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PIEDALĀS
Iveta Apkalna, ērģeles
Pēteris Endzelis, oboja

Rihards Fedotovs, perkusijas
Raimonds Tiguls, klavieres un hangs

Tomass Jansons, zēna balss
Valsts akadēmiskais koris “Latvija”

Liepājas Simfoniskais orķestris

Diriģents: Māris Sirmais
Video projekcijas: Juris Matuzelis

Koncerta vadītājs: Muzikologs Edgars Raginskis

Īpašs paldies Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas 
vokālajiem pedagogiem Ilzei Balodei un Andrim Kontautam par 

sadarbību šī koncerta veidošanā
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PROGRAMMA

I daļa 

Aivars Kalējs (1951)
Tokāta par korāli “Gods Dievam augstībā”

Raimonds Tiguls (1972)/ Nora Ikstena (1969)
Oratorija “Jūras grāmata”
I. “Radību jūra”
II. “Jūras buramvārdi”
III. “Mūžības jūra”
IV. “Lībiešu jūra”
V. “Bēgļu jūra”
VI. “Cerību jūra”
VII. “Lūgšanas jūra”
VIII. “Mīlestības jūra”

II daļa

Rihards Fedotovs (1984) 
Ciudad Perdida, Platona Buravicka aranžējums

Rihards Fedotovs (1984) 
Traveler, Platona Buravicka aranžējums

Imants Kalniņš (1941) 
Ceturtās simfonijas I daļa 

Imants Kalniņš (1941) 
Obojas koncerta II daļa 

Imants Kalniņš (1941) 
“Dziesma dzimtenei”, Ārijas Elksnes dzeja

Imants Kalniņš (1941) 
Sestās simfonijas III daļa “Balle pilī” 

Imants Kalniņš (1941) 
“Lūgšana”, Knuta Skujenieka dzeja, Riharda Dubras aranžējums

Komponista Aivara Kalēja (1951) ērģeļspēle skanējusi daudzviet Eiropas 
baznīcās, kā arī ASV, Kanādā un Japānā. Tikpat plaša rezonanse ir arī viņa 
kompozīcijām un visvairāk tieši ērģelēm rakstītajiem darbiem. Kompozīcijas 
sfērā Aivars Kalējs atklājies dažādu žanru un formu skaņdarbos, tomēr mū-
zika ērģelēm ir viņa daiļrades centrālā un iezīmīgākā sastāvdaļa. “Pierakstu 
tā saukto absolūto vai tīro mūziku, bez programmēšanas, projektēšanas un 
konstruēšanas, reizēm saklausot arī ko sev negaidītu. Tamdēļ arī skaņdarbus 
sīkāk aprakstīt nepratīšu, viss atklājas kompozīciju nosaukumos”, teic 
Aivars Kalējs. 

Komponists un producents Raimonds Tiguls (1972) kļuvis pazīstams kā am-
bientās un elektroniskās mūzikas pārstāvis, vairāku mūzikas albumu autors 
un producents. Ar viņa svētību nu jau desmit vasaras Talsu Tiguļkalnā tiek 
rīkoti brīvdabas koncerti, kā arī tieši viņš viens no pirmajiem Latvijā ieskandi-
nāja neparasto un dziedošo instrumentu hengu. Komponējis arī teātrim un 
kino, sacerējis mūziku korim ar un bez pavadījuma. Starptautisku ievērību 
guvuši albumi Moonlight Sound Design un De Angelis, ko izdevusi arī Vācijas 
ierakstu kompānija ZYX Music. Kompozīciju Raimonds Tiguls apguvis 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pie Pētera Plakida. Vairākkārt sa-
ņēmis Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvas: nominācijās par labāko ins-
trumentālās mūzikas albumu un labāko mūsdienu tautas mūzikas albumu. 
Ieguvis Autortiesību bezgalības balvu par tautas mūzikas popularizēšanu.
Oratorija “Jūras grāmata” piedzimusi līdz ar Ventspils koncertzāli “Latvija” 
(2019). Tās libretu veidojusi Nora Ikstena, savukārt solistes lomu komponists 
atvēlējis instrumentu karalienei – ērģelēm. Oratorijas astoņi stāsti ir kā atšķi-
rīgi vēstījumi par cerību, mīlestību un mūs visus vienojošo jūru. 
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Prestižās Fulbraita stipendijas ieguvējs, elektroniskās bītu mūzikas atskaņo-
tājmākslinieks un producents Rihards Fedotovs (Rick Feds) savā koncert-
praksē galvenokārt fokusējas uz interaktīvo audio/vizuālo mākslu. Viņš 
ir viens no spēcīgākajiem finger-drumming sempleru spēles pārstāvjiem 
pasaulē, kurš atzinību guvis ar paša jaunizveidoto spēles tehniku. Rihards ir 
vienīgais latviešu mūziķis, kurš pārstāv sešas pasaulē lielākās mūzikas ins-
trumentu ražotājkompānijas. Ar solo koncertiem uzstājies Amerikas presti-
žākajos mūzikas klubos, kā arī divus gadus pēc kārtas iekļuvis Ableton Top 5 
atskaņotājmākslinieku izlasē. 

