
4. NOVEMBRĪ | 19.00 | RĪGAS DOMĀ 

MŪŽĪGĀS DZĪVES VĀRDI 
GEORGA PELĒČA 75 GADU JUBILEJAS KONCERTS 

VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS LATVIJA 

DIRIĢENTS MĀRIS SIRMAIS 

AIGARS REINIS, ĒRĢELES 

EDGARS BĀRZDIŅŠ, TROMPETE 

KRISTIANS KALVA, TROMPETE 

LAURIS ZVEJNIEKS, TROMBONS 



GEORGS PELĒCIS 
Komponists, viena no autoritātātēm mūzikas zinātnes jomā Latvijā, īpaši 
kontrapunkta teorijas un vēstures laukā. Georgs Pelēcis dzimis 1947. gada 18. jūnijā 
Rīgā. Beidzis Pētera Čaikovska Maskavas Valsts konservatorijas Arama Hačaturjana 
kompozīcijas klasi (1970), vēlāk turpat mūzikas teorijas aspirantūru pie Vladimira 
Protopopova (1977). Kopš 1970. gada ir LVK, turpmāk LMA mūzikas teorijas katedras 
pasniedzējs, 1990. gadā ievēlēts par profesoru. Viņa galvenās disciplīnas ir 
kontrapunkts un fūga. Georga Pelēča darbs muzikoloģijas laukā ir ievērojams. 1981. 
gadā aizstāvēta mākslas zinātņu kandidāta (tagad mākslas doktora) disertācija J. 
Okegema mūzikas formveide un Nīderlandes polifoniskās skolas tradīcijas. Ar 
polifonijas speciālo sfēru gan Rietumeiropas (viduslaiki, renesanse, baroks), gan 
latviešu mūzikas vēstures jomā saistīti viņa vairāk nekā 30 zinātniskie darbi – raksti, 
uzstāšanās starptautiskās konferencēs Rīgā, Maskavā, Romā. Viņa otrs lielākais 
zinātniskais pētījums Palestrīnas polifonijas principi un vokālās daudzbalsības 
laikmeta tradīcijas (Dr. habil. art., 1990) guvis augstu novērtējumu pasaulē un 
atzīmēts ar medaļu Romas Starptautiskajā Palestrīnas centrā Itālijā 1993. gadā. 
Georgs Pelēcis ir pirmais Rīgas Senās mūzikas centra prezidents. Komponista radoši 
zinātniskie komandējumi ir bijuši Oksfordas (1995, Corpus Christi College) un 
Kembridžas (1997, Gonville and Caius College) universitātēs. Anglijā saņemti arī 
kompozīciju pasūtījumi, viņa simfoniskā mūzika Roalda Dāla pasakai Garā pupa (Jack 
and the beanstalk) atskaņota Londonas Karaliskajā Alberta zālē. Darbi skanējuši 
festivālā Alternatīva Maskavā, Lokenhauzas festivālā Austrijā. Viens no darbiem – 
koncerts Tomēr (Nevertheless) – pēdējos gados guvis arī horeogrāfu uzmanību; 
koncerta mūzika pilnībā realizēta baleta trupas Dance Alloy uzvedumā Pitsburgā, ASV 
2000. gadā horeogrāfa Marka Teilora (Taylor) vadībā. Georga Pelēča mūzikas 
tonalitāte šķiet atstarojam kādu brīnišķīgi dzidru pozitīvismu. Tieši šī īpašība, kurai 
ģenētiskos priekštečus var atrast no vienas puses renesanses un baroka mūzikā, no 
otras puses – minimālisma estētikā, ir komponista daiļradē garīgi spēcinošākā un 
ienes latviešu mūzikā vēl nebijušu, svaigu elpošanu, pulsējošu darbīgumu. 
No visiem stila apzīmējumiem, kurus pats komponists un muzikālā kritika devusi viņa 
skaņdarbiem, visprecīzākais šķiet jaunā konsonantā mūzika, kur labskaņa ir 
harmonijas ideāls. Komponistam ir tāla duālismā nokļuvušas dvēseles drāma. Viņa 
mūzikai nav nekā kopīga arī ar stilizāciju, kaut iepriekšējo laikmetu kultūru tilti ir labi 
izstaigāti. Georga Pelēča muzikālais ceļš ir skaidrojies jau pašā sākumā, 
septiņdesmitajos gados, kad tamlīdzīgi radošie rīki (gan jaunrades mērķis, gan 
muzikālā leksika) Latvijas komponistu vidē, tā laika jauno paaudzi ieskaitot, bija 
neordināri un prasīja godīgu daiļrades kritēriju aizstāvēšanu. 
 

