


“..ir nepieciešams saglabāt mūsu tautas 

gara mantas – latviešu dziesmas un dejas, 

kas pauž tēvu tēvu priekus un sāpes. Ļoti 

interesanti būtu uzzināt, kā radusies pirmā
dziesma, deja, kas to ierosinājis – liela 

līksme vai bēdas. To mēs nezinām, bet 

vienu gan droši var teikt – tās palīdz, palīdz 

dzīvot un strādāt. Tieši tāpēc mūsu senči 

dziedāja darbā, atpūtā – dejoja.”

M. Vintere “Darba Karogs” 1973. g. 9.jūnijā



Valkā notiek pirmie novada 
Dziesmu svētki. Koncertu diriģē

Jāņa Cimzes audzēknis
Indriķis Zīle. 

Svētkos piedalās 7 kori – Valkas 
skolotāju semināra, Valkas 
Latviešu biedrības, Valkas 

pilsētas, Trikātas, Smiltenes, 
Ēveles un Ērģemes kori, kopā

apmēram 170 dziedātāji. 









Rīgā notiek IX latviešu 

Dziesmu svētki.

Svētkos piedalās Lugažu 

aizsargu nodaļas jauktais 

koris. 







Rīgā Sporta namā notiek plašs aizsargu 

svētku pasākums. Svētku runu saka 

sabiedrisko lietu ministrs A.Bērziņš. Tā
pieslēgta radiofonam. 

Dzied Valkas aizsargu pulka Lugažu 

nodaļas jauktais koris un 

Ventspils aizsargu pulka aizsardze 

operdziedātāja A.Vāne, spēlē Rīgas 

aizsargu pulka štāba orķestris. 









svētkos piedalās





Valkā notiek apriņķa mākslas 

pašdarbības skate. Tas ir pirmais 

šāda veida pasākums. Labākie 

kolektīvi saņem 5000, 3000 un 1000 

rbļ. lielas godalgas. 3. vietā ir Valkas 

pilsētas vidusskolas audzēknes, 

kuras pašas saviem spēkiem 

sagatavojušas priekšnesumus.



Valkā notiek dziesmu diena. Tajā piedalās arī
Valkas pilsētas koris (diriģente Pētersone). 

Koris ir neliels. Otrā soprāna labākā dziedātāja 

Ida Klaipe, godu dara arī Ādolfine Miķelsone, 

Nelija Melnmate, Valija Lībiete u.c. Sevišķu 

atzinību izpelnījusi vecākās paaudzes 

dziedātāja Indriksone, kura kā viena no 

pirmajām pieteikusies korī. Arī Labsvīra, Vītiņa 

un Mieze jau vairāk kā divus gadu desmitus 

dzied Valkas korī.



Smiltenē notiek Valkas apriņķa dziesmu 

svētki. Piedalās 38 kori ar 2000 

dziedātājiem, tautas orķestru kopa, pirmo 

reizi arī deju kolektīvi. 



Rīgā notiek Latviešu Dziesmu svētku 

septiņdesmitgadei veltītie desmitie jeb 

Padomju Latvijas Pirmie dziesmu svētki.

Svētkos piedalās Valkas kultūras nama 

koris.



Valkā sporta laukumā notieka apriņķa 
dziesmu dienu ievadu koncerts. Tajā 326 

dalībnieki. 
Apvienoto kori diriģē E.Skudra. Dzied 
V.Muradeli dziesmu „Mūs veda Staļina 

griba”, „Kolchoznieku dziesmu”, 
A.Aleksandrova „Lai padomju valstij ir 

slava” u.c. 
Nodejotas arī 5 dejas: „Gatves deja”, 

„Sudmaliņas”, „Sešdancis”, „Lecientiņš”, 
„Ritenītis”.   



Par labākajiem kolektīviem atzīti Valkas 

kultūras nama sieviešu koris (diriģents

Aulis) un Valkas kultūras nama deju 

kolektīvs (vadītāja Krūmiņa).

Valkas kultūras nama sieviešu korī ir 32 

dziedātājas, Valkas 7-gadīgās skolas 

skolotāja Auļa vadībā koris iestudējis 

1950.g. Dziesmu svētku repertuāra 

dziesmas. Aktīvas kora dalībnieces ir 

Kļenava, Grendze, Jurjāne, Melnmate u.c. 





sākas aktīva gatavošanās Dziesmu 
svētkiem Rīgā. Jūnija sākumā no 36 

repertuāra dziesmām kori apguvuši 33, 
no 17 dejām kolektīvi iestudējuši 12.

Rubrika laikrakstā „Mūsu Zeme”.



Strenčos un Ērģemē notiek Dziesmu 

svētku ieskaņu koncerti, Igaunijas Valkā
kultūras parkā plaši Dziesmu svētki.





notiek Valkas rajona Dziesmu svētki 

kultūras un atpūtas parkā. Rajona koru 

vidū izceļas prāvais Valkas pilsētas 

kultūras nama koris un deju kolektīvs. 

Skan dziesmas virsdiriģenta E.Priednieka 

vadībā.





