā, kur kopēju koncertu ciema iedzīvotā-

jiem sniedza “Ziedonis”, Olaines plastmasas pārstrādes rūp-

nīcas Tautas koris “Dziesma” un Umurgas jauktais koris. 

Tuvākais pasākums kolektīva dzīvē būs Jaungada eg-

līte, bet janvārī nāksies nopietni gatavoties kora pirmajam 

koncertbraucienam pāri mūsu republikas robežām – uz Paņe-

vežu pie mūsu sociālistiskās sacensības partneriem. Pavasara 

pusē iecerētas pretvizītes pie draugu kolektīviem. Tādi ir 

“Ziedoņa” pieturpunkti ceļā uz salidojumu Ogrē. 
(Īrisa Daiņa. Pieturpunkti ceļā uz salidojumu. “Pro-

gress”23.12.1986.) 
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1986. gada 25. decembrī Valkas rajona laikrakstā 

“Darba Karogs” ievietota Venta Kraukļa intervija ar Limba-

žu vīru kora “Ziedonis” (2. pakāpes diploma ieguvējs repub-

likas 1985. gada Dziesmu svētkos) un Umurgas jauktā kora 

diriģentu Ēriku Derumu: 
 

V.K. - Kas tavuprāt ir noteicošais, lai koris varētu 

sekmīgi darboties? 

Ē.D. – Vispirms, protams, labs diriģents. Bet diriģents 

neko neizdarīs bez darbīga kora aktīva. Tāpat ir nepiecie-

šams, lai korī dziedātu vadoši darbinieki, speciālisti. Tad visi 

jautājumi risinās viegli. Grūti iedomāties, ka man pašam jā-

meklē transports, jārūpējas par tērpu iegādi. Diriģents ir tā-

pēc, lai mācītu kori dziedāt. Ja jānodarbojas ar ko citu – ko 

tur labu var sagaidīt? (..) 

V.K. – Kā ir ar kora sastāva komplektēšanu? 

Ē.D. – Iet grūti, tāpat kā visur. (..) Bet masa jau arī 

nav galvenais. Strādāju, lai dziedājums būtu niansēts, pat fi-

ligrāns, cik nu tas iespējams. Citur sastāvi ir lielāki. Pat 60 

līdz 70 dziedātāji. Teikt, ka jaunieši galīgi negrib dziedāt, ne-

varu. Kā nekā Limbažos nesen nodibinājies jauniešu koris. 

Tomēr veterāniem dziedātgriba un prieks ir daudz lielāks. (..) 

V.K. – Kā tu vērtē to, ka daži diriģenti korī ievieš tā 

saucamo vecuma cenzu? 

Ē.D. – Esmu kategoriski pret to. Varbūt tieši vecajiem 

cilvēkiem dziedāšana korī ir vienīgais prieks. Bez tam, lauku 

koriem taču nav tik augstas prasības kā pilsētās.(..) 

V.K. – Bet skatē? 

Ē.D. – Diriģentam jāmāk, neapvainojot pieklusināt. 

Var jau arī palūgt skatē nedziedāt, bet tas tomēr var cilvēku 

aizskart. 

V.K. – Vai lauku koriem ir vajadzīga aktīva koncert- 

dzīve? 

Ē.D. – Noteikti. Nu vismaz trīs koncerti gadā. Tas ro-

sina uz dziedāšanu, padara darbu interesantāku. Vārīšanās 

savā sulā nedod labus rezultātus nekad. Mēs cenšamies drau-
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dzēties ar kaimiņu rajona koriem, jo katram rajonam ir savas 

dziesmas. Neatzīstu “plikus” koncertus. Noteikti pēc tam va-

jag draudzības vakaru. Lai brauciens ir notikums korista dzī-

vē.(..) 

V.K. – Kā tu domā, kāpēc jūsu rajonā saimniecību 

vadītāji atbalsta korus? 

Ē.D. – Laikam jau visa pamatā ir tas, ka rajona izpil-

dkomitejas priekšsēdētāja vietnieks Uldis Sisenis pats ir ļoti 

liels kora dziedāšanas entuziasts. Viņš dzied vīru korī. Jāteic, 

ka viņš vienmēr atrod laiku, lai būtu uz visiem kora mēģinā-

jumiem un koncertiem. Uldis Sisenis vienmēr rūpējas, lai visi 

kori varētu labi dziedāt, lai viņu dziesma skanētu. Domāju, ka 

dažs vadītājs, izejot no viņa kabineta, ir bijis spiests pārvērtēt 

savu attieksmi pret kori un pašdarbību vispār…  
(Lai koris skanētu. “Darba Karogs” 25.12. 1986.) 
 

Tuvākos un tālākos ceļos 
 

* 1987. gada 24. janvāris. Koris pirmo reizi muzi-

cē citā republikā – Lietuvā, Paņevežas rajona Liberišķos. 

Esam 58 vīri un braucam ar diviem autobusiem. Uzkrītoši 

pārbagātas pusdienas un uzņemšana. Mūs sagaida ar sālsmai-

zi un lauku 

kapelu, katram 

piesprauž 

piemiņas no-

zīmīti. Lieli 

aplausi pēc 

lietuviešu 

dziesmām. 

Atceļā nepie-

redzēts pute-

nis.  Mūsu autobusā brīnišķīga atmosfēra, visu nakti dziedam, 

Valdim Ūdrim paliek apaļi 65. Mājās esam četros no rīta. 
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* Pirmajā pusgadā vēl piedalāmies 14 dažādos pasā-

kumos ne tikai Limbažos, bet arī Latvijas tālākās vietās. Feb-

ruārī un maijā viesojamies Valkā, septiņas reizes uzstājamies 

Limbažos. Pēc kāda koncerta kultūras namā viens no klausī-

tājiem apgalvo, ka aplaudējis tik ļoti, ka pat plaukstas sāpot. 

Aprīlī viesojamies pie Stradiņu slimnīcas kora, bet maijā – 

pie ķekavietēm. Kā vienmēr ar pienākuma apziņu uzdziedam 

Lauktehnikas kolektīvam Maija svētku priekšvakarā, kā arī 

piedalāmies malkas talkā Melngaiļa muzejā. 
 

* 24. aprīlī Limbažu kultūras namā izskan vīru kora 

“Ziedonis” atskaites koncerts par paveikto savā astotajā sezo-

nā. Piedalās arī sieviešu koris “Kalme”.  

“Savas pastāvēšanas astoņos gados “Ziedonis” iestu-

dējis 83 dziesmas, piedalījies 121 dziesmotā pasākumā. Biju-

ši arī ļoti atbildīgi koncerti un skates, kas nesuši kolektīvam 

panākumus. (..)  

Visus šos gadus kora mākslinieciskais vadītājs un pa-

nākumu kaldinātājs bijis Limbažu bērnu mūzikas skolas di-

rektors Ēriks Derums, kormeistara pienākumus pēdējos gados 

centīgi pilda Aivars Bunķis. (..) 

Kora spēks ir tā disciplīna un saliedētība, lai gan šajā 

virzienā vēl daudz ko varētu vēlēties. Izvērtējot šīs sezonas 

darbu, atzinība jāizsaka visiem dziedātājiem, it sevišķi 

J.Stjadim, J.Mauriņam, K.Sīlim, B.Kesbergam, 

L.Graumanim, A.Deksnim, V.Piebalgam, M.Kukanovskim, 

H.Karnītim, A.Tukleram, J.Rožlapam, V.Romancānam, 

G.Gūtmanim, V.Legzdiņam, E.Cirsim, A.Bondaram, 

A.Cepurniekam, kuri bijuši visdisciplinētākie gan mēģināju-

mos, gan koncertos. 

Sezonas noslēgumu “Ziedonis” sagaida spēka un ap-

ņēmības pilns droši iziet starprajonu arēnā un aizstāvēt lim-

bažnieku dziesmoto slavu. Lai tā būtu! 
(Uldis Sisenis. “Ziedoņa” atskaite klausītājiem. 

      Progress, 22.04.1987.) 
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* 1987. gada 6. un 7. jūnijā Limbažos rajona dzies-

mu svētki “Plauksti mūsu republika”. Pirmajā vakarā dzie-

dam Atmaksas diena, Ei, uhņem, Varīgs vīrs. Otrā dienā ne-

daudz līst, taču savu daļu pēc publikas domām nodziedam 

labi (Mūsu atbalss, Padomju Latvijai, Lokaties, mežu gali, 

Vienalga kur). Limbažu Jaunatnes parka vecā estrāde ir no-

degusi. Svētkos korim jāstāv piekalnē. 
 

* 13. jūnijs. Dodamies uz Vidzemes un Latgales sie-

viešu un vīru koru salidojumu Preiļos. Pulksten 9.45 uz 

Rīgas apvedceļa notiek avārija. Mums ceļu aizšķērso žigulis 

un mūsu autobuss iebrauc kreisās puses grāvī un apgāžas uz 

sāniem. 13. datums. Mums par laimi viss beidzas labi un tie-

kam cauri ar mazām izbailēm un dažiem sasitumiem. Ludiņš 

izsauc rezerves autobusu, kas pēc turpat piecām stundām ir 

klāt.  
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Tikmēr 

paši uzceļam au-

tobusu uz rite-

ņiem, izvelkam 

taisnā vietā un 

šoferis pats uz-

brauc uz šosejas. 

Nozīmīgs šī vei-

kuma iemesls bija 

tas, ka autobusa 

kreisās puses 

apakšējā nodalī-

jumā bija novieto-

tas līdzi paņemtās 

alus kastes – ne-

var taču bez tām 

braukt tālāk (kā-

das sešas-septiņas 

pudeles gan bija 

sasistas). 

 

Ar rezer-

ves autobusu 

braucam tālāk. 

Preiļos nokļūstam 

tikai vēlā pēcpus-

dienā. Žūrija mūs 

noklausās 21.45. 

Zāle pilna cilvē-

ku, atskan vēt-

raini aplausi. Dziedam, kā nu varam un protam, A.Engelmaņa 

Pilsētas zvans un L.Vīgnera Līgo dziesmas. Publika un žūrija 

vētraini aplaudē. (Jāatzīstas, ka Līgo dziesmas mēs tā īsti sā-

kām mācīties tikai pēdējos mēģinājumos. Nebijām cerējuši 

izvilkt.)  

Emocionālākais brīdis - autobusa pacelšana 
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Nākamajā dienā svētku gājienā Preiļos mūsu koris iz-

skatās vislabāk, arī karogs mums visskaistākais, un vairs ne-

kas neliecina, ka iepriekšējā diena mums ir pagājusi ar lie-

liem piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem. 

Parasto koru grupā kopā ar “Silvicolu”. saņemam bal-

vu par dalītu pirmo vietu Tautas koriem labākie “Tēvzeme”, 

“Absolventi” un “Cēsis”. Koncertā izpildām 10 dziesmas un 

vēl trīs dubultkoriem. 

 

* Četras 

dienas no 23. 

līdz 26. jūlijam 

veltām kārtējai 

kora ekskursi-

jai. Izbraucam 

vēlā un karstā 

pēcpusdienā un 

naktsguļai tie-

kam līdz Ilūk-

stei, kur pie 

ugunskura skan 

dziesmas un uzrunas. Otrajā dienā apskatām Ignalinu un Viļ-

ņu. Vakarā Baltkrievija mūs sagaida ar ļoti spēcīgu lietu, nak-
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ti guļam gan autobusā, gan kādā teltī. Brestā apskatām cie-

toksni un vakarā uguņošanu. Nakšņojam Nemūnas krastā. 

Atpakaļceļā paspējam apskatīt Grodņu, izpeldēties pie Drus-

kininkiem, un naktī esam mājās. 
 

Pirms jaunās sezonas notiek kora padomes paplašinā-

ta sēde, kas apsprieda kora darbību un problēmas aizvadītajā 

sezonā un nosprauda uzdevumus jaunam, atbildīgam darba 

cēlienam. Kora goda prezidents Uldis Sisenis raksta: 

“Kora padome vienprātīgi atzīmēja lielo pašaizliedzī-

go un mērķtiecīgo darbu, ko kora kolektīvs veica pagājušajā 

sezonā diriģenta Ērika Deruma vadībā. Pilnībā apguvis obli-

gāto dziesmu repertuāru, vīru koris piedalījās republikas koru 

zonālajā skatē Preiļos un izcīnīja Vissavienības festivāla 

pirmās pakāpes laureāta nosaukumu. Tādejādi kora kolektīvs 

vēlreiz apliecināja savu varēšanu. Interesanta pagājušajā se-

zonā bijusi arī kora iekšējā dzīve. “Ziedonis” koncertējis gan 

savā, gan sitos rajonos, piedalījies draudzības koncertos, va-

sarā devies braucienā uz Brestu. Jaunajā sezonā vīru korim 

atbildīga uzstāšanās jau 1. novembrī Rīgā, LVU aulā. Tur 

koncertēs visi festivāla pirmās pakāpes laureāti. Šajā sezonā 

iecerēti arī braucieni uz Krieviju un Igauniju, komponista 

A.Engelmaņa autorkoncerta sagatavošana un citi interesanti 

pasākumi. Kora padomes sēdē tika izteikti būtiski ierosinā-

jumi Limbažu Lauktehnikas pārvaldniekam A.Krāģim, kurš 

solīja rūpes par kora kolektīvu šajā sezonā vēl vairāk palieli-

nāt. (..) Limbažu vīri! Mēs jūs aicinām savās dziesmotās rin-

dās! Dziedot vīru korī, tu atradīsi savu spēju apliecinājumu, 

gandarījumu par paveikto darbu, jaunus biedrus un draugus, 

gūsi otras mājas un dosi ieguldījumu savas vecās un mīļās 

pilsētas kultūras slavas kaldināšanā.” 
(“Progress”, 3.10.1987.) 

 

* 1. novembris. Dziedam LVU Lielajā aulā Zonālo 

dziesmu svētku laureātu koncertā vecās, sen zināmās 

dziesmas. Dzimtenes zeme un Bērzi izskan diezgan labi, taču 

gruzīnu tautasdziesma Orira – negāja pie sirds ne mums, ne 
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klausītājiem. Piedalās arī Limbažu patērētāju biedrības sie-

viešu koris “Kalme”. 

* 12. novembrī Lēdurgā izskan astoņas dziesmas ra-

jona lauksaimniecības darbiniekiem. Pēc koncerta pasēdē-

šana Igates pils pagrabā un iespēja izmantot krievu un somu 

pirtis. Izdziedam pulka dziesmas, vecākie koristi kavējas at-

miņās par Brīvības pieminekli, tā tapšanu no tautas ziedoju-

miem. Nav jau slikti pa reizei tā pasēdēt. 

* 28. novembris. Liepupes vecajā muižā koncerta 

kopā ar Stradiņa slimnīcas sieviešu kori. Mēs pirmo reizi 

dziedam Latviešu jūrniekiem (Ainažu vecajā skolā). Publika 

uzņem ar lieliem aplausiem. Arī pārējās dziesmas nodziedam 

apmierinoši. Otrā vakara daļa labā līmenī. Par labu mūziku 

gādā Juris Irmejs. Esam 35 vīri, nav Aivara Bunķa.   

 

* 29. novem-

bris.  Korim 

pirmās kolek-

tīvās medības. 

Piedalās visi 

kora mednieki 

un dzinējos – 

kora aktīvs,  

arī labākie un 

disciplinētākie 

dalībnieki. Atļaujā viens alnis, to nogāž jau pirmajā mastā. 

Veiksmīgais šāvējs Jānis Rožlapa. Alnis sver ap 150 kg. 

 

* Decembrī vēl notiek divi koncerti Limbažu kultūras 

namā. Vispirms 10. decembrī astoņas dziesmas uzdziedam 

rajona deputātiem, kad labi izskan Paula Latviešu jūrnie-

kiem un tautasdziesma No jūriņas izpeldēja. Pēdējo labi diri-

ģē Lauma Gaile. Vēl 13. decembrī ir Vissavienības tautu daiļ-

rades festivāla noslēguma koncerts, kad dziedam Varīgs vīrs 

un Latviešu jūrniekiem.  
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* 1988. gada 9. janvāris. Kultūras nama Jaunga-

da eglīte. Katrs kolektīvs iestudējis kādu priekšnesumu. Di-

vos mēģinājumos esam noorganizējuši kora orķestri. Diriģē 

Aivars Bunķis. Uldis Sisenis ļoti trāpīgi un impozanti piesaka 

programmu. Izdevās teicami! Arī citi kolektīvi ļoti centušies. 

Rezultātā vakars piesātināts ar neparastiem priekšnesumiem, 

kādus nevaram redzēt ne teātrī, ne televīzijā. 

* 13. februārī jauks koncerts Ozolainē kopā ar Olai-

nes “Dziesmu”. Viņi dzied latviešu koru klasiku. Mums ne-

daudz sašūpojas Laimiņai pavaicāju. Kopumā viss labi. Lat-

viešu jūrniekiem jāatkārto. Otrajā vakara daļā V.Ludiņš parū-

pējies par garšīgām maizītēm, tēju un čehu aliņu. 

* 5. martā Lauktehnikas zālē koncerts uzņēmuma sie-

vietēm, bet 6. martā - Viļķenes kultūras namā kopā ar vietējo 

kori uzdziedam turienes sievietēm. Prieks, ka ar katru koncer-

tu progresē Lauma. Tas ir mūsu kopējs prieks. 

* 11. marts. Draudzības koncerts Stradiņa slimnī-

cā. Gandarījums par mūsu kora sniegumu. Dziedam ar lielu 

pacilātību un pēc dziesmas Latviešu jūrniekiem vairāki klau-

sītāji slauka asaras – tas jau ir vairāk nekā aplausi. Lielāko 

tiesu diriģē Lauma un nepielaiž nevienu kļūdu, Bunķis varētu 

no viņas pamācīties. Vīri paliek nedzirdīgi, kad Ludiņš visus 

aicina braukt mājās.  

* 12. marts. Koncerts tirdzniecības darbiniekiem  

Saulkrastu restorānā „Vārava”. Pirmo reizi kora vēsturē 

dziedam par naudu (200 rbļ.). Neparasti apstākļi, jo nav ne 

klavieru, ne podestu. Daži no publikas nāk klāt, pateicas par 

priekšnesumu un izrāda neviltotu sajūsmu. Vēlāk Imants 

Šteinbergs un aktrise Velta Skurstene sacenšas, kurš ar anek-

dotēm un jautriem nostāstiem var vairāk sasmīdināt publiku, 

un abiem tas izdodas “uz pieci ar krustiņu”. 
 

* 25. martā Skolēnu jaunrades namā notiek komunis-

tiskā terora upuru piemiņai veltīts pasākums. No rajona malu 

malām sabraukuši vairāk nekā simts represijās cietušie. Runā 

politiski represēto kluba priekšsēdētājs Jānis Ozols un pilsē-



119 

 

tas domes priekšsēdētājs Uldis Paškēvics, Ieva Cera runā dze-

jas rindas. Īpašu svinīgumu pasākumam dod sieviešu kora 

“Kalme” un vīru kora “Ziedonis” uzstāšanās. Vīri dzied kat-

ram latvietim tuvas melodijas, kas ar lielu atsaucību tiek 

uzņemti klausītāju pulkā. 

 

Vīru koris gatavs Laumas Gailes diriģentes žestam 
 

* 26. marts. Pionieru namā Laumas Gailes valsts ek-

sāmens un koncerts. Piedalās arī mūzikas skolas bērnu un 

MRS vīru vokālie ansambļi.  
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Eksāmenu pieņem dekānu grupa ar Jevgēņiju Augus-

tinoviču priekšgalā. Laumai jārāda gan kā strādā ar kolektī-

viem, gan darba rezultāts. Par darbu mūzikas skolā viņa sa-

ņem 4, par darbu ar kori – arī 4, par koncertu – 5. Sen neatce-

ros, kad mēs ar tādu atdevi būtu muzicējuši. Esam turpat 50 – 

vareni! Zālē pietiekoši daudz klausītāju, kuri neskopojas ar 

aplausiem. 

 

 
A.Engelmaņa dziesmas dziedam kopā ar "Kalmi" 

* 9. aprīlis. Pionieru namā komponista Agra Engel-

maņa autorkoncerts. Piedalās arī sieviešu koris “Kalme” un 

bērnu vokālais ansamblis “Saulstariņš”. Koncerta pirmajā 

daļā tikai A.Engelmaņa dziesmas. Pasākums izdevās teicami. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Saruna ar 

komponistu 

Agri Engel-

mani 
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* 28. maijs. Valkas rajona dziesmu svētki Smiltenē. 

Pirms izbraukšanas suminām Gunāru Gūtmani, kuram apaļi 

60. Mēģinājumi notiek vienā mierā, ne tā kā Preiļos. Arī paši 

dziesmu svētki nepiespiesti, svētku estrāde ļoti mājīga un 

skanīga. Pēc koncerta sieviešu un vīru koriem kopējas vaka-

riņas Pilskalna gravā, skaistā pļaviņā. Labas uzkodas, bet 

mums aliņš tāds pajēls, toties smilteniešiem – īsts miezītis, 

kas sit pa bēniņiem kā ar mietu. Ir kārtīgs ugunskurs, laba 

dzīvā mūzika un, skat, jau jābrauc mājās. 

* 11. jūnijs. Lēdurgas estrādē notiek Limbažu rajona 

zonālie Darba un dziesmu svētki “Te mūsu maize aug”. 

Piedalās rajona kori, tai skaitā arī “Ziedonis”. Mums uzticēts 

dziedāt Varīgs vīrs, Mūžu mūžos būs dziesma, kopā ar “Kal-

mi” – Padomju Latvijai un Lūgšana, bet kopkorī – Mūsu 

zemīte, Vienalga kur un Lokaties mežu gali. Lēdurgas estrāde 

neliela, bet ļoti skanīga. 

* 9. jūlijā Salacgrīvā kopā ar vietējo jaukto kori “Kai-

ja” piedalāmies Zvejnieku svētkos. Pēc mēģinājuma iespēja 

izbraukt ar kuģīti pa jūru – patīkami iespaidi.  Savu daļu kon-

certā nodziedam labi. Pēc tam godinām savus disciplinētākos 

dalībniekus, vakariņojam kopā ar “Kaiju”, dziedam, ejam ro-

taļās. Bijām 40 vīri – labi! 

* 17. septembris, sestdiena. Vairāki vīru kora dalīb-

nieki piedalās Baumaņu Kārļa pieminekļa atklāšanas svi-

nībās Viļķenē. Mums atsevišķi nav jādzied, taču varam pie-

balsot vīru korim “Tēvzeme” Haralda Medņa vadībā.  

No piemiņas vietas izbūves iniciatora un galvenā or-

ganizatora Jāņa Saktiņa piezīmēm: 

“Cilvēku jūra gar pieminekli un ezera krastu. Plīvoja 

daudz sarkanbaltsarkano karogu. Cilvēki no visas Latvijas. 

Skats bija grandiozs. Rosījās kinooperatori, televīzijas un ra-

dio ļaudis. (..) koris “Tēvzeme” nodziedāja dziesmu. Tad 

ņēma nost apvalku (..) Par Baumaņu Kārli runāja Latvijas 

Komponistu savienības sekretārs Klotiņš. Runāja arī pats 

pieminekļa veidotājs – tēlnieks Vilnis Titāns. Koris dziedāja 

Baumaņu Kārļa Trimpulu.  
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Pēc tam runu teicu es: “Ar pārkārtošanos ir sākusies 

mūsu latviešu tautas Atmoda. Mēs nākam ārā it kā no tumsas. 

Mēs nākam ārā it kā no gara nabadzības. Un ar mums kopā ir 

Baumaņu Kārlis, viņa drosme, tautas mīlestība, viņa latvis-

kais dziesmotais gars. Pirms trim gadiem mēs, viļķenieši, lē-

mām – ir jātop Baumaņu Kārļa piemiņas vietai. Trīs gadi ir 

pagājuši, un tagad mēs stāvam pie granītā kaltā Baumaņu 

Kārļa tēla. Raugieties, viņš skatās pārī Latvijas zemei, viņš 

skatās pāri Latvijas ūdeņiem, viņš skatās uz saules pusi, it kā 

svētīdams mūsu tautas grūto likteņceļu. Vēlēsim, lai nekad 

neaizaug ceļš uz šo mums jau par svētu kļuvušo vietu. Pirms 

115 gadiem Baumaņu Kārļa dziesmā Dievs, svētī Latviju! 

pirmoreiz nosauca Latvijas vārdu. Krievu cara patvaldības 

kalpi dziesmu aizliedza. Viņiem te nebija nekāda Latvija. Vi-

ņiem te bija Baltijas guberņa un latviešu tautiņa – pārkrievo-

jama. 115 gados dziesma Dievs, svētī Lat-

viju! vairākkārt cēlusies spārnos un vai-

rākkārt triekta zemē. Nu tā ar mūsu paau-

dzi atkal ceļas augšā, jo mums uz lūpām ir 

Latvijas vārds, un sirdīs, dvēselēs, prātos 

un rīcībā latviešu tautas liktenis. (..) Mēs 

pateicamies jums visiem, kas esat kopā ar 

mums, viļķeniešiem, šajā mūsu tautas 

vienotības brīdī!” 
 (J.Saktiņš, Ar sakostiem zobiem. 

503.lpp.) 
 

Pie šī Baumaņu Kārļa pieminekļa 

mūsu koris turpmāk dziedās ne vienu reizi vien. 
 

Laikraksts “Progress” 4. oktobrī publicējis vīru kora 

“Ziedonis” goda prezidenta Ulda Siseņa rakstu “Vai “Ziedo-

nim” jau desmit?” 

-(..) Pavisam nemanot, dziesmām vīti, aizsteigušies 

gadi. Vairākkārt mainījušies Lauktehnikas vadītāji, izmainī-

jies arī kora sastāvs, taču vīru koris audzis un nostiprinājies ar 

katru gadu, kļūdams par spēcīgu māksliniecisko vienību. 
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Aizvadītajos gados iestudētas turpat 100 dziesmas: tautas-

dziesmu apdares, klasika, padomju komponistu darbi. nodi-

binātas draudzīgas attiecības ar vairākiem republikas Tautas 

koriem. “Ziedonis” koncertējis gan rajonā, gan aiz tā un pat 

republikas robežām, gūstot sev draugus un cienītājus. Gūtas 

spožas uzvaras dažādos republikas konkursos. Pagājušajos 

republikas Dziesmu svētkos koris izcīnījis otro vietu vīru ko-

ru grupā, bet savu 10 gadu jubileju “Ziedonis” sagaida kā II 

Vissavienības tautas daiļrades festivāla laureāts. 

“Ziedoņa” mākslinieciskais vadītājs un diriģents Ēriks 

Derums ir kora dvēsele, ko vīri mīl un ciena. To Ēriks ieman-

tojis ar savu nopietno attieksmi, diriģenta talantu. Viņa smal-

kajai ausij nepaies garām ne vismazākā neprecizitāte. Viņš 

aizrauj ar savu optimismu. Un šajā paļāvībā un uzticībā slēp-

jas kora spēks. “Ziedonis” savas pastāvēšanas gados parādījis 

sevi kā vienotu un disciplinētu kolektīvu, par ko ikdienā rū-

pējas un gādā balsu vecākie Jānis Stjadis, Gunārs Gūtmanis, 

Alfrēds Tuklers un Valters Piebalgs. Kora darbs nav iedomā-

jams bez ilggadējā prezidenta Visvalža Ludiņa gādības un 

rūpēm, bez kora administratora Jāņa Mauriņa apskaužamās 

punktualitātes, bez kora vēsturnieka Bruno Kesberga lielās 

dzīves pieredzes un padoma. Patlaban “Ziedonim” ir darbīgs 

un atsaucīgs kormeistars Aivars Bunķis, kurš reizē ir arī 

Limbažu zēnu kora mākslinieciskais vadītājs, un koncert-

meistare – vienīgā sieviete kora kolektīvā Lauma Gaile. 

“Ziedonim” ir daudz draugu un cienītāju. Un kurš 

klausītājs, kas pabijis kora koncertos un dzirdējis tā izpildī-

jumā V.Kaminska Mūžu mūžos, O.Grāvīša Strēlnieka dzīvība 

sarkanā vai R.Paula Latviešu jūrniekiem, ir palicis vienal-

dzīgs un nav sajūsminājies par kora izpildījuma spēku?  

Savu 10 gadu darba jubileju, ko koris atzīmēs nākamā 

gada aprīlī, kolektīvs sagaida saliedēts, dziedāt gribošs un 

varošs. Tiks iestudēta jauna programma, tajā skaitā klasika, 

un tas ļaus organizēt koncertu kādā no rajona baznīcām, kur 

ir laba akustika. Protams, notiks daudzi draudzības koncerti 

un gatavošanās rajona un republikas 1990. gada Dziesmu 
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svētkiem. Lai “Ziedonis” gūtu panākumus arī nākamajos 

Dziesmu svētku karos, jāstrādā daudz un pamatīgi, jāiesaista 

jaunmi dziedātāji visās balsu grupās. Tāpēc aicinu jaunekļus 

un vīrus mūsu rindās, lai viņi te apliecinātu savu piederību 

lielajai Latvijas dziedātāju saimei, ar savu personisko ieguldī-

jumu stiprinātu mūsu rajona kultūras izaugsmi, gūtu savai 

dzīvei jaunu jēgu un saturu. (..) 
U.Sisenis. “Progress”, 4.10.1988. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Žaņa Bezmera foto) 

Tautas manifestācija Mežaparkā 1988. gada 7. oktobrī 
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* 7. oktobris. Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē notiek 

Latvijas Tautas frontes organizētā dziedošā manifestācija 

„Par tiesisku valsti Latvijā”. Jau iepriekšējās dienās izskan 

režisora Pētera Pētersona aicinājums visiem Latvijas koriem 

un folkloras ansambļiem, kam vien ir iespēja, ierasties pilnā 

vai nepilnā skaitā un būt Mežaparkā jau divas stundas pirms 

sarīkojuma sākuma, lai ieņemtu vietas estrādē un atstātu visas 

skatītāju vietas pārējiem manifestācijas dalībniekiem. (Kopā 

piedalījušies ap 150 tūkstošiem.) 

Aizbraucam pilns autobuss. Ieradušies pārsteidzoši 

daudz dziedātāju no visas Latvijas. To milzīgo tautas atmodas 

pacilātību nav iespējams aprakstīt. Klausītāju ļaužu jūra, 

daudz sarkanbaltsarkano karogu, arī igauņu un lietuviešu. 

Dziedam latviešu sirdīm tuvas dziesmas.  
 

Pārpildītā skatītāju zona Mežaparka estrādē 

 

Kulmināciju sasniedzam ar Nevis slinkojot un pūstot 

un Dievs, svētī Latviju. Vai tiešām mēs pēc šiem tumsas ga-

diem atkal kļūsim brīva tauta? Nezinu, kā citiem, bet man 

dziedāt bija grūti, jo dažbrīd bira asaras un kakls aizžņaudzās. 
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Atceras mūsu kora himnas vārdu autors Jānis Saktiņš: 

- Kad iegājām estrādes teritorijā, tā bija pārpildīta. 

Brīvu sēdvietu nebija. Nostāvēju kājās gandrīz piecas stun-

das. Nogurumu nejutu, jo bija tika aizraujoši interesanti. Da-

lībnieki bija apmēram 100 tūkstoši – milzumdaudz. Virs es-

trāde plakāts Par tiesisku valsti. Skatītājos plīvoja daudzi 

sarkanbaltsarkanie karogi, arī lietuviešu un igauņu karogi (..) 

Dziesmas mijās ar runām. Sāk ar Raimonda Paula 

Manai dzimtenei, beidz ar Baumaņu Kārļa Dievs, svētī Latvi-

ju! Runas bija vērstas pret partijas režīmu, valdības vīriem, 

pārkrievošanos, par neatkarīgu Latvijas valsti, pret staļinis-

mu. Skatītājos bija vairāki plakāti: Nē – pārkrievošanai! Mēs 

uzticamies Vagrim! un citi.  

Kora dalībnieki sveica Gorbunovu kā prezidentu. 

Viņš izklāstīja savu programmu. Skatītāji izsauca partijas 

Centrālās komitejas pirmo sekretāru Vagri. Viņš teica: “Uz 

aplausiem neceru. Esmu latvietis un latviešu tautai ļaunumu 

neesmu darījis”. Kad viņš uznāca uz skatuves, atskanēja svil-

pieni. Uz tramvaja pieturu virzījāmies ar dziesmām 40 minū-

tes. Tāpat ilgi vajadzēja gaidīt, kamēr tikām tramvajā. Tauta 

bija saliedēta, priecīga.  
(J.Saktiņš, Ar sakostiem zobiem. 505.lpp.)  

 

* 17. novembris. Limbažu centrā uz kādreizējās pilsē-

tas domes ēkas tiek pacelts Latvijas sarkanbaltsarkanais 

karogs. Tumšajā vakarā, spožo prožektoru izgaismots, tas 

izskatās ļoti skaists. Liekas, ka atnākuši visi pilsētas iedzīvo-

tāji. Visi kori dzied Dievs, svētī Latviju un Nevis slinkojot un 

pūstot. Mums pievienojas MRS vīru ansamblis “Mežezers”. 

* 20. novembris. Latvijas Tautas frontes Limbažu 

nodaļas dibināšanas konferences noslēgumā dzied vīru ko-

ris “Ziedonis”. Varēja skanēt labāk. 

*9. decembris. Koncerts Ainažos kopā ar Stradiņa 

slimnīcas Tautas sieviešu kori un Ainažu jaukto kori. Mums 

skan diezgan raibi, taču ceram, ka līdz pavasarim ies labāk. 

Ainažniekiem trūkst vīru, basos izpalīdz Derums un Bunķis. 
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Stradiņa sievas gatavojas kora 40 gadu jubilejas koncertam 

Ave Sol koncertzālē. 

*18. decembris. Koris izpilda svētu pienākumu un ar 

Ziemassvētku dziesmām iepriecina vecos ļaudis Urgas pan-

sionātā. Piedalās arī sieviešu koris “Kalme”. Vīri sarūpējuši 

vairāk nekā 60 grāmatas no savām mājas bibliotēkām, sievas 

sacepušas veselu maisu piparkūku. Pēc tam draudzības kon-

certs Alojas kultūras namā kopā ar vietējo kori. 
 

* 1989. gada 21. janvāris. Limbažu rajona kul-

tūras dienas Pērnavas rajonā Igaunijā. Visa rajona paš-

darbnieku autobusu kolonnu sagaida uz robežas. Te daudz 

nacionālo karogu. Neliels mītiņš, pēc tam dodamies uz dažā-

diem centriem. “Ziedonis” kopā ar Katvaru deju kolektīvu 

uzstājas Periverē. Skatītāji labi uzņem mūsu priekšnesumus. 

Puiši no igauņu vīru kora uzslavē, ka mēs Kaunimad laulud 

esam ļoti skaidri izrunājuši tekstu, savukārt dziedot Gustava 

Ernesaksa Tu dzimtā zeme, dārga man, visa zāle stāv kājās.  

* 28. janvāris. Bīriņu tautas namā draudzības kon-

certs, kurā piedalās arī Ķekavas sieviešu koris “Daugaviete” 

un Vidrižu koris. Viss norit labā noskaņā. Skanīgajā zālē labi 

dzied visi kolektīvi. Ķekavietes, kuras bija ieradušās lielā 

skaitā ar diviem autobusiem, dzied garīgās dziesmas latīņu 

valodā 

* 4. februāris. Alojas kultūras namā koncerts, kas vel-

tīts Alojas ievērojamākajam novadniekam Auseklim. Zāle 

pilna klausītāju, tas vien norāda tautas vienotību. Koris no 

Rīgas mazā sastāvā sagatavojis ap desmit dziesmu ar Ausekļa 

vārdiem, bet mums tikai viena. Mēs dziedam savu klasiku. 

* 18. februāris. Umurgas kultūras namā draudzības 

koncerts, kurā vēl piedalās Valmieras slimnīcas un tirdznie-

cības darbinieku sieviešu koris “Jumara” un Umurgas koris. 

Uzņemam 12 jaunus biedrus, no kuriem ieradušies vien puse. 

Jaunie biedri: V.Piebalgs, H.Ezeriņš, E.Lēnmanis, M.Visters, 

E.Krūmiņš, I.Reinfelds, E.Zvejnieks, J.Kalācis, B.Golvers, 

D.Āboltiņš, I.Rombergs, U.Indriksons.  
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* 12. marts. Rīgā Daugavmalā Latvijas Tautas 

frontes organizētā sapulce Gorbačova pārbūves atbalstam. 

Piedalās 10 vīri. Mūsu kora tenors, LTF Limbažu rajona no-

daļas līdzpriekšsēdētājs Valters Piebalgs “Progresā” raksta: 

 

“(..) Pēc pēdējo dienu satraucošajiem notikumiem re-

publikā sākam just, ka pārbūves progresīvajiem spēkiem sāk 

aptrūkt skābekļa. Manifestācija pierādīja, ka mūsu spēks ir 

vienotībā, pārdomātībā, mērķtiecīgā rīcībā, pleca sajūtā. 

Esam kļuvuši daudz organizētāki, esam mācījušies mītiņu 

politisko kultūru, un tas ir liels solis uz priekšu. 

Lai nepieļautu 1959. gada notikumu atkārtošanos, 

demokratizācijas procesa pārtraukšanu, mums ir viens kopīgi 

ejams ceļš. Esmu pārliecināts, ka katram manifestācijas da-

lībniekam un visiem tiem, kuri bija ar mums kopā domās, 

klausoties radio, TV reportāžas, sirdī neizdzēšami palika ru-

nātāju teikto vārdu atspulgs. Diplomātiskā un korektā J.Petera 

uzruna, R.Paula godīgums, I.Bišera sāpe. Tukšu sēnalu nebi-

ja. Tauta uzgavilēja I.Ķezberam, V.Korotičam un visiem pā-

rējiem. (..) 
(Valters Piebalgs. Cita ceļa nav. “Progress”, 14.03.1989.) 

  
 

Aizritējuši desmit darbīgi gadi 

 

Vīru kora “Ziedonis” desmit gadu darba jubilejas 

priekšvakarā žurnāliste Īrisa Daiņa intervēja diriģentu Ēriku 

Derumu: 

Daiņa: Vispirms, lūdzu, pastāstiet, ko Jums pašam 

nozīmē šis kolektīvs. 

Derums: “Ziedonis” ir mans lolojums. Būt par vīru 

kora diriģentu bija mans sapnis jau studiju gados konservato-

rijā. Varu teikt, ka man ir labs kolektīvs, un te liels nopelns ir 

kora padomei, kas palīdz organizēt gan ikdienas darbu, gan 

koncertus. Ļoti daudz palīdz kora prezidents V.Ludiņš, goda 

prezidents U.Sisenis, balsu vecākie, mūsu finansists 

L.Graumanis un administrators J.Maurītis.  
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Daiņa: Ko esat pa šiem gadiem paveikuši?  

Derums: Pateicoties vīru disciplinētībai mēģinājumos 

un koncertos, izdevies iestudēt vairāk nekā 100 dziesmu un 

labi tikt galā ar obligāto repertuāru. Esam veiksmīgi piedalī-

jušies visās skatēs, kas praktiski notiek katru gadu vai nu re-

publikas un novada mērogā, vai lauksaimnieku kolektīviem, 

iekrājuši godalgotas vietas. Dziedātāju pulks praktiski ir ne-

mainīgs: piecu gadu darba atskaitē bijām gandrīz 60, tagad – 

66. Protams, gadās, ka daži no kora izstājas, bet vietā nāk 

jauni biedri. Gandarī, ka visu šo laiku esam varējuši noturē-

ties republikas vīru koru “spicē”. Te noteikti palīdzējusi mūsu 

izvērstā koncertdarbība. Sezonā vidēji katru mēnesi koncertē-

jam 2-3 reizes. Līmeni panākt un noturēt palīdz visi koncerti: 

tie dod stabilitāti. 

Daiņa: “Ziedonim” ir noturīgi draugi, ar kuriem regu-

lāri tiekaties draudzības koncertos. 

Derums: Jā, cieša un stabila sadarbība mums ir ar 

P.Stradiņa klīniskās slimnīcas Tautas sieviešu kori, Ķekavas 

putnu fabrikas Tautas sieviešu kori “Daugaviete”, Olaines 

plastmasu pārstrādes rūpnīcas Tautas kori “Dziesma”, Val-

mieras slimnīcas sieviešu kori “Jumara” un mūsu pašu “Kal-

mi”. 

Daiņa: Vai pēc Pērnavas un Limbažu rajona draudzī-

bas dienām varam cerēt, ka jūsu draugu pulkam pievienosies 

vēl kāds kolektīvs?  

Derums: Kad tikāmies ar Igaunijas PSR Nopelniem 

bagāto kolektīvu M.Līdiga Tautas vīru kori, ar diriģenti ap-

mainījāmies ar notīm, tātad mūsu repertuārā ienāks jaunas 

igauņu dziesmas. Bet kolektīvu sadarbību tieši ar šo kolektī-

vu nedomājam izvērst, brauksim pie kaimiņiem, kad mūs 

aicinās. 

Daiņa: Jūs ierunājāties par dziesmām. Ko dzirdēsim 

jubilejas koncertā?  

Derums: Vispirms jau tās dziesmas, kuras gatavojam 

novada Dziesmu svētkiem Valkā un mūsu pašu dziesmu die-

nai Salacgrīvā. Arī mūsu kolektīvu ir skāris atmodas laiks. 
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Esam iestudējuši J.Norvila Daugav’s abas malas, J.Kalniņa 

Dziesma brīvai Latvijai, Jurjāna Nevis slinkojot un pūstot. 

Šajā koncertā kopā ar mums dziedās arī Limbažu zēnu koris 

un Operas solists J.Rijkuris. 

Daiņa: Uz ko koncentrēsities pēc jubilejas? 

Derums: Jau šobrīd visa mūsu uzmanība tiek veltīta 

novada Dziesmu svētku skatei, rudenī gatavojamies koncert-

braucienam uz Moldāviju. Pēc tam – 1990. gada lielie 

Dziesmu svētki, kuros ceram iekļūt kādā no godalgotajām 

vietām. Cerams, ka tas izdosies, no kļūdām jau neviens nav 

pasargāts. 

Daiņa: Atliek novēlēt, lai visas ieceres piepildās, lai 

“Ziedoņa” dziesma skan braši jubilejas reizē un lai arī turp-

māk tā priecē ne tikai mūsu rajona ļaudis, bet arī dziesmu mī-

ļotājus republikā un aiz tās robežām! 
(Īrisa Daiņa. Desmit gadi dziesmā, “Auseklis” 10.03.1989.) 

 

Vīri kora Ziedonis desmit gadu jubilejas koncertam 

gatavojas 66 vīri: 

I tenori – Agris Blumers, Raimonds Fridvalds, Jānis 

Kalācis, Imants Kalnieris, Bruno Kesbergs, Vilis Kreišmanis, 

Kārlis Laiva, Aleksandrs Liepiņš, Jānis Mauriņš, Jānis Mik-

lāvs, Guntars Perševics, Kārlis Sīlis, Jānis Stjadis, Valdis Ūd-

ris, Aleksandrs Vanags, Miervaldis Visters, Ēriks Zvejnieks; 

II tenori – Alfrēds Deksnis, Harijs Ezeriņš, Bruno 

Golvers, Leons Graumanis, Valdis Groskaufmanis, Edgars 

Krūmiņš, Miervaldis Kukanovskis, Visvaldis Ludiņš, Valters 

Piebalgs, Dainis Pūpols, Ilgonis Rombergs, Jānis Susejs, 

Imants Šteinbergs, Jānis Tukums, Jānis Vizulis; 

Baritoni – Gunārs Auziņš, Dainis Āboltiņš, Juris 

Bebrišs, Viesturs Bišofs, Daigonis Blumers, Uldis Indriksons, 

Haralds Karnītis, Andris Krastenbergs, Valdis Leitis, Kārlis 

Meijers, Raimonds Penka, Andrejs Putniņš, Vitālijs Roman-

cāns, Jānis Rožlapa, Viesturs Rudzītis, Ernests Tauriņš, Al-

frēds Tuklers; 
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Basi – Alberts Bondars, Aivars Bunķis, Andris Ce-

purnieks, Elmārs Cirsis, Leons Gerķis, Gunārs Gūtmanis, Ju-

ris Kociņš, Valters Korālis, Valdis Legzdiņš, Aivis Leono-

vičs, Eduards Lēnmanis, Imants Reinfelds, Albīns Senkov-

skis, Uldis Sisenis, Ivars Šulcs, Agris Tērs, Hanss Vibe. 
 

1989. gada 31. martā vīru koris atskatās uz savas dar-

bības 10 gadiem. Fotogrāfijā no „Ziedoņa” 10 gadu jubilejas 

koncerta, tērpušies jaunos zilgani pelēkos kora uzvalkos, 

mums pretī raugās 59 dziedātāji, diriģents Ēriks Derums, 

kormeistars Aivars Bunķis, koncertmeistare Lauma Gaile un 

koncerta viesis – operas solists Juris Rijkuris.  
 

 
 

Esam sagatavojuši 19 dziesmas. Sākam ar Dziesma 

“Ziedonim” un Limbažiem, tad Himna dabai, Še brālīgi mēs 

stājam, Pie tēvu zemes dārgās, Mūžam zili, Lai vētra krāc, 

Lūk, roze zied, Mana tēvija, Kad es biju jauns puisītis, Liela 

pulka ģeņģu jāja, Jāju dienu, jāju nakti, Strauja, strauja upe 

tecēj’. Otrajā daļā izskan Dzimtenes zeme, Latviešu jūrnie-

kiem, Vienalga kur, Mūžu mūžos būs dziesma. Ar operas so-

lista Jura Rijkura solo izdziedam Jaunā tēvija un Tēvs, mā-

miņa. Koncertu nobeidzam ar Dziesma brīvai Latvijai. 

Koncertu kuplina Aivara Bunķa vadītais Limbažu zē-

nu koris. Mazajā zālē ierīkota kora izstāde, kurā aplūkojams 

viss pa šiem gadiem sakrātais: Goda raksti, grāmatas, afišas 

suvenīri. To iekārtoja Bruno Kesbergs kopā ar Gunāru Gūt-
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mani un Jāni Stjadi. Pēc koncerta saviesīgs vakars Laukteh-

nikas zālē ar mūziku un I.Šteinberga sulīgajām anekdotēm.  
 

