
Smiltenes vīru koris „Dziedonis”. 
 

      Doma par Smiltenes vīru kora atjaunošanu radās 1951. gada pavasarī, pateicoties nelielai 

entuziastu grupai 16 vīru sastāvā ar Jāni Sīklēnu priekšgalā. Ap viņu pulcējās toreizējā Smiltenes 

inteliģence – skolotāji, ārsti, iestāţu un uzņēmumu vadītāji un vienkāršā darba darītāji. Jānis 

Sīklēns bija kora iedvesmotājs, idejiskais vadītājs, kā arī vienlaicīgi bargs kritiķis un cīnītājs pret 

sadzīviskām nebūšanām, tāpēc viņu arī ievēlēja par kora vecāko. Pirmais diriģents – Smiltenes 

vidusskolas skolotājs Juris Dāvis. Pirmā dziesma, ko sāka mācīties - „Bij man vienas rozes dēļ”. 

Kora nosaukums „Dziedonis” radās mazliet vēlāk – 1958. gadā. 

 

     Juris Dāvis bija ļoti vienkāršs un draudzīgs pret ikvienu kora dalībnieku. Jaunais un enerģiskais 

Juris Dāvis īsā laikā veiksmīgi saliedēja visdaţādāko profesiju un daţādu vecumu vīrus par vienotu 

un stipru kolektīvu, nepārtraukti paaugstinot prasības izpildījuma kvalitātei. Pirmajā tika iemācītas 

25 jaunas dziesmas. Kori ātri ievēroja un atbalstīja ne tikai Smiltenē, bet arī Valkā. 

   1952. gada 28. un 29. jūnijā Smiltenē notika rajona mākslinieciskās pašdarbības skate. Pirmajā 

dienā tika vērtēti 12 labākie dramatiskie kolektīvi, bet 29. jūnijā kori, deju kolektīvi un individuālie 

izpildītāji. Smiltenes vīru koris gada laikā bija spējis panākt ievērojamu meistarību un sasniedzis 

labus rezultātus. 30 vīru lielajā kolektīvā bija iesaistījušies daudzi pilsētas iestāţu darbinieki. Basos 

dziedāja J. Sīklēns, A. Mednis, T. Taubenbergs, tenoros – J. Zariņš, E. Zariņš, V. Sarmulis u. c.  

     1955. gadā 9. un 10. jūlijā jaunajā Jāņu kalna estrādē, sagaidot Padomju Latvijas 15. 

gadadienu notika rajona Dziesmu svētku koru un deju kolektīvu sacensība un koncerts. Smiltenes 

raţošanas arteļa „Drēbnieks” darbnīcās vīru kora dalībniekiem tika pašūti jauni tautas tērpi. Pirmo 

reizi, piedaloties dziesmu karā Rīgā, „Dziedonis” izcīnīja 6. vietu. 

    1956. gada maijā 37 vīru sastāvā koris atzīmēja piecu gadu jubileju un kā ceļinieku kolektīvs 

pārstāvēja Latviju Maskavā. Desmit dienu laikā koris uzstājās desmit daţādās koncertzālēs. Puse 

repertuāra bija latviešu un puse – krievu dziesmu ( „Vakara zvani”, Ilmeņa ezers, „Taiga” un 

citas). Kolektīvs tika uzņemts draudzīgi. „Dziedoņa” repertuārā bija daudz latviešu tautas dziesmu, 

kā arī J. Vītola, E. Dārziņa, J. Ozoliņa citu latviešu komponistu dziesmas.  



  Kopā ar Juri Dāvi strādāja koncertmeistars un komponists Ernests Bojārs. Koris arī izpildīja 

vairākas viņa komponētās dziesmas.   

 

 

 

„Dziedonis” 1957. gada janvārī. Vidū - Juris Dāvis 

1957. gada rudenī kora vadību uzņēmās skolotājs un diriģents Sergejs Duks (1892.15.01. Beļavā -

1973. Smiltenē). Tieši Sergeja Duka laikā koris sasniedza vislielāko pacēlumu gan dziedātāju 

skaita ziņā ( līdz 65 ), gan mākslinieciskajā izaugsmē. Viņš pirms 2. Pasaules kara bija vadījis 

vairākus korus, tai skaitā arī Rīgas radio kori, piedalījies dziesmu svētku sagatavošanā, veidojis 

tautas dziesmu apdares. No 1944.gada strādāja par skolotāju Litenē, organizēja un vadīja korus, 

iegūstot godalgotās vietas, bijis Gulbenes rajona koru virsdiriģents. 1957. gadā pārcēlās uz 

Smilteni. Viņš bija Smiltenes mūzikas skolas dibinātājs 1957. gada 1.oktobrī un direktors līdz 

1964.gada 30. oktobrim 

      Sergejs Duks iesaistīja korī jaunus dziedātājus, kā arī centās ieviest korī bargu disciplīnu, kaut 

gan tas viņam pilnībā neizdevās. 1958. gada martā korī dziedāja 56 vīri. Duka laikā gandrīz pilnībā 

tika apgūts vīru koru klasiskais repertuārs.  