Lolita Fūrmane , LMIC 
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KONCERTA PROGRAMA AR KOMPONISTA KOMENTĀRIEM 

Katra cilvēka misija ir noslēpums.  

Katra cilvēka jēga ir jautājums viņam pašam un arī citiem  

Bet dzīves izskaņā katram no mums var atklāties arī kādas patiesi pareizas atbildes. 

Šodien ar dažām atbildēm lai ir atļauts dalīties arī man… 

Kas rod manu mūziku? To rod dvēseles stīgas, Dieva uzskaņotās. Bet kora 

dziedājumiem pašam vēl jāizvēlas teksti. Ļausim šodien skanēt tik tiem svarīgākiem, 

svinīgākiem un nepārejošās nozīmes tekstiem! Lai uzrunā mūs šodien mūžīgās dzīves 

vārdi. 

1. FANFARAS 

2. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  (Kristus ir augšāmcēlies!) 

Ja man ļautu uzrunāt cilvēkus tikai ar vienu domu, koncentrējot to tikai vienā frāzē, 

tā būtu KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES 

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех 

живот даровав! 

3. INTERLUDIO I 

4. KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES 

Kristus no mirušiem augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis un tiem, kas kapos, 

dzīvību dāvinājis! 

5. INTERLUDIO II 

6. ОТЧЕ НАШ  (Mūsu Tēvs) 

Ja man ļautu uzrunāt Dievu tikai vienā lūgšanā, tā būtu tēvreize. 

Отче наш, иже еси на небесех! 
Да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя яко 
на небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави нам долги наша, якоже и 
мы оставляем должником нашим; 
И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. 



7. TĒVREIZE 

Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds.  
Lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. 
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, 
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, 
bet atpestī mūs no ļaunā. 

Ja man ļautu pievienot tēvreizei tikai vienu lūgšanu, es cildinātu Dievmāti Mariju. 

8. БОГОРОДИЦЕ ДЕВО, РАДУЙСЯ! (Priecājies, Jaunava!) 

Богородице дево, радуйся, благодатная марие, господь с тобою: 
Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса 
родила еси душ наших. 

9. INTERLUDIO III 

Ja man ļautu mainīt emocionālo nokrāsu tikai vienā tradicionālā lūgšanas 
skanējumā, es ietērptu līksmes skaņās dziedājumu AVE MARIA. 

10. AVE MARIA (Esi sveicināta, Marija) 

Верую во единаго бога отца, вседержителя, творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым. 
И во единаго господа иисуса христа, сына божия, единороднаго, иже от 
отца рожденнаго прежде всех век; света от света, бога истинна от бога 
истинна, рожденна, несотворенна, единосущна отцу, имже вся быша.  

11.  ВЕРУЮ  (Es ticu) 

Ja man aicinātu formulēt savas pārliecības pamatus, es noskaitītu CREDO tekstu. 

Ave maria, gratia plena, dominus tecum. 
Benedicta tu in mulieribus et benedictus fruktus ventris tui, jesus. Sancta 
maria, mater dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen. 



Нас ради человек и нашего рали спасения сшедшаго с небес и 
воплотившагося от духа свята и марий девы, и вочеловечшася. Распятаго 
же за ны при понтийстем пилате, и страдавша, и погребенна. 
И воскресшаго в третий день по писанием. 
И возшедшаго на небеса, и седяща одесную отца. 
И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, егоже царствию 
не будет конца. 
И в духа святаго, господа, животворящаго, иже от отца исходящаго, иже 
со отцом и сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 
Во едину святую, соборную и апостольскую церковь. 
Исповедую едино крещение во оставление грехов. 
Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. 
Аминь. 

Ja man jautātu par nozīmīgāko brīdi cilvēces vēsturē, es būtu vienis prātis ar citiem 
kristiešiem, izdalot Pestītāja atnākšanu pasaulē. Bet neskaitāmu jūsmas balsu 
milzumā es šoreiz aicinātu ieklausīties Gunas Dancītes romantisku vārsmu maģijā. 