Par koncertu lasām laikrakstā „Progress” Īrisas Dai-

ņas rakstu „Vīri dzied savai tēvu zemei”: 
 

- (..) Vīru dziesmai allaž piemitis īpašs spēks un val-

dzinājums. Ja tas apvienojas ar labu izpildījumu, kāds arvien 

raksturīgs „Ziedonim”, ar rūpīgi un mērķtiecīgi sakārtotu 

programmu, tad klausītājiem ir liels gandarījums. Un tādu 

izjutām arī jubilejas koncertā. Ne velti daudzas dziesmas pub-

lika lūdza atkārtot. 

Jāteic, ka koris un tā diriģenti – mākslinieciskais vadī-

tājs Ēriks Derums un kormeistars Aivars Bunķis – bija pa-

domājuši, lai jau ar pirmajām tikšanās minūtēm zālē valdītu 

liels emocionāls spriegums. Bet, ja man jautātu, kāds bija šī 

koncerta vadmotīvs, tad bez šaubīšanās teiktu: „Vīri dziedāja 

par savu tēvu zemi un savai tēvu zemei”. Un šajā mūsu tautas 

atmodas laikā tas sevišķi iepriecināja. 

Patīkami, ka „Ziedonis” turpināja sadarbību ar Lim-

bažu zēnu kori – gan, ļaudams puišeļiem pārbaudīt savu 

prasmi tik atbildīgā koncertā, gan, sakļaudamies ar viņiem 

kopējā dziesmā. Slavējami, ka kolektīvs sadarbojas ar profe-

sionāliem māksliniekiem. Šoreiz tas bija Nacionālās operas 

solists Juris Rijkuris. (..) 

Ar lielu rūpību kolektīvs bija iekārtojis izstādi, kas 

stāsta par kora vēsturi no pašām pirmajām tā dibināšanas die-

nām. 
 

* 29. aprīlī Pionieru namā ar piecām dziesmām kupli-

nām patērētāju biedrības sieviešu kora “Kalme” piecu gadu 

jubileju. 

Ir sācies latviešu tautas atmodas laiks. To spilgti ap-

liecināja arī rajona dziesmu un deju svētki 21. maijā Sa-

lacgrīvā. Un tieši kora “Ziedonis” vīriem tajā bija uzticēts 

cauri lielajai Zvejnieku parka estrādei iznest sarkanbaltsarka-

no karogu un to svinīgi pacelt augstajā karoga mastā.   
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     . Latvijas sarkanbaltsarkano karogu Salacgrīvas Zvej-

nieku parka estrādē nes Limbažu Lauktehnikas vīru kora 

“Ziedonis” dalībnieki 

Jānis Kalācis, Uldis In-

driksons, Harijs Eze-

riņš, Valters Piebalgs, 

Jānis Stjadis un Imants 

Šteinbergs. Viņiem 

asistē Limbažu patērē-

tāju biedrības sieviešu 

kora “Kalme” dziedātā-

jas. 

 

- Rajona vēsturē neredzēti kuplu dziedātāju saimi pul-

cēja Dziesmu diena, kad Salacgrīvas estrādē sanāca visi ko-

lektīvi, brīvu vietu tajā vairs saskatīt nevarēja. Jā, šie svētki 

rajona vēsturē ieies ar daudziem – “pirmoreiz”. Pirmoreiz pēc 

gariem gadiem atkal svētku gājienā pār dziedātāju galvām 

lepni plīvoja sarkanbaltsarkanie karogi, ņirbēja auseklīši. Šīs 

tautas dvēseles saviļņojošās krāsas svētku dalībnieki svinīgi 

pacēla augstajā karoga mastā Zvejnieku parkā. Un pirmoreiz 

šeit, jūrmalas priedājā, spārnos pacēlās lūgsna Dievs, svētī 

Latviju!, kam droši vien būs lemts kļūt par mūsu republikas 

Himnu. 
 ( Īrisa Daiņa “Progress” 1989. gada 27. maijs). 
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Uzrunu svētkos teica vīru kora “Ziedonis” baritons, tā 

laika partijas rajona komitejas pirmais sekretārs Ernests 

Tauriņš. Nedaudz no viņa teiktā: 
 

- Gaismas pils skaņas un vārdi skanējuši mums ausīs 

ilgus gadu desmitus – ar sirds jutoņu sapratām, ka latviešu 

tautai šī pils ir jādabū augšā no tiem dziļumiem, kur tā no-

grimusi un tikusi nogremdēta. Pils pamazām ceļas, un mēs to 

palīdzam celt. Tā ir smaga cīņa, kur vajadzīga drosme un īsta 

mīlestība (..) Un tie, kas dzied, ar savu dziesmu ir mūžam go-

dā cēluši Latviju. Šodien šeit, Salacgrīvā, mēs godā ceļam 

sava novadnieka Baumaņu Kārļa lūgšanu – tautas lūgšanu. 

Lai tā mūs attīra no visa pelēkā un ļaunā, lai prieks ielīst mū-

su sirdīs. Lai šie svētki paliek mums sirdīs kā atmodas svētki. 

Paldies, ka atnācāt! Mēs dziedāsim, lai jums būtu labi, lai 

dvēsele veldzējas dziesmas skaņās. Vēl labāk būs, ja dziedā-

siet līdzi – mēs kopā būsim viens veselums, un tādiem mums 

ir jābūt. Jābūt šodien, rīt, parīt, visu mūžu un vēl vairāk. Lai 

līgo lepna dziesma! Ar to mēs spodrinām pērli dārgāko – 

Latviju. 
 

Zvejnieku parkā izskan daudzas skanīgas dziesmas. 

P.Barisona Latvijā, J.Mediņa Tev mūžam dzīvot, Latvija. Mēs 

dziedam J.Vītola Atmaksas diena, kopā ar zēnu kori – Himna 

dabai, kopā ar “Kalmi” – Meita sēde kuražās, kopā ar jaukto 

kori – R.Paula Latviešu jūrniekiem, J.Kalniņa Dziesma brīvai 

Latvijai, I.Kalniņa Lūgšana, arī Lokaties mežu gali, Nevis 

slinkojot un pūstot. 

 
* 11. jūnijs. Dikļu dziedāšanas svētku 125 gadu at-

cere. Pāris stundas Neikena kalniņā sadziedamies ar pārējiem 

koriem. Koncertam labs apskaņojums. 

* 14. jūnijs. Kultūras namā piemiņas brīdis deportē-

tajiem Latvijas iedzīvotājiem. Labi nodziedam piecas dzies-

mas. 
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* 17. un 18. jūnijs. Zonālie Dziesmu svētki Valkā, 

kurā piedalās arī mūsu rajona kori. Esam 55 vīri. Skatē izvil-

kto Mūžam zili un izvēlēto Mūžu mūžos būs dziesma nodzie-

dam augstā līmenī un saņemam līdz šim kora vēsturē augstā-

ko atzīmi 23,5 balles. Vakarā un no rīta visu koru mēģināju-

mi Gaujmalā. Nakti guļam Lauktehnikā. Garš un nogurdinošs 

gājiens. Koncertā dziedot Lai līgo lepna dziesma!, visi piece-

ļas kājās. Arī A.Gorbunovs dzied līdzi. Mūsu rajons izcīna 

trīs pirmās vietas: jauktais koris “Skulte”, Limbažu jauniešu 

koris “Akcents” un mūsu “Ziedonis”. 

* No 23. līdz 27. jūnijam mūspusē viesojas Tautas ko-

ris “Balāde” no Kotovskas rajona Moldāvijā. Visu uzņem-

šanas smagumu iznes Derums un Ludiņš. Līgo vakaru ar daļu 

no kora pavadām Ķurmragā. Kopējais koncerts notiek 25. 

jūnija vakarā Limbažu kultūras namā. 

* 15. jūlijs. Medicīnas darbinieku dziesmu svētki 

Aizputē. No vīru koriem ielūgti Valmieras “Imanta” un Lim-

bažu “Ziedonis”. Kaut arī mēģinājuma laikā pamatīgi uzlija, 

gājiens un paši svētki bija skaisti. Pēdējā dziesma un deja 

Kurzemē – spēlē, dzied un dejo visi kolektīvi prožektoru 

gaismā un raķešu ugunīs – grandiozi. Noslēgumā divas reizes 

dziedam Dievs, svētī Latviju! Bijām 22 vīri. Tiem, kas pieda-

lījās – skaistas atmiņas, tiem, kas nepiedalījās – nekādas.   
 

Viesos Moldāvijā 
 

Savās īstajās desmit gadu jubilejas dienās mūsu vīru 

koris no 1989. gada 29. septembra līdz 3. oktobrim dodas 

koncertceļojumā uz Moldāviju. Piecdesmit lidmašīnas biļe-

tes apmaksā rajona izpildkomiteja. 

 Sarunā ar žurnālisti Īrisu Daiņu atmiņās par koncert-

ceļojumu dalījās kora dziedātājs Valters Piebalgs: 
 

- Jāņos pie mums Limbažos, viesojās Kotovskas mū-

zikas internātskolas kora kapela „Balāde”. Viņiem še ļoti pa-

tika, sadraudzējāmies un saņēmām uzaicinājumu doties pret-

vizītē. (..) Pirmais koncerts notika moldāvu ciemata Negro 
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kultūras namā. Mūsu repertuārs pamatā bija veidots no latvie-

šu tautas dziesmām. Ciemakukulim bijām iemācījušies arī 

vienu moldāvu tautas dziesmu oriģinālvalodā. (..)  
 

       
Koris kopā ar mājiniekiem Moldāvijā 

 

 
 

"Ziedonis" dzied pie Moldāvijas Zinātņu akadēmijas 
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Vīru kori “Ziedonis” un moldāvu patriotus diriģē Ēriks Derums 

 

Par to, kā mūs uzņēma un saprata, liecina jaukais pār-

steigums pēc koncerta. Kad iznācām ārā no kultūras nama, 

mūs sagaidīja iedzīvotāji, spēlēja nacionālo instrumentu or-

ķestris un sanāca pamatīga sadancošanās. Nākamajā dienā 

devāmies uz Kišiņevu, kur notika pilsētas dienas. Uz Zinātņu 

akadēmijas kāpnēm mums bija lielā sadziedāšanās, kopīgs 

koncerts notika arī filharmonijas parkā. Publika bija ļoti at-

saucīga. Moldāviem ļoti patika, ka mēs visur gājām zem sava 

sarkanbaltsarkanā karoga. Aizkustinošs pārdzīvojums bija, 

kad visi kopā devāmies uz moldāviem svētu vietu – Stefana 

Lielā pieminekli.  Šai laukumā moldāviem notiek tautas saie-

ti, te atkal šādās reizēs plīvo nacionālie karogi. Te arī sapra-

tām, ka uz mums, latviešiem, un Baltiju kopumā moldāvi 

raugās ar dziļu cieņu, uzskata mūs par ceļa rādītājiem. Un tas 

izpaudās viņu attieksmē: mūs sagaidīja ar aplausiem, uzmun-

drinošiem saucieniem, pūlis pašķīrās un izveidoja it kā goda 

sardzi. Pie Stefana Lielā pieminekļa dziedājām Lai līgo lepna 

dziesma un moldāvu tautasdziesmu. Varat iedomāties, cik 

diži tas izklausījās, kad viss laukums dziedāja ar mums kopā. 

Dziesmas laikā sāka līt, bet mēs nesamirkām, jo klausītāji 

mūs aizsargāja ar saviem lietussargiem. Un kur vēl ziedi, no-

zīmes, karodziņi, ar ko mūs apdāvināja. Tad braucām uz Ko-

tovsku, kur mums bija kopīgs koncerts ar „Balādi”. (..) 
  („Ar latvju dziesmu – Moldāvijā”. Progress 5.11.1989.) 
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Vēl te jāpiemin, ka katru vakaru moldāvu kora pār-

stāvji mums degustācijai piegādāja viņu ražoto vīnu. Piegā-

des trauki kaut kā pazīstami – tepat Valmierā ražotās zaļās 

benzīna kannas. Izrādās, ka tās labi noder arī vīna uzglabāša-

nai un viesu pacienāšanai. Atmiņā palikuši arī lipīgie dubļi. 

Pēc lietus tie pielīp pie kājām un, katrā mājā ieejot, ir iespēja 

apavus nomazgāt. Mūsu apgūtās moldāvu dziesmas koncertos 

jāatkārto.  

Pēc Moldovas valsts neatkarības iegūšanas 1991. ga-

dā Kotovska atguva savu vēsturisko nosaukumu – Hinčešti 

(Hîncești). 
 

Un atkal pārlapojam “Ziedoņa” hroniku: 
 

* 1989. gada 5. novembris. Labdarības koncerts 

Viļķenes baznīcā tās remontam. Baznīca pilna ļaužu, mācītā-

ja Vaira Bitēna pateicas par mūsu dziedājumu ar aizlūgumu. 

Saziedoti 595 rubļi. 

* 10. novembris. Koncerts Stradiņa slimnīcā. Kaut 

kāds neizsakāms pacēlums ir dziedāt slimiem cilvēkiem un 

sajust, ka mūsu dziedājums viņiem patīk un palīdz. 

* 18. novembris. Rīgā Daugavmalā sabraucam no 

visas Latvijas, lai atzīmētu valsts 71 gada jubileju. Sarkan-

baltsarkano karogu jūra. Esam bijuši vairāk nekā 500 tūksto-

ši. Nosūtām atklātas vēstules ASV prezidentam Bušam un 

mūsu Gorbačovam. Lūk tā! 

* 25. novembris. Dziedam Limbažu kultūras namā 

Latvijas Tautas frontes rajona konferences atklāšanā četr-

as dziesmas: Dievs, svētī Latviju, Pie tēvu zemes, Lūgšana, 

Nevis slinkojot un pūstot. Kopā ar mums arī MRS vīru an-

samblis. 
 

* 1990. gada 9. janvārī mēģinājuma laikā kora 

Jaunā gada eglīte. Skatāmies diapozitīvus, dalāmies atmiņās 

un piedzīvojumos. Ēriks Derums stāsta par redzēto Vācijā, 

Dānijā un Zviedrijā, savukārt Andrejs Putniņš – par braucie-

nu uz Ēģipti. 
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19. janvāris. Koncerts Valmierā, Sīmaņa baznīcā 

kopā ar sieviešu kori “Jumara”. Dziedam no baznīcas balko-

na, un savu koncerta daļu izpildām ar lielu iejūtību un sirsnī-

bu, ne mirkli neļaujoties atslābumam. Pēc koncerta dzirdam 

ļoti labas atsauksmes. Teicams pasākums. 

* 11. februāris. Dziedam Salacgrīvas baznīcā pirms 

dievkalpojuma. Izpildām klasiku un dažas dziesmas no 

Dziesmu svētku repertuāra. Baznīcā ļoti auksts, dziedot re-

dzam savu dvašu. Esam 42 vīri. Mācītāja lomā jaunais Dimi-

ters, un, ja jau viņš patika mums, tad tantēm – ļoti, ļoti. 

* 23. marts. Skolēnu jaunrades namā draudzības kon-

certs kopā ar Stradiņa slimnīcas kori. Viņas 35, mēs 47. 

Abi kori dzied ļoti labi, J.Augustinovičs mūsu kori uzliela. 

* 1. aprīlis. Rajona kultūras namā koru skate. Žūrijā 

I.Kokars, P.Kvelde, J.Erenštreits, J.Zirnis u.c. Mēs esam 55 

vīri. Un nodziedam tīri apmierinoši, lai tiktu uz  

pusfinālu Rīgā.   

* 8. aprīlis. Rīgā, Zaķusalā dziedam televīzijas ierak-

stu. Esam 50 vīri. Pārāk daudz mēģinām, tādēļ arī ierakstā 

pietrūkst dukas. Ierakstām Bij’ man vienas rozes dēļ, Div’ 

Tā mēs izskatījāmies televīzijas studijā 



140 

 

dzelteni kumeliņi, Pie tēvu zemes dārgās, Mūžu mūžos būs 

dziesma. Katrai dziesmai trīs ieraksti. 

* Pirmajās Lieldienās 15. aprīlī Pociema kultūras 

namā labdarības koncerts baznīcas remontam. Piedalās arī 

sieviešu ansamblis un skolēnu koris. Koncerts bija ļoti sirsnī-

bas pilns un noteikti aizgāja līdz klausītāju sirdīm. Derums 

labi spēlēja klavieres. Bijām ap trīsdesmit. Vīri citu uzstāša-

nās laikā pārāk aizraujas ar runāšanu… 

* 20. aprīlis. Koncerts Dobelē kopā ar zemgalietēm -

vietējā patērētāju biedrības sieviešu kora dāmām. Esam 31 

vīrs. Dziedam tautasdziesmas, kas patīk klausītājiem. Laba 

otrā daļa. Kaut ceļš patāls, brauciens turp un atpakaļ laimīgs 

un nemaz tik tāls neizliekas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 3. maijā talka Melngaiļa muzejā. Skaldām malku un 

veicam citus darbus. Pirmo kociņu “Melngaiļu” jaunajā 

parkā stāda Aivars Bunķis un Juris Bebrišs 
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  Gaidot XX Vispārējos latviešu Dziesmu svētkus 
 

Gaidot XX Vispārējos latviešu dziesmu svētkus, laik-

raksts “Progress” publicējis rakstu “Dziesmai jābūt sirds-

lietai par vīru kori “Ziedonis”. 

“(..) Izrādās, “Ziedonī” praktiski nav tādu dziedātāju, 

kas jau agrāk nebūtu ar to nodarbojušies, ir vīri, kas agrāk 

dziedājuši Tautas koros “Beverīna” un “Auseklis”, tie, kas 

mācījušies Lauksaimniecības akadēmijā, - “Ozolā”, bet Bru-

no Kesbergs – pat pie Imanta Kokara “Dziedonī”. Un varbūt 

tieši šī dziedāšanas pieredze ļāvusi “Ziedonim” tik ātri izvir-

zīties republikas vīru koru priekšpulkā, būt panākumus ska-

tēs. Bet sākumā ne jau viss gludi gājis. Bija brīdis, kad koris 

draudējis izjukt. Ja tas nenotika, tad par to vispirms pateicība 

pienākoties Uldim Sisenim, kurš “lietu” ņēmis savās rokās un 

īsā laikā dziedāšanai samobilizējis lielu pulku vīru. Bet paš-

laik kora veterāni nobažījušies, ka daļa koristu neregulāri 

apmeklē mēģinājumus, kas gaidāmajā skatē var sagādāt nepa-

tīkamu pārsteigumu. Lai gan – kā teica Bruno Kesbergs – pa 

šiem gadiem ir uzkrāta rutīna un atbildīgos momentos dziedā-

tāji spēj labi mobilizēties, tomēr bez nopietna darba panāku-

mus gaidīt nevar. 

Uzdevu trim koristiem dažus trafaretus jautājumus, 

proti, ko viņiem katram devis “Ziedonis”, kāpēc priekšroka 

dota tieši vīru korim un kurš notikums “Ziedoņa” vēsturē vis-

spilgtāk palicis atmiņā.  
 

Imants Kalnieris (jaunībā dziedājis skolas korī, tad 

bijis ilgāks pārrāvums. Uz vīru kori pierunājis atnākt Juris 

Bebrišs. “Ziedonī” kopš pirmā mēģinājuma): - Koris man 

dod milzīgi daudz. Visu laiku taču esmu mūzikā. Mums ir 

lielisks kolektīvs, kas pats par sevi jau daudz dod. (..) Pats 

spilgtākais notikums, manuprāt, bija pirmā skate Cēsīs, kad 

mēs – jauni un nepieredzējuši – “nodziedājām” Cēsu vīrus. 

Arī tagad mēs nedrīkstam sevi apkaunot. 
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Vilis Kreišmanis (dziedājis Limbažu jauktajā korī, 

pēc tam “Limbažu filca” vīru korī Otto Amoliņa vadībā): - 

Dziesma ir jāmīl. Tie, kas korī ar varu ievilkti, drīz vien to 

pamet. Dziedāšanai jābūt sirdslietai, tad tā lieta iet. Bet no 

līdzšinējā man arī visspilgtāk prātā skate Cēsīs un pēc tam – 

Rīgā. Bet šīgada svētkiem noteikti jābūt lieliskiem. 
 

Bruno Kesbergs (kā Rīgas 24. pamatskolas kora da-

lībnieks bērnībā piedalījies Rīgas radiofona bērnurītos, savu-

kārt kara laikā Ķīlē dziedājis vīru dubultkvartetā, vēlāk Rīgas 

cinkogrāfijas dubultkvartetā, Tautas vīru korī “Dziedonis”, 

Limbažu MRS vīru ansamblī): - Arī mēģinājumi mums no-

zīmē ļoti daudz, tāpēc cenšamies arvien tiem saposties: no-

mazgāties, uzvilkt tīrus kreklus. Esmu dziedājis dažādos ko-

lektīvos, tomēr sirdslieta ir vīru koris. Bet par vislielāko noti-

kumu uzskatu dziesmu karu pirms svētkiem un iespēju dzie-

dāt lielajā kopkorī. Neatkārtojamas ir izjūtas, kad tu soļo 

Dziesmu svētku gājienā un visa Rīga iznākusi tevi sveikt. Ie-

priekšējos svētkos bija liels gandarījums, ka daudzi rīdzinieki 

“Ziedoņa” karogu atzina par pašu skaistāko, tam skanēja “ur-

rā!”.. 
 ( Īrisa Daiņa “Progress”1990. gada 24. maijā). 

 
* 3. jūnijā rajona dziesmu un deju svētki notiek Sa-

lacgrīvā. Tā ir Vasarsvētku diena, tādēļ vīru koris “Ziedonis” 

un Limbažu jauniešu koris palīdzēja veidot svētku noskaņu 

arī Lielsalacas draudzes baznīcā, savukārt vakarā – svētku 

koncertā “Ģērbies, saule, sudrabota” Zvejnieku parkā - ie-

skandinām saulainu un auglīgu vasaru. 

* 10. jūnijs. Rīgā, LVU Lielajā aulā koru pusfināls. 

Esam 62 vīri! Izlozējam sliktāko iespējamo dziesmu Ziemas 

dziedonis, kuru igauņu žūrijas pārstāvis novērtē ar atzīmi 17 

no 25. Jau kuru reizi dziedam Mūžu mūžos būs dziesma.  

No 16 koriem ieņemam 8. vietu. Ko sēsi, to pļausi jeb Kas 

nestrādā, tam nebūs ēst – trāpīgas latviešu parunas.  
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Mājās braucot, iegriežamies mežiņā un iztukšojam 50 litru 

alus muciņu, jūtamies labi, jo rezultātu vēl nezinām. 
 

 
 

“Ziedoņa” 62 dziedātāji un diriģents Ēriks Derums  

LU Lielajā aulā 1990. gada koru skates pusfinālā 

 

* 1990. gadā no 2. līdz 8. jūlijam XX Vispārējie lat-

viešu Dziesmu svētki Rīgā. Sabraukuši latviešu kori no čet-

riem kontinentiem. Apmetamies Purvciemā, Rīgas 24. vidus-

skolā (krievu). Sākums jautrs – alus muca izsit spundi, un 

spainīši trīs iztek uz parketa grīdas. Ko tur vairs sasmelsi, bet 

grīda beigta. Kopā ar sieviešu kori dzīvojam aktu zālē. Rū-

mes pietika, prusakus un peles pārdzīvojām, arī krievu skolē-

nu šaudīšanos pa logu stikliem. Smags mēģinājumu grafiks 

un pieci koncerti trīs dienās. 
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1990. gada Dziesmu svētki bija un droši vien arī paliks kā lielākie 

latviešu tautas sadziedāšanās svētki,  

kuros piedalījās 20.399 dziedātāji 

Foto Valdis Semjonovs 

 

 Dabīgi, ka ar koristu balsīm neviens virsdiriģents ne-

rēķinās, un katrs spiež no mums visu ārā jau mēģinājumos, 

kur nu vēl koncertos. Ceturtdienas vakarā koncerts “Likteņ-

dziesma” ar sešām vīru kora dziesmām Mūžam zili, Atmaksas 

diena, Šurp, brāļi, Vakarjunda, Es karā aiziedams, Latvieša 

ticība un daudzām kopdziesmām. 

 

Piektdienas un sestdienas vakarā “Tautasdziesma” ar 

sešām citām vīru dziesmām (Bij’ man vienas rozes dēļ, Div’ 

dzelteni kumeliņi, Es karā aiziedams, Kur tu iesi, jauns puisī-

ti, Strauja upe, Liela pulka ģeņģu jāja) un dubultkora dzies-

mām (Lokaties mežu gali, Mazs bij’ tēva novadiņš, Meita sē-

de kuražās, Nebrauc tik dikti).  
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Svētdienas 

priekšpusdienā un vakarā 

– koncerts “Dzīvības 

dziesma” (Mūžam zili, 

Pie tēvu zemes dārgās, 

Mana tēvija, Vakarjunda, 

Ziemas dziedonis, No 

zvejnieku soļiem, Mūžu 

mūžos būs dziesma, Liela 

pulka ģeņģu jāja). Izska-

ņā Dievs, svētī Latviju ar 

neiedomājami garu klu-

suma pauzi beigās. Vare-

ni! Liels gandarījums, ka 

nevajadzēja dziedāt sve-

šas dziesmas.  

Ja koncerti bija 

pieci, tad gājiens – tikai 

viens. Liekas, ka latviešu tauta, ilgus gadus neizjutusi brīvī-

bu, kā arī, savu prieku un pacilātību rādot, mums gavilēja, 

sumināja un raudāja. Gājienā esam visi!  

 
"Ziedonis" dziesmu svētkos Rīgā 
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* Līdz gada beigām vēl uzdziedam Ausekļa 140 gadu 

jubilejas piemiņas brīdī Alojas “Sīpolos”, valsts svētku kon-

certā 18. novembrī Limbažos, savukārt decembrī – Naukšē-

nos kopā ar Cēsu un Valmieras vīru koriem un Tiegažos – 

kopā ar Valmieras “Jumaru”. 

* Pirms Ziemassvētkiem notiek Limbažu pašdarb-

nieku tikšanās pie svētku eglītes. Tā aizsākas ar svecīšu ie-

degšanu pie kultūras nama zaļojošajā eglē, ar kolektīvu sav-

starpējiem apsveikumiem un dažādām jautrībām. Tika atklāti 

pirms svētkiem notikušās aptaujas rezultāti. Par populārāko 

pašdarbības kolektīvu kļuvis TDA “Katvari”, otro vietu iz-

pelnījusies TLMS “Dzilna”, bet trešo – vīru koris “Ziedonis”. 

 

* 1991. gada 13. janvāris. Koris piedalās lielajā 

tautas manifestācijā Daugavmalā. Virs galvām armijas heli-

kopteri. Sākas barikāžu laiks. 

 

  
"Ziedonis" kopā ar vēl dažiem vīru koriem atrodas 

manifestācijas pašā sirdī - blakus valsts vadītājiem 

  

* 16. janvāris. Teju visu nakti dziedam Rīgā barikā-

žu dažādās vietās. Esam vesels autobuss. Ir kaut kas cēls un 

vienojošs, ka varam ziedot visu nakti. Mājās esam sešos no 

rīta. Nākamajā naktī mūsu dziedāto Rīga ira skaita pilsēt’ 

rāda televīzijā, vēlāk to skatām dokumentālajā filmā “Es 

rakstu tavu vārdu”. 
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Un atkal pašdarbnieku ikdiena 
 

* 9. februāris. Kultūras namā mūsu ilggadējam koris-

tam, otrā tenora vecākajam un kora karoga nesējam Dainim 

Pūpolam kāzas. Dziedam Tā ir īsta meitiņa un Ilgu mūžu. 

Arī kāzu viesi dzied vairākas dziesmas, mēs dziedam līdz, tā 

sanāk muzikālākās kāzas, kurās līdz šim lemts piedalīties. 

* 15. februāris. Koncerts Rīgā P.Stradiņa slimnīcas 

zālē. Esam pietiekošā skaitā un Imanta Saksa dziesmas izpil-

dām pacilātā noskaņojumā. Publika mūs uzņem ļoti sirsnīgi, 

vairākiem klausītājiem pat asaras acīs. Otrajā daļā vakars ar 

bagātīgu cienastu. Vīri dūšīgi dejo un mājās esam agri un bez 

starpgadījumiem – sešos no rīta. 

3. maijs. Draudzības koncerts Ainažu kultūras namā 

kopā ar Dobeles sieviešu kori. Viņas dzied garīgas dziesmas, 

dažas pat latīņu valodā, kas laikam ne visai patīk klausītā-

jiem. Toties mūsu patriotiskās dziesmas viņiem īsti pa prā-

tam.  
 

* 9. 

jūnijs. Limba-

žu parka es-

trādē rajona 

pašdarbnie-

ku uzvedums 

„Skroder-

dienas Lim-

bažos”. Patī-

kamas pār-

maiņas uzvedumā, salīdzinot ar tradicionāliem vienveidīgiem 

iepriekšējo gadu dziesmu svētkiem, kaut arī mākslinieciskais 

līmenis viduvējs. Jaukais laiks atvedis daudz skatītāju, kuri ar 

priecīgiem aplausiem uzņem priekšnesumus. Mēs dziedam 

Pieci gadi kalpiņš biju un Apsedloju melnu kuili. Esam 32 

vīri. No rīta skatē dziedam Lai līgo lepna dziesma, Balta roze 

manā dārzā zied un Cēsu vada dziesma. Nodziedam tīri labi. 
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16. jūnijā Rēzeknē notiek Trešie republikas medicī-

nas darbinieku dziesmu svētki, kuros aicināts piedalīties arī 

vīru koris “Ziedonis”. Kopā ar Valmieras “Imantu” dziedam 

Mūžam zili, Pie tēvu zemes dārgās, Lūk, roze zied, Mūžu mū-

žos būs dziesma. 

* 6. decembris. Cēsu sanatorijas meža skolā sadzie-

damies ar Cēsu sadzīves pakalpojumu kombināta kori 

“Wenden”, ko arī vada Ēriks Derums. Mūsu korim vēl ne-

dzirdēti aplausi, jo klausītājos ap 150 bērnu, kuriem patīk 

mūsu dziesmas, jo sevišķi Imanta Saksa apdares. 

* 20. decembris. Koncerts Limbažu medicīnas dar-

biniekiem mežrūpnieku zālē. Pēc klausītāju vērtējuma – ļoti 

paticis. Noslēgumā dziedam – Klusa nakts. Klausītāji tur ro-

kās sveces, muzikants uz ērģelēm piespēlē akordus un kopā 

sanāk kolosāli! Otrā daļā bagātīgs galds, laba mūzika, dejas, 

rotaļas. Vakars izdevies brīnišķīgi jauks. Liels nopelns te arī 

mūsu slimnīcas galvenajam ārstam un vīru kora tenoram Jā-

nim Kalācim. 
 

* 1992. gada 31. janvāris. Koncerts Viļķenes kul-

tūras namā kopā ar sieviešu kori “Kalme” un Viļķenes jauk-

to kori. Mēs esam 30, diriģē Ēriks Derums. Noslēgumā kopā 

dziedam Lokaties mežu gali un Lai līgo lepna dziesma. 

* 27. martā Umurgā sadziedamies ar Cēsu “Wenden” 

un Umurgas kori, savukārt 3. aprīlī dodamies uz Zvejniek-

ciemu, lai dziedātu kopā ar Jelgavas Tautas kori “Zemgale” 

un Skultes kori. Publikai patika mūsu dziedātā Baltā roze, 

kurai līdzi sit plaukstas. Telpas ļoti aukstas, jūtamies nemājī-

gi. 

* 11. aprīlis. Limbažu kultūras namā Vidzemes sie-

viešu un vīru koru skate. Esam 40 un savas dziesmas izpil-

dām pārliecinoši. 

* 22. maijs. Esam Rīgā, Stradiņa slimnīcas zālē. Šo-

reiz dziedam vieni paši, jo Stradiņu korim nav diriģenta. To-

ties mēs 22 vīru sastāvā nodziedam spīdoši. Cikos bijām mā-

jās – neatceros. 
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* 7. jūnijs. Limbažu estrādē norisinās rajona Dzies-

mu un deju svētki. Mēs uzstājamies kopā ar sieviešu kori 

“Kalme”. Dziedam dubultkora dziesmas: Ja es būtu to zinā-

jis, Ai, daiļas meitas, Lokaties, mežu gali, Tik dēļ jums, daiļās 

dāmas (solisti Silvija Krampe un Aivars Bunķis). Esam savos 

spilgti dzeltenajos kreklos, kas labi izceļas uz zaļo koku fona. 

* 13. jūnijs. Ogres estrādē Latvijas sieviešu un vīru 

koru sadziedāšanās “Sader liepa ar ozolu”. Izbraucam sešos 

no rīta (26) un Ogrē esam laikā. Ļoti karsta diena un divi grū-

ti mēģinājumi. Pirms koncerta nolīst ražens lietutiņš, tāpēc 

koncertā labi skan Pie Baltijas jūras, Daugavas zvejnieku 

dziesma, Lāčplēšu dziesma, Mirdzi kā zvaigzne, Mežezers, 

Aijā, Es karā aiziedams, Daugaviņa puto balti, Vairogi un 

vairākas dubultkoru dziesmas. Koncerts vāji apmeklēts. 

* 17. jūlijs. Limbažu kapos bēres kora goda prezi-

dentam Uldim Sisenim, kuš mira pēkšņā nāvē 10. jūlijā. Bi-

ja kora patriots, liels organizators un, pateicoties Uldim, koris 

neizjuka un pastāv vēl šodien. Mēs visi viņu pieminēsim gai-

šām, labām domām. Esam 30 un dziedam klasiku. Bērinieki 

pēc tam teica – esam skaisti dziedājuši, droši arī Uldim patik-

tu… 
 

Pirms jaunās sezonas laikrakstā “Auseklis” lasām ko-

ra hronista Bruno Kesberga rakstu: 

“Savu nosaukumu – “Ziedonis” – Lauktehnikas vīru 

koris savulaik izvēlējās ne tikai tāpēc, ka tas atgādina par at-

modu dabā, bet vairāk tāpēc, ka korī sapulcējušies cilvēki, 

kuru aicinājums, pat sūtība ir sniegt ļaudīm veldzi, veicināt 

tautas garīgo izaugsmi un vienotību. 

Nu koris sava diriģenta Ērika Deruma vadībā uzsāk 

savu trīspadsmito sezonu, joprojām ar kolektīvu kopā būs arī 

kormeistars Aivars Bunķis un koncertmeistare Lauma Gaile. 

Pa šiem 13 gadiem ir daudz padarīts, esam ar koncertiem 

ciemojušies Igaunijā, Lietuvā, Moldāvijā, aptuveni trīsdesmit 

vietās tepat Latvijā. Esam piedalījušies divos lielajos Dzies-

mu svētkos. Ir dziedāts baznīcās un, pieminekļus atklājot, uz 
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barikādēm un televīzijā. Diemžēl arī, pavadot pēdējā gaitā 

piecus mūsu kora dalībniekus, kuri dziesmai bija uzticīgi līdz 

galam. 

Pēc iepriekšējiem Dziesmu svētkiem Rīgā daļa vīru, 

sajutuši zināmu nogurumu, no kora izstājās. Ceram, ka tagad 

viņi ir atpūtušies un zina, ka līdz pirmajiem lielajiem Dzies-

mu svētkiem atkal brīvību ieguvušajā Latvijā vairs tikai divas 

sezonas, tādēļ atgriezīsies kolektīvā. To solījis arī Uldis Sise-

nis – viens no mūsu kora dibinātājiem. 

Brīvā Latvijas pēdējais prezidents Dr. Kārlis Ulmanis 

teica: “Katrs savā darbā, visi valsts darbā”. Tad nu Limbažu 

jaunieši un vīri – tie kuriem tīk dziedāt, nāciet uz “Ziedoni”, 

lai lielajā Dziesmu svētku gājienā arī jūsu soļi dimdinātu Rī-

gu, un mātes, līgavas un sievas ar lepnumu varētu teikt: “Ma-

nējais arī dzied!” (..) 
(Bruno Kesbergs. Atkal skanēs vīru dziesmas. “Auseklis” 26.10.1992.) 

 

* 19. decembris. Limbažu kultūras namā draudzības 

koncerts ar Stradiņa slimnīcas kori.  Diriģente Vizma Mak-

siņa no Kanādas diriģē 3 dziesmas. Ar degsmi! Kopdziesmas 

Pērkons veda vedekliņu, Lokaties mežu gali un Klusa nakts. 

Klausītāji pēdējo dziesmu neaplaudē un arī prom neiet. Lai-

kam aizgāja līdz sirdij. 

* 24. decembris. Pēdējā gaitā izvadām kora basu El-

māru Cirsi. Esam kuplā skaitā. Elmārs bija disciplinēts ko-

rists un labs kora biedrs. 

  

* 1993. gada 31. janvāris. Limbažu kultūras namā 

pilsētas 770 gadu jubilejas ieskaņu koncerts. Piedalās kori 

un deju kolektīvi. Mūsu koris, papildināts ar MRS vīru an-

sambli, dzied vispārliecinošāk no četriem koriem. Esam 35 

vīri un Ē.Derums. 

* 19. februārī Limbažu kultūras namā dziedam sievie-

šu kora “Kalme” 10 gadu jubilejas koncertā, savukārt 5. 

martā viesojamies Valkā, lai dziedātu kopā ar Smiltenes un 

Valkas jauktajiem koriem. Esam tikai 22, bet savu daļu no-
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dziedam pat labi. Mājās bijām ap 4-iem, jo ļoti slidens ceļš, it 

sevišķi posmā Valmiera – Limbaži. 

* 20. marts. Dziedam Limbažos, Baznīcas dārzā, pēc 

tam kādreizējā Saviesīgās biedrības namā par godu Latviešu 

leģiona 50 gadu dibināšanas atcerei. Esam kuplā skaitā, ar 

mums arī MRS vīru ansamblis. Vecajā namā brīnišķīga akus-

tika un savā mazajā koncertā dziedam 1. un 2. pasaules kara 

karavīru dziesmas. 

* 24. aprīlis. Limbažu kultūras nama skate Dziesmu 

svētkiem. Par cik esam dūšīgi mācījāmies visu ziemu, skati 

sagaidām droši. Ar mums arī MRS ansambļa vīri. Kopā esam 

50. Izlozējam Dievs, dod mūsu tēvu zemei un Mežezers. Žūri-

jā I.Kokars, P.Kvelde, J.Bērziņš, J.Erenštreits. Lauma un 

Erenštreits par mūsu dziedājumu atsaucas ļoti labi, ko gan vēl 

vairāk gribēt. Pēcāk J.Erenštreits mūs eksaminē un pieslīpē 

Pie Baltijas jūras, iznāk tīri labi.  

* 21. maijā Cēsu meža skolā draudzības koncerts ar 

Cēsu jaukto kori “Wenden”. Savācamies 25 vīri, Susejs sagā-

dā autobusu. Meža skolas bērni piepilda visu zāli un uzņem 

katru dziesmu ar vētrainiem aplausiem. Akustika brīnišķīga, 

un koncerts labā līmenī.  

* 12. jūnijs. Vidzemes zonas koru skate Gulbenes 

kultūras namā. Žūrijā A.Derkēvica, O.Grāvītis u.c. Esam 42 

vīri. Izlozes dziesma – Mežezers, izvēles – Pie Baltijas jūras. 

Dziedam, cik labi protam un varam, rezultātā – 2. vieta. Tre-

šie - “Gaiziņš” un alūksnieši, pirmie – “Silvicola” un Valmie-

ras “Imanta”. Arī “Kalmei” otrā vieta. Turpinājumā esam pie 

Deruma lauku mājās Raiskuma “Dziedoņos”. Viņš tiek 

sveikts dzimšanas dienā, kā arī Lauma - ar atvasīti Lauru. 

Groziņvakars pļaviņā, burvīgs aromāts, ugunskurs, odi, 

dziesmas, dejas un labs aliņš. Pavadīta skaista, notikumiem 

bagāta diena. 
 

* 14. jūnijs. Piemiņas brīdis pie 2. vidusskolas in-

ternāta. 1941. gadā šeit saveda cilvēkus, kurus pēc tam izsū-

tīja uz Sibīriju. Runā viena cietusī sieviete, kura tai laikā bija 
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maza meitene. Dažādi kori kopā dzied skumjas dziesmas. 

Deg piemiņas ugunskurs…  
 

* 18. jūnijs. Limbažu kultūras namā svinīgs sarīko-

jums veltīts Limbažu pilsētas 770. gadskārtai. Dziedam 

Ziedonim un Limbažiem, kā arī Vairogi. Zālē daudz ļaužu, arī 

no ārzemēm. Skaista dekorācija ar Limbažu senās pils vār-

tiem. Esam 38, kopā ar “Kalmi” dziedam Dievs, dod mūsu 

tēvu zemei.  
 

* 19. jūnijs. Jaunatnes parkā rajona Dziesmu svētki 

“Mazs bij’ tēva novadiņš”. Skaists gājiens, daudz ļaužu ie-

lās. Dziedam kopā ar Vecumnieku (Stelpes) vīru kori Trim-

pulu (Kā Daugava vaida), Pie tēvu zemes dārgās un Mūžu 

mūžos būs dziesma. Esam 70 vīri, un skan tīri labi. Pēc tam 

Saviesīgās biedrības nama zālē četriem koriem kopējs vakars 

ar pulka aliņu, pīrādziņiem un dziesmām. Naktī pilsdrupās 

vareni skaists uzvedums ar uguņošanu - skats vienreizējs un 

neaizmirstams. Pilsētas centrā balle. Limbaži tā pārvērtušies 

– neticami. 
 

* 29. jūnijs. Limbažu kultūras namā sadziedāšanās 

ar Toronto vīru kori no Kanādas. Visas dziesmas diriģē 

Vizma Maksiņa, izskan ļoti labi. Maz klausītāju. 
 

* 1993. gada 30. jūnijs – 5. jūlijs. XXI Vispārējie 

latviešu Dziesmu svētki Rīgā. Izbraucot no Limbažiem, vis-

pirms aizbraucam uz kapiem, ar īsu piemiņas brīdi godināt 

Baumaņu Kārli. Viņam tiek daudz ziedu un ozollapu vītne. 

Dzīvojam 85. vidusskolas divās klasēs. Grūti mēģinājumi, 

īsas naktis, skanīgi koncerti. Esam 41 vīrs, gods un slava, ka 

bijām uz visiem mēģinājumiem, gājienā un koncertos pilnā 

sastāvā.  
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Kora basi Gunārs Gūtmanis, Valdis Legzdiņš, Imants Reinfelds,  

Andris Cepurnieks, Albīns Senkovskis, Leons Gerķis un Alberts 

Bondars Mežaparka estrādē 1993. gada Dziesmu svētkos. 

Tie bija svētki, kuros mēs estrādē stāvējām vīru kora pirmajā rindā 

 

Piektdien, 3. jūlijā dziedam Pie Baltijas jūras, Dau-

gavas zvejnieku dziesma, Mežezers, Mirdzi kā zvaigzne un 

kopā ar sieviešu koriem Mazs bij’ tēva novadiņš, Pērkons 

veda vedekliņu. Noslēguma koncertā sestdien un svētdien – 

vēl mazāk. Mājās braucam ar Zemessardzes doto ērto Ikaru-

su.  

 

* “Ziedonis” savu 15-to darba sezonu uzsāk 12. ok-

tobrī. Parasti pēc Dziesmu svētkiem vērojams dalībnieku at-

birums, taču šoreiz laikam tas mūsu korim gājis secen. No-

lemjam, ka turpmāk biedru naudu 50 sant. mēnesī maksāsim 

kora kasierim Jānim Stjadim. Priecājamies, ka korim pievie-

nojies MRS vīru ansamblis “Mežezers” teju pilnā sastāvā.  

* 17. novembrī piedalāmies svinīgā sarīkojumā 

“Saules mūžu Latvijai”, kas veltīts Latvijas Republikas 75. 

gadskārtai. Dziedam Valtera Kaminska Latvieša ticība, Iman-

ta Zemzara Vairogi un Jāņa Kalniņa Dziesma brīvai Latvijai. 

Liekas, ka trūka svinīguma – gan svētku uzrunā, gan koncer-

tā. 
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* 23. decembrī Skolēnu jaunrades namā dziedam ra-

jona medicīnas darbiniekiem gan tradicionālās vīru kora 

klasiku, gan arī piecas Ziemassvētku dziesmas, savukārt 

dziesmoto 1993. gadu noslēdzam 26. decembrī kultūras nama 

pašdarbnieku vakarā ar vairākām dziesmām. 
 

1994. gada 25. februāris. Limbažu kultūras namā 

Emiļa Melngaiļa 120 gadu atceres ieskaņu koncerts. Bez 

“Ziedoņa” piedalās arī Cēsu koris “Wenden” un pūtēju orķes-

tris “Lemisele”. Mēs esam kuplā skaitā - 34. Savas dziesmas 

nodziedam no sirds un dažas pat jāatkārto: Māte saule, Es 

jauns, jauns puika, Nodzisa vakara blāzma. Labi skan pūtēju 

orķestris - prieks klausīties. Arī dančos viņu mūzikā kājas 

cilājas. 

* 5. marts. Rīgā Ave Sol koncertzālē P.Stradiņa 

slimnīcas Tautas sieviešu korim 45 gadu jubileja, kurā pieda-

lās arī “Ziedonis”. Mēs muzicējam vidusdaļā un arī ar lielu 

atbildības sajūtu, liekas klausītājiem gāja pie sirds. Noslēgu-

mā kopdziesma Mazs bij’ tēva novadiņš un daudz ziedu jubi-

lārēm. 

Vīru koris “Ziedonis” Ave Sol koncertzālē 1994. gada 5. martā 

 

* 1994. gada 9. aprīlis. Cēsu kultūras namā skate 

koncerts E.Melngaiļa jubilejai. Žūrijā I.Kokars, O.Grāvītis 
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u.c. Piedalās 19 kori. Dziedam Laivā, Es jauns puika un 

Dziedat meitiņas. Labākajiem būs jādzied Rīgā, pagaidām 

nezinām - vai arī mums.  
* 28. maijā piedalāmies pir-

majos Emiļa Melngaiļa mūzikas 

svētkos “Birzēs i norās” Vidrižu 

pagasta Igatē, Melngaiļa muzeja pļa-

vā. Tas veltīts komponista un folklo-

ras vācēja 120 gadu jubilejai.  