Kā labākais Dziesmu svētkos atzīts Valkas 

pilsētas kultūras nama jauktais koris (diriģents

E.Priednieks), kuram piešķīra rajona ceļojošo 

sarkano karogu. Saņemot karogu, b. Priednieks 

teica: „Nežēlošu spēkus, lai darbā gūtu vēl 

labākus panākumus.” 

Nākošais labāko vērtējumu ieguva Omuļu ciema 

apvienotais kolhozu koris – diriģents b. 

Āboliņš.
No deju kolektīviem par labāko novērtēja Valkas 

kultūras nama kolektīvu – vadītāja b. Krūmiņa.



Rīgā notiek Vienpadsmitie jeb Padomju 

Latvijas Otrie Dziesmu svētki.

Svētkos piedalās Valkas pilsētas kultūras 

nama jauktais koris un Omuļu ciema 

apvienotais kolhozu koris, kā arīValkas 

kultūras nama deju kolektīvs. 





Arvien labākus panākumus gūst Valkas 
kultūras nama koris. Tas iestudējis 

daudz dziesmu. Diriģents Priednieks
nežēlo pūles kora izveidošanai. 

Aktīvi darbojas arī tautisko deju pulciņš, 
kas iestudējis ne mazums latviešu, 

igauņu, lietuviešu, baltkrievu un citu 
brālīgo republiku tautas dejas. Dejotājos 

augusi interese par dejas skaistāku 
izpildi, un viņi nežēlo pūles to 

iestudēšanai.



Valkas rajona kultūras nama kora 

diriģents E.Priednieks:

„..koris ziemas periodā guvis zināmus 

panākumus. Palielinājies kora dalībnieku 

skaits kā sieviešu, tā vīriešu balsīs, augusi 

dziedātāju disciplīna, kā arī pacēlies 

mākslinieciskā izpildījuma līmenis. Koris 

aktīvi piedalījies vairākos mākslinieciskās 

pašdarbības vakaros Valkā un rajona 

kolhozos.”



E.Priednieks:
„Labu piemēru mēģinājumu apmeklēšanā rāda 

Imants Brahmanis, kurš iestājās korī 27. martā un nav 
kavējis nevienu mēģinājumu. Apzinīgi kora nodarbību 

apmeklētāji ir arī vecie koristi Ādolfs Ruks, Marta 
Pētersone, Anna Čerņecka un daudzi citi..

Pašreizējais kora skaitliskais sastāvs – 38 cilvēki –
neapmierina. Liela kora skanīgums krāšņāks, 

iespējamības bagātākas. Šādu kori vairāk iemīlēs kā
paši dziedātāji, tā arī klausītāji. Rajona kultūras nama 

kora dziedātāji aicina visus dziesmu draugus –
valcēniešus uz kopīgu dziesmu kamola risināšanu šīs 

vasaras mākslinieciskās pašdarbības skatē.”



notiek Dziesmu svētku koncerts Valkas stadionā. 
Vairāk nekā 600 dziedātāju. Virsdiriģenti 

M.Skuja un E.Priednieks. 
Dzied dziesmas: Muradeli „Partija ceļvedis 

drošs”, Barisona „Dziesmai šodien liela diena”, 
Ozoliņa „Būsim jauni”, l.t.dz. „Daugaviņa”, 

Zariņa „Miera maršs”, Dārziņa „Lauztās 
priedes”, Vītola „Gaismas pils”, Tuļikova 

„Jauniešu svētku dziesma”. 
A.Krūmiņas vadībā dejo „Ačkupu”, „Talsu 

deju”, „Gatves deju”, „Audēju deju”, 
„Sisijaku”, „Arkanu”.





Rīgā notiek Divpadsmitie jeb 

Padomju Latvijas Trešie 

Dziesmu svētki.



Rajona Dziesmu dienāValkas kultūras nama 10 
pāru lielais deju kolektīvs ieguvis Goda rakstu 

un kopā ar savu vadītāju Elgu Auziņu sāks 
gatavoties republikas Dziesmu svētkiem. Jau no 

paša sākuma kolektīvā darbojušies Ērika 
Lielause, Ārija Šaka, Vija Klote, Ņina Kurčevska, 
Valdis Vīlisters, Gunārs Sproģis, Arnis Auziņš, 

Laimonis Pelčers, Māris Grišjānis, Valdis 
Gudrītis. Kolektīva repertuārā ir „Ritenītis”, 

„Jautrais pāris”, „Garais dancis”, „Rudzu 
pļauja”, „Ciemā ņēmu līgaviņu”, „Rucavietis”, 

„Talsu deja”, „Solodezi” un citas dejas.  





R. Nokalne:  „Elga Auziņa kultūras darbā
strādā tikai otro gadu, arī deju kolektīva 

vadīšanā viņai nav nekādu speciālu 

zināšanu, ne prakses. 2 nedēļu kursos gūtās 

zināšanas bija viss, kad Elga stājās pie 

darba. Taču, būdama pati laba, apdāvināta 

dejotāja, viņa arī sava kolektīva darbu 

ievirzījusi pareizās sliedēs, veicot kolektīva 

vadīšanu blakus tiešajam rajona kultūras 

nama instruktores darbam.”