12. ZIEMASSVĒTKU RĪTS 

Viss tik jauks un skaists 
Kā no grāmatas skats izzīmēts, 
Kā no lapas balts 
Sniegs izvēlēts. 
 
Domās savējās 
Sniegā atkal vāļājos. 
Un tad pār mani 
Nobirst visu sapņu zvani, 
Un kā zvaigznes tumšzilās debesīs 
Manas cerības ticībā dzimst. 
Un pār kluso lauku 
Laižas Ziemsvētku rīts. 
Un mēness apspīd kupenas jau drīz, 
Reizē mirdz cilvēka sirds, 
Jo pāri Latvijai 
Laižas Ziemsvētku rīts. 

13. INTERLUDIO IV 



14.  KRISTIEŠU MĪLESTĪBA 

Ja man ļautu izvēlēties visaktuālāko pamācību no Jaunās Derības, es atcerētos Svētā 

Pāvila I vēstules 13. nodaļu. 

Svētā Pāvila I vēstule 13. nodaļa 

1 Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es 
būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. 
2 Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, 
un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, 
tad es neesmu nekas. 
3 Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani 
sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. 
4 Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā 
nav uzpūtīga. 
5 Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin 
ļaunu. 
6 Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. 
7 Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. 
8 Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa 
izbeigsies. 
9 Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. 
10 Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. 
11 Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna 
prāts, bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. 
12 Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es 
atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. 
13 Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir 
mīlestība.  

15. INTERLUDIO V 

Ja man ļautu nosaukt tikai vienu vistuvāko latviešu dzejnieku, es dotu priekšroku 
Antonam Austriņam, kas tik konsekventi lasīja un gleznoja DZĪVES BURVĪBU. 



 
II 
BĒRZI UN DZEGUZE 
 
Kur bērzi man gar ceļu 
Kā strūklas saulē līst, 
Tur sapņojot tik viegli 
Caur pasauli man klīst. 
 
Tur dzeguze man kūko, 
Cik ilgi staigāt laiks, 
Bet debesīm visapkārt 
Kūp miglains sidrabtvaiks. 

 
 
 
 
Kā māņi liktens tumšais 
Pret tālumu tur šķīst, 
Kur bērzi man gar ceļu 
Kā zaļas strūklas līst. 
 

 

16. DZĪVES BURVĪBA 

I 
PIRMAIS ZAĻUMS 
 
Pirmais zaļums, pirmā zālīte. 
Kārs kā auns tev liecos klāt 
(līksma zaros lēkā zīlīte) –  
Ne jau kost, bet zemu sveicināt! 
 
Svēts ir brīnums. Smaržo grāvmala. 
Vītols dzelmē tiecas debesīs. 
Mīsti dūmakota pamala, 
Laikam vakarā silts lietus līs. 
 
Pirmais zaļums dzirkst jau ežmaļos. 
Projām ziemas miegs un paģiras. 
Spirgtums soļos, žirgtums locekļos. 
Pavasarī laimīgs liels un mazs. 

 
 
 
Pirmais zaļums jauno, atjauno. 
Ziedons vai nav dabas atkāzas, 
Kurās aci, garu pamielo 
Plaukstošs bērziņš, apars, piegāzas? 
 
Saņem sauli, tumsas vārgulīt, 
Dzer kā misu saldu, atdzeries, 
Augs tad spēks tev dziļāk vagu dzīt, 
Zemē droši varēsi tu atsperties! 



III 
PAŠĀ NOMALĒ 
 
Ej kurp iedams, sētās dzied 
Gaiļi. Smakas nāsīs lied. 
Suņi rej i vārnas ķērc. 
Sievas baļļā veļu mērc.  
Puķu podiem aizkrauts logs. 
Dažur sagāzies vecs žogs. 
Veikalnieka auto stieg 
Smiltīs; būs te jāiemieg. 
Kājnieks priecīgs tālāk jož, 
Lai nu kungi gaisu ož. 
Iet, lūk, nabags stiklinieks, 

 
 
 
Kaste muguru tam lieks. 
Saimniece sauc: “Stikliniek, 
Panākat, rūts jāieliek!” 
Griežas sētā smaidīdams, 
Grasi peļņas gaidīdams. 
Noliek kasti, pavaicā, 
Cūkas vai te nestaigā. 
Rudens vēls. Snauž upīte. 
Vītoliņš līkst pakrastē. 
 