Emilis Melngailis ir pierakstījis ap 

5000 latviešu tautasdziesmu, ap di-

viem simtiem no tām viņš veidojis 

apdares korim, komponējis 50 kora 

dziesmas, izdevis 10 burtnīcas ar ko-

ra dziesmām “Birzēs i norās”, bijis 

VI līdz IX Vispārējo latviešu 

Dziesmu svētku virsdiriģents. Emi-

lim Melngailim ir paliekoša loma latviešu koru attīstībā un tā 

repertuāra bagātināšanā. Slavenākā viņa dziesma laikam ir 

Jāņuvakars, kas kopš 1931. gada Dziesmu svētkos skanējusi 

16 reizes. 

Svētkos kopā pulcējušies 62 kori ar turpat diviem tūk-

stošiem dziedātāju no visas Latvijas, tai skaitā seši vīru kori. 

Svētku sākumā goda viesi (kultūras 

ministrs Jānis Dripe, maestro Haralds 

Mednis un citi) kopā ar Valmieras 

folkloras kopu “Daina” apvij Mel-

ngaiļa pieminekli ar ozollapu un zie-

du vītni. Atmiņās par komponistu un 

diriģentu Emili Melngaili dalās Jānis 

Dūmiņš. Dziedam gan atsevišķi, gan 

kopā ar sieviešu koriem. Izskan Div’ 

dzelteni kumeliņi, Es jauns, jauns 

puika, Bij’ man vienas rozes dēļ, Duj’ 

bajāri, Meita sēde kuražās, Nebrauc tik dikti, Lokaties, mežu 

gali. Virsdiriģenti ir Sigvards Kļava, Jevgeņijs Augustino-

Emilis Melngailis 

1874 - 1954 
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vičs, Roberts Zuika, Gido Kokars, Jānis Dūmiņš, Ēriks De-

rums, Māra Skride un citi. Noslēgumā lielais ugunskurs un 

ragu mūzika. 
 

   
 

Pirmie E.Melngaiļa mūzikas svētki “Birzēs i norās”. 

Virsdiriģents Roberts Zuika 

 

Leģendārais Dziesmu svētku virsdiriģents, kultūras 

darbinieks un pedagogs Roberts Zuika esot teicis: “Dziesmu 

svētki ir mūsu testaments, novēlējums neskaitāmās paaudzēs. 

Dziesmu spēks jānodod tālāk jaunatnei, jo vienīgi atdotais 

paliek. Dziesmu svētki nav tikai priecāšanās. Tie ir mūsu tau-

tas bagātību novēlējums visaugstākajā līmenī, lai pastāvētu 

mūsu tauta, valoda un valsts. Lai mēs nepazaudētu sirdsapzi-

ņu un pašcieņu”. 

* 1994. gada 11. jūnijs. Mazsalacā Vidzemes lauku 

koru salidojums. Tas veltīts Pēterim Hincenbergam, kurš ar 

Mazsalacas kori izcīnīja uzvaru I Vispārējo latviešu dziedā-

šanas svētku koru karos. Ierodamies laikus 16 vīru sastāvā, 

dodamies ekskursijā gar Salacas krastiem, izpildām dažādus 

rituālus. Koncerts vājā līmenī, jo bez mēģinājuma visi “atšā-

lējušies”. Klausītājos arī komponists Raimonds Pauls un kul-

tūras ministrs Jānis Dripe. Mēs izmisīgi turamies ar Kur Gau-

ja plūst un Es jauns, jauns puika. Vēlāk no publikas atsauk-

smes, ka esam dziedājuši vislabāk. Otrā daļā Deruma kori (arī 

“Wenden” un “Kalme”) pie viena galda, laiks burvīgs, dzīvā 
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mūzika. Kaut dzīvē redzēti daudzi pasākumi, šis paliks atmi-

ņā kā skaistākais. 

* 1994. gada 16. decembris. Dziedam Cēsīs Cīrulīšu 

pansionātā un sanatorijas Meža skolā. Esam 18 vīri, brī-

žam tā kā pamaz. Vecīši ļoti aizkustināti. Meža skolā zāle 

pilna bērniem, kuri mūsu priekšnesumu uzņem ar vētrainiem 

aplausiem. Akustika brīnišķīga, un galu galā nodziedam pat 

labi. 

* 25. decembris. Ziemassvētku koncerts Limbažu 

kultūras namā. Dzied “Pūt, vējiņi”, jaundibinātais koris 

“Zvans”, māsiņas Skrides un mēs. Tā kā jaunais koris un mā-

siņas dzied svešvalodā, mēs ar savu latvisko programmu tau-

tai patīkam vislabāk. Esam 33 un dziedam labi. 

 

“Ziedonis” ieskandina 15 gadu jubileju 
 

1995. gada 

5. marts. Svētdiena. 

Koris ieskandina sa-

vu 15 gadu jubileju, 

kas paredzēta divos 

koncertos. Pirmais – 

“Par draudzību pal-

dies!” - notika kopā 

ar Cēsu skolotāju 

jaukto kori „Beverī-

na” un mūsu pašu 

patērētāju biedrības 

sieviešu kori „Kal-

me”. Koncertu ar 

vairākām dziesmām, 

galvenokārt tautas-

dziesmu apdarēm, 

iesāk sieviešu koris 

“Kalme” Silvijas Krampes un Ērika Deruma vadībā. Pēc tam 

vietas uz kora pakāpieniem ieņem Cēsu skolotāju koris “Be-
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verīna” ar diriģentu Mārtiņu Klišānu priekšgalā. Viņi galve-

nokārt izpilda Baltijas un Ziemeļvalstu Dziesmu svētku re-

pertuāru norvēģu, zviedru, somu un dāņu valodās. Un tad jau 

kārta dziedāt jubilāriem – vīru korim “Ziedonis”. Klausītāju 

priekšā 43 dziedātāji un diriģents Ēriks Derums. Programmu 

piesaka kora bass Leons Gerķis. Vīri izvēlas dziedāt deviņas 

dziesmas: Es jauns, jauns puika, Māte saule, Rudens roze, 

Nodzisa vakara blāzma, Rīga, Cēsu vada dziesma, Kur tu ie-

si, jauns puisīti, Tādi vīri un koncerta noslēgumā arī Mūžu 

mūžos būs dziesma beigu daļu. Cēsu vada dziesma jāatkārto. 

Saņemam apsveikumus, savukārt kora prezidents Ivars Šulcs 

pateicības vārdus un dāvaniņas pasniedz arī “Beverīnai” un 

“Kalmei”. Vakara otrās daļas ievadā izskan arī Vīna kanons. 

Balle ar ierakstu mūziku. 

 

11. martā laikrakstā „Auseklis” lasām Īrisas Daiņas 

interviju ar kora diriģentu Ēriku Derumu un ilggadējo dziedā-

tāju Bruno Kesbergu. 

Ē.Derums: - Katra diriģenta sapnis ir stāvēt priekšā 

vīru korim, un man šis sapnis ir piepildījies. Esmu apmieri-

nāts arī ar vīru attieksmi – kā viņi sevi atdod mēģinājumos, 

dziesmās. Tiesa, piedalīšanās koncertos gan varētu būt labā-

ka, bet daudz ko ietekmējuši grūtie ekonomiskie apstākļi, arī 

pats tādēļ vairs neesmu Limbažos, braukāju. Tāpēc mēģinā-

jumi tagad notiek reizi nedēļā. 

Bet vīru kora pamata repertuāru, Dziesmu svētku 

„zelta fondu” esam apguvuši, un jaunās dziesmas, kas jāpie-

mācās klāt, nekādas problēmas nerada. Apgūstam arī repertu-

āru, kas ir ārpus dziesmu svētku programmas. Uzskatu, ka 

tiekam galā ar visiem uzdevumiem, kurus sev izvirzām. (..) 

Pēdējie pieci gadi tomēr bijuši atšķirīgi, jūtams zi-

nāms kritums atpakaļ. Savu desmitgadi sagaidījām 60 vīri, 

tagad esam nedaudz pāri 40. Labi, ka mūsu pulkam pievieno-

jies mežrūpnieku ansamblis „Mežezers”, to jau es sen gaidīju.  

Lai gan korī ir cilvēki, kas dzied no pirmās dienas, no ie-
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priekšējo gadu “Ziedoņa” maz vīru palicis. Tomēr uzskatu, 

ka kolektīvs ir labi saturējies kopā. (..) 

B.Kesbergs: - Tas, ka šajos laikos dzīves līmenis gā-

jis aizvien uz leju, stipri atsaucies arī uz kori. Viena daļa vīru, 

atdabūjuši savu tēvu zemi, rušinās pa to un no “Ziedoņa” 

vienkārši aizslīdēja prom. Viena daļa apsīka morāli. (..) Arī 

pašos kora sākumos bija tāds stāvoklis, ka vairāk par 17 vī-

riem uz mēģinājumu nenāca. Tad Uldis Sisenis, izmantodams 

savu atbildīgā darbinieka stāvokli, panāca, ka uzreiz jau bi-

jām 48 vīri. Varējām piedalīties skatēs, pirmās vietas ņēmām. 

(..) Žēl, ka Limbažos vairs nav Aivara Bunķa, kurš prata iz-

veidot labu zēnu kori. Ja viņš būtu te, domāju, puse zēnu kora 

tagad būtu mums piepulcējušies.  
 

 

1995. gada 11. marts. „Ziedoņa” 15 gadu jubilejas 

koncerts „Kad gadiem pāri skatos…” Bez mums piedalās 

arī Stradiņa slimnīcas sieviešu koris ar Jevgēņiju Augustino-

viču priekšgalā. Esam 53 vīri: 
 

 13 pirmie tenori: Agris Blumers, Aivars Čapkov-

skis, Andris Gulbis, Jānis Kalācis, Imants Kalnieris, Bruno 

Kesbergs, Vilis Kreišmanis, Jānis Mauriņš, Jānis Miklāvs, 

Kārlis Sīlis, Jānis Stjadis, Valdis Ūdris, Miervaldis Visters: 

12 otrie tenori: Bruno Golvers, Harijs Ezeriņš, Ed-

gars Krūmiņš, Visvaldis Ludiņš, Ģirts Penka, Ilgmārs Penka, 

Valters Piebalgs, Dainis Pūpols, Uldis Sīmanis, Jānis Susejs, 

Imants Šteinbergs, Jānis Vizulis; 

15 baritoni: Juris Bebrišs, Valdis Birznieks, Kristaps 

Derums, Uldis Indriksons, Harijs Karnītis, Andris Krasten-

bergs, Jānis Ķezbers, Valdis Leitis, Kārlis Meijers, Valdis 

Ozols, Raimonds Penka, Andrejs Putniņš, Vitālijs Roman-

cāns, Viesturs Rudzītis, Ernests Tauriņš; 

13 basi: Andris Cepurnieks, Leons Gerķis, Edvīns 

Gulbis, Gunārs Gūtmanis, Valfrīds Kokars, Atis Latsons, 

Valdis Legzdiņš, Jānis Liepiņš, Valdis Ozols, Imants Rein-

felds, Albīns Senkovskis, Ivars Šulcs, Juris Zālītis. 
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“Ziedoņa” vīrus diriģē Ēriks Derums 

 

Par kora māksliniecisko gatavību rūpējas diriģents 

Ēriks Derums un koncertmeistare Lauma Gaile. Ienākot zālē, 

kultūras nama direktore Rita Balode katru dziedātāju sveic ar 

neļķes ziedu, tādēļ visu koncertu aizvadām ar ziedu rokās. 

Zāle iegrimusi tumsā, jo uz skatuves redzamas gaismas rota-

ļas. 
 

Divos piegājienos dziedam 13 dziesmas. Programmu 

šoreiz iesākam ar mūsu dziesmu – Dziesmu “Ziedonim” un 

Limbažiem. Izskan arī Balta roze, 19. divīzijas dziesma, Aijā, 

Mežezers, Lūk, roze zied, Mūžu mūžos būs dziesma.  
 

Tad mūs ar dziesmām sveicina Stradiņa slimnīcas sie-

viešu koris Jevgēņija Augustinoviča vadībā.  
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Solists Aivars Bunķis 

 

 Koncerta otro daļu ar divām dziesmām duetā iesāk 

Ēriks Derums un Silvija Krampe. Turpinājumā dziedam Vai-

rogi, Latviešu jūrniekiem, Piltenes noktirne, Varbūt (solists - 

kora kādreizējais dziedātājs Ingus Ulmanis), Jaunā tēvija (so-

lists Aivars Bunķis). 

Kliņģeri ar 15 degošām svecēm kora prezidenta Ivara Šulca 

rokās mums dāvājis Stradiņa slimnīcas sieviešu koris. 
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Limbažu pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Paškē-

vics apsveic vairākus dziedātājus ar grāmatu balvām. Mūs 

sveic Valmieras sieviešu koris “Jumara”, Limbažu “Akcents” 

un “Atvasara”, Cēsu “Beverīna”, 1. vidusskolas zēnu un mei-

teņu kori, ar speciāli sacerētu dziesmu un skaistu torti – koris 

“Kalme”, arī deju kopa “Jampadracis”, rajona padome, Lim-

bažu slimnīcas medicīnas darbinieki, TDA “Katvari”, ar bale-

ta uzvedumu - Ausekļa Limbažu teātris, kā arī pūtēju orķes-

tris “Lemisele”. Pateicības runu saka kora mākslinieciskais 

vadītājs Ēriks Derums, izsakot gandarījumu par daudzajiem 

klātesošajiem zālē, par to, ka viņiem patīk vīru dziesma.  

 

Pateicības vārdi arī Stradiņa slimnīcas korim un diri-

ģentam Jevgēņijam Augustinovičam, kas vienmēr ir atbalstī-

jis mūsu vīru kori. Jau koncerta izskaņā izskan mūsu veltī-

jums visiem klātesošajiem – R.Paula dziesma Vienalga kur.  

Vakara otrajā 

daļā kora prezidents 

Ivars Šulcs pateicības 

vārdus velta diriģentam 

Ērikam Derumam, 

Stradiņa slimnīcas sie-

viešu korim, Aivaram 

Bunķim, Laumai Gai-

lei, Ingum Ulmanim 

(savukārt Ingus ganda-

rīts, ka viņa pirmais muzikālais kolektīvs bijis tieši vīru koris 

“Ziedonis”), Ritai Balodei, koncerta režisorei Intai Kalniņai, 

kā arī par atbalstu - Uldim Paškēvicam un Jurim Žūriņam.  
 

18. martā rajona laikrakstā „Auseklis” lasām Īrisas 

Daiņas rakstu „Kad gadiem pāri skatos…”: 
 

- “Ziedoņa” vīri var justies gandarīti: kora 15 gadu ju-

bilejas koncerts apliecināja, ka tas joprojām ir limbažnieku 

cienīts un mīlēts. Arī no savas puses “Ziedonis” klausītājus 

Prezidenta pateicība Laumai Gailei 
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nepievīla, un šis melodijās virmojošais vakars ilgi paliks at-

miņā – gan ar režisores Intas Kalniņas prasmīgo kompozīciju, 

gan Jāņa Kukaiņa uzburtajām romantiskām gaismas rotaļām, 

bet galvenais – ar jauko programmu. Jā, nekas iepriekš nebija 

samelots: “Ziedonis” un tā mākslinieciskais vadītājs Ēriks 

Derums no kora bagātā repertuāra atskatam uz noieto ceļu 

bija izmeklējuši pašas skaistākās un zīmīgākās dziesmas. Ko-

pīgā noskaņā labi iekļāvās arī viešņu – P.Stradiņa klīniskās 

slimnīcas sieviešu kora dziedājums. Bija patīkami atkal ar 

“Ziedoni” kopā redzēt tā kādreizējo kormeistaru Aivaru Bun-

ķi, viņš koncerta gaitā gan stājās kora priekšā, gan nomainīja 

koncertmeistari Laumu Gaili, gan dziedāja solopartiju 

E.Grīga dziesmā Jaunā tēvija.  

Kā solists ar savu bijušo kori pēc ilgāka pārtraukuma 

tikās arī Ingus Ulmanis. Bet koncerta „nagla” savā ziņā bija 

diriģentu duets – Silvija Krampe un Ēriks Derums, izrādās, 

ka viņi var labi sastrādāties ne tikai “Kalmē”, bet arī kopīgā 

dziesmā. (..) 

 

* 1995. gada 16. 

maijā Jūras ielas 

kapos dziedam 

Latvijas himnas 

autoram Baumaņu 

Kārlim. Latviski lai 

atskan dziesmas, 

Pie tēvu zemes, 

Dievs, svētī Latviju. 

Dažādu organizāci-

ju pārstāvji noliek 

ziedus. Baumaņu 

Kārlim – 160. 
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* 27. maijā Viļķenē un Limbažos izskan pirmie 

Baumaņu Kārļa svētki “Latviski lai atskan dziesmas”, kas 

veltīti mūsu izcilā novadnieka 160. dzimšanas dienai. Vīru 

korim “Ziedonis” uzticēts gods svētku atklāšanā Viļķenē pie 

Baumaņu Kārļa pieminekļa dziedāt Dievs, svētī Latviju un 

Latviski lai atskan dziesmas. Vēlāk kori koncertē Viļķenes 

baznīcā. Mēs dziedam Ak, Tēvija, Mūžam zili, Mežezers. 

Svētku turpinājums ir Limbažos. Svētku gājiens no Baumaņu 

Kārļa laukuma uz Jaunatnes parka estrādi. Tur mūsu izpildī-

jumā izskan Valsts himna, Latviski lai atskan dziesmas, 

Trimpula un Meita sēde kuražās. 
 

Iepazīt Norvēģiju un parādīt sevi 
 

1995. gada 15. jūnijs. 43 ”Ziedoņa” vīri dodas tālā ce-

ļā – uz Norvēģiju. Stāsta koristi Imants Kalnieris un Kārlis 

Sīlis: 
- Autobuss (Neoplāns) ir pienācis. Limbažniekiem 

droši vien nav bijusi izdevība redzēt šādu tūrisma „kuģi”, tā-

pēc interese ir diezgan ievērojama. Pārstāvis no redakcijas 

fotografē mūsu Jāņus, dziedam Bij’ man vienas rozes dēļ un 

kāpjam autobusā. Mūs pārbauda pēc saraksta kā deputātus 

Saeimā. Pulkstenis rāda 11.20 un dodamies ceļā. (..) Uz robe-

žas igauņu meitene pārbauda mums visiem pases, vīri veic 

valūtas maiņas operācijas un pulksten 13.00 esam ārzemēs. 
  

 
 

Laikraksts “Ausek-

lis” jau pēc mūsu 

aizbraukšanas pub-

licē foto ar kora sep-

tiņiem Jāņiem, kuri 

devušies ceļā (no 

kreisās Susejs, Vizu-

lis, Stjadis, Derums, 

Kalācis, Ķezbers, 

Miklāvs) 
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Ceļojuma dalībnieki Stokholmas ostā 

uz prāmja “Mare Balticum” fona 
 

Tallinā iepildām tvertnē vairāk nekā tonnu degvielas un do-

damies uz prāmi “Mare Balticum”, kas mūs vedīs pāri jūrai. 

Tas ir balts kā gulbis, 25 m plats, varbūt 160 m garš. Mums 

visas mantiņas jāstiepj līdzi, tā vēlas muitas kungi.  

19.20 prāmis sāk ceļu uz Stokholmu, spēlē pūtēju or-

ķestris. Uz prāmja ir viss, ko sirds vēlas: spēļu automāti, vei-

kali, restorāni. (..) No rīta esam uz klāja, ir patīkami silts, 

skaists skats uz Zviedrijas salām un saliņām. Uz tām redzam 

vasarnīcas, neredzam cilvēkus. Stokholmā atkal muita. Par 

mūsu mantiņām neviens neinteresējas. Pulkstenis jāgriež 

stundu atpakaļ. Dodamies ceļā, mums jānobrauc vairāk nekā 

800 km. (..) Zviedrijā vēls pavasaris, zied ievas un ceriņi. 

Pievakarē parādās kalni, 21.00 pārbraucam Norvēģijas robe-

žu, neviens mūs neaptur. 22.30 iebraucam benzīntankā, kur 

mūs sagaida Skognas vīru kora pārstāvji. Dziedam Mūžu mū-

žos būs dziesma, mūs filmē un fotografē, sadala 20 daļās pa 

ģimenēm. Iepazīstamies ar saimniekiem, ēdam vakariņas un 

vēlā naktī dodamies pie miera. 
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 Rīts sākas jau sešos. Diena 

jauka, esam tērpti pilnā formā. Verdā-

las skolā jauna norvēģiete izdala 

mums festivāla ordeņus. No skolas 

sākas gājiens uz pilsētas centrālo lau-

kumu, pa ceļam uzdziedam dažas 

dziesmas, norvēģi nedzied – laikam tā 

nav pieņemts. Laukumā atklāj Norvē-

ģijas vidusdaļas dziesmu festivālu, 

vietējie kori dzied dažas dziesmas un 

Norvēģijas himnu. 

 
Visi koristi tika apbalvoti ar  

Verdalas Dziedāšanas biedrības medaļām 
 

 

 

 

Koris dzied Verdalas skolas sporta zālē  

 

Mūs pavada Iveta, skolotāja no Rīgas, kura dzīvo 

Skognā. Viņas vīrs izkārto biļetes uz brīvdabas muzeju. Inte-

resanta ragu izstāde. Apstaigājam tirdziņu, bet cenas tur – oi, 

oi! Te mēs redzam, cik patiesībā nabagi esam. 
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Stiklestadas amfiteātris, kurā uzstājās 

turpat 800 dziedātāju un mūziķu, arī “Ziedonis” 

 

Stiklestadas baznīcā koncertē 7 kori, arī Skognas vīru 

koris. Festivāla kulminācija noris Siklestadas brīvdabas es-

trādē, kas lielāka nekā Limbažos. Dažādi kori dzied pa divām 

dziesmām, tad visi kopā. Mēs dziedam Ko mēs, brāļi, darīsim 

un Mūžu mūžos būs dziesma. Arī mēs kopā ar pārējiem dzie-

dam norvēģiski (Pusnakts saule, Dievs, svētī Norvēģiju un 

Rīta dziesma). Pēc tam noslēguma balle Verdalas skolas zālē. 

Arī te mēs nodziedam divas dziesmas. Norvēģiem patīk. (..) 
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Norvēģijā sniegs ir arī pirms Jāņiem 

 

Svētdienā ir ekskursija Levangeras apkārtnē. Fjordos 

vērojams paisums. Braucam kalnos (700 m v.j.l.) Gals snie-

gots, skats no augšas - kolosāls. Blakus ir sniegs un ziedošas 

puķes. Vakarā koncerts Levangeras svētku zālē (Festiviteten). 

Kopā ar saimniekiem dziedam Jauno tēviju (Trigvasonu). 
  

Koristi ar saviem labvēļiem 
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Improvizēts koncerts atpakaļceļā uz prāmja  
 

 

Levangeras pilsēta un tās iedzīvotāji jau vairākus ga-

dus atbalsta Limbažu slimnīcu ar regulāriem humānās palī-

dzības sūtījumiem. Mūsu vīru dziesma ir arī kā pateicība par 

sniegto palīdzību. 

Pirmdien ekskursija uz Tronheimu – kādreizējo Nor-

vēģijas galvaspilsētu. Visapkārt klinšu kalni, kokiem galotnes 

pat brīžam mākoņos, kalnu upes krīt lejā un ir baltas kā piens. 

Tronheimā apskatām zivju tirgu (neko nopirkt jau nevaram), 

apskatām Olava Trigvasona pieminekli. Svarīgākajā Norvēģi-

jas baznīca – Tronheimas katedrāle ir trīs reizes lielāka par 

Rīgas Domu, tur mums ļauj uzdziedāt. Norvēģijas karaļa 

kroni te apsargā policists. Tālāk ejam pa veikaliem (Kam 

nauda ķešā skan, to sauc par lielu vīru…) Atvadu vakariņas 

Skognas saieta namā, uzdziedam Vienalga kur un 21.28 iz-

braucam no Skognas. Pirms pusnakts šķērsojam Norvēģijas 

robežu. 

Trešdien 12.23. Urā! Esam visi dzīvi un veseli atkal 

Latvijā. Pēdējā pietura jūrmalā, kur sakām paldies visiem, kas 

palīdzēja noorganizēt šo braucienu. Plkst. 15-os esam mājās. 

Esam gandarīti par braucienu. Un tikai tagad jūtam – lai cik 

arī svešās zemēs ir jauki, tomēr mūsu pašu mājās ir vislabāk.  
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Norvēģijā koristu tērpi bieži atšķiras no mūsējiem 

taču koru vimpeļi gan līdzīgi 
 

Pēc brauciena kora diriģents Ēriks Derums intervijā 

laikrakstam “Auseklis” atzīst, ka viss izdevās – gan brauciens 

un repertuārs, gan uzņemšana un dziedātāju attieksme. Iestu-

dētas tika vairākas koncertprogrammas, galvenokārt latviešu 

tautasdziesmas un klasika. Liels gods bija dziedāt Vidusnor-

vēģijas galvaspilsētas Tronheimas katedrālē. Publika bija ļoti 

atsaucīga, it sevišķi, kad dziedājām norvēģu Olavu Trigvaso-

nu. Viss tik labi izdevās, visi tik apmierināti, tā sasparojušies, 

ka koris sāk plaukt un zelt. 

 

Kora prezidents un šī brauciena galvenais menedžeris 

Jānis Kalācis 22. oktobrī intervijā Limbažu televīzijai atzina:  

- Sākumā šis brauciens varbūt bija zināma avantūra, 

taču beigās izdevās ļoti labi. Daudziem “Ziedoņa” vīriem šis 

bija pirmais tālākais ārzemju brauciens. Apskatītas ne tikai 

svešas zemes, bet iepazīta arī kultūra.. Vērtīgākais bija tas, ka 

mēs parādījām latviešu kultūru, kas mums ir ļoti liela vērtība. 

To mēs varbūt pat paši īsti neapzināmies. Mēs ar savu snie-

gumu jutām, ka mūsu ieguldīto darbu augstu novērtē. Iespai-
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du ļoti daudz: gan skaistā Norvēģijas daba, gan kultūras pa-

sākumi, koncerti baznīcā un brīvdabas amfiteātrī. Svētku or-

ganizācija bija ļoti līdzīga mūsu svētkiem. Mēs pat bijām ne-

daudz pārsteigti un negaidījām, ka viss būs tik pazīstams. 

Mūsu tautām ir daudz kā kopīga. Ieguvām jaunus draugus, un 

šī draudzība turpināsies. Jau nākamajā gadā Skognas vīru ko-

ris viesosies Limbažos. Cilvēki nevar dzīvot tikai no materi-

ālām vērtībām, viņiem vajadzīgas arī garīgās vērtības. Un tās 

var iegūt, dziedot vīru korī. 
 

* 11. augustā koris pulcējas atmiņu vakarā, lai atcerē-

tos aizvadīto sezonu un viesošanos Norvēģijā. 

* “Ziedonis” gadu noslēdz ar rajona koru Ziemassvēt-

ku koncertu Limbažu kultūras namā. 
 

 * 1996. gada 19. aprīlī koris dodas uz Lietuvu, 

kur Paņevežas rajona Naujamiestis kultūras namā pieda-

lāmies rajonu sadarbības koncertā, savukārt 3. maijā mūs 

gaida Ķekavā kārtējā koru sadziedāšanās koncertā. 
 

* Svētdien, 19. maijā dodamies uz Rīgu, lai piedalītos 

komponista Georga Dovgjallo autorkoncertā “Manai Dzin-

tarzemei”. Koncerts notiek Anglikāņu baznīcā, un koris šim 

gadījumam speciāli sagatavojis piecas Dovgjallo dziesmas 

(Tik visas tautas, Tērvete, Pie Daugavas, Jūrmala, Lai būtu). 

Piedalās arī jauktie kori “Rīdzene” un “Zemgale”. Esam 30 

vīri. 
 

Georgs Dovgjallo intervijā Limbažu televīzijai:  
 

- Uz savu autorkoncertu vēlējos uzaicināt kolektīvus, 

kas veido mūsu dziesmu svētku pamatus – korus. Izvēle krita 

arī uz Limbažu vīru kori “Ziedonis”, kas ir stabils kolektīvs, 

ar savām tradīcijām, ar labiem muzikāliem vadītājiem. Esmu 

divas reizes dzirdējis, kā vīri dzied un man jāsaka, ka ar katru 

reizi interesantāk un pārliecinošāk. Vīri iet augšup, un vēlos, 

lai viņiem kāda mana dziesma arī turpmāk noderētu. 
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* 25. maijā Limbažos notiek rajona tautas mākslas 

svētki. Piedalās gan pieaugušo, gan skolu kori un deju kolek-

tīvi. Vīru korim palīgos atbraukuši Valmieras “Imanta” un 

Vecumnieku vīru koris. Dziedam It kā ērglis gaisā, Lūk, roze 

zied, Trīs putniņi daiļi dzied, kā arī kopā ar sieviešu kori - 

Cekulaina zīle dzied un Aun, meitiņa, baltas kājas. 
 

* 1. jūnijā notiek kārtējais Latvijas sieviešu un vīru 

koru salidojums, šoreiz Ogrē. Liels un plašs koncerts Ogres 

estrādē. Piedalās 23 vīru un 43 sieviešu kori, arī pūtēju orķes-

tri un bērnu deju kolektīvi. 
 

1996. gada 28. un 29. jūnijā savā Austrumeiropas tūrē 

Limbažos iebrauc gaidīti viesi no Norvēģijas – Skognas vī-

ru koris ar līdzbraucējiem. Ar viņiem mūsu vīri iepazinās 

pirms gada, kad viesojās Norvēģijā. Tuvināties abu valstu 

koriem palīdzēja Norvēģijā dzīvojošā latviete Astrīda Bar-

dvīka, kura Limbažos viesojusies vairākkārt. Pusastoņos va-

karā sagaidām norvēģus stāvlaukumā pie Vitrupes un ar 

dziesmām sveicinām jau iepazītos draugus. Ziedi, lielais 

rupjmaizes kukulis, apkampieni, smaidi, alus un siers. Mēs 

uzdziedam Div’ dzelteni kumeliņi un viesi pamērcē kājas Bal-

tijas jūrā. Norvēģi negrib atpalikt, un arī dzied savas dzies-

mas. Tālāk ceļš ved uz Bīriņu pili, kur nelielas vakariņas. 

Nākamajā rītā sagaidām viesus pilsētas centrā un ve-

dam viņus uz pareizticīgo baznīcu, pēc tam arī uz Ķezberkal-

niņu un Limbažu pilsdrupām. Limbažu muzejā norvēģi ar 

interesi apskata Tautas lietišķās mākslas studijas “Dzilna” 

izstādi. Tālāk ceļš ved uz Limbažu kapiem pie Baumaņu Kār-

ļa. Te viesi latviski dzied Dievs, svētī Latviju.  
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Limbažu luterāņu baznīcā abi kori pārmaiņus dziedam 

vairākas dziesmas. Mēs: Mežezers un Mirdzi kā zvaigzne. 

Kultūras namā viesus sagaida koklētāju ansambļa muzicēšana 

un lietišķās mākslas rokdarbu tirdziņš. Norvēģi labprāt iegā-

dājas rotas lietas un citus darinājumus. Abi kori iemēģinām 

zāli un kopējās 

dziesmas. Va-

kara koncertā 

piedalās arī 

sieviešu koris 

“Kalme” un 

deju kopa 

“Jampadra-

cis”. Sāk 

“Jampadra-

cis”, tad 

“Kalme”. Pie-

vienojamies 

mēs un dziedam Aun, meitiņa, baltas kājas, Kas tie tādi, kas 

dziedāja. Vīri dzied It kā ērglis gaisā (diriģē Zigmāŗs Gra-

sis), Cēsu vada dziesma, Vairogi (jāatkārto). 
 

Skognas korī ir 

35 vīri, un viņi izpilda 

savas dziesmas, dažas 

jau dzirdējām Norvēģijā. 

Kopā abi vīru kori no-

dzied Jaunā tēvija, bet 

kopā ar “Kalmi” – 

Dievs, svētī Latviju. Pēc 

tam pateicības vārdi, ap-

dāvināšanās un ballīte. 
 

1. jūlijā, pēc vie-

sošanās Rīgā, norvēģi dodas mājup. Pie Limbažu kultūras 

nama sagaidām viņus ar dziesmām. Izvēršas neliels neplānots 

koncerts uz kultūras nama ieejas kāpnēm. Skognas kora pre-

Jānis Miklāvs un Andrejs Putniņš 

kopā ar Skognas kolēģi un mājas 

saimnieku Leifu Limbažos 

Mūsu dāvana Skognas korim - glezna 
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zidents Džons Nilsens intervijā Limbažu televīzijas žurnālis-

tei Intai Kalniņai teic: 

- Mēs esam ļoti priecīgi, ka atbraucām uz Latviju. Pēc 

kora “Ziedonis” viesošanās pagājušajā gadā Norvēģijā ir iz-

devies turpinājums. Jūtamies sirsnīgi gaidīti, un viss laiks ir 

bijis prieka pilns. Ļoti patika Latvija un Limbaži. Noteikti 

mūsu sadarbība un viesošanās vienam pie otra turpināsies. 

Tālāk braucam uz Tallinu, Pēterburgu un Helsinkiem, tad 

mājup.  

 
 

“Koncerts bija 

kupli apmek-

lēts, un atnāku-

šie guva patie-

su prieku, jo 

skaisti skanēja 

gan katra kora 

atsevišķi dzie-

dātās dziesmas, 

gan kopdziedā-

jums. Norvēģi 

iepazīstināja limbažniekus ar savām tautasdziesmām un kla-

siku. Bet visspēcīgāk un emocionālāk izskanēja dziesma par 

norvēģu nacionālo varoni Olavu Trigvasonu, ko dziedāja abi 

vīru kori, un Dievs, svētī Latviju, kurā piedalījās arī sieviešu 

koris.” 
(Īrisa Daiņa “Mazs dziesmu festivāls”. Auseklis 2.07.1996). 
 

* 1996. gada novembra sākumā Rīgā notiek Limbažu 

rajona kultūras dienas. Noslēguma koncertā Rīgas Latviešu 

biedrībā ar dažām dziesmām piedalās arī vīru koris “Ziedo-

nis”. 

* 22. novembris. Limbažu kultūras nama pašdarb-

nieku balle. Mūsu puiši sasparojušies un sagatavojuši 

priekšnesumu – šoreiz dziesmota teātra veidā Kur tad tu nu 

biji, āzīti manu? Piedalās Zigmārs Grasis, Jānis Stjadis, Vilis 

Kreišmanis, Jānis Ķezbers.  

Inta Kalniņa intervē Skognas kora prezidentu Nilsenu 
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* 14. decembrī ar patriotiskām dziesmām sveicam ra-

jona zemessargus 5 gadu jubilejā. 

1997. gada 24. janvārī atzīmē Limbažu rajona at-

jaunošanas 30 gadu jubileju. Uz noslēguma sarīkojumu 

pašvaldības zālē uzaicināts vīru koris “Ziedonis”. Dziedam 

no visas sirds un saņemam pelnītus aplausus. Divos piegājie-

nos braši izskan Mazs bij’ tēva novadiņš, Tēvu dziesma, It kā 

ērglis gaisā, Jūrmalā, Dievs, dod mūsu tēvu zemei, Kur Gau-

ja plūst, Mūžu mūžos būs dziesma, Lūk, roze zied, Mūžam 

zili. 

 

 

4. februāris. 

Ar dziesmu un zie-

diem sveicam dziedā-

šanas veterānu Valdi 

Ūdri 75 gadu jubilejā. 

Intervija Limbažu 

televīzijai Valdis pa-

stāsta:  
 

- Dziedu jau no divu gadu vecuma, bet koros – jau 68 

gadus. Man māte bija dāniete, bet zināja ļoti daudz latviešu 

Dziedam pašvaldības zālē rajona jubilejā 
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tautasdziesmu, tēvs bija mūziķis. Sāku Viļķenē ar tēva vadīto 

kori, tad - skolas koris un tā līdz šim laikam. Pēckara laikā 

daudz dziedāju arī solo. Bijuši daudzi kori, daudz diriģentu. 

Dziedāju korī “Pūt, vējiņi!” un tagad jau gadus piecus “Zie-

donī”. Esmu piedalījies teju visos dziesmu svētkos. Mūsdie-

nās daudzās ģimenēs vairs mājās nedzied, nedzied arī šūpuļ-

dziesmas. Ļoti labi, ka dibinās zēnu kori. Var redzēt, kā viņi 

atraisās dziesmas laikā. Man daudz gadu, bet, kamēr vien va-

rēšu, dziedāšu. 

 
* 3. maijs. Dodamies uz koru skati Valmieras vi-

dusskolas zālē. Esam 44 vīri, un Ērika vadībā labi nodzie-

dam Lokaties, mežu gali, Mūžu mūžos būs dziesma, Vairogi.  

              Pēc 

tam dienas la-

bākā daļa nori-

sinās Brengu-

ļos. Vispirms 

jau galvenā 

kultūrvēsturis-

kā objekta ap-

skate: iepazīs-

tamies ar 

Brenguļu alus darītavu un nobaudām Abulas alu. Arī te 

skan vīru dziesmas. Alus un vīru dziesmas ļoti labi sader ko-

pā. Vēlāk saviesīgs vakars vietējā kultūras namā. Tagad jau 

Jāņa Kalāča vadībā uzdziedam Mēs puisēni jaun’ būdami un 

Lai dzīvo labais namatēvs. Interesantas atrakcijas un laba bal-

līte.  
 

*16. maijs. Nozīmīgs notikums Limbažu un Latvijas 

dzīvē. Pēc daudzu gadu desmitu pūliņiem atklāj pieminekli 

mūsu novadniekam Baumaņu Kārlim. Vispirms vīru koris 

“Ziedonis” ieskandina Baumaņu Kārļa laukumu ar latviešu 

tautasdziesmām: Kur tu iesi, jauns puisīti, Bij’ man vienas 

rozes dēļ, Div’ dzelteni kumeliņi, Kur Gauja plūst, Tādi vīri. 
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Tad visi dodamies uz Cēsu un Dailes ielas krustoju-

mu, kur uzstādīts jaunais piemineklis. Mūs sveicina Latvijas 

Valsts prezidents Guntis Ulmanis. Dziedam Dievs, dod mū-

su tēvu zemei. Tad Valsts prezidents atklāj pieminekli, un 

mēs dziedam Dievs, svētī Latviju. Pēc uzrunām vēl nodzie-

dam Baumaņu Kārļa Tēvijas dziesmu un Latviski lai atskan 

dziesmas.  

 

Ar mums apsveicinās Valsts prezidents Guntis Ulmanis 
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*18. maijā piedalāmies plašās Vasarsvētku svinībās 

Bīriņu pils parkā. Tas ir arī mūsu sezonas darba noslēgums. 

Koncertā rajona kopkoris dzied pamīšus ar sieviešu kori 

“Kalme” un vīru kori “Ziedonis”. Daudzas citas norises un 

labais laiks padara šo svētdienu par tiešām patīkamu un vērtī-

gu dienu. 
 

* 5. jūlijā esam kopā ar latviešu leģionāriem, atklājot 

pieminekli Limbažu kaujās kritušajiem patriotiem. Koris 

dziedājis arī Salacgrīvā, Rīgā, Lēdurgā, Bīriņos, Umurgā un 

citur.  

*14. decembrī mums atkal iespēja dziedāt Rīgā LU 

Lielajā aulā. Šoreiz tas ir XXII Vispārējo latviešu dziesmu 

svētku ieskaņu koncerts. Piedalās deviņi kori. Mūsu izpildī-

jumā izskan G.Dovgjallo Jūrmala, I.Saksa Rudens roze un 

A.Engelmana Tēvu dziesma. 

 

1998. gada pirmās puses viens no emocionālāka-

jiem koncertiem notiek 25. martā Skolēnu jaunrades namā. 

Tas veltīts komunistiskā terora upuru piemiņai. Kopā ar 

“Kalmi” izdziedam katra latvietim tik tuvas dziesmas. 
 

Šis ir XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII De-

ju svētku gads, kura kulminācija - jūlija sākums Rīgā. Sest-

dien 4. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē notiek vokāli simfo-

niskās mūzikas koncerts “Mūžīgais ceļš”, savukārt svētdien 

5. jūlijā – svētku dalībnieku gājiens pa Rīgas galvenajām ie-

lām un svētku noslēgums koncerts, kuros, protams, klāt ir arī 

“Ziedoņa” vīri. Dziedam Lokaties, mežu gali, Mūžu mūžos 

būs dziesma, Mūžam zili, Lūk, roze zied, Kur tu iesi, jauns 

puisīti, Visi ciema suņi rēja, Meita sēde kuražās, Rīgas 

dziesmas un dziesmu svētku klasiskās kopdziesmas. 
 

Vīru kora “Ziedonis” dalībnieki vērtē svētku norisi: 

“*Mēs savā starpā runājam par garīgo orgasmu, kad 

cilvēks sasniedz tādu stāvokli, ka skudriņas pārskrien un norit 

asara. Tā bija “Mūžīgā ceļa” ģenerālmēģinājumā. Vakarā šis 
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koncerts bija skaists, bet garīgo pacēlumu, emocijas vairāk 

juta ģenerālmēģinājumā. 

*Ģenerālmēģinājumos jādzied pat labāk nekā koncer-

tos, jo tad klausīties ir atnākusi tā tautas daļa, kas never no-

pirkt biļetes. 

*Katrā ziņā bēdīgs fakts ir tas, ka kopš iepriekšējiem 

svētkiem ir palikusi tikai puse vīru koru. Arī mūsu koris no-

veco… 

 *Nav vīru korim jaunu dziesmu, kuras varētu dziedāt 

ar tādu patosu kā savulaik R.Paula Dziesma Liepājai vai Me-

ža māte, Māte Saule. Pirms pieciem gadiem, kad pa zonām 

bija dziesmu kari, pēc tam tūlīt notika kopmēģinājumi un vi-

sus šos jau saliedēja pirms svētkiem, bija arī zināms, kas ku-

rai dziesmai būs virsvadītājs. Tam bija milzīga nozīme. 

*Svētki jāorganizē tā, lai dziedātāji varētu noskatīties 

dejotāju koncertus un otrādi, lai ir svētku sajūta, nevis tikai 

šausmīgs darbs. Rīcības komisijai jāizvērtē, kas bija labi un 

kur bija vājie punkti. 

(Bet kopumā arī “Ziedonis” svētkos jutās labi un no 

tiem atgriezās pēdējie: jauniegūtās draudzenes – sieviešu ko-

ris “Undīne” – aicināja pa ceļam piestāt Carnikavā, kur turie-

nes pagasta padome saviem kolektīviem bija sarīkojusi svinī-

gu sagaidīšanu un cienastu).” 
(Īrisa Daiņa. “Auseklis”, 9.07.1998.) 

 

Pēc svētkiem rajona laikraksts “Auseklis” publicē vī-

ru kora “Ziedonis” dziedātāja Imanta Šteinberga pārdomas 

par Dziesmu svētkiem un vīru kori: 

- (..) latvieši parādīja varenu, augstas kultūras saietu, 

kurā piedalījās dažādu paaudžu mūsu tautas pārstāvji. Ar ko 

šie Dziesmu svētki atšķīrās no pārējiem? Ar to, ka šoreiz bija 

daudz vairāk jaunatnes, tas vieš ticību – pēctecība notiek. 

Latviešu tradīciju pārmantošana, jauno dzīvesprieks un sevis 

gudra pieteikšana bija neapšaubāma.  

Vislielāko emocionālāko pārdzīvojumu man sagādāja 

koncerts 4. jūlijā. (..) Tam cauri vijās patīkama, neaizmirsta-
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ma tautiskuma ideja, lai gan programmas sastādītāji nebija 

vairījušies no idejas vienot tautiskās un garīgi internacionālās 

vērtības. Biju un esmu lepns, ka varēju šajā koncertā piedalī-

ties. Un dziesma vienoja korus ar slavenībām, Latvijas vārda 

nesējiem pasaulē. Un kur vēl gājiens cauri Rīgai svētku pēdē-

jā dienā. Ar mums sasveicināties bija iznākusi visa Rīgas sa-

biedrība. Ziedu jūra… Brīnišķīgu ziedu un siltu apsveikumu 

saņēmu no kādas krieviski runājošās. Esmu pārliecināts, ka 

viņas prieks bija neviltots. (..) 

Arī vīru koris “Ziedonis” uz svētkiem ieradās tik kup-

lā skaitā kā reti kurā mēģinājumā. Visi tikām ēdināti, guldinā-

ti un transportēti par Limbažu pilsētas domes līdzekļiem, par 

ko pievienoju arī savu paldies. 

Bet ir raisījušās arī citas pārdomas. Neviens it kā ne-

būtu vainojams, ka vīru koris “Ziedonis” noveco, jo visiem 

jaunajiem dziedāt gribētājiem ceļš tā rindās ir atvērts. Bet kā-

pēc tie, kuri atnāk, pēc laika pazūd? Kā izskaidrot to, ka 

Limbažos ir zēnu koris, bet mēs nekur kopā nekoncertējam? 

18 gadu laikā ”Ziedonis” nav dziedājis nevienā skolā un tikai 

3 baznīcās? 

Mani pārsteidz, ka mans koris labprāt steidzas tur, kur 

priekšā ir mučele ar alu, vistu stilbiņi, skaistas dziedātājas, 

bet nepietiek laika iegriezties tur, kur pastiepjas bērnu rociņas 

un laimē mirdz actiņas par viņiem veltīto dziesmu. Mums ir 

vesela koncertprogramma ar baznīcās dziedamām dziesmām, 

bet, ja pareizi saprotu, tad gaidām, kad mācītāji nāks lūgt 

ciemos. Varbūt baznīcai ejam garām tādēļ, ka tur neaplaudē? 

Bet kur vienkāršs baznīcēns visvairāk dzied? Baznīcā. Tad 

kāpēc vīru koris to nepieskandina? 