Pirmais republikas sieviešu koru salidojums 
Smiltenē. Virsdiriģenti Teodors Kalniņš un Jānis 

Ozoliņš. 
Piedalās arīValkas rajona kultūras nama sieviešu 

koris. 



19 republikas labākie vīru kori ar gandrīz 

1000 dziedātājiem pulcējas II 

republikāniskajā vīru koru salidojumā
Dobelē. 

Piedalās arī 1958. g. novembrī dibinātais

Valkas vīru koris (gandrīz pilnā sastāvā –

40 cilvēku). Diriģents Jānis Ķīlis.







J.Lācis: „Nekad vēl Valkas ielas nebija redzējušas 

tik daudz svētku drānās tērptu ļaužu, nekad vēl 

nevienā koncertā nebija piedalījušies tik daudzi 

dalībnieki kā nule svētdien aizvadītajos Padomju 

Latvijas 20. gadadienai veltītajos rajona Dziesmu 

un deju svētkos. ..dziedātāji, dejotāji ar orķestri 

priekšgalā uzsāka svētku gājienu, kas no 

stadiona virzījās pa Valkas ielām uz jaunuzcelto 

estrādi nule izveidotajā pilsētas kultūras un 

atpūtas parkā. ..piedalījās ap 40 dažādu 

kolektīvu ar turpat 1200 dalībniekiem.”



Notiek dziesmu un deju konkurss, lai izvirzītu 
Rīgas svētku dalībniekus. 

Valkas kultūras nama sieviešu korim diriģenta 
J.Ķīļa vadībā – 3.vieta. 

Valkas kultūras nama vīru korim – 2.vieta. 
Jaukto koru grupāValkas kultūras nama 

jauktajam korim (diriģents J.Ķīlis) – 1.vieta, 
patērētāju biedrības korim (diriģents 

Priednieks) – 2.vieta.  
Valkas patērētāju biedrības koris nodibinājies 

1954.g. Kultūras nama koris – tikai 1958.g. 
rudenī, tajā daudz jaunatnes. Koris saņem 

rajona ceļojošo Sarkano karogu. 
Pavisam rajona Dziesmu svētkos piedalās 21 

koris (konkursā 12).







Konkursā piedalās tikai viens pūtēju 
orķestris – Valkas brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju biedrības vīri Puriņa 
vadībā. Brauks uz svētkiem Rīgā. 
No 17 deju kolektīviem konkursā

piedalās 11. Valkas kultūras nama deju 
kolektīvs izcīna 1.vietu ar tiesībām 

piedalīties republikas Dziesmu un deju 
svētkos Rīgā, kā arī rajona ceļojošo 

Sarkano karogu.





Rīgā notiek XIII 

Vispārējie latviešu 

Dziesmu svētki / 

Padomju Latvijas IV 

Dziesmu svētki.













aizsākas Valkas rajona Tautu draudzības 

svētku tradīcija.





Valkas jaunatnes dziesmu 

un deju ansamblis nodod 

sabiedrības vērtējumam 

savu pirmo 

koncertprogrammu 

“Līksmo līdz”.



Tukumā notiek II republikāniskais 

sieviešu koru salidojums . Piedalās Valkas 

rajona kultūras nama sieviešu koris.







Madonā notiek II republikāniskais pūtēju 

orķestru salidojums. Piedalās Valkas 

rajona pūtēju orķestris.



Tautu draudzības un darba svētki Valkas 

kultūras un atpūtas parkā.

Jaukto koru skatē 1. vietu patur Valkas 

rajona kultūras nama jauktais koris 

(diriģents T.Bērziņš), 3. vietā – Ērģemes 

ciema jauktais koris (diriģente T. 

Frolova).

Rajona deju kolektīvu skatē 1. vietu 

ieguva Valkas kultūras nama deju 

kolektīvs (vadītāja E.Auziņa).





Valkas rajona koru, pūtēju orķestru un 

deju kolektīvu skates.

Audzis jaukto koru skaits. Skaitliski 

spēcīgākais – Valkas pilsētas koris ar 107 

dalībniekiem.

Deju kolektīvu skatē piedalās 18 kolektīvi.

Skatē piedalās 3 pūtēju orķestri.



Valkas rajona dziesmu un deju svētki.



Par labiem sasniegumiem, gatavojoties 
Padomju Latvijas Dziesmu un deju 

svētkiem, ar republikas Dziesmu un deju 
svētku orgkomitejas Goda rakstiem 

apbalvoti: rajona deju kolektīvu 
virsvadītāja Elga Auziņa, virsdiriģents 

Tālivaldis Bērziņš, pūtēju orķestru vadītājs 
Jānis Ķīlis, Valkas rajona jauktā kora 

dalībniece Zelma Tetere un ilggadējie 
kora dziedātāji Vilma Ozoliņa un Arnolds 

Ozoliņš. 









Rīgā notiek XIV Vispārējie latviešu 

Dziesmu un Deju svētki / Padomju 

Latvijas 25. gadadienai veltītie Dziesmu 

svētki.















Valkas rajona darba un tautu draudzības 

svētki. 

