
Dziesmu diena Madonā 
 

Skolas 5. – 8. klašu koristiem 1. jūnijā bija svētku diena – gadu ilgais 

gatavošanās posms noslēdzās ar brīnišķīgiem svētkiem. Dziesmu diena tika veltīta 

pirmajiem skolēnu koru svētkiem, kas pirms 150 gadiem notika Madonas novadā un 

risinājās Madonas pilsētas 90. jubilejas svinību ietvarā. 

Dziesmu diena sākās jau plkst.11.00 Lazdonas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 

vietā, kur 1866.gadā mācītājs Rūdolfs Guleke kopā ar Kārli Pētersonu sarīkoja Bērnu 

svētkus, kuros piedalījās 5 draudzes skolas ar 200 skolēniem. Šogad pasākumā 

piedalījās 860 dalībnieki no Ādažu, Cēsu, Ērgļu, Gulbenes, Limbažu, Lubānas, 

Madonas, Ogres, Strenču, Valkas un Varakļānu novadiem (kori), kā arī Madonas un 

Gulbenes pūtēju orķestri. Pēc svētbrīža baznīcā koristi ar pavadošajiem skolotājiem 

devās uz topošo dziesmu vietu, kur uzstādīts XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētku vides objekts „Latvija skan”. Tur skolēnus gaidīja radošas un sportiskas 

aktivitātes. 

Pa to laiku koru diriģentiem bija iespēja piedalīties izstādes „Pirmā skolēnu 

dziesmu diena un tās nozīme Latvijas izglītības un kultūras kontekstā” atklāšanā 

leģendārā Vispārējo dziesmu svētku virsdiriģenta Haralda Medņa (1906.-2000.) mājās 

„Dzintaros” (Praulienas pag.). Tukšajā muzeja skapītī sagūla koru dāvinājumi -  

skolēnu koru vēstures no daudziem koriem, arī mūsu “Pienenītes”.  Pēc tam risinājās 

piemiņas brīdis kora un simfoniskā orķestra diriģenta Arta Kumsāra (1942.-2013.) 

atdusas vietā Vistiņlejas kapos. 

Atgriezušies no dziesmu vietas, koristi gidu pavadībā izstaigāja pilsētu un 

apskatīja pirms pāris dienām atklāto jauno strūklaku Mīlestības graviņā. Tad devās uz 

Madonas 1. vidusskolu mieloties ar gardām pusdienām un mazliet atpūsties. 

Lai gan saules stari karsēja ļoti dāsni, divas stundas aizvadījām mēģinājumā. 

Pēc īsas sagatavošanās plkst.18.00 Madonas centrā Saieta laukumā notika koru 

koncerts „Dziesmas tinu kamolā”. Koncertā galvenokārt skanēja koru dziedātās a 

capella dziesmas, taču par skanīgu pavadījumu un arī solo priekšnesumiem, tostarp 

defilē demonstrējumu, parūpējās pūtēju orķestri. Koncerts emocionāli izskanēja ar 

Raimonda Tigula dziesmu „Lec, saulīte!”, kuras nobeigumā gaisā pacēlās desmitiem 

bērnu cerību baloni.  

 

Pēc koncerta tā dalībnieki un klausītāji varēja sadancot folkgrupas "Rikši" 

vadībā, ko izmantoja gan koristi, gan diriģenti un skolotāji. Mājās nācās doties brīdī, 

kad vēl gribējās turpināt dančus. Diena izdevās lieliska un uzlādēja pozitīvām 

emocijām. Madonieši sola šādu pasākumu organizēt reizi piecos gados, savukārt 

Gulbenes pārstāvji visus uzaicināja jau nākamgad uz Dziesmu dienu savā pilsētā. 

Gaidīsim ar nepacietību! 

 

Anda Kļave, kora diriģente 

 