Tikai tagad pa īstam saprotu vārdus dziesmai šodien 

liela diena. Tie ir mūsu Dziesmu svētki. Gribētos tajos pieda-

līties arī 2001. gadā.  
(Dziedātāja vērojumi. Auseklis 16.07.1998) 
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*5. decembrī mūsu sadarbības un sadziedāšanās par-

tneri – P.Stradiņa Republikas klīniskās slimnīcas sieviešu ko-

ris Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē svin sava dar-

ba 50 gadu jubileju. Viņas ieradušies sveikt “Ziedoņa” basi 

Imants Reinfelds, Albīns Senkovskis un Andris Cepurnieks. 
 

*Pirms Ziemassvētkiem kopā ar sieviešu kori “Kal-

me” viesojamies Urgas pansionātā, lai ar savām dziesmām 

priecētu turienes iemītniekus. Izskan gan garīgās un Ziemas-

svētku melodijas, gan arī skanīgās vīru dziesmas. Līdzi esam 

atveduši vairāk nekā 60 grāmatu no savām māju bibliotēkām, 

savukārt sievas sacepušas garšīgas piparkūkas. Pretī saņe-

mam pateicību un gaišu prieku. Vakarā trīs koru koncerts 

Alojas kultūras namā kopā ar Alojas jaukto kori “Ale” 

 

1999. gada 20. martā Limbažu kultūras namā iz-

skan mūsu diriģenta Ērika Deruma 45 dzīves un 25 gadu 

darba jubilejas koncerts. Esam 47 vīri. Ēriks jau turpat 20 

gadus ir mūsu kora virzītājs un mākslinieciskās izaugsmes 

veidotājs. 
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“Ziedonis” Ērika Deruma jubilejas koncertā 

Jubilejas koncerta dienā laikraksts “Auseklis” publi-

cējis žurnālistes Īrisas Daiņas interviju ar Ēriku Derumu 

“Ēriks un viņa 13 kori”. Lūk, daži fragmenti no intervijas: 
 

„Ī.Daiņa – Kādreiz teici, ka tavs sapnis vienmēr bijis 

diriģēt vīru kori… 

Ēriks – Jā, jo tur ir viss kopā: maigums, mīlestība, 

spēks un vara, plašas iespējas. Domāju, tas ir jebkura diriģen-

ta sapnis – diriģēt labu vīru kori. 
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Vīru un zēnu kopkoris Ērika Deruma jubilejas koncertā 

 

Ī.Daiņa – Tev pašam arī ir kormeistari? 

Ēriks – Katrā ziņā vislabākā sadarbība bijusi ar Aiva-

ru Bunķi vīru korī. Vēl ar mani kopā strādājuši Cēsu mūzikas 

koledžas audzēkņi: Zigmārs Grasis, tagad Signe Deruma, 

mana radiniece. Starp citu, visi Derumi ir radinieki… 

Ē.Derumu sveic ilggadējā kultūras nama direktore Rita Balode 

 

Ī.Daiņa – Vai tieši ar “Ziedoni” nav piedzīvoti lielākie 

gandarījumi? 
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Ēriks – Tādi bijuši ar katru kori, protams, ar “Ziedo-

ni” visvairāk (..) Neatkarīgi no visa, “Ziedonim” tomēr ir 

pirmā roka, jo esmu to izauklējis, viņi ir mani pacietuši un es 

viņus, esam saauguši kā viena ģimene. 

Ī.Daiņa – Ikviens kareivis gribot kļūt par ģenerāli… 

Vai tev nav vēlēšanās Mežaparkā kāpt virsdiriģenta tribīnē? 

Ēriks – Gribētos gan, bet, ja nav lemts… Cīnīties ne-

cīnīšos. Taču ja tauta mani virzītu, neatteiktos. Rajona kopko-

rus esmu diriģējis daudz. 

Ī.Daiņa – Vai tev ir kāds diriģenta etalons?  

Ēriks – Vienmēr esmu apbrīnojis Imantu Kokaru, bet 

no jebkura diriģenta var kaut ko mācīties, katrs dod kādu kni-

fiņu. Vai tas būtu Leonīds Vīgners vai Gido Kokars, Edgars 

Račevskis, Pauls Kvelde, Jānis Zirnis – tā varētu saukt veselu 

stundu. Bet galvenos pamatus man ir ielikusi Līga Priedīte 

Cēsīs, pēc tam profesors Jānis Ozoliņš konservatorijā. Biju 

viens no viņa pēdējiem studentiem – visus 5 gadus.” 

 

Ērika jubilejas koncertā bez “Ziedoņa” piedalās arī ci-

ti viņa kori: Smiltenes jauktais koris “Pakalni”, sieviešu koris 

“Kalme”, Cēsu skolotāju koris “Beverīna” un mežu darbinie-

ku vīru koris “Silvicola”. Mēs (47) jubilāram veltām Lūgšanu 

Imanta Saksa apdarē (diriģē Signe Deruma), kā arī Tādi vīri 

Ērika vadībā. Kopā ar “Silvicolu” nodziedam Jaunā tēvija, 

bet ar pārējiem koriem – Nebrauc tik dikti un Lokaties, mežu 

gali. Pateicībā par Ērika devumu, visi kori kopā, dāvinām 

Ērikam lielu mūzikas centru. 

Pēc koncerta intervijā Limbažu televīzijai Ēriks De-

rums saka:  

“Ir padarīts ļoti liels darbs, pat neiedomājami liels, jo 

savākt kopā piecus kolektīvus vienuviet ir sarežģīti, taču tas 

mums šodien izdevies. Ir ļoti liels gandarījums, Bijusi grūta 

diena, taču katrs grūtums, kas pārvarēts, ir liela bauda un pa-

tīkams brīdis. Paliks prātā dziedātāju mīlestība, atsaucība un 

tas, ka viss ir izdevies. Vēlētos, lai mani kori nepazaudē savu 

dziedāšanas gribu un prasmi, jo laiki paliek aizvien grūtāki, 
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un ierindā paliek galvenokārt tikai dziesmas entuziasti. Vīru 

korim “Ziedonis”, ar kuru esmu kopā visus gadus, rudenī ir 

20 gadu jubileja. Ceru, ka tā sastāvā ienāks jauni dziedātāji 

un ka tā jubilejas koncerts izdosies tikpat labi kā šodien.”  
 

* 17. aprīlis. Koru skate Rūjienas kultūras namā. 

Esam 37 vīri un dziedam Jāju dienu, jāju nakti, Trīs bēdas, 

Tādi vīri. Pirmo diriģē Signe Deruma, pārējās – Ēriks. 

Kormeistare Signe Deruma, “Ziedonis” 

un tēlnieks, represēto pieminekļa autors Kārlis Baumanis 

 

* 13. jūnijs. Pie Limbažu kultūras nama atklāj pie-

miņas vietu komunistiskā terora upuriem un represēta-

jiem. Tā autors tēlnieks Kārlis Baumanis. Vīru koris “Ziedo-

nis” šajā dienā ar dziesmām godina visus represijās cietušos. 

Pavisam no Limbažu rajona represēti 2245 cilvēki (1941. ga-

dā – 156, 1949. – 1802, citos gados – 287 rajona iedzīvotāji) 

 

* Šajā gadā vīru koris piedalījies vairākos koncertos 

Limbažos, Mazsalacā, Rīgā Stradiņa slimnīcā, Valkā, Alojā 

un citviet. Vīru balsis skanējušas arī otrajos Emīļa Melngaiļa 

mūzikas svētkos “Birzēs i norās” Igatē. 
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“Ziedonis” dzied Zviedrijā un Norvēģijā 
 

Viena nedēļa vasaras vidū ir ļoti nozīmīga kora vēstu-

rē. Koristi kopā ar savām kundzēm un draugiem divos auto-

busos veic Skandināvijas koncertbraucienu. Šī brauciena  

iniciators, plānotājs un galvenais organizators ir kora prezi-

dents Jānis Kalācis. Nav joka lieta vairāk nekā trīs tūkstošus 

kilometrus veikt tik laicīgi kā plānots. 29. jūnijā dodamies 

ceļā. Vispirms ar prāmi līdz Stokholmai, pēc tam pāri visai 

Zviedrijai, lai tās dienvidos nokļūtu Limbažu sadraudzības 

pilsētā Klipanā.  
 

1. jūlija vakarā vīri dzied gan Svētā Pētera baznīcā, 

gan kādā no pansionātiem. Koris sagatavojis plašu latviešu 

komponistu un tautasdziesmu programmu. Kā labi palīgi ko-

rim ir jaunā soliste Briāna Kate Piebalga un koklētāja Anita 

Viziņa-Nīlsena.  

"Ziedonis" uz St. Petri baznīcas fona Klipanā 
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Skaista un skarba ir Zviedrijas un Norvēģijas daba, 

ko centāmies iepazīt 

 

Nākamais brauciena mērķis bija Sandes pilsēta 

Zviedrijā – potenciāla Limbažu sadarbības pilsēta. No Kli-

panas to šķir vairāk nekā 500 kilometru. Te piektdienas, 2. 

jūlija vakarā dziedam Sandes baznīcā. Klipanā baznīca bija 

pilna ar klausītājiem, bet Sandē mūs klausās tikai daži desmi-

ti vietējo. Nakti pārguļam bērnudārza telpās. Tad atkal mūs 

gaida vairāk nekā 600 km brauciens. Pāris stundās apskatām 

Oslo un ziemas sporta centru Holmenkollenā, tad gar Lille-

hammeri un Tronheimu bez apstājas līdz pat Skognai.  

Paši esam pārsteigti, ka galamērķi sasniedzam tieši 

laikā. Apmešanās ir ģimenēs, daļai tajās pašās, kuras iepazi-

nām pirms četriem gadiem. Te koncerti paredzēti vietējā baz-

nīcā, kā arī kultūras centrā. Uzstājamies gan vieni paši, gan 

kopā ar jau iepazītajiem draugiem – Skognas vīru kori. Esam 

pēdējos gados iemācījušies ne vienu vien dziesmu norvēģu 

valodā. Brīvajos brīžos gan visi kopā, gan ar ģimenēm, pie 

kurām viesojamies, dodamies uz kalniem, apskatām brīvda-
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bas muzeju, izbraucam uz mežonīgajiem Norvēģijas fjor-

diem, šķērsojam neskaitāmus tiltus, iepazīstam draugu 

sadzīvi un tradīcijas. 

Latviešu tautasdziesmas vīru kora “Ziedonis” sniegumā 

Skognas kultūras centra zālē izskan jo vareni  
 

   

Un te jau norvēģu dziesmas kopā ar Skognas kori 
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Brauciena laikā mums ir divi jubilāri; kora pirmajam 

prezidentam Visvaldim Ludiņam – 68,  

savukārt kormeistarei Signei Derumai – 18 

 

Otrdienas vakarā izbraucam no Skognas, autobusā ir 
tik gaišs, ka vīri visu nakti spēlē kārtis, pat neieslēdzot gais-

mu. Ceturtdien esam Limbažos. 
 

Pēc atgriešanās mājās intervijā rajona laikrakstam 

pārdzīvotajā dalās Jānis Kalācis un Leons Gerķis: 
 

- Šķiet, uzturēšanās Skognā bija brauciena emocionā-

lākā daļa (ja nerēķina pārdzīvojumu, ko cilvēks izjūt, pirmo-

reiz ieraugot Norvēģijas dabu) – atkalsatikšanās, iepazīstinā-

šana ar ģimenes locekļiem, kas bija devušies līdzi. Skognas 

baznīcā un pēc tam kultūras namā “Ziedonis” arī apvienoja 

balsis ar vietējo kori. Mūsējie bija iemācījušies divas dzies-

mas norvēģu valodā. “Norvēģi saprata, ka dziedam norvē-

ģiski”, pats sevi un kori uzlielīja Leons Gerķis. Lai arī dzie-

dāts visdažādākais repertuārs latviešu valodā, koristi ievēro-

juši, ka norvēģiem īpaši pie sirds gājušas Raimonda Paula 

dziesmas, patikušas arī tautasdziesmas. Nācies pat atkārtot. 

Bet jo īpaši, pēc mūsējo domām, skanējušas divas dziesmas. 

Kopkora izpildījumā, protams, latviešu valodā Dievs, svētī 
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Latviju. Visi klātesošie zālē stāvējuši kājās. Otra – Grīga 

Jaunā tēvija – Pārmaiņus panti dziedāti gan latviski, gan nor-

vēģiski, bet beigās – “Pēdējo pantiņu mēs laidām kopā, katrs 

savā mēlē, nu tas bija kā akadēmiskā kora skanējums. Ļoti 

emocionāli,” vērtē kora prezidents, bet viņa biedrs atzīstas: 

“Dziedot man tirpas gāja caur kauliem”. 
 (Regīna Tamane, “Auseklis” 24.07.1999.) 

 

Jaunā tūkstošgade un “Ziedoņa” 20 gadu jubileja 
 

2000. gads un jaunā tūkstošgade sākas ar gatavo-

šanos kora 20 gadu jubilejai. To nolemts svinēt tieši 20 gadus 

pēc pirmā koncerta, kas bija 1980. gada 7. martā. Notiek 

koncerti Lēdurgā un Liepupē.  
 

Tieši kora jubilejas dienā rajona laikraksts “Auseklis” 

publicē rakstu par mūsu kori “Ar dziesmu salaulātie”. Tajā 

intervēti astoņi dziedātāji: Raimonds Penka, Bruno Kesbergs, 

Imants Kalnieris, Vilis Kreišmanis, Andris Krastenbergs, Ha-

ralds Karnītis, Juris Bebrišs un Visvaldis Ludiņš. Nedaudz no 

atbildēm uz jautājumu, kas viņus saista ar vīru kori. 
 

Raimonds Penka:- Es domāju, ka tas ir dziesmas 

gars, kas mūsos valda.(..) Vienoja kopības sajūta, jo bijām 

draugi, darbabiedri, bet galvenais ir dziedātgriba. 

Vilis Kreišmanis:- Dziedāju jau pirmajā Limbažu vī-

ru korī, kas pirms tam - filca fabrikā. Dziesma patīk, tāpēc 

esmu šeit. Galvenais ir patika dziedāt. 

Bruno Kesbergs:- Es laikam šobrīd korī esmu vecā-

kais. Man liekas, ja dzied vīru korī, tad vispār nenoveco. Kur 

vēl skaistie izbraukumi, tikšanās ar citiem koriem. Un vislie-

lākā laime, manuprāt, ir tā, ka ar diriģentu Ēriku Derumu 

esam kopā no pirmās dienas. Vienu brīdi domāju, ka “Ziedo-

nis” sašūposies un izjuks, bet pēdējos mēnešos pienāca klāt 

kādi seši braši puiši. Vai nav prieks, ka Limbažos tomēr vēl ir 

vīri? Atceros koru skati Pļaviņās. Mums toreiz bija tādi spil-
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gti dzelteni krekli. Kad “paņēmām” 1. vietu, Imants Kokars 

sacīja: “Limbažos ir nodibinājies spilgts vīru koris!” 

Andris Krastenbergs:- Galvenais ir dziesmu gars. 

Un kopības, kolektīva sajūta. Tādēļ nekad nav tā, ka vakaros 

negribētos nākt uz mēģinājumu. 

Imants Kalnieris:- Mums ir tāda dziesma:” Kas vīru 

korī dzied, tas dzīvo trīsreiz ilgāk!” Tāpēc ceru, ka visi tie 

vīri, kas šodien dzied “Ziedonī”, darīs vēl to ilgi un dikti. 

Haralds Karnītis:- Kad kori veidoja, pats strādāju 

Lauktehnikā, tādēļ iestājos un nekad to neesmu nožēlojis. 

Viss, kas te piedzīvots, bijis labs. 

Juris Bebrišs:- No sākuma dziedāšana vīru korī bija 

pienākums, pēc tam – ieradums, bet nu jau labu laiku ir pati-

ka dziedāt. (..) 

„Ziedonī” vērojama vēl kāda interesanta parādība, 

proti, vairākiem tēviem nu blakus nostājas arī dēli. Šobrīd ir 

trīs tādi pāri: Jānis un Dainis Vizuļi, Edgars un Ģirts Krūmi-

ņi, Visvaldis un Viesturs Ludiņi.  

Visvaldis Ludiņš par to teic: - Esmu jau tādā vecumā, 

kad jāgatavo jaunā maiņa. Ātrāk no kora nevar aiziet, kamēr 

neesmu atvedis vietnieku. (..) Ir jau arī krietni padziedāts – no 

otrā mēģinājuma sāku un tā visus 20 gadus. Tas ir lieliski – 

izjust to draugu pulku sev apkārt un ka visiem ir viena dvēse-

le. Tāpēc – vajag tikai saindēties ar dziesmu, tad no tās vairs 

vaļā netiec. 
 

Un tā, 11. marta vakarā Limbažu kultūras namā iz-

skan vīru kora “Ziedonis” 20 gadu jubilejas koncerts. Diri-

ģents Ēriks Derums, kormeistari Aivars Bunķis, Zigmārs 

Grasis un Aivars Tomiņš, kā arī koncertmeistare Lauma Gai-

le līdz jubilejas koncertam atveduši 49 dziedātājus: 

 

I tenori – Gints Blūms, Aivars Čapkovskis, Jānis Ka-

lācis, Imants Kalnieris, Bruno Kesbergs, Gunārs Korsaks, 

Vilis Kreišmanis, Jānis Mauriņš, Jānis Miklāvs, Kārlis Sīlis, 

Jānis Stjadis, Jānis Strēlis, Dainis Vizulis; 



192 

 

II tenori – Jānis Elksnis, Harijs Ezeriņš, Bruno Gol-

vers, Ģirts Krūmiņš, Edgars Krūmiņš, Zigmunds Ozols, Vis-

valdis Ludiņš, Ģirts Penka, Ilgmārs Penka, Valters Piebalgs, 

Jānis Susejs, Imants Šteinbergs, Jānis Vizulis; 

Baritoni – Juris Bebrišs, Uldis Indriksons, Uldis 

Josts, Harijs Karnītis, Andris Krastenbergs, Gatis Kurmēns, 

Jānis Ķezbers, Viesturs Ludiņš, Kārlis Meijers, Raimonds 

Penka, Andrejs Putniņš, Viesturs Rudzītis, Alfrēds Tuklers, 

Jānis Zālītis; 

Basi – Andris Cepurnieks, Leons Gerķis, Edvīns Gul-

bis, Atis Latsons, Valdis Legzdiņš, Imants Reinfelds, Albīns 

Senkovskis, Ivars Šulcs, Valdis Ozols. 
 

 Koncertu palīdz veidot režisore Inta Kalniņa, to bagā-

tina Limbažu 3. vidusskolas koris un soliste Briāna Kate Pie-

balga, koncertu vada Ausekļa Limbažu teātra četras jaunās 

aktrises. Koncertu ar V.Kaminska Dziesmai aizsāk tie 14 vīri, 

kas dziedājuši visus 20 gadus no pirmā koncerta 1980. gada 

7. martā. Tie ir Bruno Kesbergs, Vilis Kreišmanis, Haralds 

Karnītis, Raimonds Penka, Imants Kalnieris, Valdis Leg-

zdiņš, Andris Krastenbergs, Jānis Stjadis, Viesturs Rudzītis, 

Visvaldis Ludiņš, Kārlis Meijers, Andris Cepurnieks un Juris 

Bebrišs, kā arī kora diriģents Ēriks Derums. Un tad jau, ska-

not Spārīt, spārīt, viņiem pamazām pievienojas visi pārējie 

šodienas “Ziedoņa” dalībnieki – kopā 49. Turpinājumā V. 

Kaminska Jūras vīri, Piltenes noktirne, Dziesma “Ziedonim” 

un Limbažiem. Vīri izdzied dziesmas, kuras apgūtas pirms 20 

gadiem, kuras dziedātas atmodas un barikāžu laikā, kuras 

priecējušas dziedātāju un klausītāju sirdis neskaitāmos kon-

certos daudzviet Latvijā un aiz tās robežām. Kaut vai vīru 

iecienītās Vīna kanons, Alus kanna, no Norvēģijas atvestais 

Veco mednieku maršs. Pēdējo pat nākas atkārtot. Mūsu kora 

“ērglis” Zigmārs Grasis diriģē It kā ērglis gaisā.  
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Vīru koris “Ziedonis” 20 gadu jubilejas koncerta izskaņā 

 

Pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Antons Orin-

skis katram koristam piemiņai dāvina pa alus kausam, lai nav 

jādzer no pudeles vai spaiņa. Speciālus apbalvojumus saņem 

V.Ludiņš, J.Vizulis un E.Krūmiņš par savu dēlu ievešanu ko-

rī. Paula dziesmu Par to izpildām kopā ar solisti Briānu Kati 

Piebalgu. 

Valsts kultūras inspektore Taisa Aruma pasniedz Tau-

tas mākslas centra apbalvojumus Edvīnam Gulbim, Imantam 

Reinfeldam, Viesturam Rudzītim, Raimondam Penkam, Ju-

rim Bebrišam, Edgaram Krūmiņam, Ilgmāram Penkam, Bru-

no Kesbergam, Vilim Kreišmanim, Kārlim Sīlim, Jānim Stja-

dim 

Mūs sveikt ieradušies pārstāvji no draugu kolektī-

viem: Salacgrīvas folkloras kopa “Cielava”, deju kopa “Jam-

padracis”, senioru koris “Atvasara”, “Saktas” un “Sagšas” 

dejotāji, Smiltenes “Pakalni”, Valmieras “Jumara”, pūtēju 

orķestris “Lemisele”, sieviešu koris “Kalme” (mums velta pat 

dziesmu), Ausekļa Limbažu teātris (uzdzied Mārtiņrozi), an-

samblis “Reiz bija”, Mazsalacas “Salaca”, Carnikavas “Un-

dīne”, sieviešu koris “Stradiņi”, Alojas koris, Ķekavas “Dau-

gaviete”, lietišķās mākslas studija “Dzilna”, deju ansamblis 
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“Katvari”, Skultes koris, tradīciju ansamblis “Snaburtaines” 

(sveic ar dziesmu popuriju).  

Vīru kora “Ziedonis” pateicība diriģentam Ērikam 

Derumam, kormeistaram Aivaram Tomiņam, Aivaram Bun-

ķim, Laumai Gailei, kora krustmātēm Ārijai Dikai un Skaid-

rītei Strodei, Ritai Balodei, koncerta režisorei Intai Kalniņai, 

Jolantai Borītei, par radošu ieguldījumu vīru kora izaugsmē 

arī sieviešu koriem “Kalme”, “Jumara”, “Stradiņi”, “Dauga-

viete”, arī kora prezidentam Jānim Kalācim. Mums pievieno-

jas vairāki bijušie kora dalībnieki un tad jau visi dziedam teju 

vai visu vīru koru himnu Mūžu mūžos būs dziesma. Trīs stun-

das aizritējušas nemanot. 
 

Vīru kora “Ziedonis” 20 gadu jubilejas mēnesī Lim-

bažu televīzijas žurnāliste Inta Kalniņa intervē vienu no kora 

dibinātājiem un aktīvākajiem dziedātājiem Bruno Kesbergu. 

TV: – Kā tad Limbažos sākās vīru kora ēra? 

Bruno: – Tajā laikā Lauktehnikas pārvaldnieks Jānis 

Muste bija ļoti ieinteresēts, lai mums Limbažos būtu savs vī-

ru koris. Arī viņam tuvāk stāvošie Bebrišs un Zosulis - tie arī 

atbalstīja visu to lietu. Un tad mēs sanācām uz pirmo mēģinā-

jumu 17 vīri. No tiem 17 vīriem mēs tālāk netikām ne solīti. 

Un tad vienā jaukā dienā pie mums atnāca Uldis Sisenis. Tad 

bija milzīgs pacēlums mūsu korī, īsā laikā viņš saorganizēja 

visus iespējamos vīrus, kuri bija viņa ietekmē. Un mēs jau 

bijām 48, tas jau uz-

reiz bija spēks.. 

Pirmā pianiste bija 

Olga Ābele – ļoti 

laba pianiste, kas 

daudz ko nozīmē. Un 

pats pamatu pamats 

no pirmās dienas līdz 

šai dienai ir mūsu 

diriģents Ēriks De-

rums. 
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TV: – Viņš taču atnāca pavisam jauns, tikko no Kon-

servatorijas, bet jūs jau pieredzējuši dziedātāji. 

Bruno: – Mēs viņu pieņēmām ļoti labi, jo viņš bija ļo-

ti enerģisks. Dažreiz arī mēs, vecie dziedātāji, kaut ko ietei-

cām, un kopā mums tas labi attīstījās. Kad sākām piedalīties 

koru skatēs, mums ļoti veicās - mēs nepārtraukti ņēmām 

pirmās vietas. Viskošākais gadījums bija Latgales un Vidze-

mes koru skatē Pļaviņās. Pirms tam mēs bijām lauksaimnieku 

koru skatēs izcīnījuši pirmo vietu un naudas prēmiju. Par to 

uzšuvām visiem lina kreklus – spilgti jo spilgti dzeltenus. 

Pļaviņās mēs uzstājamies tajos kreklos, un pēc skates Imants 

Kokars teica, ka Limbažos ir nodibinājies spilgts vīru koris.  

Vēl viena iespaidīga skate mums bija Preiļos. Tur bija 

visas Latvijas sieviešu un vīru koru svētki. Braucot uz turieni, 

mēs cietām avārijā – apgāzās autobuss. Paši tikām cauri gan-

drīz sveikā, tikai dažas alus pudeles saplīsa. Katrā nelaimē ir 

arī sava laimīte. Mēs Preiļos ieradāmies vēlu, un komisija 

mūs noklausījās desmitos vakarā. Mēs tā saņēmāmies, ka ko-

pā ar “Silvicolu” dalījām pirmo vietu. Tā, dziedot un dažreiz 

arī jautri padzīvojot, esam tikuši līdz 20 gadu jubilejai. Šai 

laikā koris ir bijis ārzemēs: Lietuvā, Igaunijā, Moldāvijā, 

Zviedrijā, Norvēģijā. Esam dziedājuši kopā ar ļoti labiem ko-

riem, no kuriem var mācīties. 

TV: – Korim daudzus gadus ir bijusi sadarbība ar 

komponistiem Valteru Kaminski, Georgu Dovgjallo, Agri 

Engelmani. Ir bijuši viņu autorkoncerti. Kas no tā palicis at-

miņā? 

Bruno: – Ļoti skaista jau ir gatavošanās šiem autorva-

kariem. No visiem Latvijas komponistiem vīru koriem visvai-

rāk devis Kaminskis. Viņa autorkoncerts pie mums izdevās 

ļoti labi, ļoti augstā līmenī. Kad viņš pats piesēžas pie klavie-

rēm, tad tur ir, ko dzirdēt. Vīriem ir pacēlums dziedāt, un arī 

no klavierēm nāk skaņa.  

TV: – Valters Kaminskis jums ir komponējis dziesmu 

ar Jāņa Saktiņa vārdiem. Jūs arī tikāties ar Jāni Saktiņu un 

zināt to laiku, kad viņš jums to rakstīja. 
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Bruno: – Viņš uzrakstīja pat divus variantus, bet pali-

kām pie viena no tiem. Labāku tekstu vienam mazpilsētas 

korim nemaz nevar uzrakstīt. - Vai pārslos sniegs, vai auļos 

rudens vēji – būs mūžam Ziedonis te, mūsu Limbažos. Tikai 

žēl, ka mēs pēdējā laikā uz Viļķeni esam maz braukuši. Vēl 

man ir žēl, ka mēs pārāk maz dziedam savā baznīcā, ka mēs 

dziedam maz mūsu vidusskolās. Caur to mēs varētu iesaistīt 

jaunus spēkus. Ja koris grib pastāvēt, tam ir vajadzīgi jauni 

dziedātāji. Pēdējā laikā gan mums klāt nākuši seši braši puiši. 

Tas ir liels ieguvums. Jāpateicas arī tiem tēviem, kas savulaik 

ir uz mūsu kori atveduši savus dēlus: Ludiņš, Vizulis, Krū-

miņš. 

TV: – Parasti tā saka, ka, ja vīru koris kaut kur brauc, 

tad līdzi ņem alu. Vai tas raksturīgs arī “Ziedonim”? 

Bruno: – Ja esam braukuši uz dziesmu svētkiem, tad 

tiešām vienmēr līdzi bijis alus.  

TV: – Bet alus ir vajadzīgs? 

Bruno: – Vīriem alus ir vajadzīgs – viņi taču limonādi 

nedzers. Smalkām balsīm tas, protams, nepalīdz, bet basiem 

gan – milzīgi labi nosēžas balss, tieši tā, kā vajag. 

 

Bruno bija liels dziedātājs arī kora sadzīvē, braucienos autobusā. 

Viņam nekad netrūka dziesmu un nepietrūka dziesmu vārdu. 

Šoreiz Brunim piebalso Vilis Kreišmanis un Edvīns Gulbis 
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TV: – Moldāvijā jūs devēja par tādiem kā neformā-

ļiem, esot sākuši tā kā valsts iekārtu kustināt. 

Bruno: – Mēs piedalījāmies kādā pasākumā pie viņu 

brīvības cīnītāja pieminekļa. Pēkšņi sāka līt lietus, un vienā 

momentā viss koris tika apsegts ar lietussargiem. Mēs dziedā-

jām vienu moldāvu dziesmu. Tur apkārt arī tādi “šucmaņi” 

kustējās, un viens moldāvs teica: - Jūs tikai pasakiet, ja jums 

kaut ko sliktu nodarīs – mēs viņus “razņesjom”. Viņi bija no-

skaņoti cīņai. Mums bija Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs. 

Viņi Latvijai bija ļoti pateicīgi. Viņiem līdz tam laikam visa 

rakstība bija krievu alfabēta burtiem. Pirmo viņu avīzi latīņu 

burtiem iespieda Rīgā un viņiem nosūtīja. Viņi bija ļoti patei-

cīgi. 

TV: – Nopietns laiks Latvijai un arī vīru koriem bija 

Barikāžu laiks. 

Bruno: – Par tiem, kas stāvēja uz barikādēm nepateik-

šu, bet vīru koris aizbrauca un dziedāja tiem, kas stāv uz ba-

rikādēm. Dziedājām visu nakti un tikai sešos no rīta bijām 

mājās. Mēs piedalījāmies arī lielajā manifestācijā Daugavma-

lā 1990. gada 18. novembrī. Visi vīru kori, kas toreiz piedalī-

jās, bija vienā vietā un visi dziedāja.  

Vislielākā dziedāšana bija dziedošajā revolūcijā Me-

žaparkā. Tur arī, neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, 

bija sabraukuši lielāka daļa Latvijas koru. Kā Dziesmu svēt-

kos. Tas bija ļoti aizkustinoši. Toreiz domājām, ka nu jau gan 

kādu trīs gadu laikā viss nostāsies savā vietā un visa dzīve 

pacelsies, bet nu jau pagājuši desmit gadi – un nekas nespīd. 

TV: – Vai jūs visu mūžu dziedat? 

Bruno: – Esmu trešās paaudzes rīdzinieks. Mums pa-

matskolā bija dziedāšanas skolotājs Ozoliņš, viņš nostādīja 

mūsu pamatskolas kori tik labi, ka mūsu korim ļoti bieži va-

jadzēja uzstāties bērnu rītos, ko tajā laikā organizēja.  

Vēlāk nācās dziedāt leģionā. Biju trimdā angļu zonā, 

tur mums bija jauktais koris. Kad nodibinājās Latvijas Valsts 

radio koris pilnā sastāvā, un es izturēju konkursu starp kā-

diem 150 leģionāriem, un mani vienu pašu paņēma šajā korī. 
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Vēlāk Rīgā pie centrālās cinkogrāfijas nodibinājās dubult-

kvartets, ko vadīja Skride. Pēc tam es iestājos Poligrāfijas 

vīru korī “Dziedonis”, ko vadīja Imants Kokars. Tur es dabū-

ju oi! oi! kādu skolu. Kad viņš pārskaitās, bija gatavs simbo-

liski visu balss grupu nošaut – kad nav, tad nav! Kad nāca 

slikti uz mēģinājumiem, tad rosināja avīzē izsludināt jaunu 

konkursu, mēs visi varam iet mājās. Sāksim visu no jauna! 

Varbūt arī pie mums kādreiz vajadzētu to pašu pateikt.  

Kad aizgāju pensijā, pārcēlos uz Limbažiem, un tūlīt 

sāku dziedāt mežinieku ansamblī “Mežezers”. Tur pavadīju 

vismaz kādus piecus gadus brīnišķīgā atmosfērā un brīnišķī-

gas dziesmas dziedot. Kad nodibinājās mūsu vīru koris, jau 

pirmajā mēģinājumā es biju klāt. Un tā es dziedu līdz šai die-

nai – jau divdesmit gadus. Laiks tā pagājis: it kā ļoti ātri, bet 

arī ļoti skaisti. Ja kādreiz dziedam mazā telpā, kad vīri stāv 

cieši viens pie otra, un tad, kad viņi ievelk pilnas plēšas ar 

gaisu, tad to iepriekšējo rindu ar saviem punčiem pilnīgi pa-

stum uz priekšu. Tā kopsajūta ir kaut kas vienreizējs! 

TV: – Dziesma latviešiem laikam ir ļoti svarīga… 

 Bruno: – Tāpēc jau mūsu tauta vēl šodien pastāv. Kas 

tikai nav gribējuši mūs zem savas tupeles paspiest? Tikai 

dziedot un ar savām tautasdziesmām mēs šodien te esam. 

 

* 13. maijā mūsu rajona un arī viesu kori pulcējas 

Limbažos, lai godinātu mūsu himnas autoru Baumaņu Kārli 

165. dzimšanas dienā. “Ziedonis” dzied pie Baumaņu Kārļa 

pieminekļa un pēc tam – koru karos kultūras namā. Ej, bāliņi, 

lūkoties, Ar Diev’, ar Diev’, Apsegloju melnu kuili. Esam 38 

dziedātāji. 

* 10. jūnijs. Piedalāmies tautas svētkos Lēdurgas es-

trādē. Skatītāju pilnas sēdvietas un zāliens. Virsdiriģentes 

Māras Skrides vadībā kopā dziedam Mūsu zemīte, pēc tam arī 

vairākas vīru dziesmas. Noslēguma tautas balle. 

* 16. septembrī kori pulcējas Alojā. Te notiek dzej-

nieka Ausekļa 150. dzimšanas dienas svētki. Koncertuzve-

dumā “Gaismu sauca” piedalās arī mūsu vīru koris. Dzie-
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dam Baumaņu Kārļa Trimpulu, Andreja Jurjāna Latvijā, Emī-

la Dārziņa Pie tēvu zemes dārgās un Jāzepa Vītola Gaismas 

pili. 

* 2000. gadā koris piedalījies daudzos koncertos ne 

tikai Limbažos, Alojā, Lēdurgā, bet arī Raiskumā, Carnikavā, 

Baložos. Pēdējā gaitā aizvadīti Valdis Birznieks un Valdis 

Ūdris. 
 

Barikāžu laiku atceroties 
 

* 11. novembrī 

Limbažu kultūras namā 

daudziem limbažnie-

kiem pasniedza 1991. 

gada barikāžu aiz-

stāvju Piemiņas zī-

mes. Arī “Ziedoņa” 

bijušajiem un pašreizē-

jiem dziedātājiem. 

Piemiņas zīmes piešķirtas Albertam Bondaram, Jurim Bebri-

šam, Andrim Cepurniekam, Jānim Elksnim, Harijam Ezeri-

ņam, Leonam Gerķim, Bruno Golveram, Edvīnam Gulbim, 

Gunāram Gūtmanim, Uldim Indriksonam, Jānim Kalācim, 

Imantam Kalnierim, Harijam Karnītim, Andrim Krastenber-

gam, Vilim Kreišmanim, Edgaram Krūmiņam, Gatim Kur-

mēnam, Aldim Lācim, Atim Latsonam, Valdim Legzdiņam, 

Visvaldim Ludiņam, Jānim Mauriņam, Kārlim Meijeram, Jā-

nim Miklāvam, Valdim Ozolam, Ilgmāram Penkam, Rai-

mondam Penkam, Valteram Piebalgam, Dainim Pūpolam, 

Imantam Reinfeldam, Viesturam Rudzītim, Albīnam Senkov-

skim, Kārlim Sīlim, Jānim Stjadim, Jānim Susejam, Imantam 

Šteinbergam, Ivaram Šulcam, Jānim Vizulim, Jānim Zālītim 

un vēl vairākiem koristiem. 

“Ziedoņa” vīri ar dziesmām sveica visus ar Piemiņas 

zīmi apbalvotos. 
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Barikāžu aizstāvju Piemiņas zīmes saņem 

Andris Cepurnieks un Raimonds Penka 

 

2001. gads sākas ar 1991. gada barikāžu 10 gadu 

atceres pasākumu. 

  20. janvārī Rīgā iero-

damies laikus, lai uzdziedātu 

atpūtas kompleksā “Lido 

dzirnavas”. Visvairāk reper-

tuārā, protams, mūsu patri-

otiskās dziesmas. Tās esam 

dziedājuši daudz gadu garu-

mā un droši vien dziedāsim 

vēl ilgi. Iztukšojam pa alus 

kausam un tad jau laiks doties 

uz Doma laukumu, kur notiek 

barikāžu atceres lielais pasā-

kums. Liekas, te kopā ar ci-

tiem vīru koriem dziedam ar 

tādu pašu apņēmību un aiz-

rautību, kā pirms desmit gadiem. 

Uz paaugstinājuma kādi desmit vīru kori, kuri ar šai 

dienai piemēroto repertuāru sveic visus, kas sapulcējušies 

Doma laukumā. Un liekas, ka laukums ir pārpildīts. Deg 

ugunskuri, klātesošos uzrunā Latvijas Valsts prezidente 

Vaira Vīķe-Freiberga: 
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- (..) Mēs esam pulcējušies, lai pieminētu vienu no 

mūsu tautas skaistākajām stundām. Tās bija tās dienas, kad 

šeit uz Doma laukuma, uz Vecrīgu, uz stratēģiski svarīgām 

vietām saplūda latvieši no visām Latvijas malām un stājās 

plecu pie pleca, lai tās aizstāvētu kopā ar cittautiešiem, kas 

arī ticēja tautas gribas svētumam, kas ticēja taisnības uzvarai, 

kas ticēja mūsu tiesībām uz brīvu zemi. Tās bija skaistas die-

nas, un tie bija pārdzīvojumi, kas jums paliks sirdīs uz mūžu. 

Esiet lepni par savu līdzdalību šajos notikumos. Jūs šajā brīdī 

sasniedzāt savu dižāko un savu cēlāko, kas ir jūsu un mūsu 

sirdīs. Stāstiet to saviem bērniem un bērnubērniem. Neļaujiet 

nevienam atņemt to lepnumu, kas toreiz tika paveikts. Jo tie 

bija nozīmīgi un svarīgi brīži. (..) 
 

   
 

Man šodien saka: - es mīlu savu zemi, bet nemīlu sa-

vu valsti. Ir jauki mīlēt savu zemi, bet ar to nav diezgan. Slie-

ka arī mīl savu zemi, kurā tā rok savu alu. Rāpulis mīl savu 

zemi, cilvēks ir kaut kas vairāk. Cilvēkam ir sava apziņa, savs 

lepnums, sava pašapziņa. Cilvēkam ir vēsture, kultūra, valoda 

– viss tas, kas ir sakrāts audžu audzēs, kas ir izcīnīts ar ie-

priekšējo paaudzi, sviedriem un asinīm (..) Mēs nedrīkstam 

nicināt savu valsti, par kuru šeit pat Daugavas krastos 19-tajā 

gadā cīnījās brīvības cīnītāji. Mēs nedrīkstam novērsties no 

savas valsts, par kuru desmit gadus atpakaļ šeit stāvēja uz ba-

rikādēm un arī bija gatavi atdot savas dzīvības par šo valsti. 

Toreiz mums viņa bija jāsargā pret svešu varu, tagad mums 

jācīnās pret ļaunumu, kas ir mūsos pašos. (..) Mans gods ir 
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mana tauta, un mana tauta ir mana valsts. Un tāpēc strādāsim 

par savu zemi, savu tautu, savu valsti.(..) 
 

Klātesošos uzrunā arī kādreizējais Ministru prezidents 

Ivars Godmanis. Pēc uzrunām un kora dziesmām cilvēki 

neizklīst, bet pulcējās pie ugunskuriem. “Ziedoņa” vīri ir tie, 

kuri aizsāk kopēju dziedāšanu ar visiem. Visu pūli diriģē Jā-

nis Kalācis. Neviens negrib ne iet prom, ne braukt mājās. Te 

atkal ir tā reize, kad sajutām tautas vienotību. 
 

Tradīcijas un sadraudzība turpinās 
 

* 27. janvārī kopā ar Stradiņu sieviešu kori koncertē-

jam Lādezerā, bet 10. februārī Salacgrīvā – kopā ar “Kalmi”, 

Salacgrīvas “Kaiju”, “Straujupi” no Rīgas un Ādažu kori.  

* Sestdien 17. 

februāri kultūras namā 

notiek gadskārtējais 

pašdarbnieku vakars. 
Tajā neaizmirstamu 

priekšnesumu sniedz 

mūsu kora vecākais da-

lībnieks Bruno Kes-

bergs. Viņš pārsteidz ar 

nedzirdētām dziesmām 

un sava bandžo mūzikas instrumenta spēli. 

* 24. februārī Umurgas kultūras namā sadziedamies 

ar “Kalmi”, Smiltenes “Pakalniem”, Mazsalacas “Salacu” un 

Umurgas kori, 23. martā Lādezerā uzņemam Carnikavas sie-

viešu kori “Undīne”.  

* 28. aprīlī Valmierā notiek koru skate – saņemam 

17,5 balles. Skate īpatnēja ar to, ka pirmo dziesmu izpildām 

kopā ar sieviešu kori “Kalme”.  

* Turpinot tradīciju, 12. maijā Baumaņu Kārlim veltī-

ta sadziedāšanas un koru kari. Dziedam Es jauns, jauns pui-

ka, Umba, Man ir jāiet (to dziedot, mēs noejam no skatuves). 

Un saņemam balvu par humora izjūtu.  
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* 2. jūnijā piedalāmies Lauku koru festivālā Mazsa-

lacā ar Krāc jūrmalas priedes un Tēvu dziesma. Lauku koru 

sporta spēlēs izcīnām kausu par uzvaru futbola turnīrā. Vaka-

ra koncertā estrādē Ēriks un “Ziedonis” saņem pa divām bal-

vām katrs. 

Vīru koris „Ziedonis” pirms Rīgas 800-gades 

svētku gājiena Daugavmalā 
 

* No 26. līdz 29. jūlijam esam Rīgā. Te notiek mūsu 

valsts galvaspilsētas 800 gadu svinības. Ceturtdienas vakarā 

koristiem iespēja 

noskatīties deju 

koncerta ģenerāl-

mēģinājumu (tā lai-

kam ir pēdējā reize, 

kad svētku organi-

zatori to atļaujas). 

Svētdien pusdien-

laikā – svētku gā-

jiens. Pirms gājiena 

no kora atvadās ilggadējais kora prezidents Jānis Kalācis. 

Viņš turpmāk dziedās Talsos. “Ziedoņa” veči viņam velta 
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Ilgu mūžu tev. Jānis, tiešām, ir daudz darījis kora labā, tā sa-

liedēšanā, noorganizējis divus skaistus braucienus uz Zviedri-

ju un Norvēģiju. Ceram, ka arī turpmāk sadziedāsimies Liela-

jā estrādē.  

Gājienā ejam kopā ar ”Kalmi”. Vecrīgas ielās mūs 

sveic arī mūsu draugi no Norvēģijas – Skognas vīru koris. 

Viesus pārsteidz grandiozais svētku gājiens un skaistais no-

slēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē. 

 

  * 31. jūlijā un 1. augustā Dziesmu svētku atskaņas 

Limbažos. Pie mums jau otro reizi viesojas Skognas vīru 

koris no Norvēģijas. 

 31. jūlijā rītā kora pārstāvji ierodas Bīriņu pilī, lai 

kopā ar viesiem dotos uz dažādām vietām rajonā. Norvēģi 

iecerējuši uzstāties kādā no mūspuses pansionātiem. Tādēļ 

braucam uz Lēdurgas veco ļaužu mītni “Pēterupe”. Iemītnieki 

un personāls sapulcējušies ārpusē, un Skognas koris viņus 

iepriecina ar norvēģu dziesmām. Pēc tam braucam uz Lēdur-

gas dendroloģisko parku, kur tā saimnieks Arvīds Janitēns 

izvadā viesus pa plašo parka teritoriju. Dažādās aktivitātes 

viņus iesaista arī folkloras kopa “Delve”.  

Tad ceļš ved uz Limbažiem. Kultūras namā viesus uz-

runā pilsētas domes pārstāvis Leons Gerķis, jaunais kora pre-

zidents Oskars Viļčinskis un kultūras nama direktore Jolanta 

Borīte. Notiek dāvanu apmaiņa. 

 Nākamajā 

dienā Norvēģi dodas 

uz Ainažiem, kur ap-

skata jūrskolas un 

ugunsdzēsības muze-

ju ekspozīcijas, bet 

pēc tam dzied Ainažu 

pareizticīgo baznīcā. 

Vakarā notiek 

draudzības koncerts 

Limbažu kultūras 
Skognas koris dzied Ainažu baznīcā 
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namā. Mēs dziedam: Kur Gauja plūst, Tēvu dziesma, Piltenes 

noktirne, Es jauns, jauns puika, Jūrmalā un Mūžu mūžos būs 

dziesma. No kopēji dziedātajām, protams, visiem visvairāk 

patīk Veco mednieku maršs. Šo dziesmu diriģē Ēriks Derums. 

Pēc koncerta saviesīgajā daļā norvēģi visiem mūsu koristiem 

uzdāvina polo kreklus ar abu valstu karodziņiem, bet Ērikam 

– diriģenta pulti. Dāvanas tiek arī visiem Skognas vīru kora 

dalībniekiem. Ar dziesmu un ziediem skaistās jubilejās svei-

cam Visvaldi Ludiņu, Valdi Legzdiņu un Jāni Vizuli. 

 

Valters Piebalgs pēc tam laikrakstā “Auseklis” 

 raksta: 

- Pēc svētkiem Skognas vīru koris un viņu ģimenes 

locekļi viesojās un koncertēja Lēdurgā, Ainažos, Limbažos. 