Rajonā darbojas 9 jauktie kori ar 300 

dalībniekiem, 2 sieviešu kori ar 63 un 5 

vīru kori ar 190 dalībniekiem un 2 darba 

veterānu kori, 10 jauniešu deju kolektīvi 

ar 148 dalībniekiem un 2 darba veterānu 

deju kolektīvi. 



Darba svētki 

Smiltenes 

estrādē. 

Goda rakstu 

saņem arī
Valkas kultūras 

nama jauktais 

koris. 



Tautu draudzības un 

darba svētki Valkas 

jaunajā estrādē. 

Koru virsdiriģents 

Tālivaldis Bērziņš, 

deju kolektīvu 

virsvadītāja M.Letiņa 

un pūtēju orķestru 

virsdiriģents 

I.Amoliņš.



Valkas estrādē
rajona Dziesmu un 

deju svētki. 

Viens no 4 

labākajiem rajona 

pašdarbības 

kolektīviem –

Valkas jauktais 

koris. Piedalās arī
Valkas darba 

veterānu koris. 



Rīgā notiek XV Vispārējie latviešu 

Dziesmu un Deju svētki / V. I. Ļeņina 

simtgadei un republikas trīsdesmitgadei 

veltītie Padomju Latvijas Dziesmu un deju 

svētki.





Rajonā regulāri darbojas 11 jauktie kori 

ar vairāk nekā 300 dalībniekiem, 3 

sieviešu kori ar 100 un 3 vīru kori ar 

vairāk nekā 100 dalībniekiem, 12 

jauniešu deju kolektīvi un 1 darba 

veterānu deju kolektīvs, kā arī 4 pūtēju 

orķestri. Lielākais rajona koris – Ērģemē
(diriģente T.Tīruma). 

Virsdiriģenti Haralds Mednis un Tālivaldis 

Bērziņš. 



Valkā notiek Dziesmu un deju svētki.

Rajonā gandrīz katrā ciemā ir savs koris, 

savs deju kolektīvs.

Iepriecina Ērģemes, Valkas, Vijciema un 

Zvārtavas jaukto koru sniegums.



Valkā notiek Vidzemes zonas Dziesmu 

svētki.

Trīs tūkstošu liels pašdarbnieku pulks.

Diriģē Tālivaldis Bērziņš, Haralds Mednis, 

Daumants Gailis, Arnolds Skride.

Strādā radio un teleoperatori. “Telefilma 

Rīga” gatavo pasūtījumu Centrālajai 

televīzijai. Paredzēts, ka filmu “Padomju 

Latvija” rādīs intervīzijā 22. septembrī.









aktīvi norisinās gatavošanās simtgades

Dziesmu svētkiem. Visos 17 koros (no 

tiem 11 jauktie, 3 vīru un 3 sieviešu kori) 

kopā 388 dziedātāji. 



Daumants Gailis: “Bija jāpriecājas, cik 

kupla sazēlusi koru druva novadā, kuru 

pamatoti dēvējam par latviešu kora 

dziesmas šūpuli.. Vai gan Jānis Cimze 

vairāk nekā pirms simt gadiem, veidojot 

pirmās tautasdziesmu apdares, varēja 

paredzēt, ka kora dziesma nākotnē kļūs par 

visas tautas lolojumu, par mūsu kultūras 

dzīves neatņemamu sastāvdaļu!”



notiek PSRS izveidošanas 50. gadadienai un 

Dziesmu svētku simtgadei veltītie rajona 

Dziesmu un deju svētki Valkas estrādē. Vairāk 

nekā 500 dziedātāju. 

Valkas koris „Tālava” gatavojas cīņām finālā Rīgā.

Svētkos diriģenti saņēmuši nozīmītes – sudraba 

kokles – kā skanīgas dziesmas simbolu. 

A.Madisons: „Simtgades svētkus ievadot, 

orgkomitejas vārdā novēlu visiem koriem, 

orķestriem, dejotājiem – simtgades cienīgu 

sniegumu gan Valkā, gan noslēgumā – Rīgā.”





Rīgā notiek XVI Vispārējie latviešu 

Dziesmu un Deju svētki / PSRS 

nodibināšanas 50. gadadienai un 

Dziesmu svētku Simtgadei veltītie 

Padomju Latvijas Dziesmu un Deju svētki.





Valkas jauktais koris 

„Tālava” ir to 45 republikas 

koru vidū, kas cīnās par 

iekļūšanu finālā. T.Bērziņa 

vadībā „Tālava” nodzied 

lieliski un kļūst par 

neapstrīdamu finālistu –

iegūst 3. vietu un arī finālā
vēlreiz pierāda, ka ir viens 

no labākajiem lauku rajonu 

jauktajiem koriem.













Valkas pilsētas brīvdabas estrādē
notiek Valkas un Valgas rajonu kopējie 

Dziesmu svētki.
Virsdiriģentu H.Medņa, T.Bērziņa, A.Kumsāra, 
M.Zelmenes, V.Irosa, H.Leivas vadībā 10 jauktie 
kori, 5 vīru un 5 sieviešu kori ar vairāk nekā 700 

dziedātājiem atskaņo ap 20 padomju 
komponistu dziesmas, vairākas no tām 

oriģinālvalodās. 
Svētkos piedalās koris ar ilggadējām tradīcijām –

Valkas kultūras nama jauktais koris „Tālava” 
(diriģents T.Bērziņš). 