 

     Sergejs Duks bija arī 1. republikas vīru koru salidojuma iniciators un organizators. Pirms šī 

salidojuma 1. jūnijā notika atskaites koncerts ( tad jau „Dziedonī” dziedāja 60 vīri ), kurā izskanēja 

18 jaunas dziesmas. Sergejs Duks ar kormeistariem J. Tauriņu, A. Krišjāni un J. Baumani bija 

daudz strādājuši, lai kvalitatīvi sagatavotu koncertu. Pirmajā daļā dziedāja padomju komponistu 

dziesmas, otrajā – latviešu klasiķu komponētās dziesmas, trešajā daļā tika izpildītas latviešu tautas 

dziesmas. Vislielāko skatītāju piekrišanu guvu Smiltenes novada tautas dziesma A. Ţilinska apdarē 

”Aiz ko man saldens alus”. Solo partiju dziedāja V. Sarmulis. 

 

Ar neatlaidīgu darbu Smiltenes „Dziedonis” bija pievienojies republikas labākajiem pašdarbības 

koriem. Koris piedalījās tā saucamajos Tautas koru konkursos, kur tikai mazliet pietrūka, lai koris 

iegūtu „Tautas kora” nosaukumu. 

   1958. gadā atbilstošās instancēs oficiāli tika apstiprināts nosaukums – Smiltenes vīru koris 

„Dziedonis”. 

    LPSR pirmais vīru koru salidojums notika 1958. gada 17. augustā Smiltenē, kurā piedalījās 

vairāk nekā 600 dziedātāju. Virsdiriģents bija Haralds Mednis. Tas sākās ar gājienu no vidusskolas 



uz Jāņu kalnu. Viesu vidū bija LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks Eduards Berklavs, 

Kultūras ministrijas darbinieki, arī divi Vjetnamas pārstāvji - komponists un diriģents, igauņu 

koristi no Vīlandes, Veru un Tirvas.  

 

„Dziedonis” 1958. gada augustā Smiltenē I Republikas vīru koru salidojumā. 

 

 



1958. gada 30. novembrī no Smilteni un vīru kori atstāja pirmais diriģents Juris Dāvis, jo viņš 

mainīja darba vietu. 

 

 

 



Koris vairākas reizes uzstājies Latvijas televīzijā ( 1958. gada aprīlī, 1962. gada 25. martā ). 

 

Dziedonis Latvijas televīzijā 1962. gada 25. martā . Priekšā - Velta Kalvele. 

 

1965. gadā diriģents Sergejs Duks aizgāja pensijā.  

      Pēc viņa diriģenta pienākumus uzņēmās Viesturs Liepiņš. Artis Kumsārs savā „Stipruma 

grāmatā” viņu raksturo šādi: „ Viņš bija stalts vīrs ar militāru stāju, tiešs, neuzpērkams, ar 

ideāliem mākslā un kolēģu savstarpējās attiecībās. Ar platu pieri, melniem lokainiem matiem, platu 

smaidu un nerātnām dzirkstelītēm acīs.  

  Mīlēja sadzīvē un vīru kora mēģinājumu starpbrīţos pastāstīt pa daţāda stipruma anekdotei, 

tādas arī uzklausīt un kopīgi, bezbēdīgi pasmieties. Bija ar lielām darba spējām.” 

 

 

 

 



 

Koris „Dziedonis” un diriģents Viesturs Liepiņš. 

 

 

„Dziedonis” uz Mežaparka estrādes 1965. gada 25. jūl. 
 

 

 
 

 
1966. gada aprīlī koris atzīmēja savu 15 gadu jubileju jaunā diriģenta Viestura Liepiņa vadībā. 

 



 

„Dziedonis” 1966. gada 23. jūlijā koncerta starpbrīžos Strenčos. 
 

1968. gada 1. un 2. jūnijā „Dziedonis” piedalījās pirmajā kopīgajā republikas sieviešu un vīru koru 
salidojumā.  

 

1970. gada jūlijā koris piedalījās V.I. Ļeņina simtgadei un padomju Latvijas 30 - gadei veltītajos 
XV Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos Pavisam piedalījās 245 kori – 12 198 dalībnieki un 
simfoniskais orķestris. 