Par īstu draudzības vakaru izvērtās trešdienas koncerts Lim-

bažu kultūras namā. Kopīgi latviešu valodā dziedājām mūsu 

himnu Dievs, svētī Latviju!, norvēģi bija pārtulkojuši un savā 

valodā izpildīja Raimonda Paula Tautas acis, savukārt Zie-

donis – norvēģu Mednieku maršu. (..) No Limbažiem mūsu 

draugi aizveda ne vien labas atmiņas, bet arī daudz dāvanu 

tuviniekiem.  
( Auseklis, 4.08.2001.) 

 

Īstas ugunskristības viesu uzņemšanā ir kora jau-

najam prezidentam Oskaram Viļčinskim, kurš šajā amatā 

ir tikai nedēļu. Pirms jaunās kora sezonas “Auseklī” lasām: 
 

- Man pašam korī šī būs trešā sezona. Laikam jau kat-

ram vecumam ir savas vērtības. Domai par līdzdalību ir jāno-

briest. Un tad pienāk brīdis, kad saproti – tu to gribi. Mani 

iedvesmoja “Ziedoņa” jubilejas koncerts, tas kā skanēja vīru 

balsis. Tagad liekas, ka dzīve bez kora būtu vienmuļa. Gribu 

aicināt gados jaunos vīrus – nāciet mūsu pulkā, stājieties 

līdzās pieredzējušajiem dziedātājiem. Sāksim gatavoties nā-

kamajiem Dziesmu svētkiem! 
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Sezonu „Ziedonis” noslēdz ar divām dziesmām Lim-

bažos pirms japāņu kora “Yoko” uzstāšanās, ar koncertu 

Mālpilī kopā ar jauniešu kori “Mītava” no Jelgavas, “Gais-

mas pili” no Rīgas un Mālpils kori, kā arī decembra vidū Plā-

cī kopā ar Stradiņu sieviešu kori un Cēsu “Beverīnu”. 
 

2002. gadu koris uzsāk ar uzstāšanos barikāžu 

aizstāvju Piemiņas zīmju pasniegšanas ceremonijā 18. 

janvārī, kad dziedam Dievs, svētī Latviju, Daugav’ abas ma-

las, Man ir jāiet. Savukārt 25. janvārī dziedam airēšanas bā-

zes zālē SIA “Limbažu ceļi” gada balles dalībniekiem. Jau 

koncerta sākumā vētras dēļ pazūd elektrība, tādēļ dziedāt nā-

kas dažu sveču apgaismojumā. Viss izdodas!  

Dziedam Limbažu kultūras namā 2002. gada 18. janvārī 
 

* Jau 9. februārī dodamies uz Smilteni, lai piedalītos 

draudzības koncertā ar “Pakalniem” un Cēsu “Beverīnu”. 

Dziedam vairākas jaunas dziesmas, tādēļ ne viss iznāk gludi, 

taču skan tīri labi (Es jauns, jauns puika, Rudens roze, Ej, 

bāliņi, lūkoties, Kā tas lai notiktu, Umba, Draugiem). Umbu 

pat nākas dziedāt divreiz. Noslēgumā vienojamies Mazs bij 

tēva novadiņš. Vakara daļa notiek netālu esošajā viesu namā 

ar dziesmām, dejām, pirtī iešanu un citām lustēm. 
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* Piedalāmies kora “Salaca” 55 gadu jubilejā Maz-

salacā 23. martā. Esam 21 vīrs. Nodziedam Tēvu dziesma, 

Bij’ man vienas rozes dēļ, Es jauns, jauns puika, Mēs puisēni 

jaun’ būdami, Kur Gauja plūst. Jubilāriem dāvinām lielu 

Lieldienu grozu. 

* 13. aprīlī Raiskuma skolā sadziedamies kopā ar 

“Kalmi”, “Beverīnu” un Raiskuma kori Kā Daugava vaida, 

Bij’ man vienas rozes dēļ, Es jauns, jauns puika. Kopā ar pā-

rējiem izdziedam daļu no obligātā repertuāra: Es neesmu dub-

ļus bridis, Uz priekšu, Kuzeme, Pūt, vējiņi, apstājies u.c. 

Esam 30 vīri.  
 

* Arī šogad 18. maijā Limbažos notiek Baumaņu 

Kārļa jubilejas koru kari. Vērtē Aira Birziņa, Ivars Cin-

kuss, Normunds Ķirsis, Jānis Zirnis, Leons Amoliņš, Māra 

Skride un Uģis Prauliņš. Mūsu sniegumā Ej, bāliņi, lūkoties, 

Umba, Kā tas lai notiktu. Pēc tam dziedam pie Baumaņu 

Kārļa pieminekļa gan Mūžu mūžos būs dziesma, valsts himnu, 

kā arī Uģa Prauliņa speciāli šim notikumam sarakstītu dzies-

mu ciklu Neprātīgas dziesmas. Koru karu galveno balvu sa-

ņem Cēsu “Beverīna” un Ēriks Derums. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Koru karos 2002. gada 18. maijā 
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* Kārtējie Latvijas 

sieviešu un vīru 

koru svētki šoreiz 

notiek 1. jūnijā Tu-

kumā, Durbes par-

ka estrādē. Piedalās 

56 sieviešu un 22 

vīru kori. Prog-

rammā gan koru 

klasika, gan tautasdziesmas. Atmiņā palikušas Dievs, dod 

mūsu tēvu zemei, Dzimtene, mūzika mūžīgā, Pie tēvu zemes 

dārgās, Krāc jūrmalas priedes, Mūžam zili, Šurp, brāļi, Mūžu 

mūžos būs dziesma, Kā Daugava vaida, Es jauns, jauns pui-

ka, Bij’ man vienas rozes dēļ, Varoni gaidiet. Noslēgumā – 

balle. 
 

* Dikļu kapos 8. jūnijā atvadu vārdus un dziesmas 

veltām kora baritonam Viesturam Ludiņam, kurš šai saulē 

nodzīvoja vien nepilnus 39 gadus. 

* Gadu noslēdzam Pociema kultūras namā, dziedot 

kopā ar sieviešu kori „Stradiņi” un jaukto kori „Beverīna”. 
 

2003. gads iesākas ar Limbažu kultūras nama 

pašdarbības kolektīvu dižkoncertu 15. februārī, kurā dzie-

dam vairākas dziesmas, bet jau pēc nedēļas Bērnu un jaunie-

šu centra zālē uzņemam Carnikavas sieviešu kori ” Undīne”. 

Viņas ir 18, mēs – 39. Katrā iespējamā reizē ir jādzied 

Dziesmu svētku repertuārs, tādēļ to arī darām. Grūtās dzies-

mas skan ne visai, bet daļa jau tīri ciešami. Izskan arī Svēts 

mantojums, Aijā, Mežezers, Nāc man līdz, Mūžu mūžos būs 

dziesma, kopā ar sievām – Mazs bij tēva novadiņš. Vakara 

otrajā daļā carnikavietes mums sagatavojušas pārsteigumu – 

teatrālu apsveikumu kādreizējā armijas jeb “vīriešu” dienā. 
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* Marta pirmajā dienā Umurgas pamatskolā tiekas 

četri jau ilgus gadus savā starpā pazīstami kori. Vērtē kora 

bass Tālivaldis Apinis: 
 

- (..) Nolūks – izvērtēt katra kora varēšanu un sagata-

votību uz pārējo fona. Saietā piedalījās viesi no Smiltenes un 

Cēsīm, arī Limbažu kultūras nama sieviešu un vīru kori. 

Umurgas skolas hallei ir teicama akustika, tādējādi dziedātāji 

un klausītāji ieguva iespēju ne tikai baudīt labu niansētu 

daudzbalsīgu dziedājumu, bet saklausīt arī ne vienu vien kļū-

du izpildījumā. Pasākuma programmā centrālo vietu ieņēma 

Dziesmu svētku repertuārs. (..) Limbažu kultūras nama vīru 

koris “Ziedonis” šūpojas problēmu viļņos, ko rada pašu dzie-

dātāju remdenais entuziasms. Taču, pateicoties kora vadības 

neatlaidībai un jaunu dziedātāju pieplūdumam, “Ziedoņa” vīri 

atkal sarosījušies. Šajā reizē vīru koris izpildīja virkni svētku 

programmā paredzēto dziesmu. Dažās no tām dziedājums 

bija veiksmīgs, dažu izpildījumā pavīdēja nedrošība, balsu 

nesaskaņotība un kļūmes tekstā.  

Koncerta noslēgumā kopkoris pacilāti nodziedāja lat-

viešu kora mūzikas pērles – Pūt, vējiņi un Jāņuvakaru.   
( “Auseklis” 13.03. 2003.) 

 

* Vēl aprīlī koncerts Kocēnu kultūras namā un Rais-

kuma internātskolas zālē. Raiskumā sveikt vietējo kori bez 

mums ieradušies arī “Pakalni” un “Beverīna”. Mēs nodzie-

dam dažas jaunas dziesmas: Naids, Jem iekš rokas, kā arī Nāc 

man līdz, Kā tas lai notiktu. Pēdējo – paspilgtinātu ar teatrālu 

uzvedumu. Gaisā uzmetam mūsu kora vecāko dalībnieku 

Bruno Kesbergu, kam šodien – 79! Interesantas atrakcijas un 

radoši uzdevumi. 

* 1. maijā rajona koru skate Limbažos. Mūs klausās 

vesela virsdiriģentu plejāde - deviņi ar Imantu Kokaru 

priekšgalā. Esam 41 un dziedam Kā Daugava vaida, Aijā, 

Mūžu mūžos būs dziesma. Ziedonim 19,8 punkti un trešās pa-

kāpes diploms 
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* 11. 

maijā – tieši 

Baumaņu Kār-

ļa 168. dzim-

šanas dienā - 

izskan rajona 

Dziesmu un 

deju svētki. 
Dziedam pie 

pieminekļa, 

pēc tam pirmo reizi ieskandinām Limbažu jauno estrādi Jau-

natnes parkā. Būve jau laba, bet dziesmas gan skan ne visai. 

 

* 14. jūnijā dziedam Limbažos pie represēto piemiņas 

akmens, bet pievakarē Cēsu Kultūras centrā – Ērika Deruma 

50 gadu jubilejas koncertā kopā ar „Beverīnu”, „Silvicolu”, 

„Salacu”, „Pakalniem” un „Kalmi”. Esam 35 vīri un dziedam 

Aivara Tomiņa un jubilāra vadībā Tēvu dziesmu, Jūrmalā, 

Nāc man līdz. Ēriku sveicam ar Ilgu mūžu tev. Pēc tam dzie-

dam kopā ar „Silvicolu” Mūžu mūžos būs dziesma, bet ar vis-

iem koriem – Gaismas pili un Pūt, vējiņi.  

Ēriks Derums savu koru ielenkumā 
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Pēc koncerta intervijā Limbažu televīzijai Ēriks saka: 
 

 - Šodien man ir ļoti laimīga diena, kad es varu ar sa-

vu darbu svinēt šādu jubileju. Es domāju, ka arī koristi ir 

gandarīti par paveikto. Mūsu mērķis ir Dziesmu svētki, un 

kori, kurus es vadu, visi tiek uz svētkiem. Es esmu priecīgs 

par to, un arī par to, ka katrs koris ar tādu attieksmi strādā, ar 

tādu atdevi dzied. Es esmu gandarīts par savu darbu un par 

visiem.  

 

* Tieši pirms Jā-

ņiem 22. jūnijā 

dodamies uz 

Madonu, lai ie-

skandinātu 

Dziesmu svētku 

programmu 

“Teiksma par 

latvieti”. Laikam 

jau virsdiriģenti 

uztraukušies, ka 

labi iecerētais koncerts Mežaparka estrādē var arī labi neska-

nēt.  
 

* Jūlija pirmajā nedēļā dodamies uz Rīgu, lai piedalī-

tos XXIII Vispārējos latviešu Dziesmu un XIII Deju svēt-

kos. Svētku ieskaņā 3. un 4. jūlijā izskan sieviešu un vīru ko-

ru koncerts “Teiksma par latvieti”. Te nu nākas kārtīgi pa-

dziedāt. Daļa dziesmu gan liekas tādas kā viendienītes, jo ār-

pus šī koncerta tikpat kā neskan. Daudzas gan paliek atmiņā. 

Kaut vai Kā Daugava vaida, Kas tie tādi spēka vīri, Mež-

ezers, Nāc man līdz, Ai, kaimiņu zeltenīte, Jem iekš rokas, Es 

karā(i) aiziedams, Vakarjunda, Aijā, Mūžam zili.  

Jau 5. un 6. jūlijā – Noslēguma koncerts. Tajā mums 

ierādīta vieta estrādes pagarinājuma kreisajā pusē. Ar katriem 

svētkiem vīru koru dziesmu skaits sarūk. Mums atvēlēts Mū-
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žam zili un Mūžu mūžos būs dziesma. Vīru koris neskan. Di-

vas programmas svētkiem ir par daudz.  
 

* 16. augustā Limbažos notiek Triju Zvaigžņu orde-

ņa brālības 5. salidojums. Vīru koris pie Baumaņu Kārļa 

pieminekļa ar dziesmām sveic tā dalībniekus. Vienubrīd pa-

matīgi uzlīst. 
 

* Ziemassvētku dziesmas izskan rajona koru koncertā 

Limbažu luterāņu baznīcā, kā arī Carnikavā, viesojoties pie 

sieviešu kora “Undīne”. 

 

2004. - vīru kora “Ziedonis” 25. jubilejas gads 
 

Lai sagatavotos jubilejas koncertam, februārī un martā 

dziedam Umurgā, Limbažos, Carnikavā un Raiskumā. 

 

Un tad jau klāt 10. aprīlis, un 38 kora dziedātāji ir ga-

tavi rādīt savu veikumu Limbažu vīru kora “Ziedonis” 25 

dziesmoto gadu jubilejas koncertā. Līdz svētkiem mūs at-

vedis diriģents Ēriks Derums un kormeistars Aivars Tomiņš. 

Korī dzied 14 pirmie tenori: Gints Blūms, Aivars 

Čapkovskis, Raimonds Fridvalds, Bruno Kesbergs, Gunārs 

Korsaks, Vilis Kreišmanis, Jānis Mauriņš, Jānis Miklāvs, 

Kārlis Sīlis, Jānis Stjadis, Jānis Strēlis, Oskars Vilks, Oskars 

Viļčinskis, Dainis Vizulis; 

11 otrie tenori: Jānis Elksnis, Harijs Ezeriņš, Ģirts 

Krūmiņš, Edgars Krūmiņš, Visvaldis Ludiņš, Zigmunds 

Ozols, Ilgmārs Penka, Valters Piebalgs, Jānis Susejs, Imants 

Šteinbergs, Jānis Vizulis; 

10 baritoni: Juris Bebrišs, Rolands Birzgalis, Uldis 

Indriksons, Haralds Karnītis, Mārtiņš Krēsliņš, Gatis Kur-

mēns, Kārlis Meijers, Raimonds Penka, Viesturs Rudzītis, 

Jānis Zālītis; 
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8 basi: Tālivaldis Apinis, Andris Cepurnieks, Edvīns 

Gulbis, Valdis Legzdiņš, Valdis Ozols, Imants Reinfelds, Al-

bīns Senkovskis, Ivars Šulcs. 

 Koncertu vada Dace Jurka. Sākam ar Moto, Krāc 

jūrmalas priedes, Aijā, Nu ar Dievu, Vidzemīte, Norvēģu 

mednieku maršu, Es esmu mednieks jauns, Mūžu mūžos būs 

dziesma.. Pa vidu uzstājas jaunā paaudze Līva Tomiņa, Laura 

Deruma, Līga Indriksone, kā arī Antra Stafecka un Marta 

Apine. Tad izskan mūsu dziedātā Mēmā dziesma ar solisti 

Kati Piebalgu  

Programmā labi iederas Jura Bebriša veidotā turpat 15 

minūšu garā videofilma “Vīru korim “Ziedonis” – 25”. 
 

 

 
Kopīgs foto pēc vīru kora “Ziedonis” 25 gadu jubilejas koncerta 

Foto Uldis Bušs 

 

Visiem bijušajiem dziedātājiem, kas tagad dzied Aiz-

saules dārzos, izskan Sveiciens dziesmu draugiem. Un tad jau 

tradicionālās Kas īstens latvietis, Cēsu vada dziesma un Puiši 

meitas apsūdzēja. Publika pieprasa atkārtot latviešu tautas-

dziesmu Kas kaitēja nedzīvot. Mūsu interpretācijā pantus 

dzied seši dažādi solisti no tenoru vidus. Līdz šim visos jubi-

lejas koncertos un arī šoreiz izskan V.Kaminska mūsu korim 

veltītā Dziesma “Ziedonim” un Limbažiem. Kori sveic pilsē-

tas pašvaldība un kultūras nams. Koris dāvanā saņēmis jaunas 
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nošu mapes ar uzrakstu “Ziedonis”. Rajona izpildkomiteja 

korim dāvina Atzinības rakstu un dāvanu karti. Mūs sveic 

senioru koris “Atvasara”, sieviešu kori “Jumara”, “Kalme”, 

“Undīne”, jauktie kori “Beverīna” un “Salaca”, tradīciju an-

samblis “Snaburtaines”, deju kopas “Jampadracis” un “Sak-

ta” (kas vīriem pat nodejo kankānu), arī Ausekļa Limbažu 

teātris un SIA “Limbažu ceļi”.  

Atbildes runā, starp citu, kora prezidents Oskars Viļ-

činskis saka:  

- Kamēr vēlējumi neizkūp, centīsimies tos sasniegt un 

īstenot – pavisam drīz, jau tūlīt, negaidot, kas notiks rīt. 

“Ziedonim” tikai 25 – tas skanējis, skan un skanēs. Vismaz 

vēl 25 gadus. Jo dziesma vienmēr skan tai mutē, kurai roku 

priekšā neaizliksi. Paldies visiem! 
 

 
 

“Ziedoņa” vīru 

pateicības tiek gan kora 

diriģentam un kormeis-

taram, gan tiem, kas 

par mums rūpējušies ( 

Ilze, Rita, Jolanta, Ār-

ija Dika), gan koru pre-

zidentiem Visvaldim  

Ludiņam, Ivaram Šul-

cam, Jānim Kalācim 

(neklātienē) un Oska-

ram Viļčinskim.  
 

 

Ēriks Derums un Aivars Tomiņš 
 

Pēc koncerta uz Limbažu televīzijas žurnālistes Intas 

Kalniņas jautājumiem atbild Bruno Kesbergs. Lūk, dažas 

atbildes: 
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TV: – Vai šais gados 

ir bijušas dziesmas, kuras īpa-

ši palikušas prātā un kuras 

vienmēr gribas dziedāt? 

B.Kesbergs: – Kad 

mēs dziesmu svētkos dziedam 

Lūk, roze zied, to tikpat kā 

vienmēr vajag atkārtot. Arī 

citas dziesmas, taču lielākoties tās nav šo laiku komponistu 

dziesmas, bet gan klasika, galvenokārt Jāzepa Vītola dzies-

mas. 

TV: – Vai ir bijušas tādas, ko nav gribējies dziedāt? 

B.Kesbergs: – Tādas dziesmas arī ir. Un pēdējos 

dziesmu svētkos pat divas, kuras gan bija dziesmu svētku 

grāmatiņās, taču mēs nespējām tās sagatavot. 

TV: – Kā jūs domājat, cik ilgi var dziedāt? 

B.Kesbergs: – Šomēnes man paliks 80 gadi. Es tik ilgi 

nebūtu varējis nodziedāt, bet es tikpat kā nedzeru, nemaz ne-

smēķēju, ēdu daudz saknes: bietes, burkānus, skābus kāpos-

tus un ķiplokus. Tas dod tādu veselību, ka vēl tagad 80 gadu 

vecumā es dziedu. Un turpināšu dziedāt. 

TV: – Ko jūs gribētu korim novēlēt? 

B.Kesbergs – Vienmēr ir tā, ka daļa vīru saka: - Ta-

gad nodziedāsim šos svētkus vai šo kora jubileju, un tad kori 

pametīsim. Es visiem no sirds lūdzu: nepametiet kori – tā ir 

dzīvība. Kamēr dziedāsit korī, viss būs labi. 
 

     Uz televīzijas jautājumiem 

atbildēja arī kora jaunākais 

dalībnieks Rolands Birzgalis, 

kurš korī iesaistījies tikai pēdē-

jos mēģinājumos:  

- Nebija grūti, jo bija 

citos kolektīvos dziedāts. Pop-

grupā “Pogas” paliku par lielu, 
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arī balss mainījās, tādēļ atradu vīru kori. Vīri mani uzņēma 

ļoti labi, jo ir priecīgi, ka jaunie nāk viņu vietā. 
 

Jautājumi Ērikam Derumam:  
TV: – 25 gadi kora 

priekšā. Vai nav grūti? 

Ē.Derums: – Reizēm ir 

grūti, reizēm nav. Kad ir 

prieks par padarīto, tad grū-

tums viss aizmirstās. 

TV: - Kuras reizes bi-

jušas priecīgākās un devušas 

gandarījumu? 

Ē.Derums: – Laikam jau skates un arī jubilejas reizes, 

jo tad vīri ļoti mobilizējas. Arī šodien es esmu ļoti gandarīts 

par padarīto. Esmu ļoti priecīgs, ka man ir tāds kolektīvs, kas 

joprojām turas kopā, atbalsta mani, un arī es cenšos no savas 

puses viņiem dot visu, ko varu. 

TV: – Tev ir vairāki kolektīvi, vai nav grūti katru va-

karu ar tiem strādāt? 

Ē.Derums: – Man Raiskumā ir miers, man tur ir ie-

spēja ieiet mežā un fiziski pastrādāt. Tādēļ vakarā labprāt ga-

rīgi sevi atdodu vīriem. 

TV: – Kuras dziesmas šovakar skanēja vislabāk? 

Ē.Derums: – Vīri atdzīvojās pie leģionāru dziesmām, 

tās ir vīru dziesmas, kas dziedātas uz barikādēm, ar kurām 

daudziem saistās atmiņas. 

TV: – Kādi ir kora tuvākie uzdevumi? 

Ē.Derums: – Mūs gaida grūts pārbaudījums – visu 

Latvijas vīru koru stāšanās žūrijas priekšā vienā laikā un vie-

nā vietā – maija sākumā LU aulā. Tas būs ļoti atbildīgi. 

Mums labi izdevās pagājušajā gada dziesmu svētkos, kad 

kļuvām par trešās pakāpes laureātiem, un bijām pirmie tūlīt 

aiz otrās vietas. Šogad vajadzētu to aizstāvēt. Nebūs viegli, 

bet darīsim, ko varam. 
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Vīru kora “Ziedonis” 25 dziesmoto gadu jubilejas koncertā 

 

Laikraksta “Auseklis” žurnāliste Gunita Ozoliņa ap-

raksta redzēto un dzirdēto jubilejas koncertā: 
 

- Pulcinot savus cienītājus, tuvus un tālus draugus, 

“Ziedoņa” radošās darbības dzimšanas dienā vīri no kora re-

pertuāra bija izcēluši tās dziesmas, kas, jādomā, arī pašiem 

dziedātājiem sirdij tuvākās: klasiku – J.Mediņa, J.Vītola, 

A.Jurjāna komponētās, tautasdziesmas un jaunākos laikos 

tapušās, kā Valtera Kaminska korim speciāli dāvināto Dzies-
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ma “Ziedonim” un 

Limbažiem u.c. Bija gā-

dāts arī par pārsteigu-

miem, kas jubilejas 

koncerta kopskatā iene-

sa cerīgas un patīkamas 

vēsmas. Tie bija kora 

dalībnieku un abu tā 

diriģentu dziedošo un 

muzicējošo bērnu un 

mazbērnu priekšnesu-

mi. (..)  

Ne tikai par šī 

vakara ieguvumu, bet 

par nopietnu un palie-

košu ieguldījumu vietē-

jā kultūras mantojuma 

saglabāšanā uzskatāma 

kora dalībnieka un hronista Jura Bebriša veidotā retrospektīvā 

videofilma, kas 14 minūšu garumā par “Ziedoni” atklāja un 

pateica ja ne visu, tad sniedza bagātīgu ilustrāciju, sākot no 

laika, kad bijušās Lauktehnikas zālē pirmo reizi sadziedāja 17 

limbažnieki, līdz šim brīdim, kad uz skatuves kāpa jau daudz 

pieredzējis un visnotaļ populārs kolektīvs. Atskats vēsturē 

atgādināja par nozīmīgiem notikumiem tā radošajā dzīvē, 

līdzdalību kultūras notikumos rajonā un ārpus tā, tautas mani-

festācijās un barikāžu dienās Atmodas laikā, par vaļasprie-

kiem, tāpat ar smaidu ļāva ielūkoties aizkulišu dzīvē, kas pa-

rasti klausītājam apliek apslēpta, bet iever ne mazums intriģē-

jošu piedzīvojumu.(..) 

Īpašas ir kora un tā diriģenta Ērika Deruma attiecības. 

Viņš ir kopā ar to kopš dibināšanas – ne vairāk un ne mazāk 

kā pusi no diriģenta mūža gadiem. – Agrāk dziedātāji tika 

stimulēti. Tagad uz kori nāk tie, kuri līdz dvēseles dziļumiem 

ir dziesmu draugi. Palikuši paši uzticīgākie, izturīgākie. Vi-

ņiem daudz kas ir jāatņem ģimenei – ne tikai laiks, bet arī 
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materiālā ziņā. Lai kā, šis man ir sirdij tuvs koris. Pēc saviem 

ieskatiem esmu veidojis tā seju un ar “Ziedoni” varu sevi 

pilnībā izteikt, - sacīja Ē.Derums. (..) 

Kā parasti pašdarbības kolektīvu goda reizēs, labu 

humora devu un gaišu izskaņu vakaram piešķīra asprātīgie 

apsveicēji, daudzie draugi, kultūras nama kolektīvi u.c. viesi.  
(Auseklis, 16.04.2004.) 

 

* LU Lielajā aulā 9. maijā notiek Pirmais Latvijas 

vīru koru konkurss, kas pulcē 23 kolektīvus. Esam 38 vīri. 

Dziedam Sveiciens dziesmu draugiem, Aijā, Mūžu mūžos būs 

dziesma. “Ziedonim” 66,0 punkti un II pakāpe. Aiz mums vēl 

pieci kori. Labākie “Gaudeamus”, “Forte” un “Absolventi”. 

Mājās braucam dziedādami un priecādamies. 
 

* 15. maijs. Baumaņu Kārļa dziesmu diena Limbažos 

pie pieminekļa. Gājiens no Baumaņu Kārļa laukuma. Līst. 

Piedalās ne tikai Limbažu kori, bet arī četri viesu kori no da-

žādām Latvijas pusēm. Uzrunas saka pilsētas Domes priekš-

sēdētājs Ojārs Puriņš, kultūras nodaļas vadītāja Taisa Aruma, 

politiķe Vaira Paegle, diriģents Ints Teterovskis.  
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Apvienotais koris izpilda vairākas dziesmas, galvenokārt no 

jauktā kora repertuāra. Diriģē Guntars Ķirsis, Ēriks Derums, 

Māra Skride, Ints Tetrovskis, Jānis Zirnis. “Ziedoņa” vīri 

cenšas nenojaukt viņu dziedājumu. Taču labi palīgi vīri ir, 

izpildot Lokaties, mežu gali un Mazs bij’ tēva novadiņš.  

 

  
Vīru kora “Limbažu dziedātāji” restaurēto 124 gadus veco karogu 

iesvēta Ivanda Ceijere 
 

Pēc tam visi dodas uz kultūras namu, kur notiek koru 

konkurss. Taču pirms tā svinīgā ceremonijā tiek iesvētīts 

Limbažu pilsētas vecākā kora karogs. Ar Kultūrkapitāla fon-

da atbalstu restaurēts Limbažu Latviešu dziedātāju biedrības 

vīru kora “Limbažu dziedātāji” karogs, kas izgatavots 1880. 

gadā, gatavojoties Otrajiem vispārējiem latviešu Dziedāšanas 

svētkiem. Par karogu pastāsta Limbažu muzeja galvenā krā-

juma glabātāja Diāna Nipāne, to iesvēta Augstrozes luterāņu 

baznīcas evaņģēliste Ivanda Ceijere. 

 

 

Pie Baumaņu Kārļa pieminekļa jauktā kora vidū arī "Ziedoņa" vīri 
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* 29. maijā Latvijas dziesmu svētku šūpulī Dikļos no-

tiek Latvijas Vīru koru svētki. Tie veltīti Jura Neikena rīko-

to Pirmo dziedāšanas svētku 140. gadadienai. Šie svētki dau-

dziem varēja ne visai labi beigties, jo, uzejot uz kora pakā-

pieniem, tie neiztur daudzo vīru svaru un viena posma piecas 

rindas ielūzt. Dažam iznāk kritiens turpat divus metrus. Bei-

dzas tomēr laimīgi. “Ziedoņa” vīri necieš, jo vēl nav paspēju-

ši uznākt. Vīri dzied, stāvot uz deju grīdas. Svētkos izskan 18 

dziesmas: gan vēsturiskās un patriotiskās, gan romantiskās, 

tautiskās un episkās. 
 

* 24. jūlijā “Ziedoņa” vīri kopā ar “Kalmes” dziedātā-

jām piedalās virsdiriģenta Edgara Račevska rīkotajos 

J.Vītola mūzikas svētkos Gaujienā, savukārt 23. oktobrī 

dodas uz Cēsīm, lai piedalītos vīru kora “Cēsis” 25 gadu jubi-

lejas koncertā. Ar dažām dziesmām 27. novembrī piedalā-

mies komponista Viļņa Salaka autorkoncertā Limbažu kultū-

ras namā, bet 17. decembrī Siguldā sadziedamies ar sieviešu 

kori “Teiksma” un vīru kori “Vecie draugi”. 
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Aktīvā koncertdzīve turpinās  
 

2005. gada aktivitātes “Ziedoņa” vīri iesāk 29. jan-

vārī ar koncertu Umurgas skolā kopā ar Valmieras “Jumaru”, 

Cēsu “Beverīnu” un Raiskuma kori. 
 

* 24. martā plašs koncerts Pociema kultūras namā. 

Piedalās Alojas “Ale” un Ķekavas “Daugaviete”. Mēs izdzie-

dam teju visu repertuāru – desmit dziesmas, vairākas maz 

dziedātas. Moto, Svētku dziesma (solo Gints Blūms), Lai vēt-

ra krāc, Pie Daugavas, Jūrmalai, Balta roze, Puiši meitas 

apsūdzēja, Kas kaitēja nedzīvot u.c. Beigās visi dziedam po-

ciemiešiem tik tuvo Dzīvīte, dzīvīte ar F.Bārdas vārdiem. 
 

* 23. aprīlī Latvijas vīru koru II konkursā Latvijas 

Mūzikas akadēmijas zālē “Ziedonis” ar izcīnītiem 71,17 pun-

ktiem ieņem 20. vietu starp 23 vīru koriem. Labākie “Fracho-

ri”, “Forte” un “Gaudeamus”.  
 

* 15. maijā koris nepilnā sastāvā piedalās Latvijas 

vīru koru sadziedāšanās svētkos Dikļos Neikena kalniņā. 

Tā kā pirms gada līdzīgos svētkos Dikļu brīvdabas estrāde 

neizturēja vīru dziesmu spēku, tagad Dikļi palikuši bez šīs 

būves un mēs dziedam kalniņā pie piemiņas akmens. Galve-

nais – atdot godu latviešu dziesmu svētku pirmsākumam. 
 

* 21. maijā dziedam Himnas goda dienas atklāšanas 

pasākumā Limbažos pie Baumaņu Kārļa pieminekļa.  

 

*24. septembrī Limbažu kultūras namā draudzības 

koncerts ar sieviešu koriem “Kalme” un “Jumara”, ar vīru 

kori “Cēsis” un vīru kori no Dānijas pilsētas Sonderborgas. 

Mēs dziedam Rudens roze, Pie Daugavas, Ābeļziedi. Pēc tam 

uzstājas “Kalme” un “Undīne”. Dāņu koris - 25 vīri gados - 

dzied vairākas dziesmas. Tad kopā ar Cēsu vīriem nodziedam 

Moto, Krāc jūrmala priedes, Kas kaitēja nedzīvot, Mazs bij’ 

tēva novadiņš.  
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Dzied Cēsu, Limbažu un Sondenborgas vīri 
 

* Kā jau ierasts, dziedam četras dziesmas Lāčplēša 

dienā Baznīcas dārzā un baznīcā. Gada izskaņā Straupes kul-

tūras namā tiekamies ar Smiltenes “Pakalniem” un Straupes 

kori, bet 27. decembrī Umurgas skolas hallē – ar sieviešu kori 

“Kalme”. 

 

2006. gada pirmais brauciens ir 14. janvārī uz 

Staiceli, kur kultūras namā piedalāmies Raimonda Paula 

dziesmu vakarā. Pārējie dalībnieki ir vokālie ansambļi (gal-

venokārt senioru) no Valmieras, Krimuldas, Rīgas, Viļķenes 

un Staiceles. Mūsu repertuārā ir ne viena vien R.Paula skanī-

ga dziesma. Ar to varam lepoties. Šoreiz dziedam Moto, Māte 

Saule, Tad, kad latvieši Dievu lūdz, Kā sniegi kalnu galotnēs. 

Visi kopā nodziedam Sanāciet, sadziediet un Tikai vienu rei-

zi. 

* 18. februārī mums nozīmīga uzstāšanās Cēsu kultū-

ras namā jauktā kora “Beverīna” 40 gadu jubilejas koncer-

tā. Bez jubilāriem un mums piedalās arī Smiltenes “Pakalni”. 

Visus kolektīvus vada Ēriks Derums. Skatītāju pulkā arī „Be-

verīnas” ilggadējais mākslinieciskais vadītājs Imants Kokars. 

Dziedam Tēvu dziesmu, Moto, Jūrmalā, Puiši meitas apsū-
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dzēja, Tad, kad latvieši Dievu lūdz un Kā sniegi kalnu galot-

nēs. Koris sveic jubilārus ar “kontrabandas precēm”: žāvētu 

vistu, gurķiem, sīpoliem, stipro alkoholisko dzērienu u.c. 

 

   
“Beverīnu” sveicam ar “kontrabandas precēm” 

un skanīgām dziesmām 

 

* 31. martā Kocēnu kultūras namā sadziedamies ar 

Valmieras “Jumaru” un Kocēnu kori, bet 23. aprīlī Umurgas 

skolā – ar “Stradiņiem” un “Beverīnu”.  

* 30. aprīlī rajona koru skatē izcīnām 36,90 punktus 

( 11. rezultāts no visiem 14 vīru koriem). Esam 31 dziedātājs. 

* 13. maijā Umurgā viesojas sieviešu koris “Undīne”, 

bet mēs pie viņām dodamies 15. decembrī. Maijā dziedam 

Baumaņu Kārļa svētkos, 22. jūlijā piedalāmies Vītola mūzi-

kas svētkos Gaujienā, bet augustā – Limbažu pilsētas svētku 

gājienā. 4. novembrī ar divām kopdziesmām piedalāmies 

Limbažu kultūras nama 60 gadu jubilejā, savukārt Lāčplēšu 

dienā – godinām varoņus ar sešām patriotiskām dziesmām. 2. 

novembrī dziedam pie draugiem Stradiņa slimnīcā, bet 29. 

decembrī koncertējam un ballējam kopā ar “Kalmes” meite-

nēm Umurgas skolas hallē. 
 

2007. gadā vīru koris “Ziedonis” piedalās 14 kon-

certos. Četras reizes tie notiek Umurgas skolas skanīgajā hal-

lē, divas reizes kopā ar draugiem Rīgā. Dziedāts Ē.Deruma 

vadīto koru sadziedāšanās reizē Trikātā un Siguldas pilsētas 

800-gades svētkos kopā ar vīru kori “Vecie draugi”. 
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Aprīļa beigās interesanta bija līdzdalība kādreizējā 

Limbažu zēnu kora atkalredzēšanās koncertā “Veco zēnu 

dziesmu spēles” rajona padomes zālē.   

 

Koncerta sākumā uzstājas kādreizējā Limbažu zēnu kora da-

lībnieki (29). Skan labi, kā jau jaunu vīru balsis. Koncertu 

kuplina arī operas solists Miervaldis Jenčs un Krimuldas sko-

las koris. Mēs (22) dziedam trīs dziesmas Ziemas dziedonis, 

Aiz kalniņa dūmi kūp, Mūžu mūžos būs dziesma. Kopā ar ‘ve-

cajiem zēniem’ divas reizes izskan R.Paula Vienalga kur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziedam kopā ar vecajiem zēniem 

 
 



226 

 

(..)- Veco zēnu sagatavoto programmu kuplināja (..) 

arī vīru koris “Ziedonis” – tā mākslinieciskais vadītājs Ēriks 

Derums taču bijis arī pirmais zēnu kora diriģents, līdz to no-

deva kolēģa Aivara rokās. 

Klausītāju uzmanību un emocijas neatslāba līdz pašai 

koncerta izskaņai, kad sadziedājās vecie zēni un vīri – to pub-

lika lūdz atkārtot vēl un vēl. Ļoti gribētos, lai tiešām būtu 

turpinājums, jo cik spēcīgs, varošs atkal kļūtu “Ziedonis”, 

iegūstot kādu papildinājumu kā šie zēni, pašā spēku plauku-

mā. Stāsta, ka vispirms vīru, tad zēnu koris radies ar pavēli 

no augšas. (..) Turklāt ne katrs pat ticis uzņemts dziedātāju 

rindās. Varbūt arī tagad vajadzētu kādu pavēli…  
(Veco zēnu dziesmu spēles, Īrisa Daiņa “Auseklis” 

10.05.2007) 
 

No visiem “vecajiem zēniem” vīru kori papildina divi 

jauni cilvēki. Vairāk nekā nemaz. 
 

* Rajona koru skatē 17. martā Umurgas skolas hallē. 

Esam 29 vīri. Žūrija ar Imantu Kokaru un Māri Sirmo priekš- 

galā. Dziedam: Lai vētra krāc, V.Kaminska Priedes un Mūžu 

mūžos būs dziesma. Saņemam 38,67 p. - otro pakāpi. 

* 26. maijs. Lim-

bažos norisinās 

rajona atjauno-

šanas 40 gadu 

jubilejas svinī-

bas. Notiek Lim-

bažu rajona 

dziesmu un deju 

svētki. Piedalās 

arī vīru koris 

“Ziedonis”. Ejam svētku gājienā cauri pilsētai un piedalāmies 

koncertā.  

 Tas sākas ar Mazs bij’ tēva novadiņš, ko dziedam no 

dažādām vietām estrādē. Protams, ka neskan. Koncertā izpil 
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Limbažu rajona atjaunošanas 40 gadu svinību kopskats 

 

dām tikai kopējās dziesmas. Gaismas pils, Sanāciet, sadzie-

diet, Pie jūras dzīve mana, Cielaviņa un citas populāras me-

lodijas. Koncertā galvenā loma, kā jau tas pierasts, pieder de-

jotājiem. Mēs viņiem dodam atelpu vai piedziedam pavadī-

jumu. Noslēgumā liels ugunskurs un vēl lielāka uguņošana. 
 

* Gadu jau tradicionāli noslēdzam Umurgas pamat-

skolas hallē kopā ar sieviešu kori “Kalme”, jauktajiem ko-

riem “Beverīna”, 

“Pakalni”, Trikā-

tas un Raiskuma 

koriem. Ir gan 

dziesmas un laba 

noskaņa, gan 

Ziemassvētku ve-

cītis un dāvanas, 

gan atrakcijas un 

dejas. 
 

 

Oskars Viļčinskis un Ēriks Derums pēc koncerta Umurgā 
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Pirmās pakāpes laureāti! 
 

2008. gads Limbažu vīru korim iezīmējies ar aktī-

vu koncertdarbību un līdzdalību dažādos svētkos. Gads sākās 

ar sen nepiedzīvotu notikumu: koris saņem jaunas žaketes 

(krāsa – kaut kur starp tumši zilu un melnu). Iepriekšējos uz-

valkus vēl pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados mums 

sagādāja Lauktehnika, bet krietni pavalkātās gaiši pelēkās 

žaketes pirms vairākiem gadiem humpalu bodē par dažiem 

latiem gabalā koristi nopirka paši. Šīs žaketes ir Tautas parti-

jas ziedojums kultūras dzīves attīstībai Limbažos. 
 

* Janvāra beigās un marta vidū viesojamies Krimul-

dā pie vīru kora “Vecie draugi”, pieaicinot arī mums labi pa-

zīstamos sieviešu korus “Ausma”, “Vizma” un “Vaiva”. Feb-

ruārī viesojamies pie Carnikavas “Undīnes”, savukārt aprīļa 

sākumā – Trikātā, kur atkal satikušies visi Ērika Deruma kori. 
 

* Šis ir lielo Dziesmu svētku gads, tādēļ jābrauc uz 

kopmēģinājumiem, skatēm svētkiem. Ziedoņa dienā 1. maijā 

Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē notiek Latvijas vīru ko-

ru skate. Mēs esam 34 dziedātāji un žūrijai rādām Tumša, 

tumša tā eglīte, Sestdienas rītā, Lūk, roze zied, Mūžu mūžos 

būs dziesma. Saņemam 41,5 punktus un esam 1. pakāpes 

laureāti. Esam 16. vietā no 24 koriem. Sen nebijis noti-

kums! 
- Tā kā Latvijā vīru koru palicis nedaudz, savstarpējā 

konkurence, salīdzinot ar jauktajiem koriem, ir mazāka. 

“Ziedonī” ir aptuveni 35 dziedātāji, vairāki arī gados jaunāki 

cilvēki, un tas ir ļoti svarīgi, jo citviet Latvijā dalībnieku vi-

dējais vecums ir virs 50. Limbažu kora prezidents Oskars 

Viļčinskis, kura pienākumos ietilpst arī dziedāt varošu un 

gribošu jauniešu piesaiste kolektīvam, pastāstīja, ka dau-

dziem “Ziedonī” speciālās muzikālās izglītības nav, taču cen-

tības pietiek, lai kaut ko sasniegtu. – Uz augstu mākslu nepre-
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tendējam, bet mēnesī vismaz reizi mēģinām uzstāties plašākai 

publikai. Viss pašu rokās – ja darīsim, tad būs! (..) 
(Vīru korim Ziedonis – I pakāpes diploms, Ilva Birzkope, 

“Auseklis”10.05.2008.) 

 

* Cēsu Pils parka estrādē 24. maijā kopā ar Vidzemes 

un Latgales sieviešu un vīru koriem izdziedam XXIV Vis-

pārējo dziesmu svētku Atklāšanas koncerta repertuāru, jo. 

labi nostartējām koru skatē Rīgā.  

* 8. jūnijā dodamies uz Valmieru, kur notiek Vidze-

mes koru pusfināla skate.  Mēs dziedam Kalējs kala debe-

sīs, Lūk. Roze zied, Mūžu mūžos būs dziesma. Esam 33 vīri, 

saņemam 

40,33 pun-

ktus un atzi-

nību par pie-

dalīšanos. Par 

mums labāki 

“Imanta” un 

“Forte”.  

 
 

XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki šogad 

aizņem divas nedēļas nogales. 3. jūlijā jau agri no rīta doda-

mies uz svētkiem, pie autobusa kopā ar “Kalmi” nodziedot 

Mazs bij’ tēva novadiņš. Piedalāmies kopmēģinājumos, uz-

dziedam „Maizes un medus svētkos” Esplanādes laukumā, 

izstaigājam svētku gājienu pa Rīgas ielām un 5. jūlijā pieda-

lāmies svētku Atklāšanas koncertā “Dziedot dzimu, dziedot 

augu”. Tajā nepiedalās jauktie kori, bet tikai sieviešu, vīru, 

senioru, zēnu un meiteņu kori. Latvijā palikuši 24 vīru kori. 

Mums dota iespēja izdziedāties ar desmit dziesmām: Mūžu 

mūžos būs dziesma, Lūk, roze zied, Nāc man līdz, Kalējs kala 

debesīs, Latvijā, Strauja, strauja upe tecēj’, Aiz kalniņa dūmi 

kūp, Bij’ man vienas rozes dēļ, Labvakar(i), sievas māte, Ve-

cie zvejnieki. Ir arī dubultkora un kopkora dziesmas. Tad va-
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ram doties dažas dienas mājās atpūsties, pēc tam atgriezties 

un 12. jūlijā uzdziedāt arī Noslēguma koncertā “Latvija – 

Saules zeme”. Tā kā esam savu normu izpildījuši jau Atklā-

šanas koncertā, te mums atvēlēta piedziedātāju loma. 

 

Pirms Noslē-

gums koncerta Lim-

bažu televīzija inter-

vēja vīru kora “Ziedo-

nis” pirmo tenoru 

Antoniju Beumeru, 
Viņš runā holandiešu, 

angļu un vācu valo-

dās, taču latviski vēl 

nav iemācījies, tādēļ 

saruna notiek angļu 

valodā ar tulka palīdzību. Antonijs (oriģinālvalodā – Antoni-

us, viņš arī Tonijs vai Tommijs) vīru korī “Ziedonis” dzied 

jau divus gadus. Pirms tam dzīvojis un arī dziedājis Holandē. 

Tonijs uzskata, ka dziedāšana Latvijā atšķiras no dziedāšanas 

viņa dzimtenē jau vispirms ar to, ka Latvijā tai piemīt krietns 

kolektīvisma gars, jo viņa Holandē tā ir tikai tāda kopēja pa-

dziedāšana. Šeit svētkos kopā dzied ļoti daudz cilvēku, tādēļ 

dziesma izskan spēcīgāk un emocionālāk. Tā apvieno cilvē-

kus vienā veselā. Pārsteidz, ka te atšķirībā no Holandes dzie-

dāšana notiek brīvā dabā, ne telpās. Tonijs atzīst, ka sākumā 

dziedāt latviski ir bijis ļoti grūti, viņš labi pārvalda notis, tā-

dēļ sākumā izdziedājis notis, taču tagad jau spēj izdziedāt arī 

vārdus, un vismaz 60 procentus teksta zina no galvas, tādēļ ar 

to problēmu vairs nav. Tonijs ir labs pirmais tenors un ir 

priecīgs, ka vienā dziesmā koris viņam uzticējis dziedāt arī 

solo, kas piespiedis dziedāt spēcīgāk. Tagad viņš jau dziedot 

ar pilnu balsi. 
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* Jau nākošā dienā pēc svētkiem (7. jūlijā) braucam 

uz Trikātu, lai dziedātu kopā ar Ērika koriem un viesiem no 

Norvēģijas – Levangeras kori. 