 

IV 
NAŽU TRINĒJS 
 
Staigājot gar logiem veciem, 
Stiepjot tecilu uz pleciem, 
Vīrs ar melnu bārdu sauc, 
Nažus trīt lai sanāk ļaud’s. 
Apstājas tad viņš un raugās, 
Vai kur nespīd vārtu spraugas, 
Varēs vai ko nopelnīt.  
“Sanāk nažus, šķēres trīt!” 
Mājiņas pussakritušas 
Ielas malā satupušas. 
Ārpilsēta nabadzīga, 
Nav vis tā kā centra Rīga. 
Suns pie vārtiem nikni rej. 
Saimnieks nāk ar cirvi, vei, 
Atcirties, lai uztecina. 
 
 

 
 
 
Trinējs tecilu tā mina, 
Kā no cirvja dzirkstis lec. 
Tecils drīz tiks sadeldēts. 
Nepaliek lai pārasmiņa, 
Lietota tiek galodiņa. 
Saimniece tad, šķēres nesot, 
Teic, ka trītas reiz jau esot, 
Bet tas lāgā nepratis 
Naudu velti paņēmis. 
Priekā smejas vārda melna, 
Jo, kad cilvēks kaut ko pelna, 
Tad i elpēties viņš prot. 
Vīrs sauc, tālāk aizejot, 
Skaļā balsī, ko vien māk: 
Nažus, šķēres trīt lai nāk! 
 
 



 
V 
MĒNESS BĒG NO JĀŅUGUNS 
 
Šķībs mēness, bālzaļš izpraulējis, 
Kā būtu puspasaules paspēlējis, 
Prom virzās no spoguļa – Daugavas, 
Lai pašam sevī nav jāraugās.  
Tik gara nabagam nokaras seja 
Kā nemākuļa rīmēta dzeja. 
Ceļ apakšā darvas mucu kārti. 
Ap Daugavu Jāņuguns uzliesmo sārti: 
Nu pasaules ugunsgrēks izcelsies, 
Kad mēneša prauli aizdegsies. 
Tas notikt var viegli – viens, divi, trīs, 
 
 

 
 
 
 
Kas tad tās briesmas apdzēsīs? 
Tā, zvilnot virs degošās darvas mucas, 
Sāk mēnesis kvēlot kā elles ucās. 
Viņš bēg no dzirkstīm, kas gaisos skrien, 
Un pamalē nobijies gulēt lien. 
 
Lai trako pa Daugavas krastiem liesmas, 
Kur noreibušas skan Jāņu dziesmas! 
Tā izglābās vecais kārumnieks. 
Līdz saulei kūsāja Jāņu prieks! 

VI 
JĀŅOS 
 
Klāt zāļu vakars. Laiks līgot un diet; 
Laiks atlaist svabadāk jostu; 
Laiks darvas mucu gaisā sliet 
Un aizmirst rūpes un postu! 
 
No kalna uz kalnu jau mājienu dots, 
Šurp zaru kannu un sieru! 
Zils Jāņunakts brīnums tiek ielīgots; 
Kas naidojies, saderas mieru. 
 
Svēts atklājas naktī šai noslēpums, 
Kas ļaudis vieno un dabu; 
Vai laimēsies visiem tam pieskarties mums, 
Lai augšup iet dzīve uz labu? 

 
 
 
Nakts īsā skrien ātri kā spārnota 
Ar dziesmām. Saulīte rotā. 
Klāt Jāņu diena, reibusi tā 
Kā līgava vaiņagotā. 
 
Laiks tālāk, draugi, līgot un diet, 
Šī dieniņa viena tik gadā! 
Kad baltais un sarkanais āboliņš zied, 
Pa ciemiem mūs Jānītis vadā. 



VII 
SIDRABO UPMALĀ VĪTOLI 
 
Sidrabo upmalā vītoli. 
Pamalā mākoņu ozoli. 
Saulīte pašlaik launagā. 
Ēnu lēvens aug augumā. 
 
Siseņi braukdami tarkšķina. 
Rata rumbā stārks parkšķina. 
Vālodze lietu, lūk, sludina. 
Sienu grābt saimnieks mudina: 

 
 
 
“Vairs tik no šā rīta pļāvuma 
Gabanu pāra būs krāvuma. 
Kolīdz to palieku sakrausim, 
Dūmu un dziesmu tad uzrausim”. 
 
Meita smej kupla kā gabana. 
Puisī kaut kas bij no Labana. 
Gauži viens otram tie patikās. 
Vakarā kūtsaugšā satikās. 