Piedalās abu rajonu apvienotais pūtēju orķestris 
(virsdiriģenti I.Amoliņš, G.Freibergs, E.Vēra). 







laikraksts “Darba Karogs” ziņo, ka Rīgas 
Kultūras un izglītības darbinieku 

tehnikuma diplomandes S.Tihovskas 
vadībā atkal strādā jauniešu deju 

kolektīvs. Kolektīva vadītāja uzskata, ka 
svarīgākais uzdevums ir līdz galam 

izveidot un nokomplektēt īstu kolektīvu, 
iestudēt repertuāru koncerta programmai 
un piedalīties rajona deju kolektīvu skatē. 



rajona dziesmu un deju svētkos Valkā.



Strenčos rajona deju kolektīvu skate –

konkurss (tāda veida pasākums rajonā
notiek pirmo reizi). 

Dejo „Es mācēju danci vest” (U.Žagata), 

„Sudmaliņas” (H.Sūna), latviešu tautas 

deja „Ritenītis”. 

Virsvadītājs Monvīds Sovers. 



Valkas kultūras namā Dziesmu svētku 

dalībnieku zonālā skate. 

Jaukto koru grupā II vieta Valkas pilsētas 

korim „Tālava” (diriģents P.Koltovs). 

Pūtēju orķestru grupā I vieta LLT Valkas 

rajona apvienības pūtēju orķestris 

(diriģents G.Freibergs). 



Valkā notiek I Vissavienības pašdarbības 

mākslas festivāla zonālie Dziesmu svētki 

(piedalās arī Alūksnes, Limbažu Valmieras 

rajoni): 44 kori,10 pūtēju orķestri – ap 2000 

dalībnieki (no Valkas rajona 445). Simti 

klausītāju. 

Virsdiriģenti Haralds Mednis, Daumants Gailis, 

Arnolds Skride, Edgars Račevskis. 

Pūtēju orķestru virsdiriģenti Rihards Ādamsons, 

Jānis Grasis.

Koncerts izskan ar R.Paula „Manai Dzimtenei”. 



G.Freiberga vadītais LLT Valkas 

rajona apvienības pūtēju orķestris 

uzstājas Latvijas televīzijā kā zonas 

Dziesmu svētku uzvarētājs.



notiek rajona koru skate. „Tālava” izvēlējusies 

dziedāt grūto E.Melngaiļa „Jāņu vakars”. Un –

skan! Skan dziesmas visiem koriem. Žūrija ar 

prieku klausās visus, jo jūt – cilvēki dzīvo 

dziesmā, visi atplaukst radošā priekā. 

Apsveicami, ka ir jauni, spējīgi diriģenti – kā
„Tālavas” P.Koltovs. Daudz un rūpīgi ar saviem 

dziedātājiem strādājuši pieredzējušie diriģenti 

T.Tīruma, M.Miķelsone, Ā.Tomiņa. 



Koru dalībnieku skaits nav mainījies – ap 
500. Visi 9 rajona kori izcīna tiesības 

piedalīties republikas Dziesmu svētkos.
Haralds Mednis: „Valkas rajonā kori nav 

skaitliski lieli, tomēr sasniegtais vidējais 
mākslinieciskā līmeņa vērtējums ir labs. 
Šādu vidējo līmeni sasnieguši nedaudzi 

republikas rajoni. Mūsu dziedātājiem 
gribētos novēlēt skaistu, dziesmotu vasaru. 
Lai Valkas rajona un republikas Dziesmu 
svētki dotu gandarījumu par padarīto.”  



Valkā notiek Darba svētki. 

Bezgala lielu darbu koru kultūras un 

mākslinieciskā līmeņa celšanā ir 

ieguldījuši diriģenti Pēteris Koltovs 

un Tatjana Tīruma. 

R.Bondareva: „Dziedāšana – vaļasprieks! 

Dziedāšana – darbs! Ilgs, rūpīgs, 

pacietīgs – līdz mēģinājumos gūtais 

izskan īstā svētku himniskumā.”



Rīgā notiek XVII Vispārējie latviešu 

Dziesmu svētki / Lielās Oktobra 

sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai 

un Padomju Latvijas 37. gadskārtai 

veltītie Dziesmu svētki.











Valkas kultūras nama jaukto kori „Tālava” 
vairs nediriģē Pēteris Koltovs. 

Rajona skatē koris pierādījis sevi kā viens 
no labākajiem kolektīviem. „Tālavas” 
kodols ir ilggadēji dziedātāji – cilvēki 

brieduma gados, bet tas nav šķērslis, lai 
kolektīva sastāvā iepludinātu jaunas 

balsis. Korī aicina arī jaunus dziedātājus, 
mēģinājumos strādā kormeistare Vitālija 

Voliņa.



notiek Tautu draudzības svētki Valkas 

estrādē.