* Notikumiem pilns ir 8. novembris, kad „Ziedonis” 

 dodas uz Talsiem pie sieviešu kora “Vaiva”. Izbraucam jau 

agri no rīta, izstaigājam sešus Talsu pakalnus (no deviņiem), 

uzkāpjam Kurzemes augstākajā virsotnē Kamparkalnā (174 

m) un skatu tornī (vēl 32 m). Vakarā Talsu Tautas namā kon-

certs “Kurzeme – manas mājas” kopā ar Ginta Ceplenieka 

vadīto sieviešu kori “Vaiva”, kā arī vietējo dzejnieci Maiju 

Laukmani. Esam 28 vīri. Mājās pārrodamies agri no rīta. 

 

Dziedam kopā ar Talsu sieviešu kori “Vaiva” 

 

* Ar septiņām dziesmām uzstājamies Lāčplēšu dienas 

pasākumā un ar lielu atbildību 18. novembrī dziedam Latvi-

jas 90 gadu jubilejas koncertā Limbažu kultūras namā. Iz-

skan Priedes, Kad latvieši Dievu lūdz un kopā ar pārējiem 

koriem – Beverīnas dziedonis un Trīs zvaigznes.  

* Gada noslēgums, kā jau ierasts – Umurgas skolas 

skanīgajā zālē, šoreiz kopā ar Dobeles sieviešu kori “Vizma”. 

Izskan mūsu desmit dziesmu Ziemassvētku programma. 

Esam 25 vīri un 15 sievas. 
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2009.-vīru kora “Ziedonis” 30 gadu jubilejas gads  
 

Tas atspoguļojas kora repertuārā un koncertdarbībā. 

Aizvadīto Ziemassvētku noskaņās paiet sešu Ē.Deruma koru 

sadziedāšanās Trikātā 10. janvārī, savukārt februāra beigās 

– plašs koncerts Carnikavā kopā ar “Kalmi”, “Undīni”, “Ozo-

lu” un Ādažu jauniešu kamerkori. Sākam atdziedāt jubilejas 

koncerta plānoto programmu (Tosts, Spārīt, spārīt, Vīna ka-

nons, Es smejos, Vienalga kur). 

Martā dziedātāju tērpus papildina kora prezidenta Os-

kara Viļčinska dāvātās tumši sarkanās kaklasaites. Aprīļa 

sākumā Umurgas skolā 30 “Ziedoņa” vīri izdzied lielāko daļu 

jubilejas koncerta programmu. Klausītājas – Talsu sieviešu 

kora “Vaiva” dziedātājas. 
 

18. aprīlī Limbažu kultūras namā notiek Limbažu vī-

ru kora “Ziedonis” 30 gadu jubilejas koncerts. Ierindā 40 

vīri, diriģents Ēriks Derums un kormeistars Aivars Tomiņš. 

Koncerta režiju veidojusi Sandra Mieze, bet to vada Valters 

Piebalgs. Jubilejas koncerta sākumā “Ziedoņa” vīri uz skatu-

ves kāpj it kā, dodoties uz zaļumballi, tādēļ skatītājiem ir ie-

spēja redzēt gadu gaitā kora lietoto dažādo tērpu elementus.  

Koncerta sākumā uznākam “raibā noformējumā”. Tie visi ir vēl 

Lauktehnikas iegādātie tērpi, kuri mums ir kalpojuši visus 30 gadus. 

Tikai vēlāk uzvelkam Tautas partijas pagājušajā gadā piešķirtās 

tumšās žaketes. 
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Daži jubilejas koncerta mirkļi 

 

 

 

Atkal goda vietā tiek celta Valtera Kaminska Dzies-

mai, pirmā ko pirms 30 gadiem izdziedāja mūsu vīru koris. 

Savdabīgu noskaņu tai dod arī kultūras nama pūtēju orķestra 

“Lemisele” sagatavotais muzikālais pavadījums. 

Saviem bijušajiem dziedātājiem, kuri uz jubilejas 

koncertu noskatās no mākoņu maliņas, vīri velta kādreiz ļoti 

populāro Raimonda Paula dziesmu Latviešu jūrniekiem par 

Ainažu jūrskolas stiprajiem un nelokāmajiem vīriem. Prog-

rammā divas tautasdziesmas: Es jauns, jauns puika un Kalējs 

kala debesīs. Vīru koris “Ziedonis” savos darbības gados 

daudz dziedājis citās valodās un arī valstīs. Tādēļ jubilejas 

koncertā izskan gruzīnu Spārīt, spārīt, dažāda rakstura trīs 

krievu dziesmu popūrijs, nēģeru spiričuels un Veco mednieku 

maršs norvēģu valodā. 
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Ragu mūzikas pavadījumā daudz lustīgāka dziedāšana 

 

Un tad jau, kā veltījums vīru kora nozīmīgajai jubile-

jai, skan R.Paula Es smejos, Mocarta Vīna kanons un Kamin-

ska Tosts. Tostu jubilāram var uzsaukt arī ikviens koncerta 

viesis. Pirmais to izmanto Limbažu pilsētas domes priekšsē-

dētājs Juris Žūriņš un viņa vietnieks Ģirts Ieleja. Sveicēju 

vidū ir, kā arī vīru korim tostu uzsauc, kora atbalstītājs un 

mecenāts SIA “Limbažu ceļi” vadītājs Andris Garklāvs, Tau-

tas deju ansamblis “Sakta”, senioru koris “Atvasara”, tradīci-

ju kopa “Snaburtaines”, pūtēju orķestris “Lemisele”, Ausekļa 

Limbažu teātris un jauktais koris “Doma”. Kā jau vienmēr 

jubilejās gaidīti ir pārstāvji no draugu koriem. “Ziedoni” 

sveic sieviešu koris “Kalme” no Limbažiem, “Vaiva” no Tal-

siem, “Jumara” no Valmieras, “Daugaviete” no Ķekavas un 

“Undīne” no Carnikavas, kā arī “Ziedoņa” kādreizējā kor-

meistara Aivara Buņķa vadītais Krimuldas vīru koris “Vecie 

draugi”. Ilggadējā kultūras darbiniece Rita Balode savos krā-

jumos atradusi vairākas vēsturiskas liecības par “Ziedoņa” 

dziesmotajām gaitām un tās nodod glabāšanā korim un diri-

ģentam. 
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Mūs sveic Limbažu pilsētas dome un kora “krustmāte” Ārija Dika 
 

Nemateriālās kultūras mantojuma valsts aģentūra ar 

Atzinības rakstiem sveic tos “Ziedoņa” dalībniekus, kuri vi-

sus 30 gadus ir bijuši dziedātāju vidū. Atzinību pelnījis Jānis 

Vizulis, Kārlis Meijers, Viesturs Rudzītis, Valdis Legzdiņš 

un Juris Bebrišs, kā arī vienīgais diriģents visus šos gadus – 

Ēriks Derums. Savukārt kultūras nams jubilāriem dāvā tā la-

bāko pavadoni aizvadītajos gados – jaunu alus kolekciju. 

 

Par apsveikumiem un vēlējumiem priecīgs kora prezidents Oskars 

Viļčinskis 

 

Kad vietas uz paaugstinājuma ieņem arī kādreizējie 

“Ziedoņa” vīri (Aivars Bunķis, Jānis Eglītis, Bruno Kesbergs, 

Vilis Kreišmanis, Gatis Kurmēns, Jānis Ķezbers, Valdis Lei-

tis, Visvaldis Ludiņš, Raimonds Penka, Ģirts Penka, Andrejs 
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Putniņš, Ēriks Romancāns, Jānis Rožlapa, Laimonis Upītis), 

koris izskatās kā sendienās, kad tā rindās bija 50 un vairāk 

dziedātāju. Ar Valtera Kaminska un Jāņa Saktiņa savulaik 

korim veltīto Dziesmu “Ziedonim” un Limbažiem vīri sola, 

ka, neskatoties ne uz kādām grūtībām, “Ziedonis” vienmēr 

būs te – mūsu Limbažos. Un pašā noslēgumā arī R.Paula po-

pulārā Vienalga kur. 

  No ilggadējās kultūras nama direktores Ritas Balodes Ēriks saņem 

foto plakātu ar vēsturiskiem un korim nozīmīgiem foto uzņēmumiem. 

 
 

- Ir prieks strādāt ar „Ziedoni”, jo vīru balsis pašas par 

sevi ir ļoti skanīgas. Ar viņiem ir vieglāk, jo parasti nav pēc 

vārda jāmeklē kabatā. lai par ko aizrādītu, ja nepieciešams, - 

atzīst kora diriģents Ē.Derums.  
(Limbažu vīru koris “Ziedonis” – pašā plaukumā. Ilva Birzkope, 

“Auseklis” 25.04.2009.) 
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Visi koncerta dalībnieki pēc „ Ziedoņa” 30 gadu jubilejas koncerta 

 
Pirmajā rindā no kreisās: Ilgmārs Penka, Jānis Vizu-

lis, Jānis Miklāvs, Aivars Čapkovskis, soliste Līva Tomiņa, 

kormeistars Aivars Tomiņš, koncertmeistare Raimonda Pen-

ka, diriģents Ēriks Derums, Edgars Viļčinskis, Jānis Dadzis; 

otrajā rindā: Edgars Krūmiņš, Jānis Tukums, Valters Pie-

balgs, Antonijs Beumers, Guntis Veinbergs, Gintis Vein-

bergs, Reinis Piebalgs, Uldis Indriksons, Viesturs Rudzītis; 

trešajā rindā: Uģis Aleksāns, Harijs Ezeriņš, Jānis Susejs, 

Ainis Martinsons, Gvido Balodis, Gunārs Korsaks, Albīns 

Senkovskis, Valdis Legzdiņš, Jānis Beķeris, Kārlis Meijers, 

Valdemārs Miķelsons; ceturtajā rindā: Jānis Elksnis, Anrijs 

Liepiņš, Zigmunds Ozols, Oskars Viļčinskis, Gints Blūms, 

Dainis Vizulis, Imants Reinfelds, Valdis Ozols, Juris Bebrišs, 

Kristaps Derums, Jānis Zālītis, Jānis Derums. 

 

* Vasaras sākumā koris pie sevis uzņem Valmieras 

“Jumaru”, piedalās Melngaiļa mūzikas svētkos “Birzēs i no-

rās” Vidrižu pagasta Igatē, kā arī dzied Limbažu pilsētas 

svētku koncertā. 
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Nozīmīgs notikums “Zie-

doņa” dzīvē ir piedalīšanās Lat-

vijas valsts 91. gadadienas vel-

tītajā sarīkojumā Tallinā, uz 

kuru viņi dodas kopā ar sieviešu 

kori “Kalme”. To organizē Igau-

nijas Latviešu biedrība un Igauni-

jas Latviešu Nacionālā kultūras 

biedrība. Esam 30 vīri. Abi kori 

dziedam pa sešām skaistām lat-

viešu dziesmām, kā arī sešas abi 

kopā. Pēc koncerta sarunas un 

kopēja dziedāšana vismaz stun-

das garumā ar Igaunijā dzīvojo-

šiem latviešiem. Ļoti patīkamas atmiņas par latviešu svētku 

svinēšanu kaimiņu zemē. Koristi dodas ekskursijā pa Tallinas 

vecpilsētu, kā arī apskata lielākos Igaunijas ūdenskritumus – 

Keilu un Jegalu. 

 

 
Vīru koris “Ziedonis” dzied Tallinas Tūristu nama zālē 

 
Gada noslēgums ir Umurgas skolā kopā ar “Kalmes” 

dziedātājām un ģimenes locekļiem. 
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Operu koru gads 
 

2010. gads iesākas ar 

piedalīšanos komponista 

Viļņa Salaka autorkon-

certā 30. janvārī Limbažu 

kultūras namā. Dziedam 

divas autora dziesmas 

Dziesmu vara, Vecā An-

tona dziesma. Esam 21 

korists. Piedalās arī Lim-

bažu mūzikas skolas koklētāji, vijolnieki, pianisti, akorde-

onisti, kapela ”Eži”, sieviešu koris “Kalme”, kā arī vīru vokā-

lais kvintets no Rīgas. V.Salaks intervijā augtu novērtē visu 

dalībnieku sniegumu, tai skaitā koru. Viņš daudz strādā ar 

tautas folkloru un to aranžē dažādu izpildītāju vajadzībām 
 

Šis ir īsts operu koru gads. Esam apguvuši vairākus 

skanīgu operu 

korus: E.Grīga 

Jaunā tēvija, 

Š.Guno Karavīru 

kori no operas 

Fausts, Vēbera 

Mednieku kori 

no operas Burvju 

strēlnieks, kā arī 

Dž.Verdi kori no 

operas Ernani un 

Bruņinieku kori no operas Oberto. Šo programmu kopā ar 

Krimuldas vīru kori “Vecie draugi”, kā arī bieži vien vēl ar 

Krimuldas un Limbažu mūzikas skolu simfonisko orķestri 

izpildām vismaz deviņas reizes dažādās Latvijas vietās: vai-

rākas reizes Krimuldā un Limbažos, arī Alojā, Cēsīs. Lēdur-

gā, Kocēnos, Mazsalacā. Skan jau braši un vareni. Te liels 

Koncertā Alojas kultūras namā 
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Aivara Bunķa nopelns, jo viņš vada apvienoto simfonisko 

orķestri un “Vecos draugus”. 
 

 
Simfoniskā orķestra un divu vīru koru kopprojekts 

 

Šo programmu (abi kori un orķestris) izpildām 3. mai-

jā pie Krimuldas kultūras nama un 4. maijā Limbažu kultūras 

namā. Klausītāji uzņem atsaucīgi, it sevišķi jau Krimuldā. 

Limbažos pamaz klātesošo. Laikam jau svētku diena izman-

tojama citiem mērķiem. Abi kori nodzied Lūk, roze zied, pēc 

tam operu klasiku. Pārmaiņus diriģē Aivars Tomiņš, Ēriks 

Derums un Aivars Bunķis. 
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Intervijas Limbažu televīzijai sniedz kolektīvu vadītā-

ji Aivars Bunķis un Ēriks Derums.  
Aivars Bunķis: - Šo-

dien pieliekam nelielu punktu 

mūsu projektam, kas tapis 

Krimuldas un Limbažu mūzi-

kas skolu orķestrim kopā ar 

vīru koriem “Ziedonis” un 

“Vecie draugi”. Šie operu ko-

ri un Grīga skaņdarbs Jaunā 

tēvija nav viegli skaņdarbi. Mēs tos ilgi mācamies un vēl tie 

nav pilnīgi gatavi. Bet šie darbi dod mūsu orķestrim un ko-

riem stimulu dziedāt sarežģītākas dziesmas, ne tikai vienkār-

šas tautasdziesmas. Kaut arī kopējais garums ir tikai 20 minū-

tes, tas prasījis daudz darba, rakstot notis, aranžējot, domājot 

par bērniem, jo centāmies šo mūziku uzlikt uz tiem mūzikas 

instrumentiem, kas mums pieejami. Ceram vēl vasaras no-

metnē tos papildināt ar mežragu, klarnetēm, saksofoniem, ar 

visu, kas ir mūsu abās mūzikas skolās. Galvenais ir, ka viņi 

kopā muzicē, tāpat kā vīri kopā dzied 
 

   
 

Ēriks Derums: - Koris 

ir liels ieguvējs no tā, ka jūt lie-

lāku dziedājuma spēku, vīru ko-

ra spēku. Arī vīriem tas ir ļoti 

patīkami, jo viņi jūt, ka dzies-

mas ieskanas. Un ja vēl kopā ar 

orķestri – tāds projekts mums ir 

pirmo reizi un ļoti veiksmīgs. 

Paldies Aivaram Bunķim! Projekts turpināsies, vienas dzies-

mas notis jau izdalītas. Cerams, ka mums izdosies koncertēt 

ne tikai tuvākās vietās, bet doties arī kaut kur tālāk. 
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* Skaists un skanīgs ir koncerts Cēsu sanatorijas in-

ternātpamatskolas zālē pie Zigmunda Ozola. Te pirmo reizi 

sadziedamies ar Lēdmanes kori. 
 

* Koru skate šoreiz notiek Limbažu 3. vidusskolas 

zālē 24. aprīlī. Esam 32 vīri un dziedam Latviski lai atskan 

dziesmas, Ei, uhņem, Nāc man līdz. Diriģē A.Tomiņš un Ē. 

Derums. Saņemam tikai 34, 33 punktus (2. pakāpe). 

Koru skatē 24. aprīlī 3. vidusskolas zālē 

 

Sadziedamies ar Latvijas Valsts prezidentu 

 
22. maijā Viļķenē svin Himnas goda dienu. Tā veltī-

ta Baumaņu Kārļa 175 gadu jubilejai.  

Svētkos piedalās 

arī Latvijas Valsts 

prezidents Valdis 

Zatlers, kurš no-

liek ziedus pie 

Baumaņu Kārļa 

pieminekļa un teic 

uzrunu. Viņš patei-

cas visiem klāteso-

šajiem par to, ka (no www.president.lv) 
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izrādīts gods Latvijas himnai un tās autoram. Himna tiek 

dziedāta jau 137 gadus, tātad ilgi pirms tā laika, kad radās 

pati Latvijas valsts. Kādam bija jābūt pirmajam, kas, klauso-

ties savā zemē, saklausa šos svētos vārdus, kas, veroties 

dzimtenes ainavā, saklausa šo melodiju. Šo ļoti mīļo lūgšanu 

par savu zemi, par savas zemes cilvēkiem - tas bija Baumaņu 

Kārlis.  

"Himna ir jādzied no pilnas krūts un skaļi, un ti-

kai tad viņa kļūs maģiska, dos mums spēku, un aizbiedēs 

mūsu naidniekus," uzsver Valsts prezidents. 
 

Pie Baumaņu Kārļa pieminekļa Viļķenē ar dziesmām 

Dievs, svētī Latviju, Kur Gauja plūst sveicam Latvijas Valsts 

prezidentu Valdi Zatleru, fotografējamies ar viņu un Lilitu 

Zatleri. Dziedam Viļķenes baznīcā (Aleluja, Uz vispārējiem 

latviešu dziesmu svētkiem u.c.) un vakara koncertā kopā ar 

visiem – Latviski lai atskan dziesmas.  

* Novembrī un decembrī uzstājamies koncertos Lim-

bažu, Kocēnu un Mazsalacas kultūras namos. 

* Decembrī ar dziesmām pēdējā gaitā izvadām ilgga-

dējo kora basu Albīnu Senkovski, kurš šai saulē nodzīvoja 

bez divām dienām 60 gadus. Tikai. 

 

2011. gada janvārī Zvaigžņu dienā 19 vīri atkal 

esam Cēsu sanatorijas internātpamatskolā un dziedam trīs 

dziesmas. Uzstājas arī “Kalme”, “Pakalni”, “Beverīna”, 

Raiskuma un Trikātas kori. Kā vienmēr, te forša balle ar labu 

mūziku. 

20. janvārī 1991. gada barikāžu 20 gadadienas sarī-

kojumā dziedam sešas dziesmas no barikāžu laika repertuāra: 

Kur Gauja plūst, Rudens roze, Cēsu vada dziesma, Balta ro-

ze, 19. divīzijas dziesma un kopā ar visiem klātesošajiem – 

Daugav’s abas malas. 
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Intervijā Limbažu televīzijai kora ilggadējs dziedātājs 

Imants Šteinbergs, viens no Tautas frontes līderiem rajonā, 

barikāžu organizators un arī dalībnieks, atceras to 1991. gada 

dienu notikumus: 
 

- Limbažnieku atsaucība bija vienreizēja, jo viņi ticēja 

Tautas frontes program-

mai, ideāliem un tās vadī-

tājiem. Pie Limbažu kul-

tūras nama, kur piestāja 

visi autobusi, kas brauca 

uz barikādēm, bija ļoti 

daudz cilvēku. Visus pa-

rasti nevarēja pat uzņemt 

autobusos. Mums bija 

diezgan viegli organizēt, 

jo ļoti daudzi vēlējās būt 

barikāžu aizstāvju vidū. Pats biju uz barikādēm tieši tai nakti, 

kad notika uzbrukums Iekšlietu ministrijai. Protams, bija arī 

baiļu sajūta, taču šīs bailes bija tādas ieturētas, jo sapratām, 

ka tobrīd notiek kaut kas izšķirošs. Panikas nebija. 

 

Vairāki “Ziedoņa” koristi bija to limbažnieku vidū, 

kas ne vienu reizi vien devās uz Rīgu, lai būtu patriotiski no-

skaņoto tautiešu vidū barikāžu aizstāvju rindās. Viens no gal-

venajiem barikāžu tehniskā nodrošinājuma organizatoriem 

bija mūsu kādreizējais dziedātājs, tad jau Lauksaimniecības 

ministrijas darbinieks Aivars Zosulis. 

 
* 26. februārī ar deviņām dziesmām viesojamies 

Priekuļos pie sieviešu kora “Laumas”. Šī kora kormeistare ir 

Lauma Gaile. 

* Turpinās operas koru epopeja: februārī tos nodzie-

dam Cēsu 1. pamatskolas sporta zālē, savukārt 12. martā – 

Ogres kultūras centrā. Nu gan pietiek!  
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Ogrē sadziedamies ar sieviešu koriem “Rasa”, “Lēd-

mane”, “Pērles”, “Madara”. Bez mums piedalās arī Valmie-

ras “Imanta” un Krimuldas “Vecie draugi”. Noslēgumā visi 

koncerta dalībnieki apvienojās jauktajā kopkorī un vēlēja 

laimi Latvijai, izdziedot Jāņa Mediņa Tev mūžam dzīvot, Lat-

vija, kā arī Zigmara Liepiņa Svētī debesis šo zemi no muzikā-

lās izrādes “Vadonis”. Vīri dāmām aizvadītajā Sieviešu dienā 

sarūpējuši katrai pa vienai rozei. 

 

 * 30. aprīlī koru skatē Limbažu kultūras nama lielajā 

zālē esam 28 vīri, nodziedam Dzīvības mūžīgais vārds, Mana 

tauta sērdienīte, Kalējs.  Pirmo diriģē Aivars Tomiņš, pārējās 

– Ēriks Derums. Skan necerēti labi – 40 punkti un virsdiri-

ģenta Romāna Vanaga uzslavas par sniegumu. 

 

 Starptautiskajās Hanzas dienās Kauņā 
 

Aprīļa beigās kopā ar sieviešu kori “Kalme” komisijai 

atrādām iespējamo Hanzas dienu programmu un tiekam iz-

virzīti braucienam uz Hanzas dienām Lietuvas vienīgajā 

Hanzas pilsētā Kauņā. 
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 Un tā - no 20. līdz 22. maijam esam Lietuvā un Kau-

ņā piedalāmies 31. Starptautiskajās Hanzas dienās. Esam sa-

gatavojuši 10 dziesmu popūriju, apvienojot ar dejošanu un 

citām izdarībām. 

Pie Dzintara jū-

ras, Sanāciet, sadzie-

diet, Lai sasaucamies, 

lai dziedam, Ak, vai cik 

žēl, Jauns un traks, Ve-

cās dzirnas, Mazā kaija, 

Tā es tevi mīlēšu, Es 

nenācu šai vietā, Mīļais, 

nesteidzies un vēl dažas. 

Trīs reizes ar pilnu 

programmu uzstājamies 

uz dažādām skatuvēm 

Kauņas vecpilsētā, kā 

arī vairākas reizes Han-

zas tirgū. Labs palīgs 

mums ir akordeoniste 

Indra Kumsāre no Cē-

sīm. Ikvienam te ir ko 

redzēt, ko dzirdēt, par ko priecāties. Visādā ziņā – ļoti vērtī-

gas dienas. 

 
Latviešu dziesmas skan no Hanzas dienu galvenās skatuves 
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Abi kori dzied pie Limbažu stenda Hanzas tirgū 

 
Daži Hanzas dienu iespaidi intervijās Limbažu televīzijai. 
  
Viesturs Rudzītis, kora “Ziedonis” baritons:  

-Hanzas dienās esmu pirmo reizi. 

Tik plašu tautu no dažādām pilsē-

tām un valstīm kopā redzēt nākas 

pirmoreiz. Ļoti interesanti redzēt, 

ko viņi ražo, ar ko tirgojas, kā 

uzstājas. Domāju, ka korim izde-

vās labi, klausītāju bija padaudz, 

uzņēma ļoti atsaucīgi. Tas stimulēs kori tālākam darbam. 
 
Ieva Tomiņa, kora “Kalme” kormeistare:  

- Šī uzstāšanās Hanzas 

dienās kopā ar vīru kori “Ziedo-

nis” mums bija liels izaicinā-

jums. Godam centāmies, un ar 

katru koncertu iet arvien labāk. 

Cilvēki ļoti atsaucīgi. Prieks 

dziedāt, prieks atrasties šeit. 

Liels ieguvums ir arī visu šo re-

dzēt. 
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Imants Reinfelds, kora “Ziedonis” bass:  
- Es savā mūžā pirmo reizi es-

mu Hanzas dienās. Mani viss 

pārsteidz. Tik daudz pilsētu 

kopā, tik daudz ko redzēt. Visu 

nevar uzreiz aptvert. Hanzas 

tirgus atmosfēra, dažādie kon-

certi, profesionāli priekšnesu-

mi, mūziķu uzstāšanās. Mums 

pašiem pa diviem koncertiem dienā – ir ko turēt!  

 Laiks labs, sadzīve arī. Tā ir ļoti liela pieredze un 

ieguvums piedalīties šādā festivālā. Kolosāli! Arī koris bei-

dzot ir iemācījies visus vārdus no galvas. Liels ieguvums, ļoti 

vērtīgi. 

 

Indra Kumsāre, akordeoniste:  
- Pirms Hanzas dienām 

mums bija tikai viens kopējs mēģi-

nājums, taču ar sieviešu un vīru 

kori saskanēja labi. Man pat likās, 

ka tas ir jauktais koris. Man vien-

mēr ir paticis, ka cilvēki dzied un 

man ir iespēja viņus pavadīt. Parasti gan spēlēju nedaudz 

vienkāršāku repertuāru, taču šoreiz viss bija ļoti laikā, jo 

dziedājām šlāgerus un tautasdziesmas. Hanzas svētki ir ļoti 

skaisti. Patika viduslaiku krasts, kur bija bruņinieku cīņas, 

senie amata rīki, viduslaiku tērpi. Bija iespēja redzēt, kā spēlē 

un dzied citi. 

 

* Līgo vakarā Limbažu estrādē piedalāmies svētku 

uzvedumā “UgunsGrēks līgo Limbažos”. To veido šajā se-

riālā iesaistītie aktieri un Limbažu novada kori. Dziedam po-

pulāras dziesmas, papildinot aktierus. Brīžam izklausās tīri 

labi. Nākamajā vakarā to visu redzam TV-3 vakara prog-

rammā. 
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UgunsGrēks līgo Limbažos 2011. gadā 

 

 

 “Ziedonim” – jauni diriģenti 
 

Jau ilgāku laiku briest nesaskaņas starp daļu no kora 

dziedātājiem un mūsu diriģentu Ēriku Derumu. Viens iemesls 

ir viņa lielā aizņemtība (vada vismaz sešus korus), arī neap-

mierinātība ar koru koncertu organizēšanu un citi mazāk zi-

nāmi iemesli. 27. septembrī notiek smaga saruna starp kori, 

diriģentu un kultūras nama vadību. Neviens nepiekāpjas un 

beigās nolemj meklēt citu vīru kora diriģentu. Ēriks vēl 

kādu mēnesi piedalās kā kormeistars, taču pēc tam beidz sa-

darbību ar “Ziedoni”. Kori viņš vadījis 32 gadus. Līdz ar viņu 

aiziet liels un nozīmīgs periods mūsu kora vēsturē. Vai šī di-

riģentu maiņa kori iespaidos labvēlīgi vai nē, uzzināsim un 

izjutīsim tikai turpmākajos gados. 

Pirmajā sezonas mēģinājumā 11. oktobrī kora priekšā 

stājas jauktā kora “Doma” diriģents Austris Kalniņš. Viņa 

vadībā dziedam kultūras nama 65 gadu jubilejas koncertā, kā 

arī Ziemassvētku koncertā Liepupes baznīcā. 
 

2012. gads vīru korim “Ziedonis” ir neliela atslā-

buma gads. Tas daļēji saistīts ar diriģenta maiņu, arī ar pašu 

dziedātāju attieksmi. Iemācāmies vairākas jaunas dziesmas, 

kuras bieži dziedam (par Zinu, Ilonu, Ināru u.c.). 28. janvārī 

viesojamies Valmierā pie sieviešu kora “Jumara”, 25. febru-
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ārī Umurgā uzņemam Priekuļu “Laumas”, bet 31. martā vie-

sojamies Ulbrokā pie “Madaras”. 10. martā Limbažu kultūras 

namā dziedam sievietēm mūsu jaunāko repertuāru. Visi jau 

krietni iesiluši, tomēr daži arī klausās. Esot bijis tīri labi. 

* Koru skatē maija vidū dziedam Vairogi, Bij’ man 

vienas rozes dēļ, Brīvība. Esam 28 vīri un pašiem par pārstei-

gumu žūrija mums piešķir 38 punktus. Necerēti daudz. 

* Dziedam piecas dziesmas Lāčplēšu dienā, bet 1. de-

cembrī braucam uz Rīgu, lai piedalītos koncertā Ziemeļblāz-

mā, A.Dombrovska mūzikas skolā. Piedalās arī “Vecie drau-

gi”, Mārupes jauktais koris, Stopiņu novada “Madara”. Dzie-

dam Zinu, Ināru, Skaidrīti, spiričuelu un kopā ar “Vecajiem 

draugiem” – Mūžam zili un Mūžu mūžos būs dziesma. Beigās 

vīrus grūti dabūt mājās… 

* Šoreiz gadu noslēdzam ar Ziemassvētku dziesmām 

Limbažu kultūras namā 22. decembrī.  
 

2013. gada februāris atnāk ar ziņu, ka Austris Kal-

niņš vairs nevadīs kori, pēc divām nedēļām arī kormeistars 

Aivars Tomiņš uzteic darbu. Un tā – no 20. februāra par kora 

diriģentu kļūst Krišs Pozemkovskis – jauns un centīgs diri-

ģents. 
 

* 22. martā koncerts Cēsīs, sanatorijas meža skolas 

skanīgajā zālē kopā ar Valmieras “Jumaru”. Dziedam trīs re-

pertuāra dziesmas, skan diezgan labi. Veči apmierināti ar visu 

norisi. Valmierietes mūs uzaicina pēc mēneša ciemos. Un tā 

20. aprīlī Valmieras 5. vidusskolas zālē dziedam piecas 

dziesmas, kā arī kopā ar “Jumaru” – Lokaties mežu gali. Pie-

dalās arī Liepupes “Pernigele”, jauktais koris “Burtnieks” un 

jauniešu koris. Laba balle. 

 

* 28. aprīlī Limbažos sadzied septiņi rajona kori, bet 

jau 1. maijā te koru skate. Dziedam Mūžam zili, Kalējs, Vai 

tādēļ nedziedāju. Mums 38,22 punkti, kas dod otro pakāpi. 

Koris un diriģents ne visai apmierināti. 
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“Ziedonis” novada koru skatē 1. maijā  

 

Šis ir XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un 

XV Deju svētku gads. Svētdien, 30. jūnijā pie novada pašval-

dības ēkas, dziedot himnu un Dziesmu par Limbažiem, pace-

ļam Dziesmu svētku karogu un pēc trim dienām dodamies uz 

Rīgu. Pirmo reizi pēdējo 30 gadu laikā mums no Mežciema 

uz mēģinājumiem un koncertiem jābrauc ar pilsētas sa-

tiksmi. Autobusi ir tikai dažiem pagastu koriem. Jāmēģina 

savienot trolejbusu un tramvaju kustības sarakstu dotās iespē-

jas.  

 

Gaidot svētku gājiena sākumu 
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Svētdien ejam lielajā gājienā pa Rīgas ielām no Dau-

gavmalas līdz Dailes teātrim. Dziedam, galvenokārt, tikai Ai, 

jel manu vieglu prātu. Vakarā Noslēguma koncerts “Līgo!”, 

kas ilgst vairāk nekā sešas stundas. Vīru kori izpilda Dzīvības 

mūžīgais vārds, Brīvība, Kalējs, Mūžam zili, Bij’ man vienas 

rozes dēļ, Mūžu mūžos būs dziesma. Noslēgumā speciāli 

svētkiem mūsu novadnieks komponists Uģis Prauliņš pēc or-

ganizatoru pasūtījuma komponējis lieldarbu Jāņu nakts mis-

tērijas – tā vien liekas, ka tas ne visai piemērots Dziesmu 

svētku estrādei un ka to nepieņēma ne dziedātāji, ne skatītāji. 

Kopkorī kā vienmēr vareni izskan Mārtiņa Brauna Saule, 

Pērkons, Daugava, Jāzepa Vītola Gaismas pils un Ērika 

Ešenvalda Dvēseles dziesma. Svētkos piedalās 25 “Ziedoņa” 

vīri.  
 

* Jūlijā četros mēģinājumos apgūstam Uģa Prauliņa 

dziesmu ciklu latīņu valodā Odi et amo, ko 3. augustā no-

dziedam pilsētas svētkos „Limbaži līksmo 790”. Skan jau 

labi, taču publika laikam mūs ne visai saprot. Noslēgumā 

dziedam Dziesmu par Limbažiem, taču svētku salūts tieši tajā 

pašā laikā ir par mums krietni vien skaļāks. 
 

* Sezonas sākumā vienojamies, ka katru otro svētdie-

nu būs otrs mēģinājums, taču pēc pāris izmēģinājumiem no tā 

atsakāmies. Kā jau ierasts sešas dziesmas dziedam Lāčplēšu 

dienas pasākumā. Šoreiz skan Dzimtene, Māte saule, Vakar-

junda, Mežezers, Kalējs, Dzimtenes mūžīgais vārds. 23. no-

vembrī 19 vīri piedalās Jāzepa Vītola 150 gadu jubilejas kon-

certā Limbažu kultūras namā, izpildot Kalēju un Mežezeru, 

kopā ar jauktajiem koriem arī Gaismas pili un Beverīnas 

dziedoni. Gads beidzas Ziemassvētku koncertā ar Kumbaja 

un Dievs teic jums, ļaudis, priecāties. Diriģē Krišs, skan 

diezgan labi. 
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2014. gada pirmais brauciens ir uz Ķekavu pie 

sieviešu kora “Daugaviete”. Esam 21, koncertā “Sidrabiņa 

lietiņš lija” dziedam četras dziesmas: Kalējs, Dzīvības mūžī-

gais vārds, Vakarjunda un Spārīt, spārīt. Skan nedroši. Basos 

arī mūsu jaunais kormeistars Toms Kazimirisaņecs. Zālē 50 

skatītāju, laba balle līdz pusnaktij. 
 

* 8. februāris  piedalāmies “koru karos” Carnikavā. 

Esam 21 dziedātājs un Krišs. Pirmā dziesma jāizpilda ar kus-

tībām, dziedam Lūk, roze zied un Dainis kā bitīte ‘aplaimo’ 

kādu meiteni (33 balles). Otrai dziesmai jābūt svešvalodā, 

taču mēs dziedam Barisona Daugavai. Beigas ir šausminošas 

(knapi izdodas pabeigt), žūrija (tajā arī E.Račevskis) apžēlo-

jas un piešķir 29 balles. Pēc tam desmit minūtēs jāiestudē vi-

siem vienāda tautasdziesma. Tā mums izdevās neslikti (37 

balles). Vēl piedalījās vīru koris “Ķekava”, J.Zirņa vadītais 

sieviešu koris “Ausma”, jauktais koris “Medera” no Rīgas, kā 

arī mājinieces – sieviešu koris “Undīne”. Pēc tam balle ar 

dzīvo mūziku. Koru kari mūs noliek īstajā vietā – ko nevar 

celt, to nevar nest. 
 

* 13. aprīlis - novada koru skate Limbažu kultūras 

nama mazajā zālē. Žūrijā Gints Ceplenieks (Talsu koru virs-

diriģents), Agita Ikauniece (Dziesmu svētku, Jēkabpils un 

Aizkraukles koru virsdiriģente) un Jānis Petrovskis (Valmie-

ras un Valkas koru virsdiriģents). Pirmo reizi izpildām Sviri-

dova Rīta dziedājumu, no senā repertuāra J.Vītola Kalēju un 

otro reizi – Barisona Daugavai. Dziedam ļoti viduvēji, bieži 

dziedājums sašūpojas. Rezultāts jau paredzamais – otrā pakā-

pe. Pirmā pakāpe novadā „Atvasarai”, „Kalmei”, „Domai”, 

Pāles „Vienmēr” un „Skultei”, otrā – Vidrižu „Zvīgznai” un 

„Ziedonim”. Saņemam žūrijas uzslavu par saglabāto retumu 

– vīru kori, kā arī nopēlumu, ka skatē nepiedalās kormeistars 

Toms Kazimirisaņecs. Ierindā 23 dziedātāji (2 basi, 7 barito-

ni, 9 – pirmie tenori un 5 – otrie tenori). 
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* 24. maijā piedalāmies Emiļa Melngaiļa mūzikas 

svētkos „Birzēs i norās” Igatē (18+2). Svētbrīdī Igates baz-

nīcā dziedam „Tri stihiri”. Izskan ļoti labi. Savukārt svētku 

ieskaņā „Melngaiļu” pļavā – E.Melngaiļa Bij’ man vienas 

rozes dēļ un V.Kaminska Mūžu mūžos būs dziesma. Runā, ka 

bijis diezgan šķidri… 

 

* Izpildot savu pienākumu, kā pirmo Dikļu dziedāša-

nas svētku dalībnieku mantiniekiem, 7. jūnijā dodamies uz 

Dikļiem, lai dziedātu šo svētku 150-gades atceri. Te izveido-

ta jauna Neikenkalna dabas koncertzāle. Dziedam Mēs visi 

šodien kopā nākam, Sveiciens dziesmu draugiem, Mežezers, 

Pie tēvu zemes, Mūžam zili, Lūk, roze, zied. Ar mums strādā 

virsdiriģenti Ivars Cinkuss, Andrejs Mūrnieks, Edgars Račev-

skis, Tālivaldis Gulbis, Arvīds Platpers, Jānis Zirnis. 

 

  
Dikļu Neikenkalna dabas koncertzāles simbolisko Sudraba birzi  

turpmāk rotās arī uzraksts "Limbažu vīru koris” 
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Pasaules koru olimpiādes Atklātajā konkursā 
 
Jūnijā un jūlijā vai katru trešdienu un 

piektdienu cītīgi gatavojamies Pasaules 

koru olimpiādes Atklātajam konkur-

sam. Jādzied četras dziesmas. Mēģinā-

jumos piedalās vidēji 15-16 vīru, visi 

neesam pat pēdējā mēģinājumā. 15. jūli-

jā piedalāmies 8. Pasaules koru olimpi-

ādes dalībnieku gājienā pa Vecrīgas ielām esam 11 koristi. 

Gājiens sākas savlaicīgi un stundas laikā jau esam pie Brīvī-

bas pieminekļa. Liekas, ka cilvēku ielās ir pat vairāk nekā 

dziesmu svētkos. Ļoti laba sajūta un gandarījums. 
 

Pasaules koru olimpiādes gājiena laikā Vecrīgas ielās 

 
18. jūlijā Rīgā kultūras pilī “Ziemeļblāzma” notiek 8. Pasau-

les koru olimpiādes Atklātais konkurss vīru kamerkoriem. 

Esam 22 vīri un diriģents. 

Dziedam Sviridova Rīta dzie-

dājumu, Barisona Daugavai, 

J.Vītola Kalēju un dziesmu 

franču valodā Mīlestības 

prieks 
Krišs pēc tam saka, ka 

esam dziedājuši, kā vēl nekad. 

Nākamajā dienā noskaidrojas, 

ka esam ieguvuši 10. pakāpes 

Bronzas diplomu. No 52 Lat-

vijas koriem, kas piedalās At-
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klātajā konkursā šāds apbalvojums ir tikai trijiem (ir 30 zelta 

un 19 sudraba), bet no visiem konkursā startējušiem 211 ko-

riem Bronzas diplomus iegūst tikai desmit. Esam izcīnījuši 

9,84 punktus, no Sudraba diploma mūs šķir 0,66 punkti. Va-

ram priecāties, ka mūsu kormeistara Toma Kazimirisaņeca 

vadītais Kandavas sieviešu ansamblis “Cantabile” ar 23,08 

punktiem ieguvis Zelta diplomu, izcīnot trešo vietu savā gru-

pā. Varam priecāties par to, ka esam starp tiem 73 valstu 460 

koru 27 tūkstošiem dalībnieku, kas piedalījās šajā lielajā pa-

sākumā.  

 

 
Vīru kora “Ziedonis” dalībnieki uz Kultūras pils “Ziemeļblāzma”  

terases pēc konkursa 

 
- Par panākumu šajā olimpiādē ir gandarīti ne vien pa-

ši koristi, bet arī diriģents Krišs Pozemkovskis: - Kolektīvs 

pēdējā pusgada laikā ir izdarījis lielu darbu. Tagad gan nav 

ko celt degunus gaisā, bet labi iesāktais jāturpina, domājot 

par dalību vēl citos starptautiskos un valsts mēroga konkur-

sos. Man kā jaunam diriģentam ir mērķis - neapstāties pie 

sasniegtā un virzīt “Ziedoni” arī ārpus Limbažiem un Latvi-

jas. Diriģents priecājas, ka ir izveidojusies teicama sadarbība 

ar koristiem – viņi ir atvērti strādāt, notiek ideju apmaiņa.  
(Ziedonim – bronzas diploms Pasaules koru olimpiādē, 

 Ilva Birzkope, “Auseklis” 22.07.2014.) 
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Valsts svētku svinīgajā 

sarīkojumā 18. novembrī Lim-

bažu kultūras namā mūsu diri-

ģents Krišs Pozemkovskis Par 

rezultatīvu darbu Limbažu no-

vadā un Limbažu novada vārda 

popularizēšanu, pārliecinoši 

pildot darba pienākumus un 

sasniedzot augsti virzītus mērķus, saņem Limbažu novada 

pašvaldības Pateicības rakstu. Apsveicam! 

 
Līgo vakarā 

Jaunatnes parka estrā-

dē jau otro reizi vieso-

jas TV3 seriāla 

UgunsGrēks varoņi, 

lai kopā svinētu svēt-

kus „UgunsGrēks 

atkal līgo Limba-

žos”. Ir teiciens – līst 

kā pa Jāņiem. Teju visu 

koncerta laiku tikpat kā 

bez pārtraukuma stipri līst. Laikam jau pati dabas māte ne-

grib, ka šāds pasākums notiek atkārtoti. Visu filmē TV3 un 

nākamajā vakarā to redzam televizoros. Divu stundu laikā 

TV3 režisors gan ne reizi neatļāvās parādīt dziedošos korus.  
 

* 1. un 2. augustā piedalāmies Limbažu pilsētas 

svētkos, ejam gājienā līdz Lielezeram, dziedam luterāņu baz-

nīcā. Izpildām Daugavai un Rīta dziedājumu, kopā ar pārē-

jiem arī Saule, Pērkons, Daugava, Manai Dzimtenei un 

Dziesmu par Limbažiem. Mārīte Saulīte dāvā korim kliņģeri, 

ko turpat baznīcas dārzā ar balzama piedevām notiesājam. 
 

( foto Ingus Evertovskis ) 
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Kora 35. dzimšanas dienu 8. oktobrī aizvadām, uz-

saucot viens otram tostu ar alu “Ziedonis”, ko visiem sagādā-

jis Juris.   

 
 

   
Var padomāt, ka Lielvārdē esošā alus darītava “Leenewarden” alus 

šķirni “Ziedonis” radījusi tieši Limbažu vīru korim “Ziedonis” 

 tā 35 gadu jubilejai 

 
* 25. oktobrī dodamies uz Saldu. Tur mūs uzaicinājis 

Saldus sieviešu koris “Varavīksne” un kādreizējā limbažniece 

Digna Virkstene. Piedalās arī Brocēnu vīri, Dobeles “Viz-

ma”, jauktie kori “Rīgava” un “Anima”. Esam 17 vīri un 

koncertā “Nāk rudens apgleznot Latviju” Saldus Bērnu un 

jauniešu centrā dziedam četras dziesmas. Pēc tam balle ar 
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dzīvo mūziku. Daži vīri par daudz iedzēruši un mājās brauc 

baurodami. 

* Lāčplēša dienā Limbažu baznīcā 16 vīri nodzied 

Vakarjunda, Kalējs un Dzīvības mūžīgais vārds.   

* Ziemassvētkos dziedam kultūras namā un Igates 

baznīcā. Kā sniegi kalnu galotnēs, Ej, stāsti kalnos lejā, Ma-

zu brīdi pirms. Baznīcā pilna ar klausītājiem un uzņem mūs 

ar skaļiem aplausiem. Līdz ar to dziesmotais gads ir beidzies. 

 

2015. gads iezīmējas ar atkal jaunām diriģentu un 

kormeistaru maiņām. Jau pirmajā mēģinājumā uzzinām, ka 

Toms Kazimirisaņecs atteicies būt par kormeistaru, 18. martā 

par kormeistari kļūst Zane Janelsiņa, 1. aprīlī par mēģinā-

jumu kavēšanu kultūras nama vadība no darba atbrīvo Krišu 

Pozemkovski. Aprīlī par mums interesi izrāda topošais diri-

ģents Jānis Rožkalns, jūlija sākumā – kādreizējais mūsu kor-

meistars Zigmārs Grasis, taču jūlija vidū uzzinām, ka par di-

riģenti apstiprināta Zane. Gara bija šī diriģentu maiņas epope-

ja. Tā jau nav tikai diriģentu maiņa, bet arī kora dziedātāju 

izturības pārbaude. Vairāki aiziet no kora, daži pēc tam gan 

atgriežas. 