VIII 
KLUSS DIENVIDUS TVĪKUMS 
 
Kluss dienvidus tvīkums mākuļains, 
Pat dziļākā akā izsus spains. 
Miers. Visas mājas kā izmirušas 
Snauž, dārza pakrēslī sagrimušas. 
Tik retumis redzams kāds gājējs lēns –  
Tā mājas māte vai ganu zēns. 
Pārējie ļaudis pie siena pļaujas. 
Kūtī govis ar mušām kaujas. 
 
Aiz meža milst aumaļām padebess. 
Pļauj ežmali māte, kasu es. 
“Dēls, skat, kādi brūni ķimeni, 
Tos paceļ, tad mīkstu plāceni 
Tev izcepšu ziemu; kad pa vēju 

 
 
 
Tu nosalis būsi, došu ķimeņu tēju…” 
Tāds pārņem prieks par mātes ziņu, 
Ka uzlasu pēdējo ķimentiņu, 
Bāls uzkrit’s kas uz zaļās vāles, 
Smaržo un gaida, lai izņem no zāles. –  
 
Tūkst pamale, sodrēju pieblīvusi. 
Par laimi, māte sakrāvusi 
Jau zāles nastā – uz galvas ceļ to. 
Ņem izkapti, iet. Ar savākto 
Ķimeņu žūksni tai sekoju es, 
Kā bēgot no draudošās pamales. 



X 
RUDENIS 
 
Pie manas mājiņas pagrabiņš, 
Tam zāļu cepurē galva 
Kā turkam zaļa čalmiņa –  
Tā devīgās vasaras balva. 
 
Aiz dzelzceļa rudenis lūrējas, 
Tas noņems tev galvas rotu. 
Tas ies pa dārzu un tīrumiem 
Ar sausu žagaru slotu. 
 

 
 
 
Re, kļaviņš pie loga jau nosarcis 
Un izbijies asaras slauka: 
Ai, gaišā saules vasara, 
Tu silta biji un jauka! 
 
Aiz kļaviņa aka ar spaini stāv, 
Spainis pielijis tumsas līdz malām. 
Es skatos: tumsa no spaiņa līst 
Uzplūst līdz vindas galam. 

XI 
OKTOBRĪ 
 
Vēl siltas dienas atsitas 
Ar zelta tālumu, 
Skan tukšo biržu zvanītas 
Caur rudens bālumu. 
Sviež bērzi gaisā gredzenus, 
Kā dejot aicinot; 
Skumst apses, tumšo ūdeņus 
Ar sevi runājot. 

 
 
 
Skumt viņām līdz vai priecāties 
Ar bērziem? Laiciņš skaists. 
Ej tālāk atvadīdamies, 
No visa vaļā laists. 
Vēl siltas dienas atsitas 
Ar zelta tālumu, 
Skan tukšo biržu zvanītas 
Caur rudens bālumu. 

IX 
VASARAS IDILLE 
 
Nolijis lietus. Dzeguze kūko. 
Lauks viegli elpo. Cīruļi dzied. 
Vārnēni jauni perēklī pūko. 
Atnācis laiciņš, kad rudzi zied. 

 
 
 
Domāju pat gan, ka neieskanu 
Es šinī ainā, mīkstā kā zīds. 
Tomēr, kad izdzirdu aurējam ganu, 
Neviļus tīkas man aurēt tam līdz. 



XIII 
AIJU DZIESMIŅA 
 
Aijā, saule norietēja. 
Kaķīts peļot aizteccēja. 
Melnais bullīts nāk, 
Bērnu badīt sāk. 
 
Mēnestiņš pār priedulāju 
Lūko aizdzīt badītāju. 
Bullīts nikns iet 
Ragus pretī sliet. 

 
 
 
Par to vidu sapņu burvis 
Atver Čuču muižas durvis. 
Saņem bērnu balts 
Enģels. Miedziņš salds. 

17. POSTLUDIO 

XII 
BEZDELĪGAS UZ LIEDAGA 
 
Manas bērnības spārnotās draudzenes, 
Bezdelīgas uz liedaga, 
Vidžinat, vidžinat! Līdzi jums es, 
Bezdelīgas uz liedaga. 
 