Valkas rajona sieviešu konferencē –

Valkas vīru kora pirmā uzstāšanās. Koris 

atdzimis pēc rudenī piedzīvotās 

neveiksmes. Dzied 36 vīri. 

Diriģents Pēteris Koltovs, kura sapnis 

vienmēr bijis vadīt vīru kori. 

Otra diriģente – Tatjana Tīruma.



Valkā notiek zonālie Dziesmu 

svētki. Virsdiriģents Haralds 

Mednis. 

Savu sniegumu skatē
demonstrē zonas spēcīgākie 

kolektīvi, no Valkas rajona – 4, 

tai skaitā arīValkas kultūras 

nama jauktais koris „Tālava”

(diriģente M.Miķelsone). 



Valkas rajona koru skate. Pirmo reizi 
žūrijas priekšā stājas Valkas kultūras 
nama vīru koris (diriģents P.Koltovs). 

Perspektīvs kolektīvs. Vīru koru grupā
2.vieta. Valkas kultūras nama kora 

„Tālava” dziesmu ceļi nav bijuši viegli. 
Sekmīgu darbošanos iespaidojuši dažādi 
apstākļi. Liela pateicība diriģentei Mārai 

Miķelsonei, kā arī nedaudzajiem 
ērģemiešiem, kas palīdzējuši dziesmām 

skanēt vēl labāk. Jaukto koru grupā
1.vieta. 



diriģente Māra Miķelsone ar Valkas jaukto 

kori „Tālava” strādā 3. sezonu. Korī 46 

dziedātāji. Diriģente brauc no Smiltenes ar 

autobusu vai „Javu”. Koristi ir entuziasti, 

daudz darījis kora vecākais Ansis Rijnieks. 

Labi startējuši koru skatē. Zonas Dziesmu 

svētku skatē 2.vieta. Diriģentei rajona 

Dziesmu svētki būs astoņpadsmitie, 

Rīgā – piektie.



Notiek Valkas rajona 

Dziesmu un deju svētki. 

Virsdiriģents Haralds 

Mednis. 

Piedalās jauktie, sieviešu, vīru un 

skolēnu kori, sieviešu vokālie ansambļi, 
bērnudārza audzēkņi un skolēnu deju 

kolektīvi, Smiltenes kultūras nama 

dejotāji un Valkas sarīkojumu un disko 

deju grupas. Ap 1700 dalībnieku. 





Rīgā notiek XVIII Vispārējie latviešu 

Dziesmu un Deju svētki / Padomju 

Latvijas Dziesmu un deju svētki, kas 

veltīti 40. gadadienai kopš padomju 

varas atjaunošanas Latvijā. 



Dziesmu 

svētkos 

Rīgā
piedalās



1980. gada 

Dziesmu svētku 

dalībnieka karte





“Svētki Rīgā ir tāds vienreizējs notikums, 

kuru tik ātri aizmirst nevar, jo tieši šeit 

visspilgtāk atklājas mūsu tautas lielākā
bagātība – nacionālā kultūra.. 

Neaizmirstams bija svētku gājiens, Deju 

svētki, 13.jūlija koncerts Mežaparkā, kad 

mūsu maestro Haralds Mednis trīs reizes 

diriģēja „Gaismas pili”,” atceras Valkas 

rajona kultūras nodaļas vadītāja 

Mārīte Magone.



Valkas kultūras nama pašdarbnieku gada 

darba pārskata koncerts estrādē.



Tautu draudzības svētki Valkas estrādē. 

Rajona deju kolektīvu skatē 1.vieta Valkas 

kultūras nama vidējās paaudzes deju 

kolektīvam (vadītāja Anna Dreimane), 

1.vieta arīValkas kultūras nama jauniešu 

deju kolektīvam (vadītāja Skaidra 

Smeltere). 

Deju kolektīvu virsvadītāja ir 

Taisa Aruma. 



pirmo reizi sanāk Valkas kultūras nama 
kamerkoris. 

Koris ir dziedātvarošs un dzīvotspējīgs, 
diriģents Ēriks Derums ir tāds, kāds Valkā

ilgi gaidīts. 
Kora vidējais vecums 25, 6 gadi. Dzied 

G.Freibergs, M.Magone, T.Tīruma, A. 
Putniņš, A.Trēziņš, L.Veinberga, 

L.Dubļāne, S.Smeltere, S.Reke, V.Krauklis
u.c. 



noslēgumam tuvojas 1982./1983.g. pašdarbības 

sezona Valkas kultūras namā. Darbojas 25 

mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Vīru 

korim rudenī būs 5 darba gadu jubileja, kora 

diriģente T.Tīruma. 

Nopietni strādājis pūtēju orķestris, kuru 11 gadu 

vada G.Freibergs. Kolektīvā iesaistīti jauni 

mūziķi. Rūjienā zonālajā pūtēju orķestru skatē
izcīnīta 2.vieta. Orķestris piedalīsies republikas 

pūtēju orķestru salidojumā Ogrē. 