 

* Taču dziedāšana nav apstājusies. 28. februārī dzie-

dam kopā ar Ķekavas sieviešu kori “Daugaviete” Igates baz-

nīcā. Esam 18 un dziedam sešas dziesmas. Skan diezgan labi. 

Pēc koncerta balle Igates pilī. Spēlē Dainis no Mālpils. Dā-

mas sajūsmā.  
 

* Novada koru skate notiek 10. maijā Limbažu kul-

tūras namā. Zanes vadībā dziedam Krāc jūrmalas priedes, 

Latviski lai atskan dziesmas, Dzimtenes mūžīgais vārds. Pie 

klavierēm Marita Mazureviča-Motte. Liekas, ka skan labi, arī 

diriģenti saprotam labi. Prieks par 1. pakāpi ar 40,77 pun-

ktiem. Visaugstāk mūs novērtē diriģents Ints Teterovskis, 

viszemāk – Aigars Meri. Vēl žūrijā arī Jānis Ozols.  

. 
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* Pilsētas svētkos 1. augustā kopā ar pārējiem koriem 

dziedam R.Paula ziņģes. Piedalās 11 “Ziedoņa” vīri. 

 

 
 

“Ziedoņa” vīri un Zane Janelsiņa Siguldas pagasta kultūras namā 

 
* “Ziedoņa” pirmais 

izbraukuma koncerts, kuru 

diriģē Zane, notiek Siguldas 

pagasta kultūras namā, sie-

viešu kora “Teiksma” mājvie-

tā. Dziedam trīs jaunās Zie-

massvētku dziesmas un kopā 

ar vīru kori “Vecie draugi” – 

Lūk, roze zied, Mūžu mūžos 

būs dziesma. Ar visiem kopā 

– Četras sveces, Klusa nakts. 

Piedalās arī Lēdurgas “Lette-

gore” un Inčukalna jauktais 

koris. Esam 19 vīri, skan labi, 

diriģente apmierināta, mēs 

arī.  
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* Zanes aicināti, piedalāmies labdarības akcijā “Eņ-

ģeļi pār Latviju”. Ziemassvētku dienās uzstājamies koncer-

tos Lēdurgas kultūras namā un Igates baznīcā. Zane ļoti ap-

mierināta par kora sniegumu abos koncertos. 

 
 

 
Labdarības akcijas organizatore - mūsu kormeistare  

Marita Mazureviča-Motte ar meitām  

Agneti un Zani un dēliem Martinu un Markusu Igates baznīcā 

 

Dziesmām un koncertiem bagāti gadi 
 

2016. gads ir bagāts dziesmām un koncertiem, 

pavisam 19 uzstāšanās.  

Zvaigznes dienas koncertā piedalās teju visi Limba-

žu kultūras nama kolektīvi, arī mēs. Dziedam Aizdod debess, 

Tā kā sauli. Ierindā 18 vīri. Savukārt pašdarbnieku vakarā 23. 

februārī visus sveicam ar Spārīt, spārīt un Tostu.  
 

* 30. janvārī Dikļos atvadu vārdus un dziesmas vel-

tām mūsu kora pirmajam prezidentam Visvaldim Ludiņam. 

Pie kapličas, diriģenta Ērika Deruma vadīti, dziedam Spārīt, 
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spārīt, pie kapa – Aijā, bet pie bēru galda tautas namā – vienu 

no Visvalža mīļākajām dziesmām Lai dzīvo labais namatēvs.  
 

* Ar kori sākusi strādāt kormeistare Marita Mazure-

viča-Motte, un jau februārī viņa uzaicina mūs ciemos pie vi-

ņas vadītā sieviešu kora “Lettegore” Lēdurgas kultūras nama 

pašdarbnieku vakarā. Dziedam trīs dziesmas paši un trīs – 

kopā ar “Lettegori”. Pavasarīgs koncerts notiek 19. martā 

Umurgas skolā kopā ar Stopiņu novada sieviešu kori “Mada-

ra”. 

“Ziedonis” un “Madara” koncertā Umurgas skolā 

 

* 3. aprīlī pirmo reizi esam uzaicināti uz Turaidas 

baznīcu dziedāt dievkalpojuma laikā. Zane ir šīs draudzes 

locekle. Dziedam četras reizes pa vienai dziesmai. Palīdz arī 

Aivars Bunķis, kurš arī ir šajā draudzē. Mācītājs Didzis Ser-

žāns vairākkārt izsaka pateicību korim par skaistajām dzies-

mām. Noslēgumā dievgalds un Baltās svētdienas mielasts ar 

kliņģeriem un kafiju. Zane apmierināta par kora sniegumu 
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Pēc uzstāšanās Turaidas baznīcā 

. 

 

 
 

* Koru skatē 24. aprīlī dziedam Mīlestībā viļņo krūts, 

Strauja, strauja upe tecēj’, Ķiršu madrigāls. Žūrija mums 

piešķir 38,89 punktus un otro pakāpi. It sevišķi jau Zane ir 

sarūgtināta. 
 

* 14. maijā Turaidas baznīcā mūsu diriģente Zane iz-

iet pie vīra Mārtiņa, un turpmāk viņu godāsim kā Zani Mar-

tinsoni.  
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Limbažu vīru kora “Ziedonis” dziedātāji pie Turaidas baznīcas sveic 

jauno pāri.  Zanei un Mārtiņam izskan Ķiršu madrigāls. 

 

* 21. maijā esam Alojā, kur piedalāmies IV Latvijas 

Virsdiriģentu svētkos. Esam gandrīz visi. Kopā ar vēl četru 

vīru koru dziedātājiem izpildām Latviski lai atskan dziesmas, 

Strauja, strauja upe tecēj’, Ai, Vidzeme un kopā ar pārējiem 

1000 dziedātājiem – vēl trīs kopdziesmas. Prieks par virsdiri-

ģentiem Edgaru Račevski, Ivaru Cinkusu, Jāni Zirni un Gido 

Kokaru.  
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( no sieviešu kora “Kalme” krājuma) 

 
* Jau 4. jūnijā Cēsīs piedalāmies Latvijas sieviešu un 

vīru koru salidojumā. Pils parka estrāde pārpildīta ar 79 

sieviešu un 24 vīru koru vairāk nekā divarpus tūkstošiem 

dziedātāju. Skan iespaidīgi. Limbažu kultūras nams mums 

pat uzsauc pusdienas. 

 

* Uz Cēsīm dodamies arī 

22. oktobrī. Vidzemes kon-

certzālē notiek koru kon-

certs “Spēka dēli”. Piedalās 

pieci vīru un pieci jauktie 

kori. Koncerta pirmajā daļā 

dziedam piecas vīru koru 

dziesmas (Pie tēvu zemes 

dārgās, Brīvība, Mūžam 

zili, Mirdzi kā zvaigzne, 

Lūk, roze zied, Mūžu mūžos 

būs dziesma) un noslēgumā 

kopā ar jauktajiem koriem 

A.Jurjāna kantāti Tēvijai. No vīru dziesmām esot labi skanē-

jusi tikai Mūžu mūžos būs dziesma.  
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Cēsu koncertzālē dziedam kopā ar vīriem no 

Rīgas, Cēsīm, Valmieras un Madonas 

(foto Aivis Riekstiņš, Cēsu Kultūras centrs) 

 
 
* Limbažu kul-

tūras nama 70 

gadu jubilejas 

koncertā 5. no-

vembrī dziedam 

gan kopā ar sie-

viešu kori 

“Kalme”, gan 

vokālo ansambli “Reiz bija”. Novada domes priekšsēdētaja 

vietniece Ineta Zariņa pēc tam teica zīmīgus vārdus: - vai tie-

šām “Ziedonis” - reiz bija? 

 

* Rīgā Kultūras centrā “Imanta” 3. decembrī dzie-

dam koncertā “Mazu brīdi pirms” kopā ar sieviešu koriem 

“Līga” un “Undīne”, vīru kori “Tēvzeme” un solistiem. Izpil-

dām Tā kā sauli, Ķiršu madrigāls, Aizdod debess, Ziemas ce-

ļa idille. Pēc koncerta liela balle līdz pusnaktij, spēlē Aivars 

Tomiņš. Vīri dancina Carnikavas meitas, vietējām uzmanību 

nepievērš. 
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Ziemassvētku labdarības koncertā Igates baznīcā 

* Gadu noslēdzam Otrajos Ziemassvētkos Igates 

baznīcā, piedaloties Labdarības akcijā “Eņģeli pār Latviju”. 

Esam 18 vīri – tikpat kā visi. Dziedam trīs Ziemassvētku 

dziesmas, kopā ar “Lettegori” un solisti Zani dziedam vēl 

dziesmu Ziemassvētkos un noslēgumā - Klusa nakts. Par lab-

darību saņemam eņģelīti un medus burciņu. 
 

2017. gada pirmais koncerts “Jaungada sapnis” 

ir 7. janvārī Limbažu kultūras namā, ko organizē sieviešu ko-

ris “Kalme”. Piedalās arī vīru koris “Gaiziņš”, jauktie kori 

“Beverīna”, “Paklani”, “Trikāta” un “Raiskums”. Dziedam 

Aleluja un Ziemas ceļa idile. Diriģē Zane, soliste Agnete Ja-

nelsiņa, pie klavierēm Marita. Esam 16 vīri, tai skaitā nav 

neviena otrā tenora. Kopā nodziedam Z.Liepiņa Pusnakts 

stundā. Skats iespaidīgs, kad kopā dzied krietni virs simta 

dziedātāju. 
 

* 24. februārī pēdējā gaitā pavadām kora dibinātāju 

un ilggadējo pirmo tenoru Bruno Kesbergu. Viņam izskan 

Spārīt, spārīt un Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme. Diriģē Ēriks 

Derums. 
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*4. martā dodamies uz Ķe-

kavu. Pa ceļam pie Lādezera Venta 

autobusam izšauj riepu, labs laiks 

paiet nomainot.  Ķekavas mūzikas 

skolas zālē notiek koncerts “Ziedoni 

gaidot”, kopā ar sieviešu kori “Dau-

gaviete”. Koncerta nosaukums ska-

nīgāks nekā mūsu dziedāšana. Uz-

stājamies ar piecām dziesmām. Bal-

les laikā nodziedam dāmām Spārīt, 

spārīt un pēc tam kopā ar mājiniecēm arī Ķiršu madrigālu, 

kas, izrādās, ir arī viņu repertuārā. 
 

* Gatavojoties koru skatei 18. martā izdziedam ska-

tes dziesmas Skultes kultūras centrā un 25. martā stājamies 

žūrijas priekšā ar Pie tēvu zemes dārgās, Mirdzi kā zvaigzne, 

Aizdod debess. 29,67 punkti un otrā pakāpe. Aira Birziņa uz-

teic „Ziedoni” par sasniegto progresu un labo skanējumu. 

Pirmo reizi uzstājamies jaunajās kora vestēs, kuras mums 

uzsauc novada pašvaldība. Kora 38 gados tā ir pirmā tērpa 

sastāvdaļa, ko mums nopērk pašvaldība. Nez kāpēc visa tau-

tas mākslas kolektīvu tērpu iegādei paredzētā pašvaldības 

nauda parasti atrod ceļu uz deju kolektīviem… 

 

 
Pēc koru skates Limbažu kultūras namā 18. martā 
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1. jūlijā Dikļu 

estrādē notiek 

lielo Dziesmu 

svētku mode-

lēšanas kon-

certs. Izdzie-

dam gandrīz 

visu gaidāmo svētku repertuāru. Traucē diezgan lielais lietus. 

Ar dziesmu Celies knapi tiekam līdz galam. To pēc tam iz-

ņem no dziesmu svētku repertuāra.  

 
*Lāčplēša dienas koncertā dziedam gan vieni paši, 

gan kopā ar citiem. Skan Mirdzi kā zvaigzne, Pie tēvu zemes 

dārgās, Rozes visskaistākās, kā arī – Daugav’s abas malas, 

Mīla ir kā uguns. Zane priecīga.  
 

* Jau trešo gadu pēc kārtas piedalāmies labdarības 

akcijā “Eņģeļi pār Latviju” un dziedam Igates baznīcā. Tur-

pat divarpus stundu garajā koncertā dziedam gan vieni paši, 

gan kopā ar pārējiem. Ziedojam akcijai un saņemam dāvanā 

pa medus burciņai. 
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2018. gads pēc ilggadējas tradīcijas sākas Trikā-

tā, kur notiek Zvaigznes dienas koncerts. Piedalās vairāki 

kori un ansambļi. Dziedam trīs jau ierastās Ziemassvētku 

dziesmas un visi kopā Ērika Deruma iecienīto Pusnakts stun-

dā. Par mūsu dziedājumu labas atsauksmes. Koncerts turpat 

divas stundas, balle garāka. 

 

 
 

Zane, Marita un “Ziedoņa” vīri Trikātā 

 
„Ziedonis” savas 

pastāvēšanas 29 gados lie-

kas pirmo reizi viesojas 

Jūrmalas pilsētā. Piedalā-

mies koncertā “Septiņi 

sapņi” Jūrmalas Kultū-

ras centrā ar septiņu koru 

piedalīšanos. Mūs uzaici-

nājis koris „Madara” no 

Stopiņiem. Esam 22 vīri, nodziedam sava repertuāra dzies-

mas un dažas kopējās. Pēc koncerta apsolīta balle, taču tā ap-

robežojas ar kopēju padziedāšanu mazajā zālē. Izdzeram dze-

ramo, apēdam ēdamo un pošamies mājup. 
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* Novada koru skate notiek 7. aprīlī kultūras namā. 

Esam 24 vīri. Izlozē trāpās Brīvība un Pie tēvu zemes dārgās, 

vēl nodziedam Mirdzi kā zvaigzne. 39,11 punkti un otrā pa-

kāpe. No 25 Latvijas vīru koriem esam 21. vietā, aiz mums 

paliek “Vecie draugi”, RLB koris “Latvis”, Talsu “Dziedo-

nis” un Cēsu vīri.  

Žūrijas locekle, Dziesmu svētku virsdiriģente Agita 

Ikauniece savā anketā raksta:  

- Diriģente – malacis! Forši, braši vīri! Skaists kop-

skats! Nākamajā sezonā jāpaņem vokālais pedagogs, kas ne-

daudz atbrīvo un īpaši augstās balsis pamāca, lai dziedājums 

brīvāks. Citādi – malači! 

 

* Ziedoņa vārda dienā 1. maijā saņemam ziņu, ka 

pasaulē nākusi Zanes otrā meita, kurai dots vārds Elīza. Za-

ne mūs uzaicinājusi uz talku Straupes pagasta “Pilskalnos”. 

Sveicam Zani, un septiņi vīri (Oskars, Valdemārs, Dainis, 

Gints, Edgars V, Edgars K un Juris) ar motorzāģiem un cir-

vjiem attīra no apauguma seno pilskalnu. Pēc tam Zane un 

Mārtiņš cienā mūs ar desiņām un citiem gardumiem.  
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* 7. jūnijā pēdējā gaitā Umurgas kapos izvadām kora 

dziedātāju Viesturu Rudzīti. Viņš korī dziedāja teju no paša 

sākuma - 1980. gada janvāra. 

 
Šoreiz XXVI Vispārējie Dziesmu un XVI Deju 

svētki sākas nedaudz neparasti – ar gājienu pa Rīgas ielām 1. 

jūlijā. Ilga gaidīšana un pēc tam gandrīz vai pusskriešus līdz 

Skonto stadionam.  

 
 

 
 

      Gājienā arī Zane ar Līvu uz rokas un Mārtiņš ar Elīzu ratos 
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Ejam cauri Dziesmu svētku Goda vārtiem 

(no dziesmusvetki.lv) 

 

Stadionā mūs gaida pusdienas un dažādi koncerti. Pa-

vēss, bet aizkustinošs pasākums. Trīs dienas esam brīvi un 

pavadām mājās. No 5. jūlija esam atpakaļ Rīgā. Sākas mēģi-

nājumi Mežaparka estrādē. Dienā mēģinājumi, vēlu vakarā 

Mežciema skolas telpās - Džeimsona vakari (galvenais va-

ronis – viskijs Jameson) ar sarunām un dziesmām. Naktī uz 

svētdienu skolas zālē pat sarīkota balle. 

 

  
Kora tenori un baritoni Dziesmu svētku Lielajā estrādē 

 

Noslēguma koncertu “Zvaigžņu ceļā” Mežaparka 

Lielajā estrādē sāk turpat 1500 pūtēju orķestru dalībnieki, vi-

ņiem pievienojas 16.500 koru dziedātāju un 1200 dejotāju. 

Skatītāju ir tik daudz, ka grūti aptvert. Saskaitīts, ka klāt biju-

ši 67.253 cilvēki. Piedalās 274 jauktie, 89 sieviešu, 39 seni-
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oru un 27 vīru kori. Sakarā ar to, ka pēdējos gados strauji sa-

rucis dziedošo vīru skaits, vīru koriem jādzied arī jaukto koru 

dziesmas, savukārt jaukto koru vīri dažbrīd cenšas pievieno-

ties vīru koru balsīm. Esam 21 dziedātājs. Uznācienā 

U.Prauliņa Es bij’ puika iznāk dziedāt tikai pirmajiem nācē-

jiem - kad mēs tiekam līdz estrādei, tā jau beidzas. Vīru kori 

izpilda Pie tēvu zemes dārgās, P.Barisona Celies, Mūžu mū-

žos būs dziesma, Mirdzi kā zvaigzne, Aiz ezera augsti kalni, 

Brīvība, Mīla ir kā uguns, savukārt jauktajiem koriem piepa-

līdzam vēl ar 16 dziesmām. Visemocionālākais brīdis bija 

ģenerālmēģinājumā, kad, dziedot J.Lūsēna Karoga dziesmu, 

militārpersonas estrādē pacēla lielo valsts karogu. Pēc Noslē-

guma koncerta vēl kādu stundu piedalāmies lielajā tautas sa-

dziedāšanās pasākumā un tad jau ceļš mājup. 
 

 
Pirms Noslēguma koncerta kopā ar virsdiriģentu Jāni Zirni 

 
Jaunā sezona atkal sākas ar diriģentu maiņu. Zane iz-

mantos bērna kopšanas atvaļinājumu, tādēļ vismaz gads jāiz-

tiek bez viņas. Uz gadu ar kori strādāt piekritis mums jau pa-

zīstamais diriģents Krišs Pozemkovskis. Viņš apgalvo, ka 

galvenais viņa uzdevums – aizvest mūs līdz kora 40 gadu ju-

bilejas koncertam nākamajā pavasarī. 
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* Lāčplēša dienas koncertā luterāņu baznīcā koris 

nodzied korāli latīņu valodā De profundis. Tā autors igauņu 

komponists Arvo Perts. Mūsu spēki šādam korālim laikam ir 

nedaudz par maziem. 

* Ar to un vēl Lai klusa top mana dvēsele un Gods 

Dievam augstībā Otrajos Ziemassvētkos piedalāmies akcijas 

“Eņģeļi pār Latviju” koncertā Igates baznīcā. Atstājam savu 

artavu ziedojumu kastītē, pagaršojam piparkūkas un varam 

turpināt mājās svinēt Ziemassvētkus. 
 

Visu paaudžu vīru koru jubileju gads Limbažos 
 

2019. gads aizsākas ar intensīvu gatavošanos kora 

jubilejai. Bez tā, ka “Ziedonim” kopš dibināšanas aprit 40 

gadi, mums saistoši ir arī notikumi senākā vēsturē. Paiet tieši 

160 gadi kopš vīru kora dziedāšanas pirmsākumiem Limba-

žos. To apliecina dokumenti un ieraksti tā laika periodikā. 

Tagad daudzos mēģinājumos un vairākos koncertos apgūsim 

un nostiprināsim jubilejas koncerta dziesmas. 
 

* 7. janvārī dodamies uz Trikātu, kur Zvaigžņu dienā 

turpinām jau gadiem iesākto tradīciju. Nodziedam Vīru vara, 

Lai klusa top mana dvēsele, Gods Dievam augstībā. Kaut 

esam tikai 12 vīri, esot skanējis diezgan labi. 

 

  
Krišs Pozemkovskis un kora pārstāvji Trikātā 7. janvārī 
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* Februāra vidū korim pievienojas Māris Grīnbergs, 

kurš būs gan kormeistars un koncertmeistars, gan basa dzie-

dātājs. 

 
* 9. marts. Pošamies ceļā uz Ķekavu pie sieviešu kora 

“Daugaviete” Piedalāmies koncertā “Dzel manī sauli” Ķeka-

vas kultūras nama lielajā zālē. Esam 19 vīri un Krišs. Uzstā-

jamies pirmie ar Vīru vara (uzejot), Es smejos, Tādi vīri, Mī-

lestības prieks, Tosts, Gods Dievam augstībā. Koncerta no-

slēgumā kopā ar “Daugavietēm” nodziedam Sanāciet, sa-

dziediet.  
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Daži koncerta momenti Ķekavā 

 

Vīru koris “Ziedonis” un diriģents Krišs Pozemkovskis 

Ķekavas Kultūras namā 

 
Pasākuma otrajā daļā Oskars dāvā “Daugavietēm” lielu Lim-

bažos ceptu torti, diriģentēm un kora prezidentei tiek pa ziedu 

pušķim. Balle kultūras nama viesību zālē, dāmas sagatavoju-

šās bagātīgu uzkodu galdu un labu mūziku. Ar sajūsmu visi 

uzņem Kriša un Māra muzikālo saspēli (Krišs – klavieres, 

Māris – akordeons). Pēc mājinieču rosinājuma uzdziedam 

viņām tik tīkamo Spārīt, spārīt. Vīri ļoti iekarsuši un nekādā 

veidā nav noskaņoti braukt uz mājām. Mūzika līdz pusdiviem 

naktī. Mājās esam pusčetros.  
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* 6. aprīlis. Esam uzaicināti uz Ulbrokas kultūras 

namu, lai kopā ar sieviešu kori “Madara” atzīmētu tās jubile-

ju koncertā “Es zinu, mums visiem labi ies…” Bez mums 

viesu statusā arī jauktais koris “Garkalne” un LLU vīru koris 

“Ozols”. Jubilāres sagatavojušas turpat 50 minūšu garu Mār-

tiņa Brauna dziesmu ciklu ar Raiņa un Māras Zālītes vārdiem 

Suns un kaķe. Mēs jubilārēm veltām Ko mēs, brāļi, darīsim 

un Tādi vīri. Kopā ar “Ozolu” esam turpat 40 vīri un dziedam 

Lūk, roze 

zied, kā arī 

Mūžu mū-

žos būs 

dziesma. 

Tā pēdējā 

laikā bija 

viena no 

retajām 

reizēm, 

kad tā īsti 

varēja iz-

just vīru 

dziedāša-

nas spēku. 

Kopā ar 

“Madaras” 

meitenēm 

nodziedam 

arī viņu 

dziesmu 

“Baltās 

madaras”. 

 

Turpinājumā jubilāres aicina uz pikniku kultūras na-

ma pagalmā, uzcienājot ar garšīgu sautējumu, bet vakaru no-

slēdzam ballē līdz pusnaktij. 
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Atmiņas, pārdomas, vēlējumi 
 

Gatavojoties Limbažu vīru kora “Ziedonis” 40 gadu 

jubilejai, aicinājām tagadējos kora dziedātājus dalīties atmi-

ņās un pārdomās par dalību vīru korī, par izdziedātajiem ga-

diem un vēlmēm dziedāt turpmāk. Atsaucās deviņi. 
 

Jānis Miklāvs – pirmais tenors: 

 - Sāku dziedāt Umurgas jauktajā korī, kuru vadīja di-

riģents Ēriks Derums. Kad pārcēlos uz dzīvi Limbažos, viņš 

mani uzaicināja dziedāt vīru korī “Ziedonis”.  (tas varēja būt 

1985. gada sākums) Ilgi domāju, vai spēšu, jo koris bija va-

rens un skanīgs. Iesāku un 

turpinu vēl šobrīd – turpat 

34 gadus. Dziedāt korī ir 

ļoti liels prieks, jo varu sevi 

pierādīt, ka esmu spējīgs uz 

ko tādu, ko varbūt citi nevar 

vai neuzdrošinās. Saviļņojo-

ši ir stāvēt uz lielās skatuves 

un radīt prieku klausītājos. 

Man patīk skanīgas 

dziesmas, kurās parādās vī-

ru varenā balss. Nepatīk 

skumīgās (piemēram – Mū-

žam zili). Gribas dziedāt 

tautai zināmas, kuras spēj 

aizraut klausītājus. Kad 

“Ziedonī” bija vairāk nekā 

30 vīru, varējām uzdziedāt daudz sarežģītākas dziesmas, bet 

šodien ir tā, kā ir. Pārlapojot savu sakrāto dziesmu arhīvu, 

atrodu tādas, kuras gribētos uzdziedāt vēlreiz. Kaut vai Mīla 

ir kā uguns, Mūžu mūžos būs dziesma, Mīlestībā viļņo krūts, 

Kalējs, Lilioma dziesma, Mēmā dziesma, Nodzisa vakara 

blāzma, Vairogi, Rudens roze, Balta roze, Krāc jūrmalas 

priedes, Tā kā sauli, Spārīt, spārīt un citas. 

Jānis Norvēģijā 1996. gadā 
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Dziedot vīru 

korī, bijuši daudz jauku 

izbraukumu, arī uz 

Moldāviju un Norvēģi-

ju, ekskursijas pa Kur- 

zemi un Lietuvu.  

Spilgtāk atmiņā 

saglabājies brauciens 

uz Moldāviju. Latvijā 

tad jau bija visaptvero-

ša tautas atmoda, bet 

Moldāvijā tas viss vēl 

bija priekšā. Izejot Kišiņevas ielās ar sarkanbaltsarkanajiem 

karogiem, šajā valstī jutāmies teju kā varoņi. Gribētos arī ta-

gad tur paviesoties un uzdziedāt.   

Neaizmirstams ir brauciens pie draugiem Norvēģijā, 

viesošanās ģimenēs, izjūtot viņu viesmīlību un cieņu pret 

mums. Vēlāk uzņēmām norvēģu kori Limbažos. Žēl, ka šī 

draudzība pagaisusi. 

Neaizmirstami ir arī visi Dziesmu svētki, kuros esmu 

piedalījies. Skanīgākie, sirsnīgākie un spilgtākie bija Latvijas 

simtgades svētki 2018. gadā. Noslēguma koncerts saviļņoja 

līdz asarām. Patīkams pārsteigums pēc gājiena bija koncerts 

svētku dalībniekiem Skonto stadionā – tik sirsnīgs un saviļ-

ņojošs.  

Kolektīvā dziedu jau daudz gadus. Koris ir stipri saru-

cis, bet vēl turamies un dziedam. Vēlētos, lai kolektīvā at-

grieztos tā dzirkstelīte, kura bija senajos laikos, kad kora pre-

zidents bija Jānis Kalācis. Gribētos, lai atkal dziedam mūsu 

kādreizējo apsveikuma dziesmu Ilgu mūžu tev. It kā tāds nie-

ciņš, bet vajadzīgs. Vajadzētu arī kaut reizi gadā izbraukt ek-

skursijā, kaut vai netālu. Tas neprasītu daudz līdzekļu, bet 

vienotu kolektīvu.  

Savulaik ļoti labi bija Jaungada pasākumi kopā ar sie-

vām un draudzenēm, tie priecēja visus. Jau vairākus gadus 

nepiedalāmies kopējos kultūras nama pašdarbnieku pasāku-

Jānim svētkos uzticēt nest 

Limbažu pilsētas karogu 
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mos. Un beigsim gausties, ka mēs neko nevaram. Būsim vai-

rāk radoši un daroši, tad mūs atradīs arī citi dziedoši vīri un 

zēni. Klausīsim diriģentam un kora prezidentam. Nekautrē-

simies ko oriģinālu ieteikt un to arī īstenot. Viss ir mūsu pašu 

rokās! Kā mācēsim sadziedāties, saliedēties, un atpūsties, 

tāds būs “Ziedoņa” liktenis nākotnē.  
 

Oskars Viļčinskis – pirmais tenors, vīru kora “Zie-

donis” prezidents: 
    

       - Ik gadu, kad dabā iestājas pavasaris, cilvēki ar nepacie-

tību gaida ziedoni. Lai arī šis laiks ir ļoti īss, tā baudījums 

bagātina ikvienu dvēseli. 

        Tajā pavasarī, kad Limbažu kultūras namā noklausījos 

vīru kora “Ziedonis” 20 gadu jubilejas koncertu, sapratu, ka 

arī man vajadzētu būt dziedātāju vidū. Un tā manā dzīvē zie-

donis nav tikai pavasarī. Ar Limbažu kultūras nama vīru kori 

“Ziedonis” esmu saistīts jau 20 gadus. Pirmās divas sezonas 

biju tikai dziedātājs, bet pārējās 18 - arī kora prezidents. 

       Pirms 18 gadiem, kad Rīga svinēja savu 800-gadi (2001. 

gada augustā) un es savu kārtējo dzimšanas dienu, kā īpaši 

atmiņā paliekošu dāvanu man sniedza tā brīža vīru kora “Zie-

donis” prezidents Jānis Kalācis, kurš mainīja dzīvesvietu un 

pārtrauca sadarbību ar Limbažiem un vīru kori. Viņa rīcība 

tolaik šķita mazliet nenopietna, kad, pulcējoties Daugavmalā 

svētku dalībnieku gājienam, visu koristu klātbūtnē Jānis aiz 

rokas izvilka mani no kopējā pulka, lai iepazīstinātu vīrus ar 

kora jauno prezidentu. Saņemot draudzīgus rokas spiedienus 

un apsveikumus no klātesošajiem, man pirmajā brīdī pat ne-

šķita, ka uzņemos tik atbildīgu pienākumu un ka to veikšu tik 

ilgi - 18 sezonas. 

“Ziedonis” vienmēr bijis ar savu raksturu un tradīci-

jām, ko cenšos uzturēt arī šobrīd. Latviešu vīru koru ziedu 

laiks, kas bija pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu nogalē, 

ir zudis. Tik lielu vīru koru, kādi bija kādreiz, vairs nav. 

 Lai saglabātu vīru kora dziesmu, gadiem koptās dzie-

dāšanas tradīcijas, ir jānovērtē tie “Ziedoņa” vīri, kas ilgstoši 
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ir uzticīgi kolektīvam un dziesmai, un jāpriecājas par jaunā-

kiem koristiem, kurus izdevies piepulcināt kolektīvam. Starp 

viņiem ir arī mans dēls Edgars, kam šī ir jau 10 sezona. 

Man dziedāšana korī ir kā iespēja satikt līdzīgi domā-

jošus vīrus ar līdzīgām dzīves vērtībām. Priecājos, ka “Zie-

doņa” vīri ir kā liels draugu pulks, kur kopā sanākuši ļaudis 
 

 
Pēc Pasaules koru olimpiādes Atklātā konkursa 

 

no dažādām vidēm un profesijām. Tā ir iespēja pēc darbadie-

nas, atbraucot uz mēģinājumu, atslēgties no ikdienas. Apziņa, 

ka jāgatavojas kārtējam koncertam vai pasākumam, kur “Zie-

doņa” vīri neapšaubāmi grib būt labākie, arī mēģinājumu 

procesu padara patīkamu. 

       Gandarījumu sniedz tas, ka koris ar savu sniegumu var 

iepriecināt klausītājus gan savās mājās, gan citos novados. 

Motivē kopkora sadziedāšanās un, protams, piedalīšanās 

Dziesmu svētkos. Jāatzīmē, ka visi koristi ir amatieri. Reper-

tuārs vīru korim ir daudzšķautņains, tomēr koristi spēj to ap-

gūt.  

Nevaru uzskaitīt visus koncertus, kur šo gadu laikā 

esam dziedājuši.  “Ziedonim” ir daudz draugu koru un pie 
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visiem ir pabūts ciemos, esam kopīgi koncertējuši un pēc 

koncerta priecājušies saviesīgajā daļā, kas nenoliedzami pie-

der pie koristu dzīves. Vienmēr nākas domāt par transportu, 

par ciema kukuli, ko aizvest draugiem. Nekas liels, taču laiks 

un radošas idejas tam tiek ziedotas.  

        Pats esmu izjutis lielu saviļņojumu ikreiz, kad koris ar 

lielu atdevi izpilda Mārtiņa Brauna dziesmu Saule, Pērkons, 

Daugava. Manī uzvirmo Latvijas sajūta, nostiprinās nacionā-

lā apziņa. Šīs sajūtas ir patiesas, iedvesmojošas un stiprino-

šas. Tās nav vārdos aprakstāmas. 

        Esmu sasniedzis 

savu “Ziedoņa” piln-

gadību. Neliegšos, ir 

bijuši brīži, kad arī 

man ir gribējies ko-

ristu rindas atstāt. Bet 

tad aust jauna diena, 

kas atkal ir cerību un 

mērķu pilna, lai 

“Ziedonis” uzplauktu 

jaunā krāšņumā.  

        Saviem koris-

tiem un diriģentam 

gribu vēlēt, lai mums 

visiem kopā izdodas 

izaudzēt asniņus skaistiem, burvības pilniem ziediem, klausī-

tāju un skatītāju mīlestībai un dvēselei. Lai ikviena nākamā 

sezona ir sākums kam jaunam, vēl nebijušam. Lai visu koris-

tu dzīvesprieks, dziesmas un dzīves mīlestība ir kā jauna elpa 

“Ziedonim”! 
 

Edgars Viļčinskis – baritons:  
 

- Kad gāju skolā, man bieži lika uzstāties skolas pasā-

kumos, tā arī iesāku dziedāt. Skolu beidzot, gribējās dziedāt 

vēl kaut kur. Pamēģināju vīru korī “Ziedonis”, nu jau dziedu 

kādus gadus desmit. Vismīļākā dziesma ir gruzīnu Spārīt 
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Sprīt. Mūsu repertuārā varētu būt vairāk tādu jautru un lustī-

gu dziesmu. 

Oskars un Edgars Viļčinski Dziesmu svētku laikā Rīgā 

 

Visspilgtākās atmiņas palikušas par sadziedāšanos ar sieviešu 

koriem “Undīne” un “Daugaviete”, kad vienmēr ir gājis lus-

tīgi. Korim vēlētu, lai iztur vēl tikpat daudz skaistus gadus, 

kā līdz šim, lai mūsu diriģentam Krišam izdodas piepildīt sa-

vas ieceres, kā arī, lai katra reize, kad tiekamies, vai tas būtu 

mēģinājums vai koncerts, dotu mums tikai pozitīvas emoci-

jas, prieku par kopā būšanu, un lai nezustu dziedāšanas 

prieks!  

Edgars Krūmiņš – otrais tenors: 
 

- Tā kā neesmu ne makšķernieks, ne mednieks, mani 

uzrunāja darba kolēģis Jānis Vizulis, kurš jau bija kora dalīb-

nieks. Nolēmu pamēģināt, jo iepriekš korī nebiju dziedājis. 

Zaudēt jau nebija ko: ja nepatiktu, jebkurā brīdī varēju korim 

atmest ar roku. Bet izrādījās, ka gluži šķībi nedziedu, un mani 

projām neraidīja. Tā līdz šim laikam turpat vien esmu.  

Piesaista tas, ka varam būt kolektīvs, kas, neskatoties 

uz visām problēmām, joprojām pastāv. Tā kā neesmu pārāk 
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liels melomāns, pieņemu praktiski visu, ko liek priekšā diri-

ģents, jo viņam jau būtu jāsaprot, ko mēs varam pacelt. 

 Katrs izbraukums pēdējā laikā jau ir notikums. Labi 

atmiņā ir palikuši izbraukumi ar ģimenes locekļiem un, pro-

tams, barikādes. Nezinu, cik lielu ietekmi uz vīriem atstāj 

dziedāšana, bet tas nav sliktākais laika pavadīšanas veids. 

Vīru korim Limbažos būt!   
 

Jānis Zālītis – baritons: 
 

Mācoties LLA, dziedāju vīru korī “Ozols”, vēlāk me-

ža darbinieku vīru korī “Silvicola”, bet uz “Ziedoni” atnācu 

pirms 20 gadiem. Sapratu, ka man to vajag un tāpēc esmu 

šeit. Varbūt kādreiz ir bijušas “mieles”, bet vispār šo izvēli 

noteikti neesmu nožēlojis. Kas jādzied, tas jādzied, bet tomēr 

laikam esmu ro-

mantiķis un ļoti 

labi jūtos, ja ir 

melodiskas, liris-

kas dziesmas ar 

pavadījumu. 

Varbūt no kora 

mākslas puses tas 

nav augsts līme-

nis, bet tomēr…  

 

Pasākumi ir bijuši dažādi: koncerti, izbraukumi, bal-

les, tomēr labākie ir Dziesmu svētki. Tur ir gan māksla, gan 

visi “pielikumi”.  

 Gribas teikt: - veči turamies! Ir sajūta, ka parādījusies 

otrā elpa. Ir skaidrs, ka, ja mēs gribam, tad varam un mums 

tam ir visi “dotumi”, lai izdotos.  Labi, ka kāda jauna seja pa-

rādās, tādēļ vajadzētu meklēt jaunos dziedātājus skolās.  
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Juris Bebrišs – baritons: 
 

Esmu korī palicis tāds kā “pēdējais mohikānis”, jo no 

17 vīriem, kuri sanāca uz pirmo mēģinājumu pirms 40 ga-

diem, esmu palicis vienīgais.  

Ja pašā sākumā vīru korī dziedāju pienākuma pēc, tad 

ar katru gadu vēlēšanās dziedāt ir pieaugusi. Man patīk 

dziesmas, kurās izjūt vīru kora daudzbalsīgo spēku, kaut vai 

pēdējā laikā dziedātās: Mūžu mūžos būs dziesma, Ko mēs, 

brāļi, darīsim, Vairogi, Kur Gauja plūst, Lūk, roze zied un 

citas. Esam dziedājuši dziesmas krievu, igauņu, lietuviešu, 

moldāvu, norvēģu, angļu, franču, senslāvu un latīņu valodās, 

taču labākās ir mūsu pašu – latviešu. Visu laiku kora repertu-

ārā būtu jāpatur patriotiskās dziesmas, kuras savulaik dziedā-

jām atmodas laikā 80-to gadu beigās un 90-to sākumā. Arī 

latviešu tautasdziesmu apdares, kas vīru koriem ir lielā vai-

rumā. Tās patīk gan pašiem, gan klausītājiem. 
 

 
  

Ļoti ceru, ka atkal pienāks brīdis, kad Limbažu vīri 

vēlēsies ar savu klātbūtni kuplināt mūsu kora dziedātāju rin-

das. Domāju, ka ikviens vīrs, kam ir kaut neliela “dziedamā 

balss”, var atlicināt vienu vakaru nedēļā kora mēģinājumiem 

un vienu brīvāku dienu mēnesī koncertbraucienam pie draugu 

koriem. 
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Valdemārs Miķelsons – baritons: 
 

- Mans mērķis bija dziedāt uz lielās Dziesmu svētku 

estrādes  un izjust emocijas, kas rodas tūkstošiem dziedātāju, 

dziedot vienu dziesmu. Pievienoties vīru korim “Ziedonis” 

2007. gadā mani uzaicināja Valdis Legzdiņš. Tajā laikā vīru 

kori diriģēja Ēriks Derums, kormeistars bija Aivars Tomiņš. 

Viens no interesantākajiem notikumiem bija kora piedalīša-

nās Hanzas dienās Kauņā kopā ar sieviešu kori “Kalme”. Bija 

interesanti klausīties arī citus dalībniekus no vairākām val-

stīm.  Bija ļoti  interesants amatnieku tirdziņš, patika retro 

automobiļu un traktortehnikas demonstrējumi. 

Pirms Dziesmu svētku gājiena Rīgā 2018. gadā  

 

 Interesants izbrauciens bija  uz Tallinu, kur uzstāšanās Igau-

nijas latviešu biedrībā bija apvienota ar ekskursiju. Atmiņā 

palikusi dziedāšana Igates baznīcā un ballēšanās Igates pilī 

kopā ar Ķekavas sieviešu kori “Daugaviete”, arī piedalīšanās 

Pasaules koru olimpiādē Rīgā.  

Man patīk  ritmiskas, skanīgas, patriotiskas latviešu 

dziesmas, un, ja braucam ekskursijā uz citām valstīm, nav 

nekas pretim dziedāt viņu dziesmas (igauņu, lietuviešu, poļu). 

Man nepatīk dziedāt dziesmas latīņu valodā (De Profundis). 
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Ir taču tik daudz skaistu un skanīgu  baznīcas dziesmu latvie-

šu valodā. 

Vismaz vienreiz gadā koris varētu aizbraukt uz ārze-

mēm, dziedāšanu apvienojot ar ekskursiju. Mūsu kori ir vadī-

juši 5 diriģenti, diemžēl kaut kur tālāk aizbraukuši esam tikai 

ar Ēriku Derumu. Būtu skaisti, ja vīru koris ņemtu dalību 

Lāčplēša dienas lāpu gājienā un dziedātu patriotiskas dzies-

mas, kas radītu patriotiskas emocijas. Arī Limbažu svētkos 

vīru koris varētu būt vienots  un piedalīties tradicionālajā 

Limbažu svētku gājienā.   

 

 
Kristaps Sārs, Oskars Viļčinskis, Gints Blūms, 

Edgars Krūmiņš un Valdemārs Miķelsons 

2017. gada 26. decembrī pirms koncerta Igates baznīcā  
 

Gints Blūms – pirmais tenors: 
 

- Esmu sācis dziedāt jau pamatskolas korī, tad bija 

Priekuļu tehnikuma koris, vīru koris “Ozols”, Sekoja jaukto 

koru laiks ar “Pūt, vējiņi”, “Zvans”, “Akcents”. Tomēr vīru 

balsis saistīja visvairāk. 1998. gadā sāku dziedāt “Ziedonī”.  

Spilgtākais notikums bija Latvijas 100-gades Dzies-

mu svētki, bet sirdij ļoti mīļi Rīgai - 800. Pēc tiem - no kalna 

uz leju vien. Vieni no jaukākajiem piedzīvojumiem ir drais-

kulības un draugi. Patīk jautrākas, dzīvespriecīgas dziesmas.  

Vēlu vīriem turēties kopā, izturēt mazās krīzes. Ceru, 

ka attieksmē pret dziesmu kas mainīsies un jauni "vīri" radī-
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sies. Dziedāšana ir kā zāles, kas palīdz visos dzīves gadīju-

mos. Patīk, ka vīru korī nav intrigu, lietas tiek izrunātas, 
 

Valters Piebalgs – otrais tenors: 
 

- Sāku dziedāt 1985. gadā pēc dēla Reiņa piedzimša-

nu. Ārstēju Uldi Siseni, un viņš man lika ierasties vakarā uz 

mēģinājumu. Pamēģini neklausīt... Turpinu, jo zināmā mērā 

jūtos atbildīgs par to, ko daru. Tā ir apziņa būt vienam no lie-

lā kopkora dziesmu svētkos, tie ir draugi tev blakus, ceļoju-

mi, draudzības vakari utt. 

Man patīk dziesmas, kas ir drastiskas un piemērotas 

vīriem, noteikti arī tautasdziesmu apdares. Manai dvēselei 

tuvas ir arī garīgās dziesmas. Laikam jau visu, kas patīk, die-

zin vai varam pacelt. 
 

 
 

“Ziedoņa” vīri Reinis un Valters Piebalgi 2008. gadā 
 

Laikam jau manā vīru kora dziedāšanas laikā ievēro-

jamākais notikums bija Moldāvijas brauciens, kad patiešām 

jutos kā Atmodas nesējs. Tāpat neaizmirstami noteikti ir ba-

rikāžu koncerti Rīgā, diezin vai tādas sajūtas vēl kādreiz būs! 

Mans vēlējums: palikt tādiem, kādi esam, turpināt pa-

stāvēt, lai tad, kad pazudīs vīru kori, mēs būtu pēdējie (es gan 

ceru, ka tā nekad nenotiks!). Vēlos aicināt jaunos dziedātājus, 

lai arī viņi noķer to sajūtu, kāda ir, dziedot vīru korī.  

Sargāsim un noturēsim savu diriģentu! 
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Aivars Čapkovskis – pirmais tenors: 
 

- Vecāko kolēģu mudināts, vīru korī sāku dziedāt 

1994. gadā, un turpinu. Laikam jau ieradums dara savu. Korī 

ir kā karuselī: kamēr viss griežas, ir labi, kaut arī reizēm no-

reibst galva. Man patīk visas dzie-

damās dziesmas, vairāk gan vecās, 

klasiskās, arī obligātā repertuāra un 

populārās, kas dod enerģiju un ir 

tautas iemīļotas. Vislielāko iespai-

du atstājuši visi aizvadītie Dziesmu 

svētki. Manā kontā to ir pieci, no 

tiem četri - kopā ar “Ziedoni”. At-

miņā iespiedies arī izbrauciens uz 

Norvēģiju Jāņa Kalāča vadībā, Hanzas dienas Kauņā, Pasau-

les koru olimpiāde Rīgā, Zanes kāzas Turaidā, līdzdalība lab-

darības koncertos “Eņģeļi pār Latviju” un, protams, daudzie 

sadraudzības koncerti.  

Varam sev vēlēt: Lai vai kādi vēji pūš, lai tie pūš 

mums pāri, kā arī – lai mūžu mūžos ir dziesma! Vēlos stabili-

tāti un jaunas vīru balsis. Lai dziesma mūs vieno, palīdz uztu-

rēt možu garu, veidot latvisko piederību, atbildību un pašap-

ziņu! 
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Vīru dziesmas trīs gadsimtos 
 

Klāt 17. maijs - Limbažu vīru korim “Ziedonis” atbil-

dīgs notikums – 40 gadu jubilejas koncerts. Tam gatavojas 

24 vīri:  

Astoņi pirmie tenori: Gvido Balodis, Antonijs Beu-, 

mers, Gints Blūms, Dzintars Cīrulis, Aivars Čapkovskis, Jā-

nis Miklāvs, Oskars Viļčinskis, Dainis Vizulis;  

Pieci otrie tenori: Uģis Aleksāns, Edgars Krūmiņš, 

Anrijs Liepiņš, Edijs Švalbe, Valters Piebalgs;  

Septiņi baritoni: Juris Bebrišs, Jānis Beķeris, Jēkabs 

Bērziņš, Uldis Indriksons, Valdemārs Miķelsons, Edgars Viļ-

činskis, Jānis Zālītis;  

Četri basi: Māris Grīnbergs, Mārtiņš Kociņš, Reinis 

Piebalgs, Gintis Veinbergs.  