Ciudad Perdida ir pasaulē pirmais skaņdarbs, kurā solists ir  finger-drum-
mer jeb pirkstiņ bundzinieks. Ekrānā redzamās vizualizācijas kļūst par priekš-
plānu, ko detalizēti atskaņo solists. Tas ir kārtējais Rick Feds novatorisms un 
centieni paplašināt cilvēka spēju izpausmi, veidojot to daudzdimensionālu. 
Darba pamatā ir stāsts par zudušo pilsētu Kolumbijā jeb Ciudad Perdida, 
raksturojot ceļu uz to. Vienlaikus šis darbs izgaismo cilvēka dzīves attīstības 
stāstu uz inovāciju. 

Opusa Traveler pamatā ir abstrakta ideja, taču tā daļēji reflektē gan par 
mūsdienu laiku un politisko struktūru, gan arī par ceļotāju, kurš meklē vietu 
uz pasaules – telpu, kurā risinājumi un idejas tiktu atbalstītas izrietoši no 
to efektivitātes, nevis pie varas esošo grupējuma pārsvara. Ceļotājs mēģi-
na izrauties arī no kompresētās sociālās dzīves spiediena un nonākt vietā, 
kur pastāv harmonija, virsapziņa un garīgās vērtības. Ar simfoniskā orķestra 
skanējumu autors centies imitēt elektroniskās mūsdienu “bītu” mūzikas ele-
mentus, lai gan reizēm jūtamas arī džeza mūzikas nokrāsas.
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Sagaidot savu 80. dzimšanas dienu, kas apritēja šī gada maijā, komponists 
Imants Kalniņš harmoniski un radoši vada ikdienu Liepājā. Savulaik pelts un 
aizliegts, dievināts un lolots, viņš atstājis neizdzēšamas pēdas latviešu mūzi-
kas vēsturē, gan ierādot roka un akadēmiskās mūzikas saplūsmes ceļus, gan 
komponējot dziesmas, kas ieaudušās latvieša gēnā nu jau vairākās paaudzēs. 
Komponists dzimis Rīgā. Mūziku sācis apgūt privāti, mācoties klavierspēli. 
Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā studējis pat kordiriģēšanas klasē, taču 
otrajā kursā pārgājis uz teorijas nodaļu, jo jau tad skaidri apzinājies savu 
komponista misijas ceļu. Mūzikas radīšanas meistarību slīpējis profesora 
Ādolfa Skultes vadībā, taču nozīmīgi impulsi smelti arī no grupas The Beatles 
un rokenrola, no pasaules izcilo melodiķu – Friderika Šopēna un Ludviga 
van Bēthovena darbiem, arī no latviešu tautasdziesmām. Aizrāvies ar dzeju 
un austrumu kultūrām, iztulkojis Korānu un veiksmīgi apguvis arābu valodu, 
dibinājis grupas 2xBBM, “Menuets” un “Turaidas Roze”, savulaik pat darbojies 
kā Saeimas deputāts un pulcējis ļaudis paša rosinātajās Imantdienās. 
Imanta Kalniņa fenomens neieguļas vārdos un strukturālās analīzēs. Par 
to visprecīzāk stāsta viņa mūzika – nu jau Septiņas simfonijas, rokoperas, 
koncerti čellam un orķestrim, koncerts obojai un vairāki simti dziesmu – gan 
akadēmiskajā kormūzikas žanrā (ar Poruka, Ziedoņa, Mārtuževas, Skujenieka, 
Elksnes un Čaklā dzeju), gan arī roka un tā sauktās vieglās mūzikas laukā. 