Otro gadu darbojas vidējās paaudzes deju 

kolektīvs, ar kuru strādā pieredzējusī vadītāja 

A.Dreimane. Kolektīvs skatē atkārtoti ieguva 

1.vietu. A.Dreimane jauniešu deju studijā
gatavo labu papildinājumu jauniešu deju 

kolektīvam, kas darbojas jau trešo sezonu un 

kuru vada S.Smeltere. Viņa ar neizsīkstošu 

enerģiju un gribasspēku cīnās, lai tāds kolektīvs 

pastāvētu. Rajona skatē iegūta 2.vieta, gatavojas 

zonas skatei Gulbenē. 



rajona Deju svētki. Piedalās 18 jauniešu un 
vidējās paaudzes deju kolektīvi, 2 pūtēju 

orķestri, rajona skolu deju kolektīvi, 
apvienotais zēnu koris, bērnu mūzikas skolu 

vijolnieki un koklētāji, Valkas bērnudārza 
audzēkņi, Smiltenes TDA „Ieviņa”. 

Vidējās paaudzes kolektīvu grupā līderis –
Valkas kultūras nama kolektīvs (vadītāja Anna 

Dreimane) – apbalvots ar ceļojošo karogu. 
Daudz enerģijas un pūļu ieliek rajona deju 
kolektīvu virsvadītāja Taisa Aruma. Atzinīgi 
vērtējams arī Skaidrītes Smelteres veikums. 



“..mākslinieciskās pašdarbības darba gads –

mēģinājumi, koncerti, skates. Ir bijis viss – gan 

sviedru sūrme vaigā, gan sāpes kājās, gan jaunu 

tērpu pielaikošana, gan “lampu drudzis” skatē, 

arī uzvaras saldums un zaudējuma rūgtums. Nu 

visas šīs izjūtas pa lāsei sakrājušās vienā – svētku 

priekā.. Vai var uzrakstīt deju? Vai var izstāstīt 
svētkus? Tajos jābūt, tajos jādejo vai jādzīvo līdzi 

dejai, ir jāredz ar acīm un sirdi,”

raksta Silvija Dorša



Valkas un Valgas rajonu Dziesmu un deju svētki. 
Svētku virsdiriģenti Haralds Mednis un Jānis 

Ērenštreits. 
Deju kolektīvu skatēValkas vidējās paaudzes 
kolektīvam (A.Dreimane) – 1.vieta. Jauniešiem 
A grupā labākie Valkas kultūras nama dejotāji 
S.Smelteres vadībā – ieguvuši pirmo vietu un 

ceļojošo karogu. 
Koru skatē obligātā dziesma 11 jauktajiem 

koriem „Teici, teici, valodiņa” J.Cimzes apdarē. 
Skati atklāj Valkas kultūras nama kamerkoris, 

kurš uzstājas ārpus konkursa un klausītājus 
iepriecina ar J.Vītola „Upe un cilvēka dzīve”. 



Skaidra Smeltere, Valkas kultūras nama 
jauniešu deju kolektīva vadītāja: „Dejas 

māksla ir ļoti grūta – kamēr septiņi sviedri 
nav nolijuši, uz panākumiem nav ko cerēt. 
Diemžēl ne visi to grib saprast, un ne visi 

spēj to izturēt.. Jā, neskatoties uz grūtībām, 
kolektīvs katru gadu aug. It kā pakāpjam 

vienu pakāpienu augstāk.”

/laikrakstā „Darba Karogs” 1984. g. 2. jūn./



notiek zonālie Dziesmu svētki Alūksnē. Koru 

skatē jaukto koru grupā 1.vietu iegūst Valkas 

kamerkoris (diriģents Ē.Derums).

3. vietā – Ērģemes 

jauktais koris (attēlā
kopā ar diriģenti 

I.Lečmani).



Valkas kultūras namā pulcējušies bijušie kultūras 
darbinieki un pašdarbnieki. 

Dejas prieks visu dzīvi ir vadījis Elgu Auziņu, kas ar 
savu pašaizliedzīgo darbu izdarīja apvērsumu Valkas 

kultūras dzīvē. 
Saistoša, asprātīga raisās saruna ar bijušo pašdarbības 

mūziķi un dejotāju, pašreizējo Ogres pūtēju orķestra 
„Horizonts” diriģentu Vili Kokamegi. 

Ilgs un skanīgs ir dziesmas ceļš Valkas kultūras namā, 
kuru ar sieviešu kori ir uzsācis diriģents Jānis Aulis, 

turpinājuši A.Priednieks, J.Ķīlis, J.Beitiks. Neaizmirstami 
ir kopā dziedātie gadi ar Tālivaldi Bērziņu, kurš atsūtījis 

brīnišķīgu telegrammu. 
N.Ziediņa, E.Ogste, A.Zvirgzdiņa, A.Rijnieks un daudzi 
citi dziesmas entuziasti, kuru vārdi būtu rakstāmi koru 

vēstures grāmatā ar zelta burtiem. 



koru skate. Ārpus konkursa uzstājas Valkas 
kamerkoris (diriģents Ē.Derums). 

