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Kulturoloģijas skolotāja Ināra Voitkāne 

Dziesmu vairogs atsita bultas,
Dziesmu skaņa pārņēma troksni,

Dziesmu vara aizdzina karu,
Tautu izglāba dziesmu gars!

Auseklis 

Vienīga vara, ko latvietis atzīst ir 
mūsu dziesmu vara!

Dziesma Latvijas kultūrā kanonā

Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki Vispārējo latviešu 
Dziesmu svētku karogs 

Tēlnieka Kārļa Zāles Brīvības pieminekļa fragments 1935 g. 

Mūzika Latvijas kultūras kanonā

Komponista Jāzepa Vītola balāde „Gaismas pils”, 1899 g.

Komponista Jurjānu Andreja dziesma „Pūt, vējiņi”, 1884 g.

Komponistes Lūcijas Garūtas  kantāte „Dievs, Tava zeme deg!”, 1943

Dziesmu svētki  Latvijas kultūrā 

 Askolda Saulīša dokumentāla filma „Dziesmuvara”
Filma ir lielisks izziņas avots mūsdienās, lai spētu iedziļināties

un izvērtēt cik dziļa nozīme dziesmu svētkiem un dziesmām ir Latvijas kultūrā.  
Šīs dziesmas dzīvos mūsos,  ja mēs tās turpināsim dziedāt.

 Komponista Mārtiņa Brauna dziesma
“Saule, Pērkons, Daugava” jauktajām korim (1988)

 Sienas zīmējums “Saule, Pērkons, Daugava” ,
Ko veidojuši ielu mākslinieki Kiwie un Rudens Stenci 

Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki – unikāls latviešu 
tautas folkloras mantojumā un profesionālās mūzikas tradīcijās un 
jaunradē sakņots Latvijas kultūras fenomens, kurš vēstures gaitā 
ieguvis nācijas vienotības un nacionālās identitātes simbola 
nozīmi.

Simtgades Dziesmu un Deju svētki
XVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notika Rīgā, Latvijā no 2018. gada 
30. jūnija līdz 8. jūlijam. Tie tika svinēti Latvijas valsts simtgades zīmē, un tos rīkoja 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs. 2018. gadā XXVI Dziesmu un XVI Deju svētki bija 
plānoti kā Latvijas valsts simtgades augstākā virsotne. Tam par godu tika pilnībā 
rekonstruēta Dziesmu svētku estrāde Mežaparkā un Daugavas stadions. Tāpat tika plānota 
vērienīga svētku programma ar bagātīgu jaundarbu pienesumu, kā arī aicinājumu valsts 
simtgadei par godu katram pašam sev radīt un XXVI Dziesmu un XVI Deju svētkos uzvilkt 
tautastērpu. Svētkos piedalījās ap 43 000 dalībnieku no Latvijas pašvaldībām, kā arī citām 
pasaules valstīm. 

Deju lieluzvedums “Māras zeme”. Daugavas stadionā vairāk nekā 18 000 visu paaudžu 
dejotāju izdejoja latviešu tautas vēstures nozīmīgākos brīžus no pirmsākumiem līdz 
šodienai, no baltu cilšu sanākšanas Daugavas krastos un laika, kad pirmoreiz minēts 
sarkanbaltsarkanais karogs, līdz Latvijas valsts simtgades svinībām. Caur laukumā 
izveidoto ornamentu, mūziku, enerģiju, ritmu un krāsu četros nosacīti izveidotos tautas 
vēstures posmos tika atainota tautas dejas un dziesmas saikne ar cilvēka mūža ritumu un 
viņa laiku. Režiju veidojis Elmārs Seņkovs, bet scenogrāfiju - Reinis Suhanovs. Pasākuma 
mākslinieciskie vadītāji ir Jānis Ērglis, Jānis Purviņš.

Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" Mežaparka Lielajā estrādē. Noslēguma koncertā 
tika atspoguļota iziešana pa Zvaigžņu ceļu caur vairākiem likteņa, vēstures, paaudžu un 
dabas lokiem un krustcelēm, lai beigās pa Piena ceļu atgrieztos mājās. Koncertā skanēja 
latviešu komponistu kora dziesmas un instrumentālie skaņdarbi. Koncertā piedalījās 16 500 
jaukto, sieviešu, vīru un senioru koru dziedātāji, 1200 dejotāji un 1500 pūtēju orķestru 
mūziķi, solisti. Svētku kopkoris īpašu atzinību veltīja trīs dziesmām, kurām pieprasīja 
atkārtojumu - Emīla Dārziņa "Lauztās priedes", Raimonda Paula "Manai Dzimtenei", kā arī 
Mārtiņa Brauna "Saule, Pērkons, Daugava".