Kora diriģents Krišs Pozemkovskis, kormeistars Mā-

ris Grīnbergs. 

 

Jubilejas koncer-

tam dodam nosaukumu 

“Vīru dziesmas trīs gad-

simtos”, jo vīru kora 

“Ziedonis” 40 gadi ir tikai 

ceturtā daļa no kopējām 

vīru kora tradīcijām Lim-

bažos. Tās sākās tālajā 

1859. gadā (tātad tieši 

pirms 160 gadiem), kad, 

apvienojoties vīru dziedā-

šanas biedrības korī “Lie-

derkranz”, tradīcijas aizsā-

ka Limbažu vācbaltieši un 

citi pilsētas vīri. Kora jubi-

lejas diena sakrīt ar Jura 

Bebriša sagatavotās koru vēsturi apkopojošas grāmatas 

“Limbažu vīru dziesmas trīs gadsimtos” atvēršanas svētkiem.  
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Uz skatuves divi Limbažu vīru koru karogi ar teju 100 gadu  

starpību: vēsturiskais 1880. gadā darinātais 

un jaunais – 1984. gada “Ziedoņa” vimpelis 

 

Koncertu vada 

Ausekļa Limbažu teātra ak-

tieri Regīna Tamane un Ģirts 

Vilciņš, kuri dziesmas pietei-

kumus savieno ar grāmatā 

lasīto. Uznākam pēc jau Ķe-

kavā izmēģinātā varianta - 

dziedot Vīru vara. Pirmajā 

daļā izskan senās dziesmas, 

kuras Latvijas vīru kori dzied 

jau kopš 19. gadsimta un 20. 

gadsimta pirmās puses: Še 

brālīgi mēs stājam, Svētku 

dziesma, Mīlestības prieks, 

Lūk, roze zied, Kur Gauja 

plūst, Dziesma brīvai Latvi-

jai. Baumaņu Kārļa vienu no pirmajām un vēl šobrīd populā-

ro Latviski lai atskan dziesmas diriģē Zane Martinsone. Kla-

vieru pavadījumu dziesmām izpilda Māris Grīnbergs.  
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Mūsu viesi - nāka-

mie vīru kora da-

lībnieki – 

Umurgas un Lim-

bažu zēni 
 
 

 

 

 

Tad dodam iespēju uzstāties nākamo gadu vīru koru 

dziedātājiem – zēnu ansambļiem. Ar divām dziesmām Sapņu 

kumeliņš un Pazaudētais mēnestiņš mūs sveic Agneses Juri-

sones vadītais Umurgas pamatskolas zēnu ansamblis. Divas 

sava ansambļa vadītājas Daces Robules dziesmas Karodziņš 

un Kad nenāk miegs izdzied Limbažu Bērnu un jauniešu cen-

tra mazo vīru ansamblis “Pogas”. 
 

Mūsu diriģenti Krišs Pozemkovskis, Zane Martinsone, Ēriks Derums 
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Foto Uldis Bušs 

 

Otrajā daļā vīru korim pataupītas jautrākas dziesmas: 

Ko mēs, brāļi, darīsim?, Es esmu mednieks jauns, Es smejos, 

Tosts, Tādi vīri, Gods Dievam augstībā. Valtera Kaminska un 

Jāņa Saktiņa kopdarbu - mūsu kora himnu Dziesma “Ziedo-

nim” un Limbažiem - diriģē kora pamatlicējs un ilggadējais 

vadītājs Ēriks Derums. 
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Tikmēr jau pienā-

cis īstais brīdis ieskatīties 

jaunās grāmatas “Lim-

bažu vīru dziesmas trīs 

gadsimtos” lapaspusēs. 

Ar to palīdz tikt galā tās 

autors Juris Bebrišs. 

Grāmatu kā dāvinājumu 

saņem visi kora dziedātā-

ji, vairāki bijušie koristi, 

arī visi diriģenti un kor-

meistari, kuri 40 gados 

strādājuši ar vīriem (Ēriks 

Derums, Krišs Pozem-

kovskis, Zane Martinso-

ne, Aivars Bunķis, Aivars 

Tomiņš, Austris Kalniņš, 

Lauma Gaile, Marita Ma-

zureviča-Motte). Grāmatas saņem arī visi tie, kas devuši savu 

ieguldījumu grāmatas tapšanā un izdošanā (Inta Kalniņa, 

Spīdola Lielmane, Vilhelmīne Briede, Pēteris Bebrišs, Diāna 

Nipāne), kā arī tie, kuri atbalstījuši vīru kora “Ziedonis” dar-

bību, arī klātesošie draugu kori. 

 

 “Ziedoni” 

jubilejā sveic Lim-

bažu novada paš-

valdības Domes 

priekšsēdētāja 

pirmā vietniece 

Ineta Zariņa, kura 

korim “par ieguldī-

jumu kora mūzikas 

popularizēšanā un 

Dziesmu un Deju 

svētku tradīciju 

Tikušies mūsu bijušie dziedātāji Aivars 

Bunķis, Imants Reinfelds, Imants Šteinbergs,  

Jānis Stjadis, Jānis Vizulis 
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saglabāšanā, sveicot kora 40 gadu jubilejā” pasniedz Latvijas 

Nacionālā kultūras centra Atzinību. Vairāki ilggadējie dzie-

dātāji izpelnījušies novada pašvaldības Pateicības rakstus (Ju-

ris Bebrišs, Oskars Viļčinskis, Jānis Miklāvs, Valters Pie-

balgs, Jānis Zālītis, Edgars Krūmiņš, Aivars Čapkovskis, Ul-

dis Indriksons, Gints Blūms, Dainis Vizulis). Ineta Zariņa 

paziņo, ka vīru koris “Ziedonis” kā apbalvojumu saņem arī 

apmaksātu braucienu augustā uz Vāciju, lai piedalītos Lim-

bažu sadraudzības pilsētas Anklamas pilsētas svētkos. 

Kultūras nama direktore Sandra Mieze negrib atpalikt 

un dāvina korim Dāvanu karti 19.999 eirocentu (200 eiro) 

vērtībā (to mēs vēlāk nolemjam izlietot jaunu koncerta nošu 

vāku iegādei). Ar Imanta Kalniņa dziesmu Jau ziediem rotā-

tas pļavas vīrus priecē māsas Zane Martinsone un Agnete 

Janelsiņa. Mūs sveic sieviešu kori “Kalme”, “Daugaviete”, 

“Undīne”, kā arī senioru koris “Atvasara”. Pateicības runu 

kora vārdā saka Krišs Pozemkovskis, kā arī Oskars Viļčinskis 

un Valters Piebalgs, pateicoties skatītājiem, dziedātājiem un 

kora mākslinieciskajiem vadītājiem.  

Mums pievienojas Ēriks Derums, Aivars Bunķis, Kār-

lis Meijers, Ilgmārs Penka, Imants Reinfelds, Jānis Stjadis, 

Imants Šteinbergs, Guntis Mālderis, un tad jau krietni spēcī-

gākā izpildījumā izskan Latvijas vīru koru teju vai himna - 

Valtera Kaminska Mūžu mūžos būs dziesma.  
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Limbažu vīru koru divas nozīmīgas jubilejas (40. un 

160.) nosvinētas! 

 

25. maijā Vidzemes televīzijas raidījumā “Limbažu 

novada vēstis” skatāms plašs sižets par mūsu kora jubileju. 

Lūk, dažās intervijās teiktais: 

Ēriks Derums – 

kora pirmais diriģents: 

“Viss sākās pirms 40 

gadiem, kad rajona va-

dība izdomāja, ka kop-

koris jāpapildina ar sta-

bilām un spēcīgām bal-

sīm un tādēļ jādibina 

vīru koris. Par uzņēmu-

mu, kas varētu uzturēt 

jaunu kolektīvu, tika 

izvēlēta Lauktehnika un tādēļ tā paspārnē radās vīru koris, 

kas pavisam drīz ieguva nosaukumu “Ziedonis”. Pirmsākums 

bija grūts, taču 1990. gada Dziesmu svētku koru karu finālā 

LU aulā dziedājām 63 vīri. Tas ir spēks! Tagad gan dzīvē ie-

nāk jaunās tehnoloģijas, nāk cilvēku aizņemtība, un kori pa-

liek tālākā plānā. Taču visi, kas ir dziesmu entuziasti un ku-

riem dziesma patīk, turpina dziedāt.” 
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Oskars Viļčinskis 
– kora prezidents: “Viss, 

kas šajos gados saistīts ar 

“Ziedoni”, ir mīlestība uz 

dziesmu un zināmā mērā 

arī patriotisms. Nevar 

teikt, ka dziedāšana ir tikai 

tāda brīvā laika pavadīša-

na – tas ir arī zināmā mērā 

darbs, kas prasa arī no-

pietnu strādāšanu. Ar dziedātājiem gan ir pašvaki. Pats strā-

dāju kolektīvā, kurā lielākais vairākums ir vīri, taču pierunāt 

kādu dziedāt ir liela problēma. Vienmēr ir atrunāšanās it kā 

pirmajā vietā ir ģimenes dzīve, taču arī mums visiem ir ģime-

nes un mēs spējam visu labi apvienot. Cerams, ka jaunā pa-

audze, kas šodien ar mums kopā dziedās koncertā, kādreiz 

papildinās vīru kora rindas. Mēs esam atklāti jebkuram papil-

dinājumam.” 

Krišs Pozemkovskis – 

kora mākslinieciskais va-

dītājs: “Šobrīd Latvijā jau 

stipri uztraucas, ka vīru 

balsis koros sāk pietrūkt. 

Vīru koris Latvijas vēsturē 

ir ļoti nozīmīgs, uz tā bal-

stās visa attīstība. Reper-

tuārs ir liels, ko darīt ir 

daudz. Man patīk vīru ko-

ra dziesmas “garša”, kas daudzējādā ziņā pārspēj citus korus, 

bagātina to buķeti. Vīru koris “Ziedonis” ir jautrs un aizrau-

tīgs kolektīvs, no kura var mācīties pozitīvu attieksmi pret 

dzīvi. Ir teiciens, ka, lai saglabātu jaunību, jādzīvo kopā ar 

jauniešiem. Taču es teiktu, ka, kaut vai pēc sejas daudziem 

nepateiksi, ka ir jauni, pēc gara un spriganuma, kas ir iekšā 

dažos labos vīros, pat es dažbrīd neturu līdzi. Man ir prieks, 

ka joprojām ir daudz vīru, kas gatavi veltīt laiku dziesmai un 
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reizi nedēļā nākt uz mēģinājumiem. Māksliniecisko izaugsmi 

ne vienmēr viegli sasniegt, jo vīri vairāk raduši strādāt ar ro-

kām nevis balsi, taču, panākot rezultātu, prieks un gandarī-

jums ir visiem.” 
 

Juris Bebrišs – 

kora dziedātājs jau 40 

gadus: “Iznāca labāk 

nekā gaidīts, jo sākotnēji 

bija paredzēts tikai tāds 

kora vēstures manu-

skripts, taču izdevās līdz 

kora jubilejas koncertam 

izdot grāmatu. Prieks 

man un noteikti arī ko-

ristiem, kuriem būs iespēja lasīt par kora vēsturi un šodienu, 

par notikumiem un negadījumiem, par dziedošiem vīriem. Kā 

jau vēsta nosaukums “Ziedonis”, koris ir ziedējis un zied. Ir 

bijuši pavisam plaukstoši gadi, ir bijuši gadi ar stipri mazāk 

ziediem, kā jau tas ir daudziem kolektīviem. Taču galvenais – 

vienmēr ir bijuši vīri, kas gribējuši dziedāt.”. 
 

 
 

* 19. maijs. Tikai viena diena pēc jubilejas koncerta 

un balles mums dota, lai sevi noskaņotu nopietnam darbam, 

jo šogad vēlāk nekā citus gadus notiek novada koru skate. 

Pie mums tā ir obligāta, jo pēc iegūtā rezultāta rēķina diriģen-

ta algu nākamajā sezonā (citos novados šādas prakses ne-

esot). Žūrijā Mārtiņš Klišāns, Gints Ceplenieks un Lauris 

Goss. Dziedam Lūk, roze zied, Mīlestības prieks (franciski) 

un Še brālīgi mēs stājam. Žūrija visiem koriem piešķir pirmo 

pakāpi (tikai Liepupes “Pernigelei” – augstāko). Mums dod 

40,77 punktus. Pēc tam komentējam: 40 gadi – 40 punkti. 

Klišāns savā anketā raksta, ka skanējis labi, bet pietrūcis spil-

gtuma. Esam pilnībā apmierināti. 
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* 8. jūnijs. Teju viss koris Vidri-

žu pagasta “Melngaiļos” piedalās Emiļa 

Melngaiļa mūzikas svētkos “Birzēs i 

norās”, kas notiek jau sesto reizi. Šoreiz 

tie veltīti komponista, folkloras vācēja un 

diriģenta 145. dzimšanas dienai. Piedalās 

kori no visas Latvijas, tai skaitā deviņi vīru kori jeb, pareizāk 

sakot, pārstāvji no deviņiem vīru koriem. Laiks labs, un skatī-

tāju diezgan daudz. Vīru koriem ierādīta “goda vieta” tieši aiz 

diriģenta pa-

augstinājuma, 

tādēļ daļai vī-

ru nav redza-

ma publika 

(un otrādi), arī 

atvēlēto vietu 

pamaz, tādēļ 

daļa dziedātā-

ju koncertu noskatās no skatītāju zonas. Vīru kori koncertā 

izpilda Bij’ man vienas rozes dēļ, Lūk, roze zied, Mūžu mūžos 

būs dziesma. Kopā ar jauktajiem koriem Lokaties, mežu gali, 

Bārenītes slavināšana, Novij man, māmuliņa, Rikšiem bērīti 

es palaidu, Jāņuvakars. Vīru virsdiriģenti ir Ivars Cinkuss un 

savos 83 gados – Edgars Račevskis. Dienas pirmajā pusē Iga-

tē norisinājās makšķerē-

šanas, riteņbraukšanas 

un šaha sacensības, kā 

arī garīgās mūzikas 

koncerts un ekumēnis-

kais dievkalpojums Iga-

tes baznīcā. Pēc koncer-

ta “Melngaiļos” zaļum-

balle, taču lielākā daļa 

vīru uz to nepaliek. 

 

 

Diriģē maestro Edgars Račevskis 
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Vērtē svētku mākslinieciskais vadītājs Kaspars Ādamsons:  

 “Nenoliedzami, Emiļa Melngaiļa devums mūsu kora 

mūzikas un kora dziesmas attīstībā ir ļoti nozīmīgs. Jauki, ka 

vismaz reizi piecos gados ir tāda diena, kad varam satikties 

un kopā atcerēties tās lietas, kuras Melngailim bijušas tuvas – 

gan sadzīviskās, piemēram, šahs, riteņbraukšana, makšķerē-

šana utt., gan, protams, muzikālās. Tāpēc arī šajos svētkos 

īpaši godinām meistara radītās latviešu tautas dziesmas apda-

res un oriģināldziesmas. Manuprāt, tieši Melngaiļa dzimtajā 

pusē viņa skaņdarbi izskan vispatiesāk un pilnīgāk, tālab 

dziedātājiem un klausītājiem ir būtiski tikties Melngaiļa 

dzimtajās pļavās un kopā piedzīvot koncertu “Birzēs i no-

rās””. 

 

* 21. jūnijā Jaunatnes parka 

estrādē notiek gadskārtējā 

svētku ielīgošana jeb Vasa-

ras saulgriežu sagaidīšana 
ar dziesmām, dejām un teāt-

ra uzvedumu. Kopā ar ci-

tiem pilsētas koriem jautras 

dziesmas un šlāgerus dzie-

dam arī mēs. Valteram Pie-

balgam uzticēta viena no galvenajām lomām teatralizētajā 

uzvedumā pēc Ādolfa Alunāna lugas “Mucenieks un muce-

niece” motīviem. Ar to viņš pārliecinoši tiek galā. 
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Mūs gaida Anklamas svētkos Vācijā 
 

13. un 14. augusts. Sanākam uz pēdējiem mēģināju-

miem pirms brauciena uz Vāciju. Notiek teju vai brīnums: 

abos mēģinājumos piedalās visi, kuri dosies koncertbraucie-

nā. Krišs mums liek atkārtot sešas dziesmas no jubilejas kon-

certa programmas, kā arī vairākas tautā populāras ziņģes. 

Dziesmai Jums, mīļie draugi Kriss pierakstījis pantu vācu 

valodā. Trešdienas vakarā viņš mums liek apgūt arī jaunu 

dziesmu vāciski. Vīri jau drusku pačīkst, taču dziesmu iemā-

cās, un, kā pierādīja turpmākās dienas, Anklamā tā tīri labi 

izskanēja. 

Ir ceturtdiena, 15. augusts, pulkstenis četri no rīta. 

Mēs 23 “Ziedoņa” vīri un Krišs (dažādu iemeslu dēļ nebrauc 

divi koristi) kāpjam CATA autobusā, lai dotos piecu dienu 

braucienā uz Vāciju. Kopā ar mums arī novada domes pār-

stāvji Ģirts Vilciņš un Leons Gerķis. Esam uzaicināti no 16. 

līdz 18. augustam piedalīties gadskārtējos Anklamas pilsētas 

svētkos jeb, kā viņi paši tos sauc - 15. Anklamas Hanzas die-

nās. Pirmā diena paiet gandrīz nepārtrauktā braucienā, un pēc 

17 stundām, noripinājuši 1200 kilometrus, iebraucam poļu 

motelī “Paradise” Tožimas pilsētiņā Vācijas pierobežā. Iedze-

ram krodziņā pa aliņam, kāds dodas apskatīt pilsētiņu, un tad 

jau var iet pagulēt. 

16. augusts. Pēc sātīgām brokastīm dodamies pieveikt 

pēdējos 300 km. Braucam pa labiem Polijas ceļiem (te pat 

vismazākos ceļus klāj labs asfalts) līdz Ščecinai un tad jau 

pāri Vācijas robežai uz 

Anklamu. Pusi ceļa pava-

dām, dziedādami tautā po-

pulāras dziesmas. Māris 

spēlē akordeonu, viņš sa-

gādājis arī dziesmu grāma-

tiņas. Galā esam ap 12-

iem, neviens tik agri mūs 

negaida. Iekārtojamies 
Krišs iemēģina vienu no trenažieriem 
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pansijā “Am Flugplatz” jeb viesu izmitināšanas vietā pie lid-

lauka kādus 4 km no pilsētas centra. Nav jau nekāda luksus 

vieta, bet pārgulēt var. Vīri izmēģina apkārtnē esošos trena-

žierus un atrakcijas, kā arī aplūko un fotografējas pie vecajām 

lidmašīnām. Anklamas meitenes mums izdala svētku prog-

rammas, dalībnieku aproces, kā arī pusdienu un vakariņu že-

tonus, ko izmantot stendos svētku norises vietā.   

Anklamas svētki, ka jau tas ierasts, notiek Pēnes upes 

abos krastos netālu no ostas un pilsētas centra. Ir trīs skatuves 

(Galvenā, Rietumu un Ziemeļu), vairāki tirdzniecības stendi, 

barošanas vietas un vesels laukums ar atrakcijām..  

Vīru koris iera-

dies savos t-kreklos ar 

kora uzrakstu. Satiekam 

Anklamas birģermeistaru 

Mihaelu Galanderu, un 

Juris viņam dāvina grā-

matu “Limbažu vīru 

dziesmas trīs gadsimtos”. 

Pēc atklāšanas ceremoni-

jas noklausāmies Deven-

Mēs visi Anklamas Tirgus laukumā pilsētas pašā centrā 

Dzintars Cīrulis un Uldis Indriksons 

kopā ar Anklamas zvejnieci 
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teras dziedoņu uzstāšanos, iztērējam savus pārtikas žetonus 

un dodamies uz lidlauka pansiju. Krišs visus sasauc uz mēģi-

nājumu, jo jāatkārto 15 dziesmas, it sevišķi jaunās. Daļa ko-

ristu kājām dodas uz balli svētku laukumā un pārrodas tikai 

pēc diviem naktī. Esot bijis neaptverami daudz cilvēku, vare-

ni koncerti, kā arī svētku salūts, kas gan atpaliekot no mūspu-

sē redzētiem. 
 
 

17. augusts. Brokastis sākas ar pārsteigumu: ne vi-

siem iznāk kaut nedaudz no piedāvātā. Vīri dodas uz istabi-

ņām un nes savus pārtikas krājumus. Vēlāk jau gan saimniece 

atnes papildus maizi, kafiju, olas, gaļas un siera šķēles. Lai-

kam necerēja, ka mēs tik daudz ēdīsim.  

Pirmais koncerts notiek uz Rietumu skatuves. Klausī-

tāju – nepilni 20, taču tas mūs neiespaido. Izpildām savas 
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dziesmas pēc labākās iespējas. Krišs diriģē, spēlē pavadījumu 

uz sintezatora, sit bungas un brīžiem pat piedzied. Māris vai-

rākām dziesmām piespēlē akordeonu. Mikrofoni gan ļoti tu-

vu, jo skatuvīte 

šaura. Iesākam ar 

Kas kaitēja nedzī-

vot, tad Jums, mī-

ļie draugi ar vācu 

tekstu. Vēl izskan 

Moto, Es nenācu 

šai vietā (diviem 

pantiem solists 

Valters), Latviski 

lai atskan dzies-

dziesmas, Tā es 

tevi mīlēšu, Kas kaitēja nedzīvot, Plesir d’amour, Mazs bij’ 

tēva novadiņš, Dažu skaistu ziedu, vācu mednieku ziņģe Es 

esmu mednieks jauns, dziesma nezināmā valodā Adiemus 

(sākumā Anrija solo), Kur Gauja plūst, vācu valodā Beim 

Kronenwirt (diviem pantiem solists Antonijs) un noslēgumā 

– Pie Dzintara jūras. Pirms koncerta gan neliels misēklis: 

Krišam, kāpjot uz diezgan augstās skatuves, saplīst bikses 

pavisam nevēlamā vietā. Risinājumu rodam, nosēdinot Jēka-

bu skatītājos, bet pie viņa biksēm tiek Krišs.  
 

 

"Ziedoņa" vīri sarunā ar Hanzas riteņbraucēju Hansu no Lībekas 

Kormeistaram Mārim Grīnbergam ar  

akordeonu bija neatsverama nozīme koncertos 
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Otrais koncerts notiek sešos vakarā Pēnes otrā krastā 

uz Ziemeļu skatuves. Publikas te vairāk, jo ir galdiņi, pie ku-

riem sēdēt un dzert alu. Dziedam gandrīz visu to pašu, ko 

pirmajā koncertā Mūs klausās arī Leons ar savu draugu Han-

zas riteņbraucēju Hansu no Lībekas. Hanss bija arī pirmajā 

koncertā, un viņš ir sajūsmā par mūsu dziedājumu. Ģirts visu 

nofilmē, lai koristiem būtu atmiņa no dziedāšanas. Skatuves 

galvenais pārraugs un skaņu vīrs pēc koncerta saka: 

“Wunderbahr! Exzellent!” (brīnišķīgi, izcili). Katrs koncerts 

ilga apmēram 50 minūtes. Vakariņas pie tirgus stendiem ar 

desām vai steiku un tad atpakaļ uz lidlauku. Esam savu darbu 

padarījuši, ko nevar teikt par mājas saimniekiem. Varēja taču 

noorganizēt kaut nelielu ekskursiju pa pilsētu vai uz Otto Li-

lientāla muzeju, par braucienu uz Penemundes muzeju nemaz 

nerunājot. Vakarā atkal septiņi vīri dodas uz svētku vietu, lai 

izbaudītu tā gaisotni.   

 

 

 

 

 

 
Atvadu foto no Anklamas 

18. augusts. Pie brokastu galda ar Daudz baltu dieni-

ņu suminām mūsu prezidentu Oskaru 55 gadu jubilejā. Gai-

dām Ģirtu un Leonu, viņiem paredzēts lidojums virs Ankla-

mas. Abiem mūsu oficiālajiem pārstāvjiem pamanās pievie-

noties Antonijs, un viņi trijatā ir virs pilsētas un apkārtnes. 

Mūsu ceļš ved mājup. Pievakarē esam hoteli “Traffic” Poz-

naņas vecpilsētas tuvumā. Vīri izmanto iespēju apskatīt pilsē-
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tu. Māris ar domubiedriem izmēģina spēkus ielu muzicēšanā, 

cits iegriežas naktsklubā vai apstaigā tuvējos mazos veikali-

ņus. Vakarā hoteļa ēdamtelpā svinam Oskara jubileju. Visvai-

rāk pateicības gan izpelnās Krišs Pozemkovskis, pateicoties 

kuram “Ziedonis” šogad varēja nosvinēt savu 40 gadu jubile-

ju, kā arī saņemt pašvaldības dāvanu – braucienu uz Vāciju 

un uzstāšanos Anklamas Hanzas svētkos. Līdz ar šo braucie-

nu Krišs atstāj mūsu kori, jo mācības un pārējie darbi neļauj 

būt kopā ar mums arī turpmāk. Žēl! Bijām jau pieraduši pie 

viņa darba stila un enerģijas.  

19. augusts. Jau pirms astoņiem kāpjam autobusā un 

dodamies mājup. Pirms Rīgas atvadu runu saka Krišs, savas 

domas par kori un braucienu izsaka Valdemārs, atvainošanās 

runu sagatavojis Dainis. Limbažos iebraucam pusdivpadsmi-

tos vakarā priecīgi un noguruši. 

Dažas atziņas. Mūsu vīri, ja labi grib, var saņemties 

un paveikt ļoti daudz. To esam pierādījuši jau ne vienu reizi 

vien. Arī šoreiz dažās dienās paveicām, liekas, pat neiespē-

jamo. Protams, mūsu korim vajadzīgas jaunas balsis, kas stip-

rinātu kori. Brauciena laikā parādījās arī dažas nevēlamas ko-

ristu īpašības: pārāk kritiska attieksme pret visu notiekošo, 

brīžam nepamatoti liela vēlēšanās būt labākiem un nozīmīgā-

kiem, nekā tas ir īstenībā. Daži vīri, sevišķi jau brauciena lai-

kā, izturēties bravurīgi, nesavaldīgi, brīžam pat darot kaunu 

pārējiem klātesošajiem. 
 

 

* 18. oktobris. “Ziedoņa” pirmais mēģinājums jau-

najā sezonā. Kora priekšā atgriezusies Zane Martinsone. At-

nākuši tikai septiņi, par vairākiem zināms, ka šogad vairs ne-

dziedās. Jaunu seju nav. Žēl! Zināms, ka dziedāt korī šajā se-

zonā neturpinās Edijs Švalbe, Mārtiņš Kociņš un Jēkabs Bēr-

ziņš. Pēc 15 gadu pārtraukuma korī atgriezies Jānis Stjadis. 

Sākam gatavoties Vidzemes dziesmu svētkiem nākamā gada 

20. jūnijā. Ir vairākas jaunas dziesmas, pie kurām to sarežģī-

tības dēļ pastiprināti jāstrādā.  
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Priecīga par atgriešanos vīru korī “Ziedonis” ir arī di-

riģente Zane Martinsone, kurai teju pusotru gadu ar mums 

bija galvenokārt tikai domās. Lūk, ko viņa pati stāsta par savu 

pieredzi darbā ar vīru kori: 
 

 “Atzīstos, ka “Ziedonis” ir viens no labākajiem noti-

kumiem manā dzīvē! Ar to iepazinos 2015. gada martā, kad 

mani uzaicināja darbā par kormeistari. Savulaik esmu dziedā-

jusi un darbojusies ar bērnu un jauktajiem koriem, studiju 

gados dziedāju sieviešu korī “Balta”, kas man deva fantastis-

ku pieredzi. Studējot augstskolas 3. kursā, papildus mūzikas 

skolotājas profesijai pie profesores Māras Marnauzas apguvu 

diriģēšanu. Kad saņēmu piedāvājumu strādāt vīru korī par 

kormeistari, biju pamatīgi nobijusies. Interesējos, kurā oktāvā 

man jāspēlē, kurā - jādzied pašai! Kādam, iespējams, šie jau-

tājumi liktos muļķīgi, taču man nebūt nē. Bailīga devos uz 

pirmo mēģinājumu, kur mani sagaidīja aptuveni 20 skeptiski 

noskaņotu vīru.  

Pirmais mēģinājums bija 

skarbs, jo tā laikā pa durvīm 

izgāja viens no dziedātājiem. 

Es to ļoti ņēmu pie sirds! Ilgi 

nespēju pārdzīvot. Kad torei-

zējo diriģentu Krišu Pozem-

kovski atbrīvoja no darba pie-

nākumiem, valdīja neziņa, jo 

drīzumā bija gaidāma koru 

skate. Tika meklētas dažādas 

iespējas, bet rezultātā - skati 

nodiriģēju es, un sniegums 

radīja gandarījumu man un 

vīriem. Un tā, sezonai noslēdzoties, jūlijā mani apstiprina par 

“Ziedoņa” diriģenti. Sākās atbildīgāks posms – balsu mācīša-

na, repertuāra izvēle, savstarpējā komunikācija. Šķiet, ka 

esam uz viena viļņa – mums saskan, smejamies, baramies un 

dusmojamies kopā!  
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2015. gada nogalē uzzinu, ka gaidu bērniņu. Sajutu 

lielu uztraukumu, jo nesapratu, kā rīkoties – doties bērna 

kopšanas atvaļinājumā vai mēģināt apvienot bērniņa audzinā-

šanu ar dziedošajiem vīriem! Es izvēlējos otro variantu un ne 

mirkli neesmu to nožēlojusi.  

 2016. gada 14. maijā “Ziedonis” ir ar mani kopā manā 

kāzu dienā. Tas bija pārsteidzoši, kad, izejot no baznīcas, ie-

raudzīju kolonnu, kurā pa labi stāvēja sieviešu koris “Lette-

gore”, kura diriģente ir mana mamma Marita Mazureviča-

Motte, un kreisajā pusē - mani dziedošie vīri ar baltām rozēm 

rokās! Iestūrējot laulības ostā, koris mūs sveic ar Ķiršu mad-

rigālu. Ar lepnumu vēroju, dziedāju līdzi un priecājos, cik 

ģimeniskā kolektīvā esmu iekļuvusi!   

 Ok-

tobrī atsākam 

sezonu, ma-

nai meitiņai ir 

vien 2 mēne-

ši, bet viņa 

tiek ņemta 

līdzi uz vis-

iem mēģinā-

jumiem un 

koncertiem! 

Jāsaka pal-

dies manai 

mammai, kas toreiz uzņēmās kormeistares pienākumus, lai 

darbi raitāk ritētu uz priekšu. Vīri bija ļoti saprotoši, nekad 

neredzēju, ka kāds pukstētu vai sūdzētos. Līva vienmēr tika 

vīru rokās ucināta un apčubināta! Daudzie koncerti, uzstāša-

nās, jauna repertuāra apguve, kas nebūt nav viegls darbs. 

Man nepatīk “izbraukt uz veciem lauriem”, tādēļ, mācīdama 

jaunas dziesmas, dažreiz esmu kļūdījusies, bet ir arī veiksmes 

dziesmas, kas “Ziedonim” ir mīļas un tuvas.  

Mēģinājumā pie klavierēm Zane un Līva 
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 Tuvojās Dziesmu svētku gads! Priecājos, ka sadarbībā 

ar Limbažu kultūras namu un Limbažu novada domi spējām 

rast finansējumu, lai mani “dziedošie Ziedoņi” svētkos būtu 

jaunās vestēs. Paldies Ivetai Kāpostai, kura uzņēmās tās dari-

nāt! Ar lepnumu un cieņu glaunās vestes tiek novērtētas un 

vilktas! 

 2017. gada sezonā pavēstu, ka atkal esmu gaidībās. 

Nu manas šaubas ir pavisam lielas. Izsveru visus plusus un 

mīnusus, konsultējos ar Oskaru, kas nemitīgi ir bijis mans 

fantastiskākais atbalsts kora dzīvē, un pieņemu lēmumu, ka 

došos bērna kopšanas atvaļinājumā, taču līdz 2018. gada 

Dziesmu svētkiem es vīrus aizvedīšu! Vīriem šoks pamatīgs, 

jo priekšā ne tikai svētki, bet arī vīru kora jubileja. Bērni man 

tomēr ir svarīgāki, tādēļ lēmumu nemainu. Trīs nedēļas pirms 

Elīzas piedzimšanas es nodiriģēju skati, kurā iegūstam otro 

pakāpi. Tik maz pietrūkst līdz pirmajai pakāpei (žēl, pro-

tams), tomēr neizsakāms prieks par ieguldīto darbu. 

  Un re! 1. maijā - Ziedoņa vārda dienā - piedzimst Elī-

za! 12. maijā uzaicinu pie sevis vīrus uz talku Pilskalnos. At-

saucība nav liela, taču zinu, ka ar sirdi katrs bija pie manis! 

 

 

Vīru kori “Ziedonis” jubilejā ar dziesmu sveic 

māsas Agnete Janelsiņa un Zane Martinsone 
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Diemžēl Dziesmu svētku padome aizliedz Mežaparka 

Lielajā estrādē atrasties bērniem, jo tur notiek būvdarbi. Man 

ļoti sāp, ka nevaru būt ar savējiem kopā. Vienā mēģinājumā 

gan izdodas sarunāt iekļūt ar Elīzu teritorijā. Pēc svētkiem uz 

laiku, kamēr esmu prom, mani aizstāj iepriekšējais diriģents 

Krišs. Paldies viņam, ka viņš spēja saturēt vīrus kopā, paldies 

par jubilejas koncerta īstenošanu!  

 
    Vīru kora "Ziedonis" mākslinieciskie vadītāji jubilejas koncertā 

(no kreisās: Māris Grīnbergs, Aivars Bunķis, Ēriks Derums, 

Marita Mazureviča-Motte, Zane Martinsone, Krišs Pozemkovskis) 

 

 Kopš 2019. gada oktobra esmu atpakaļ pie saviem 

mīļumiņiem! Tā es viņus reizēm saucu. Jūtu, ka gan man, gan 

vīriem atkal jāpierod vienam pie otra. Prieks, ka kora rindās 

parādās jauni dziedātāji vai tādi, kuri dziedājuši kādreiz! 

Dažbrīd rodas neskaidrības, bet esmu par to, ka lietas jāizrunā 

atklāti un jāpasaka acīs! Vīriem jāpiešauj acis uz diriģentes 

roku, bet nav vairs tik grūti kā manas “Ziedoņa” karjeras sā-

kumā. Mēģinājumos mums bieži ir “melnais humors”, vīri 

nebūt nekautrējās no manis, un man tas patīk, jo jūtu, ka es-

mu savējā!  

Prieks, ka ikgadēja tradīcija ir piedalīties akcijas “Eņ-

ģeļi pār Latviju” koncertos Igatē, kuru, sadarbojoties ar Bēr-

nu slimnīcas fondu, rīko Marita Mazureviča- Motte un Mār-

tiņš Ozoliņš. Prieks, ka koris alkst draudzēties ar citiem ko-
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riem! Vienmēr patīkami dzirdēt labus vārdus par vīru skanē-

jumu gan skatēs, gan koncertos! Protams – arī veselīga kriti-

ka nenāk par skādi, jo tas pamatīgi sapurina.  

 Arvien biežāk es apgalvoju, ka mīlu viņus visus! Un 

tā patiešām ir! Esmu ļoti daudz mācījusies no viņiem – gan 

dzīvi, gan pieredzi. Lai mums ilgi un krāšņi saskan! Lai 

”Ziedonis” zied un dzied vienmēr! 

 

* 26. de-

cembris. Gadu 

noslēdzam ar 

piedalīšanos lab-

darības akcijas 

“Eņģeļi pār Lat-

viju” Ziemas-

svētku koncertā 
“Sapņu ielejā 

miers” Igates 

baznīcā. Piedalās arī Lēdurgas sieviešu koris “Lettegore”, 

vairāki ansambļi, solisti, bērnu kolektīvi. Mēs uzstājamies 

koncerta sākuma daļā ar trīs dziesmām: Kā sniegi kalnu ga-

lotnēs, Vārds, Ziemas ceļa idille. Ar savu klātbūtni pagodinā-

juši 15 vīri, diriģē Zane, pie klavierēm Māris. Liekas, ka iz-

skan diezgan braši. Baznīca, kā jau vienmēr, pārpildīta, klau-

sītāji vietas ieņem jau stundu pirms sākuma. Trīs koncertos 

kopā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai saziedots vairāk 

nekā 1500 eiro. 

 
 

2020. gada 18. janvāris - koris 

piedalās koncertā 

 „Ziemas skaņās apkārt pasaulei” 

Limbažu kultūras namā. Piedalās visi 

kultūras nama tautas mākslas kolektīvi 

plus TDA “Katvari”. Vīru koris “Ziedo-

nis” šoreiz diezgan kuplā sastāvā: 17 

dziedātāji, kā arī Māris pie klavierēm un 
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Zane pie diriģenta pults. Katram korim atvēlēts dziedāt divas 

dziesmas. Mēs izvēlamies R.Paula Dziedāt visai pasaulei un 

J.Lūsēna Ziemas ceļa idille. Liekas, ka nodziedam tīri labi, 

vienīgi baritoni pirmajā dziesmā dažās taktīs aizgāja ne tajā 

virzienā. Kultūras nama vadība koncerta noslēgumā katram 

kolektīvam dāvina pa kliņģerim. To ēdam balles laikā. Sen 

nebijis gadījums, ka tikpat kā visi kora vīri paliek uz balli. 

Groziņu saturs un balles norise ļoti laba. 

* 28. janvāris - Pēdējā gaitā izvadām vīru kora “Zie-

donis” pamatlicēju un ilggadēju dziedātāju Vili Kreišmani. 

Viņš kopā ar mums sāka pirmajā mēģinājumā un nodziedāja 

25 gadus. Esam septiņi un Vilītim uz atvadām nodziedam 

vienu no viņa mīļākajām dziesmām Spārīt, spārīt.  

* 15. februāris - esam uzaicināti piedalīties Lēdurgas 

Kultūras nama pašdarbnieku vakarā “Tu esi man” un 

dziedāt koncertā. Esam 19 vīri. Izvēlamies trīs dziesmas: Val-

ta Pūces Dzimtenei (mūsu pirmatskaņojums), Raimonda Pa-

ula Māte saule un Jura Vaivoda Apkal manu kumeliņu (arī 

pirmatskaņojums). Pēdējā no dziesmām ir paredzēta kopā ar 

sieviešu kori, taču to aizstāj Zane ar solo dziedājumu. Pēc 

tam dzirdam novērtējumu, ka esam labi dziedājuši un ka ko-

rim ir labs balss tembrs. Koncerts vairāk nekā divu stundu 

garš, pēc tam balle. Nogaršojam dāvāto sāļo kliņģeri, baudām 

līdzpaņemto, kā arī uzdejojam. Tā kā esam ar savām mašī-

nām, mājās esam katrs savā laikā: cits jau 23-os, cits pēc vie-

niem. 

* 25. februāris - nākamajā dienā pēc savas 75 gadu 

jubilejas korī atgriežas arī Antonijs, tagad kopā esam 22: as-

toņi pirmie tenori, seši – otrie, pieci baritoni un trīs basi. 
 

     Kora dziesma – jaunu izaicinājumu priekšā 
 

2020. gada 12. marts ir ienesis būtiskas pārmaiņas ne 

tikai kora dziedātāju, bet visas Latvijas dzīvē.  Eiropu sāk 

pārņemt no Austrumiem ievazātā koronavīrusa izraisītā bīs-

tamā slimība. Tās ierobežošana prasa mainīt gandrīz visu cil-
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vēku ikdienu, arī pulcēšanos kopā lielākā skaitā. Pilnībā aptu-

rēta plašā kultūras dzīve, atcelti visi mēģinājumi, koncerti, 

skates, svētki.  

Tam nenoliedzami būs paliekoša ietekme uz kultūras 

norisēm ne tikai šajā pavasarī un vasarā, bet lielā mērā arī 

ilgākā periodā. Tas, iespējams, var atstāt savu iespaidu arī uz 

dziesmu svētku tradīcijas turpinājumu. Ja vēl martā infekto-

logi apgalvoja, ka dziedāšana ir labvēlīga savas veselības no-

stiprināšanai, tad jau maijā dzirdam, ka kora dziedāšana varē-

tu būt viena no bīstamākajām darbībām slimības izplatīša-

nā… 

 

 
Foto Ģirts Raģelis 

 

Pārmaiņas gaida arī lielos Dziesmu svētkus. 1955. 

gadā celtajā un vairākkārt pārbūvētajā Mežaparka Lielajā es-

trādē 2018. gada Dziesmu svētki bija pēdējie. Mūs gaida 

jauna būve ar jaunām iespējām un jauniem izaicinājumiem… 
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Vai jauniem izaicinājumiem un pārbaudījumiem būs 

gatavi Limbažu vīru kora “Ziedonis” dziedātāji, rādīs laiks. 

Koris, kas no pirmā koncerta 1990. gada martā aizvadījis tieši 

40 gadus un kas veiksmīgi turpinājis savu priekšgājēju aiz-

sākto 160 gadus seno tradīciju – izdziedāt skanīgās un vare-

nās vīru dziesmas – ar savu līdzšinējo darbību pierādījis, ka 

pēc dažādām krīzes situācijām spējis saņemties un ar nopiet-

nu darbu panākt vēlamo rezultātu. 

Lai arī dažādos laikos bijuši nelieli kora darbības pār-

traukumi, visus šos gadus Limbažos bijuši vīri, kuri vēlēju-

šies sevi izteikt dziesmā. Gan dziedātājiem, gan klausītājiem 

vienmēr patikusi vīru dziesmas spilgtās puses: spēks un vare-

nība, patriotisms, arī plašais liriskais dziedājums, humors un 

dzimtenes mīlestība. Par koru pēctecību liecina arī tas, ka jo-

projām dziedam dziesmas, ko mūsu komponisti radījuši un 

Limbažu vīri dziedājuši pirms simts un vairāk gadiem. Kaut 

vai: Jurjānu Andreja Lūk, roze zied un Dievs, dod mūsu tēvu 

zemei, Baumaņu Kārļa Dievs, svētī Latviju, Trimpula un Lat-

viski lai atskan dziesmas, Emīla Dārziņa Mūžam zili un dau-

dzas citas. Un pienāca diena, kad vienai no šīm dziesmām 

bija īpaši svētki. 

2020. gada 7. jū-

nijā daudzi limbažnieki 

pulcējas pie Baumaņu 

Kārļa pieminekļa, jo vie-

na no latviešu dziedātāka-

jām dziesmām Baumaņu 

Kārļa vīru korim kompo-

nētā lūgsna Dievs, svētī 

Latviju piedzīvo nozīmīgu notikumu – paiet tieši simts gadu 

kopš ar Latvijas Satversmes sapulces 1920. gada 7. jūnija 

lēmumu tā oficiāli kļuvusi par Latvijas Republikas valsts 

himnu. Latviešu tauta svarīgākajos dzīves notikumos to jau 

bija dziedājusi 47 gadus, arī valsts svinīgajā proklamēšanā 

1918. gada 18. novembrī un vairākos Vispārējos latviešu 

Dziesmu svētkos.  
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Limbažnieki var būt lepni, ka Baumaņu Kārļa vārds 

uz mūžu saistīts ar Limbažiem. Godinot Latvijas valsts him-

nas autoru 185. dzimšanas dienā un himnas simts gadu svēt-

kos, pie pieminekļa pulcējās novada vadība, pārstāvji no pil-

sētas dziedošajiem kolektīviem (koriem “Ziedonis”, “Kal-

me”, “Doma” un “Atvasara”, ansambļiem “Dziļezers” un 

“Reiz bija”) un citi interesenti. Klātesošos uzrunāja Limbažu 

novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers. 

Liekas, ka kopīgi nodziedātā himna Dievs, svētī Latviju, šajā 

dienā ikvienam klātesošajam deva paliekošas emocijas un 

lepnumu par savu valsti. 
 

 

Vakarā LTV Panorāmā dzirdam Zanes Martinsones 

viedokli par valsts himnu: “Man personīgi dziedot ir tāda ko-

pības sajūta un, kad visi kopā dzied himnu, tās sajūtas ir pil-

nīgi neaprakstāmas. Tā tiešām ir kā lūgsna visaugstākajiem 

spēkiem. Kā Baumaņu Kārlis rakstīja – Dievs, svētī Latviju!” 
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Latvieši par sevi bieži mēdz teikt – tauta, kas dzied. 

Šis nu būs tas laika periods, kad būs jāpierāda, ka mēs tiešām 

esam dziedoša tauta. Ne tikai visi kopā, bet arī katrs atsevišķi. 

Katrs koris, katrs dziedātājs, katrs sevi cienošs tautietis. Ir 

mainījušies laiki, mainījusies attieksme pret dziesmu, taču 

ikvienā no mums ir pārliecība, ka koru un jo sevišķi vīru koru 

dziedāšanas tradīcija turpināsies vēl ilgi. Jeb, kā saka vīru 

korim “Ziedonis” veltītās dziesmas mūzikas un vārdu autori 

Valters Kaminskis un Jānis Saktiņš: 

 

 - Vai pārslos sniegs, vai auļos rudens vēji,  

būs mūžam “Ziedonis” te – mūsu Limbažos! 
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Vīru kora “Ziedonis” dalībnieku atmiņas 

Publikācijas laikrakstos “Auseklis”, “Balss”, “Baltijas  

Vēstnesis”, “Baltijas Zemkopis”, “Ceļa Biedrs”, “Darba  

Karogs”, “Darbs”, “Jaunākās Ziņas”, “Latviešu Avīze”, 

“Latvijas Kareivis”, “Latvis”, “Liesma”, “Padomju Druva”, 

“Padomju Jaunatne”, “Padomju Zeme”, “Progress”,  
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Izmantotas fotogrāfijas 

no kora dalībnieku personiskajiem arhīviem, 

Limbažu muzeja krājuma, 

Limbažu televīzijas arhīva, 

kā arī dažiem interneta resursiem ar atsaucēm uz avotu. 
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