 

1970. gada 19. jūlijā - Vispārējos Dziesmu svētku virsdiriģenti. 

 
 

1970. gada 15. jūlijā Latvijas Universitātes aulā. 



 

Pirms uzstāšanās „koru” karos Rīgā Smiltenes kultūras nama vadība kopā ar kora padomi no 3. - 

7. jūlijam sarīkoja „Dziedonim” sagatavošanas nometni Gaujienā. Mēģinājumi notika Gaujienas 

vidusskolā. Šajā laikā – 4. jūlijā koris piedalījās Gaujienas pilngadības svētku svinībās un vakarā 

Gaujienas parkā sniedza koncertu.  

       Kad Viesturs Liepiņš 1971. gadā aizgāja uz Jelgavu par Lauksaimniecības akadēmijas vīru 

kora „Ozols” un Jelgavas skolotāju kora diriģentu, kora „Dziedonis” vadību uzņēmās Artis 

Kumsārs, kurš vēl studēja konservatorijā. Palikuši bez diriģenta, vīri atcerējās, ka kādreiz par balsu 

mācītāju savā laikā pie diriģenta Duka un arī vienu sezonu pie Liepiņa bija darbojies 

konservatorijas students Kumsārs kuram drīz bija jābeidz konservatoriju. Smiltenes kultūras nama 

direktore Velta Kalvele speciāli brauca uz konservatoriju, lai pierunātu Arti Kumsāru nākt uz 

Smilteni par vīru kora diriģentu un pēc konservatorijas beigšanas par Smiltenes mūzikas skolas 

direktoru. Artis Kumsārs „Stipruma grāmatā” raksta : „Smiltene – mana jaunības sapņu pilsēta un 

vīru koris ‘Dziedonis”, kurā es izjutu vīru kora korista burvību un pie kura iemēģināju roku 

kormeistara un reizēm arī diriģēšanas darbā. Tur arī iedvesmojos diriģenta profesiju studēt 

konservatorijā.” Beidzot konservatoriju bija valsts eksāmenā kora diriģēšanā. Eksāmenā dziedāja 

arī vīru koris „Dziedonis”.  

       Kumsārs bija aktīvs jaunu ceļu un izteiksmes līdzekļu meklētājs. Koris bieţi piedalījās daţādos 

sabiedriski nozīmīgos kultūras sarīkojumos – „Dziedonis viesojās J. Raiņa, E. Dārziņa, Jurjānu 

Andreja dzimtajās vietās. 

   



 

 

1971. gada „Dziedoņa” 20 gadu jubilejas koncertā kopā ar vīriem uzstājās Smiltenes 

apkārtnes zēnu koris „Ozolzīles”. 

Jubilejas koncertā notika pirmatskaņojums korim ”Dziedonis” veltītajai I. Zemzara dziesmai 

„Vairogi”.  

1973. gadā no 15. līdz 22. jūlijam par godu Dziesmu svētku 100 – gadei notika 16. Vispārējie 

Dziesmu svētki. Koru virsdiriģenti bija: S. Broks, I. Cepītis, A. Derkēvica, J. Dūmiņš, D. Gailis, G. 

Kokars, I. Kokars, H. Mednis, J. Ozoliņš, E. Račevskis, L. Vīgners. Piedalījās 290 kori ar 15 000 

dalībniekiem.  

 

„Dziedonis” 1973. gada 16. Vispārējos Dziesmu svētkos. 

 

     1974. gada aprīlī uz lielkoncertu „Dziesma – dzeja”, kurā piedalījās 5 vīru kori, ieradās arī pieci 

dzejnieki, kuru dzeja  skan populārās koru dziesmās - Imants Ziedonis, Vitauts Ļūdēns, Ojārs 

Vācietis, Māris Čaklais un Jānis Peters. Viesu vidū bija arī komponists Valters Kaminskis, kurš 

daudz sakomponējis dziesmas vīru koriem un fotogrāfs Juris Krieviņš. 



 

Fotogrāfija no Arta Kumsāra „Stipruma grāmatas”. 

Daţi interesanti fakti par kori: 

    1974. gada 23. jūnijā Smiltenē notika piecu republikas vīru koru, kuru nosaukums ir 

„Dziedonis”, salidojums. Svētkos piedalījās kori no Rīgas, Talsiem, Liepājas, Cēsīm un mūsu pašu 

vīru koris. 

     1975. gadā kora atskaites koncerta laikā dakteris un literāts Jānis Liepiņš veltīja dzejoli „Zilais 

kalns”.  

    1975. gada vasarā grupa vīru kora dziedātāji piedalījās Viļņā lietuviešu Lielajos dziesmu 

svētkos. 