Leģendārā Ceturtā simfonija izaugusi no savulaik grupai 2xBBM kompo-
nētās dziesmas “Septiņas skumjas zvaigznes” ar Māra Čaklā dzeju. Rezignētā 
balāde simfonijā pieņēmusies grandiozā spēkā un jau pirmajā daļā izpaužas 
orķestra varenībā, it kā zem palielināmā stikla paspilgtinot balādes auklēto 
likteņa nepielūdzamības noskaņu. Spilgta un emocionāli tieša laikmeta 
liecība; 1973. gads. 

Līdz ar Sesto simfoniju (2001), ko no iepriekšējās Kalniņa simfonijas šķir 
divdesmit divi gadi, komponista daiļradē ienāk rāmāks vērojums. Simfonijas 
krāsu paletei pievienots koris, un līdz ar iepriekš Kalniņa melodijā nedzir-
dētām, orientālām intonācijām arī Rabindranata Tagores dzeja. Ir sācies 21. 
gadsimts, durvis uz pasauli plaši atvērtas un balle pilī var sākties. 

Vaicāts, kādēļ tapis koncerts ar obojas solo, Imants Kalniņš atzīst, ka obo-
jas tembrs ir īpašs: “Tam ir noslēpumains, orientāls valdzinājums un tas nav 
salīdzināms ne ar vienu citu pūšaminstrumentu. Taisnības labad tomēr būtu 
jāsaka, ka neatkārtojams un ne ar ko nesalīdzināms ir jebkurš klasiskās mū-
zikas instruments. Es izvēlējos uzrakstīt šim instrumentam koncertu tādēļ, ka 
oboju spēlē arī mans dēls Marts Kristiāns.” (Imants Kalniņš)

Koncerta lēnā daļa pauž komponista vēlmi dzīves nošķiebtajām, destruktī-
vajām pusēm likt pretī tīru skaistumu, nesaduļķotu harmoniju, kas pildīta ar 
cilvēciskas laimes hormoniem. 
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“Dziesma dzimtenei” ar Ārijas Elksnes dzeju rodas 1978. gadā, un jau divus 
gadus vēlāk tā izskan no Mežaparka Lielās estrādes – brīvi un spēcīgi. Arī 
dziesma “Lūgšana” ir Dziesmu svētku repertuāra vadošais balsts. Lūgšana, 
kas sākas no vienas – indivīda balss, nenovēršami izaug pilnskanīgā kora sa-
balsojumā, kāpjot pāri ideoloģijas aizsprostiem, prātu aizliegumiem un siržu 
nocietinājuma mūriem. 

Iveta Apkalna tiek uzskatīta par vienu no pasaules vadošajām solistēm – 
instrumentālistēm. Viņas spēlē savienojas perfekta virtuozitāte un nevaino-
jama stila izpratne. Iveta ir Hamburgas Elbas Filharmonijas Goda ērģelniece, 
piedalījusies šīs koncertzāles atklāšanas koncertos 2017. gada janvārī un lī-
dzās regulāriem koncertiem šajā zālē ir arī tās ērģeļu programmu sastādītāja.
Iveta Apkalna ir trīskārtēja Lielās Mūzikas balva laureāte, Vācijas Fonoakadē-
mijas balvas “ECHO Klassik” ieguvēja kategorijā “Labākā atskaņotājmākslinie-
ce”, saņemot šo balvu kā pirmā ērģelniece tās vēsturē, savukārt 2018. gada 
novembrī Iveta Apkalna tika iecelta par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri.
Ērģelniece iniciējusi Starptautisko ērģeļmūzikas festivālu “ORGANismi”, kas 
kopš 2015. gada notiek Latgales Vēstniecībā “Gors”, kā arī ar viņas svētību un 
atbalstu tapušas vairākas Latvijā skanošas ērģeles. 