Prom jau vasara. 
Rudens dzidrumā 

 
 
 
Spoguļojas jūra mierīga. 
Skumīgs atvados. 
Drīz jau dienvidos 
Atradīsat malu laimīgu. 
Projām klīrīga 
Druzma kņadīga, 
Sveicu rudens dziļo klusumu. 



VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS LATVIJA kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem Eiropas 
koriem, kura instrumentāli niansēto, vareno un reizē silti dzidro skanējumu mūzikas 
pasaule uzlūko par brīnumu — ne velti Baltijas lielāko profesionālo kori savās 
koncertprogrammās vēlas redzēt izcili diriģenti un orķestri no visas pasaules. Kora 60 
dziedātāju muzikālā inteliģence un meistarība to padara par universālu vienību, kas 
brīvi jūtas gan smalkā a cappella kormūzikā, gan lielformu atskaņojumos kopā ar 
trīskāršu orķestra sastāvu. Kopš 1997. gada kora mākslinieciskais vadītājs un 
galvenais diriģents ir Māris Sirmais un direktors Māris Ošlejs. 2022. gadā koris aizvada 
savu 80 gadu jubilejas sezonu. 
Kolektīvu aicinājuši sadarboties arī tādi pasaules klases orķestri kā Amsterdamas 
Karaliskais Concertgebouw orķestris, Bavārijas Radio simfoniskais orķestris, Izraēlas 
filharmoniskais orķestris, Gustava Mālera kamerorķestris, Londonas filharmoniskais 
orķestris, Helsinku Filharmoniķi un citi orķestri Somijā, Vācijā, Krievijā, Igaunijā, 
Izraēlā, ASV, Singapūrā.  Koris uzstājies tādās prestižās pasaules koncertzālēs kā 
Amsterdamas Concertgebow, Hamburgas Laeiszhalle, Lucernas Kultūras un kongresu 
centrs, Montrē Igora Stravinska koncertzāle, Minhenes Gasteig, Maskavas Pētera 
Čaikovska koncertzāle, Sanktpēterburgas filharmonijā, Linkolna centrā Ņujorkā un 
citās. Koris dziedājis tādu izcilu diriģentu vadībā kā Mariss Jansons, Zubins Meta, 
Nēme Jervi, Pāvo Jervi, Jāps van Zvēdens, Vladimirs Aškenazi, Valērijs Gergijevs, 
Saimona Janga, Stīvens Leitons, Andris Nelsons, Vladimirs Fedosejevs un citiem. 
Piedalījies arī Warner Brothers, Harmonia Mundi, Wergo, Ondine ierakstu kompāniju 
producētajos ierakstos, kā arī neskaitāmos latviešu, vācu un citu ārvalstu izdevniecību 
mūzikas ierakstos. 
Koris ir septiņkārtējs Latvijas Lielās Mūzikas balvas laureāts, 2003. gada Ministru 
kabineta balvas laureāts un 2007. gada Latvijas Kultūras ministrijas gada balvas 
laureāts. Par kolektīva augstāko sasniegumu jāatzīmē sadarbības koncerti ar 
Amsterdamas Karalisko Concertgebouw orķestri un diriģentu Marisu Jansonu 
pasaules turnejas ietvaros, atzīmējot orķestra 125 jubilejas gadu. 
Īpaši izauklēts ir Valsts Akadēmiskā kora Latvija 1998. gadā aizsāktais ikgadējais 
Starptautiskais Garīgās mūzikas festivāls, kur īpašo viesu vidū bijuši tādi pasaulslaveni 
komponisti kā Arvo Perts, Gija Kančeli, Džons Taveners, Sofija Gubaiduļina, Valentīns 
Silvestrovs, Džons Raters, Kšištofs Pendereckis un citi. 
Valsts Akadēmiskais koris LATVIJA ir starptautiski pieprasīta, stabila firmas zīme un 
akadēmiska vērtība, kas atvērta arī novatoriskiem projektiem, sākot no sadarbības 
ar SigurRós, Džo Zavinula džeza kompozīciju atskaņojumiem, datorspēļu un filmu 
mūzikas ierakstiem līdz operu koncertuzvedumiem un vokāli instrumentālu lielformu 
atskaņojumiem. 
2022. gadā koris aizvada savu 80 gadu jubilejas sezonu. 
 