   1976. gada 24. aprīlī ar vērienu tika nosvinēta „Dziedoņa” 25 gadu jubileja. Koncertā dziedāja 

Smiltenes mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu kamerkoris, pavadījumu atskaņoja J.Vītola 

Latvijas valsts kamerorķestris, Smiltenes bērnu mūzikas skolas meţradznieki. Koncerts noslēdzās 

ar A. Jurjāna „Tēvijai”. Solo dziedāja Elga Brahmane. 

 

„Dziedoņa” 25 gadu jubileja. 

      1976. gadā A. Kumsārs pārcēlās uz Madonu.  



     1977. gada pavasarī Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas 4. kursa studenti diriģents 

Ivars Bērziņš un koncertmeistars Tālis Veismanis no Rīgas brauca smilteniešiem mācīt jaunas 

dziesmas .. 

Tajā laikā kolektīvā bija apmēram pussimts dziedātāju. Tā kā Ivars Bērziņš bija ļoti noslogots, 

vadīja vairākus korus, tad uz Smilteni brauca tikai reizi mēnesī. Diriģenta Tāļa Veismaņa laikā  

koris draudzējās ar Igaunijas koriem, koncertēja Tallinā, Tartu, Vīlandē . 

 

 

Vidū no labās diriģents Tālis Veismanis, koncertmeistari dzidra Jēkabsone, Juris Kļava, 

kultūras nama direktore Velta Kalvele. 

 

 

 

    1986. gada decembrī koris svinēja 35. jubileju. Svētku koncertā uzstājās 57 dziedātāji. Jubilejas 

koncerta emocionālākais brīdis – kad dziedātāju priekšā nostājās kora pirmais diriģents Juris 

Dāvis. Koristu vidū bija 6 vīri, kuri korī dziedāja no pirmās dienas – Jānis Melderis, Feodors 



Taubenbergs, Roberts Pēča, Vilis Sarmulis, Jānis Berķis, Alberts Mednis. Koncerta laikā tika 

atskaņota jaunā diriģenta Jāņa Kraukļa dziesma ar ilggadējā kora dziedātāja Kārļa Miķelsona 

vārdiem „Smiltene”. Vakaru vadīja A. Grīniece. 

 

Priekšā pirmais no kreisās diriģents Ivars Bērziņš, bijušais diriģents Juris Dāvis un 

Jānis Krauklis. 

 

 



 

 

Kā viesdiriģents bija uzaicināts bijušais kora „Dziedonis” dibinātājs un diriģents Juris 

Dāvis. 

 

 

Dziesma kopā ar Smiltenes sieviešu kori „Daina” 

 



      Valkas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomiteja par lieliem nopelniem kora mākslas 

attīstībā un sakarā ar vīru kora „Dziedonis” 35 darba gadiem ar rajona tautas deputātu padomes 

izpildkomitejas Goda rakstu apbalvoja dziedātājus Pēteri Ozoliņu un Jāni Karlivānu, kā arī 

koncertmeistaru Juri Kļavu. Partijas rajona komitejas sekretāre I. Brice un rajona izpildkomitejas 

Kultūras nodaļas vadītāja M. Magone apbalvoja 6 dziedātājus, kuri korī dziedāja no pirmās dienas 

ar R. Melngaiļa Tautas mākslas un kultūrizglītības iestāţu zinātniski metodiskā centra Goda 

rakstiem. 

   1990. gada Dziesmu svētkos „Dziedonis” 44 dziedātāju sastāvā kāpa uz lielās estrādes. 

Diriģenta Ivara Bērziņa noslogotības dēļ neizdevās nosvinēt kora 40 gadu jubileju. To ar rūgtumu 

sirdīs pārdzīvoja tie sirmie vīri, kuri kori bija radījuši. Palicis bez diriģenta, koris vēl kādu brīdi 

mēģināja pastāvēt, bet vietējā kormeistare atsacījās no kora vadīšanas. Nelīdzēja arī kādreizējā 

diriģenta Viestura Liepiņa pēdējie mēģinājumi atjaunot kora darbību, jo nebija vairs pietiekoši 

daudz dalībnieku, trūka arī gados jaunu dziedātāju. 

    Vīru koris „Dziedonis” Smiltenes kultūras dzīves vēsturē paliks kā spilgts piemērs tam, ka 

visdaţādāko profesiju un daţādu vecumu vīru kolektīvs, pateicoties neatlaidīgam darbam, 

entuziasmam un dziedāšanas mīlestībai, kļuva par vienu no republikas labākajiem pašdarbības 

koriem un spēja pastāvēt 40 gadus.  