Obojists Pēteris Endzelis instrumenta spēli sācis apgūt Emīla Dārziņa 
mūzikas skolā pie Ulda Urbāna, turpinot mācības Liepājas mūzikas koledžā, 
pēc tam JVLMA Viļņa Pelnēna obojas klasē. Bijis oboju grupas koncertmeis-
tars Liepājas Simfoniskajā orķestrī (1998–2005). Kopš 2001. gada – oboju 
grupas koncertmeistars Latvijas Nacionālajā Operā, bet no 2011. gada arī 
kamerorķestra Sinfonietta Rīga pirmā oboja. Kā solists uzstājies ar pasaulē 
labi pazīstamiem kolektīviem un diriģentiem. Regulāri sadarbojies ar Ziemeļu 
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Simfonisko orķestri un Tallinas kamerorķestri, Latvijas Nacionālo simfonisko 
orķestri. 2010. gadā saņēmis AS “Latvijas Gāze” Gada balvu Operai kā labā-
kais operas orķestra mūziķis. 

Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” – viena no staltākajām Latvijas kultū-
ras bākām, kuras muzikālos starus ar silto, instrumentāli niansēto, perfekto 
vokālo meistarību un īpašo Latvijas koru skaņu pasaule uzlūko par brīnumu 
– ne velti Baltijas lielāko profesionālo kori regulāri savās koncertprogram-
mās vēlas redzēt pasaules izcilākie diriģenti un orķestri. Kopš 1997. gada 
kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents ir Māris Sirmais, direktors 
– Māris Ošlejs.
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Liepājas Simfoniskais orķestris rezidē Liepājas koncertzālē “Lielais dzin-
tars”, regulāri apceļo Latvijas koncertnamus un dodas ārzemju turnejās. 
Galvenais diriģents kopš 2017. gada ir Gintars Rinkevičs. No 1992. līdz 
2009. gadam LSO vadīja Imants Resnis. Viņš būtiski paplašināja orķestra 
darbības diapazonu; šajā laikā tapuši nozīmīgi ieskaņojumi. Par būtisku 
tradīciju kļuvis Imanta Rešņa aizsāktais Starptautiskais Pianisma zvaigžņu 
festivāls, kas 2016. gadā pārtapa par Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivā-
lu. 2010. gadā LSO ieguva valsts orķestra statusu. No 2010. līdz 2017. gadam 
galvenais diriģents bija Atvars Lakstīgala. Šajā laikā orķestris radījs vērtīgus 
ieskaņojumus Toccata Classics, Wergo un Odradek Records. LSO kolektīvs 
piedalījies jauno reģionālo koncertzāļu atklāšanas koncertos un galvenajos 
valsts svētku koncertos. LSO īpašā uzmanības lokā ir Latvijas komponistu 
daiļrades veicināšana un popularizēšana. Publiskam vērtējumam nodoti visi 
LSO ierosinātā monumentālā 12 “Liepājas koncertu” cikla skaņdarbi. LSO 
kolektīvs saņēmis Lielo mūzikas balvu 2006. gadā un 2017. gadā. Orķestris 
sešas reizes kļuvis par Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas laureātu.

Diriģents Māris Sirmais ir latviešu koru kultūras balsts un virzītājspēks, kura 
suģestijai pakļaujas gan Dziesmu svētku koristu tūkstoši, gan profesionāli 
mūziķi. Viņš ir ideju ģenerators, kura vadībā dzimst grandiozi projekti. Kopš 
1997. gada Māris ir kora “Latvija” mākslinieciskais vadītājs. Viņš ir arī profe-
sors Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kā arī starptautisku koru un 
diriģentu konkursu žūriju loceklis. Māris Sirmais ir Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieris, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis, saņēmis virkni citu titulu 
un balvu par sasniegumiem kultūrā, kā arī par Latvijas vārda popularizēšanu 
pasaulē.