Deju lieluzvedums “Māras zeme” Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā"

Mūzika dzimst trīs reizes: pirmoreiz komponistā, 
otrreiz - atskaņotājā, trešo reizi - klausītāju sirdīs

Viens no vecākajiem un ilggadējākajiem virsdiriģentiem Haralds Mednis 
(1906–2000). Virsdiriģenta godā izcilais mūziķis bijis teju vai pusgadsimta 
garumā – sākot ar XI līdz pat XX Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju 
svētkiem, Goda diriģenta statusā – XXI un XXII Dziesmu svētkos. Jāzepa 
Vītola “Gaismas pils” bijusi Haralda Medņa likteņdziesma. “Gaismas 
pils” kulmināciju Haralds Mednis piedzīvojis 1980.gada dziesmu svētkos, 
kad dziesmu dziedāja trīs reizes, it kā pāraugot ar to citās dimensijās.

Haralds Mednis: „Kad mēs kopā dziedam, esam pavisam citādi – mēs 
uzticamies savam blakus dziedātājam. Mēs kopā cīnāmies par vienu un to 
pašu ideju. Dziesma ir liels spēks, bez tās nevar iztikt ne tauta, ne laikmeti – 
tā ir cilvēka labākā daļa.”

"Viens ir skaidrs, - ja nebūtu 
saglabājušies Dziesmu svētki, 
Latvijas nebūtu." 

Mednis

Izcili 20. gs. otrās puses latviešu kordiriģentiem brāļi Imants 
Kokars (1921–2011) un Gido Kokars (1921–2017). 

Imanta Kokara pārdomas par Dziesmu svētkiem: “Pateicoties 
Dziesmu svētkiem, mēs varējām sanākt kopā dziesmotā revolūcijā 
Mežaparkā – ko mēs tur būtu darījuši, ja nebūtu mūsu “Lauzto 
priežu” un “Gaismas pils”? Dziesmas mūs stiprināja un deva 
spēku arī sadoties rokās un nostāties Baltijas ceļā. Visa pasaule 
tad redzēja, ka ar tankiem te neienākt, ka te ir dziesmotā 
revolūcija.”

Izcils komponists Mārtiņš Brauns (1951). Dziesmu svētku dziesmu gars ir 
komponista Mārtiņa Brauna skaņdarbs “Saule, Pērkons, Daugava” ar 
dzejnieka Raiņa poēmas «Daugava» vārdiem. Šīs dziesmas vārdi izraisa 
emocijas visiem gan Latviešiem, gan ārzemēs dzīvojošajiem cilvēkiem. 
Cilvēki ceļas kājās un dzied tai līdz, vienalga vai saprot vārdus vai nē, bet 
cenšas tai dziedāt līdz ar asarām acīs. Cilvēki šajā dziesmā izjūt kopības 
sajūtu un parasti pieprasa to atkārtot. 2018. gadā tā ieguva pirmo vietu 
Radio SWH organizētajā Latvijas top 100 dziesmu aptaujā. 

Materiāls izmantots no https://dziesmusvetki.lndb.lv/  

Dziesmu un Deju svētku fenomens

Dziesmu un Deju svētki

No Dikļiem līdz UNESCO

Dziesmu svētku mantojums

Dziesmu svētku ģeogrāfija

Skolotājas Vitas Ramiņas piedalīšanās Dziesmu svētkos
1972 (kā skolēns), 1984 un 1989 (kā skolotāja),  1977, 1980, 1985 un 1990 (kā dalībniece)

Piedalīšanās Dziesmu un Deju svētkos

Skolotājas Sandras Nordenas piedalīšanās Dziesmu svētkos 

Kordiriģente, pedagoģe Terēzija Broka (1925-2018). Ievērojama 
diriģente un kultūras darbiniece, aktīva Latgales reģiona mūzikas 
dzīves veicinātāja un organizatore. T. Brokas dzīve nav iedomājama 
bez pastāvīgas saskarsmes ar jauniešiem – koristiem un topošajiem 
diriģentiem: izskolojusi Edgaru Znutiņu, Jevģeniju Ustinskovu, 
Skaidrīti Ērlihu, Silviju Juhņeviču, Jeļenu Bogatirjovu un daudzus 
citus ievērojamus mūziķus. 

Broka uzskata, ka ir svarīgi “.. ka mani turpinās – mani audzēkņi, 
kuriem esmu mācījusi pirmos profesionālos soļus mūzikas 
vidusskolā.”

https://dziesmusvetki.lndb.lv/
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