 



MĀRIS SIRMAIS ir viens no ievērojamākajiem latviešu diriģentiem, harismātisks līderis 
un latviešu kormūzikas virzītājspēks. Viņa vairāk nekā 20 gadu ilgajā vadībā Valsts 
Akadēmiskais koris ‘‘Latvija’’ kļuvis par vienu no Eiropas atpazīstamākajiem koriem. 
Māris Sirmais diriģējis koncertus Elbas filharmonijā Hamburgā, Koerner Hall Toronto, 
Maskavas Čaikovska zālē, Linkolna centrā Ņujorkā, Cīrihes Tonhallē, Vāclava Ņižinska 
auditorijā Nantē, Stavangeras koncertzālē, Mēklenburgas-Priekšpomerānijas vasaras 
festivālā, Šlēsvigas-Holšteinas festivālā, Lokenhauzas festivālā un citviet. Viņam bijusi 
cieša sadarbība ar vijolnieku Gidonu Krēmeru, diriģentu Marisu Jansonu, ērģelnieci 
Ivetu Apkalnu, altistu Maksimu Risanovu, skaņražiem Giju Kančeli, Rodionu Sčedrinu 
un daudziem citiem izciliem pasaules mūziķiem un komponistiem. Māris Sirmais 
diriģējis koncertus ar Berlīnes Radio kori, Leipcigas MDR kori, Nīderlandes kamerkori 
un Nīderlandes bērnu kori, ONE kamerkori no Singapūras, Šauļu kamerkori Polifonija 
un diriģējis tādus kolektīvus kā Kremerata Baltica, Maskavas kamerorķestri Musica 
Viva, Ūmeo simfonisko orķestri,  stīgu orķestri Helsinki Strings, J. Svetlanova Krievijas 
Valsts Akadēmisko simfonisko orķestri un citus. 

Māris Sirmais izauklējis arī vienu no spožākajiem latviešu koru kultūras 
simboliem, jauniešu kori  ‘‘Kamēr...’’, kura galvenais diriģents viņš bija no tā 
dibināšanas 1990. gadā līdz 2012. gadam. Viņš bijis arī aktīvs Dziesmu svētku un 
amatierkoru kustības dalībnieks. Kopš 1998. gada – Dziesmu svētku virsdiriģents, kā 
arī 2008. gada Dziesmu svētku noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs. 
Pasniedz kordiriģēšanu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kā arī piedalās 
starptautisku koru un kordiriģentu konkursu žūrijās. Ir iecienīts starptautisku 
meistarklašu vadītājs.  

Liela loma Māra Sirmā iestudētajās programmās ir vokālinstrumentāliem 
skaņdarbiem un latviešu komponistu mūzikai. Viņa vadībā skanējuši tādi opusi kā 
Pulenka Gloria un Stabat Mater, Perta Credo un Te Deum, Kančeli “Stiksa’’, Onegēra 
“Ziemassvētku kantāte” un  ‘‘Žanna d'Arka uz sārta’’, Tavenera Svyaty, Bernsteina 
Čičisteras psalmi, Džona Adamsa Harmonium, Taņejeva “Damaskas Jānis”, Stravinska 
“Psalmu simfonija” un daudzi citi skaņdarbi. Viņš aktīvi pasūtina jaundarbus latviešu 
komponistiem un veicina kormūzikas jaunradi. Daudzi no viņa pirmatskaņotajiem 
skaņdarbiem jau kļuvuši par kormūzikas klasiku, un to dzied kori visā pasaulē. Cieša 
sadarbība jau daudzu gadu garumā Mārim Sirmajam ir ar komponistiem Pēteri 
Vasku, Ēriku Ešenvaldu, Rihardu Dubru, Raimondu Tigulu un Raimondu Paulu. Gaidot 
Latvijas simtgadi 2018. gadā, projektā ‘‘Latvijas komponisti Latvijas simtgadei’’ pēc 
Māra Sirmā iniciatīvas tika pasūtināti jaundarbi vairāk nekā 77 komponistiem. Trīs 
gadu laikā piecos koncertos Valsts Akadēmiskais koris  ‘‘Latvija’’ Māra Sirmā vadībā 
pirmatskaņoja krāšņu kora dziesmu rotu, vainagojoties ar noslēguma dižkoncertu 
2018. gada 4. maijā. Izdevniecība  Musica baltica par godu šim notikumam laida klajā 
nošu krājumu.   

Māris Sirmais ir Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, saņēmis daudzus titulus un balvas par sasniegumiem kultūrā un 
Latvijas vārda popularizēšanu pasaulē.  
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