Sirmais bakalaura grādu diriģēšanā ieguvis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā Ludmilas Pismennajas diriģēšanas klasē, savukārt maģistra grādu 
– Imanta Kokara diriģēšanas klasē. Studijas turpinājis orķestra diriģēšanā
Grācas Mūzikas un mākslas augstskolā Austrijā pie profesora Martina Zīgharta.
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Teksta vārsmas Raimonda Tiguļa un Noras Ikstenas kopīgi radītajai 
oratorijai  “Jūras grāmata”.

I. “Radību jūra”
II. “Jūras buramvārdi”
III. “Mūžības jūra”
IV. “Lībiešu jūra”
V. “Bēgļu jūra”
VI. “Cerību jūra”
VII. “Lūgšanas jūra”
VIII. “Mīlestības jūra”

II “Jūras buramvārdi”

Ņem Māriņa pa jūras viļņiem nākdama savu baltu jūras slotiņu nāc Laimiņa 
pār jūru griezdamās kā villas sprodziņa kā liepu lapiņa 
nes liepu slotiņu padusē turi rokā adatu ar baltu zīda diegu aizšuj visas 
āderes viena balta gove skrien pār jūru un tā cita pār citu saules taks iet pār 
jūru saules taks iet pār jūru saules taks iet pār jūru

IV “Lībiešu jūra”

Sinu on/ Keeletu maa/ Ja maata keel/ Sinu laulude laulda/ Vaikuste kanda/ 
Sinu on maa/ Mis jatnud oma nime/ Maa nagru meri/ Pilvede vahel/ Endas 
sundimas/ Sinust mulle/ Saab maa
Tava ir zeme bez valodas/ Un valoda bez zemes/ Tavu dziesmu dziedama
Tava klusuma nesama/ Tava ir zeme/ Savu vārdu kas pametusi/ Zeme kā 
jūra/ Starp mākoņiem/ Dzimstot no sevis/ No tevis man taps zeme

V “Bēgļu jūra”

Dzeguze kūko, dzied lakstīgala/ Raud mūsu māsiņa svešāji zemē/ Raud 
mūsu māsiņa svešāji zemē
Neraudi māsiņ, nežēlojiesi/ Pārpāris dieniņas ir es tur tikšu/ Pārpāris dieniņas 
ir es tur tikšu
Taisīšu tiltu pār plašu jūru/ Lai var ik vakarus pie māsas sērsti/ Lai var ik 
vakarus pie māsas sērsti
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VI “Lūgšanas jūra”

Jūra pate man arama,/ Jūras kalni ecējami;
Jūra manim zeltu nesa,/ Jūras kalni sudrabiņu.
Divi sveces jūrā dega,/ Div’ sudraba lukturīši;
Saules meita klāt sēdēja,/ Zīdautiņu rakstīdama.
Tu, Saulīte, nezināji,/ Kur mūžiņu nodzīvot:
Vidū jūras starp akmeņa/ Zelta niedres galiņā.
Meties jūra kaudzītē,/ Sedzies baltu villainīti,
Tik līdzenis mans celiņš/ Kā notrīta galodiņa!
Kas var dziesmas izdziedāt,/ Kas valodas izrunāt?
Kas var zvaigznes izskaitīt,/ Jūras  zvirgzdus izlasīt?

VII “Mīlestības jūra”

Es sapnī redzēju - no jūras/ Pils izcēlās - bez vārda un bez pūra,
Un rāmā nakts ar zvaigžņu bruģi spožo/ Tai meta tiltu drošu.

Rīts uzausa, un jūra pamodās/ Gar liedagu vēl maigi glauzdamās-
Es modos līdz, un manam acu skatam/ Tik skaista aina pavērās.

Tilts bija ļaužu, putnu, zvēru pilns/ Un jūra – simtiem kuģu, plostu, laivu
Ap pili pletās droša cietzeme,/ Lai atnācējus šajā vietā laistu.

Es gāju līdz, un teica mana sirds/ Tai pilī meiteni es sastapšu,
Ko mīlēšu kā mīl vien dzimteni/ Gan priekos, bēdās- līdz pat nāve šķirs.

Tur viņa bija- dzintarainām kurpēm/ Bez vārda vēl un vēl bez pūra-
Es saucu- Venta, meitene ar bizēm,/ Un viņa atsaucās- kā mūžība, kā jūra.
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