Mūzikas dienās R.Pauls saka: „Pareizi iesākts ir 
arīValkas kamerkora darbs.. Patika, ka 

diriģents kopā ar kori elpo. Jūt individualitāti. 
..ir ļoti labi, ka tik tālu no Rīgas pastāv šāds 
kolektīvs. Strādājot no tā nākotnē var gaidīt 

lielas lietas.. Vai nebūtu laiks ķerties klāt 
J.Cimzes burtnīcām? Viņa apdarinātās 
tautasdziesmas kamerkorim būtu ļoti 

piemērotas. Pie tam tās nepiedodami maz tiek 
dziedātas. Kur gan vēl tās dziedās, ja ne Valkā?”



Valkas rajona Deju svētki. Svētku koncertā
– lietus. Pašdarbnieki jau nav tā tauta, 

kura tāpēc nokārs degunu. Kopā ar 

orķestrantiem (diriģents G.Freibergs) ap 

900 dalībnieku (tai skaitā arī skolu 360 

dejotāji).

Uz Dziesmu un deju svētkiem Rīgā no 18 

deju kolektīviem brauc 14 – uzticība liela, 

novērtējums augsts.





Rīgā notiek XIX Vispārējie latviešu 

Dziesmu un Deju svētki / Padomju 

Latvijas Dziesmu un deju svētki, kas 

veltīti 40. gadadienai kopš padomju 

tautas uzvaras Lielajā Tēvijas karā un 45. 

gadskārtai kopš padomju varas 

atjaunošanas Latvijā. 





Valkas kultūras nama pūtēju orķestris kļūst par 

Republikānisko Dziesmu un deju svētku laureātu.



Valkas kultūras nama jauniešu (S.Smeltere) un 
vidējās paaudzes (A.Dreimane) deju kolektīvu 

atskaites koncerts. Vidējās paaudzes 
kolektīvam 5 darba gadi, no pirmās dienas dejo 

L.Rācene, A.Rācenis, R.Eglītis, Z.Purne, 
V.Vasiļjeva un A.Smilga. Jauniešu kolektīvam 2 

jubilejas – 40 gadi, kopš Valkā sācis darbu 
jauniešu deju kolektīvs un 5 gadi, kopš to vada 
S.Smeltere. „Veterāni” – M. Brikmane, J.Zaicevs 

un E.Mežītis. Dejo „Ačkupu”, „Seno danci”, 
„Noras malā”, „Ziemeļu serenādi”, „Agoteli”. 

Vidējie izpelnās piekrišanu ar deju „Pie 
Dzintara jūras”. 



notikušas skates un Darba svētku 

koncerts. Īpaši koriem jūtams atslābums, 

samazinājies dziedātāju skaits. 

Valkas kultūras nama jauniešu deju 

kolektīvs godam pārstāvējis rajonu 

Limbažu rajona Dziesmu svētkos, 

skatē 1.vieta. Vidējās paaudzes deju 

kolektīvam – 3.vieta. 



Laikrakstā „Darba Karogs” parādās ziņa 

„beidzot Valkas kultūras namā atkal ir 

jauktais koris” (diriģente – Tatjana 

Tīruma). 







Valkas rajona deju kolektīvu skatē 8 jauniešu un 
7 vidējās paaudzes deju kolektīvi. Valkas rajona 
kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 

(vadītāja Anna Dreimane) – kolektīvs ar 
koncertpieredzi, dejas prieku un skatuvisku 

pievilcību (dejas „Zvejnieks” un 
„Mugurdancis”). 

No jauniešu deju kolektīviem sevi labāk parāda 
Valkas rajona kultūras nama jauniešu deju 

kolektīvs (vadītāja Skaidrīte Smeltere). Skatē
dejo „Nāc, māsiņa, padancot”, „Čeremhovskas 

kadriļu”, „Senais dancis”, „Plācenītis”, „Pie 
Daugavas” – vislabāk izpildīta kā noskaņā, tā

tehniski.



Valkā notiek Tautu draudzības svētki.
Koru skatēValkas kultūras nama jauktais koris 

reizē ar Smiltenes 8.CBR kori izgriež pogas 
citiem kolektīviem. T.Tīrumas vadībā koris 

samērā īsā laikā sasniedzis atzīstamu 
dziedātprasmes līmeni. Iegūta 1.vieta, ballu 

skaits nedaudz mazāks kā smilteniešiem. 

J.Ērenštreits: „Skate viesa optimismu.. Valkas 
jauktajam korim (kas liekas ir jau stabils 

kolektīvs) bija visrūpīgākais mājas darbs. Valkas 
korī īpaši simpātisks šķita vīru grupas vokāli 

pareizais dziedājums. Dažbrīd vīri ieskanējās kā
ērģeles.”



Un tad nāca 1990. gads – XX Vispārējie 

latviešu Dziesmu un X Deju svētki.

Bet tas jau būs cits stāsts…



Slaidrādē izmantotas Dziesmu svētku 

dalībnieku fotogrāfijas un piemiņas 

lietas, laikraksta “Ziemeļlatvija” (“Darba 

Karogs”, “Mūsu Zeme”) publikācijas, kā
arī LNB digitālās bibliotēkas materiāli. 

2013


