


Talsu evaņģēliski luteriskās 

draudzes koris «Amenda» 
15. darba sezonā

Soprāni korī no:

Dace Dinsberga 07.04.1995. 

Lienīte Krūzīte 07.04.1995. 

Inese Leite 07.04.1995. 

Aija Lindermane 07.04.1995. 

Ina Poļevska 07.04.1995. 

Dzintra Sutra 07.04.1995. 

Vija Ivanovska 31.01.1996. 

Ligita Upeniece 01.01.1998. 

Anita Laukšteina 10.01.1999. 

Agrita Bokuma 09.2001. 

Aija Valgelina 09.2002. 

Inguna Blumberga 01.09.2002. 

Evija Kalāce 01.09.2003. 

Māra Burčaka 2009. 

Līga Leja 2009. 

Inese Kļaviņa 2009. 

Inga Akmene 

Linda Vicinska 

Zaiga Vīcupe 2007.

Alti korī no:

Mārīte Derkevica 07.04.1995. 

Anita Pušpure 07.04.1995. 

Vizma Pūcīte 07.04.1995. 

Arta Veršāne 07.04.1995. 

Astrīda Smilktena 01.09.1995. 

Daina Višņevska 16.10.1995. 

Brigita Dravniece 17.12.1995. 

Dace Zaļupe 24.12.1995. 

Zinta Kulačkovska 24.01.1996. 

Velga Vicinska 09.2001. 

Inta Udodova 2002. 

Lienīte Gāliņa 10.2003. 

Ingrīda Cielēna 02.2005. 

Anda Neimane 01.2005. 

Inese Krastiņa 02.2005. 

Sandra Cine 2006. 

Anete Ankmane 2007. 

Aleksandra Āboliņa 2009. 

Jana Bauģe 2010. 

Zane Kuzmane 2009.

Tenori korī no:

Guntis Lapiņš 07.04.1995. 

Leons Smilktens 01.09.1995. 

Gints Reneslācis 01.09.1995. 

Kristaps Freibergs 01.09.1996. 

Jānis Kalācis 01.10.2002. 

Jānis Popelis 2009.

Basi
Andris Asafrejs 07.04.1995. 

Jānis Smila 02.05.1995. 

Mārtiņš Zaļupe 10.01.1996. 

Ludis Derkevics 01.07.1996. 

Madars Tālbergs 2002. 

Modris Vicinskis 01.2004. 

Agnis Liepiņš 1999.

Kora prezidentes
Mārīte Derkevica – no 07.04.1995. līdz 1996. 
Dace Zaļupe  – no 1997.–2005. 
Ingrīda Cielēna  – no 2006. līdz 31.08.2008. 
Inese Leite  – no 01.09.2008.



Talsu ev. lut. draudzes koris 
1995. gada 4. jūnijā Vasarsvētkos, 
pēc pirmās debijas dievkalpojumā



Benita Paegle 
kora mākslinieciskā vadītāja un 

diriģente no 07.04.1995.

Imants Ainārs Mežaraups 
diriģents, kormeistars un 

komponists no 10.09.2003.

Normunds Priednieks 
diriģents, solists 

no 22.10.1997. līdz 07.2003.

Talsu evaņģēliski luteriskās 
draudzes koris «Amenda» 

Diriģenti

Kora tapšana saistīta ar Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes atdzimšanu. Ar 1995. gadu 
kalpošanu draudzē pārņem mācītājs Māris Ludviks. Tiek iedibinātas draudzē pastāvīgi kalpojošas 
struktūras un viena no tām ir koris. Mācītājam izdodas pārliecināt Talsu mūzikas skolas pedagoģi 
Benitu Paegli uzņemties kora diriģentes pienākumus.

1995. gada 7. aprīlī pirmoreiz sanāk kopā korī dziedātgribētāji un diriģente var sākt strādāt. 
Iesākumā mēģinājumi notiek svētdienas skolas telpās, lielā saspiestībā. Un tomēr jau Vasarsvētkos 
koris ir gatavs kalpot savā draudzē ar četrām dziesmām.

Turpmāk mēģinājumiem tiek izmantota arī mūzikas skola, līdz nonākam pastāvīgā kora darba 
mājvietā Talsu tautas namā. No paša sākuma mēģinājumu grafiks ir noteikts un apmeklējumi 
obligāti. Gandrīz katrā kopā nākšanas reizē tiek sākts kāds jauns skaņdarbs. Repertuārs krājas. 
Gada nogalē sniedzam pirmo kora koncertu savā baznīcā. Ar to ir iedibināta tradīcija ikgadējam 
Ziemsvētku ieskaņu koncertam kādā no Adventa svētdienām. Otrs gada tradicionālais koncerts 
sagaida savu sākumu pavasarī, Mātes dienā.

Sakot, ka koris 15 gados skaitliski izaudzis no 30 cilvēkiem  līdz 52 dziedātājiem, nepasakām 
būtisko. Koris ir atvērta struktūra izmaiņām. Katras darba sezonas sākumā tiek aicināts jauns 
papildinājums. Korī ienākuši cilvēki, kas pārzina nošu rakstu, mūzikas skolas audzēkņi. Pēdējie 



nereti aiziet uz speciālajām mūzikas skolām izglītību turpināt, praktizējas pie mums kā topošie 
diriģenti. Draudzes korī viņi saņem labu ceļa maizi turpmākām studijām jebkurā no mūzikas 
specialitātēm.

Lai kādas izmaiņas kori skārušas, visi dziedātāji ir kristieši, draudzei piederīgi vai arī top par 
tādiem.

Korī dziedāšana ir darbs un laiks ne tikai diriģentiem. Lai tas summētos rezultātā, kas 
apmierina pašus un citus, jāsāk ar disciplīnu katram pašam sevī. Laiks mēģinājumā ir piepildīts, 
ja kādu soli esam nākuši tuvāk savā mākslinieciskajā varēšanā lielākam uzdevumam. Un lielu 
mērķu mūsu diriģentiem nekad nav trūcis. Paldies, ka un kā viņi mūs tiem tuvina.

Caurmērā vienu reizi mēnesī (sākumā biežāk) dziedam svētdienās savā dievnamā. Draudzē 
ir arī citas muzicējošas vienības. Pārējā laikā viesojamies citās Latvijas draudzēs un ārzemēs. 
15 gados esam dziedājuši 40 mūsu valsts baznīcās, viesojušies Zviedrijā, Vācijā (atkārtoti), 
Nīderlandē, Austrijā, Dānijā, Somijā, Īrijā. Tas summējas vairāk kā 550 kalpošanas reizēs, 
ieskaitot Latvijas Vispārējos latviešu Dziesmu svētkus. Kora repertuārā ir 375 skaņdarbi, tajā 
skaitā 5 lielās formas darbi, pārsvarā latviešu komponistu dziesmas, 10 mūsu diriģenta Imanta 
Mežaraupa kompozīcijas kā arī 22 Ziemsvētku dziesmas. To izvēle no bagātā pūra konkrētai 
kalpošanai ir diriģentu kompetencē.

Lielos vilcienos kora aktivitātes paredzam gada un tālākā perspektīvē, bet detalizētāk 
izplānojam ne vēlāk kā pāris mēnešus iepriekš. Tas ļauj gatavošanās procesā lieki nesaspringt un 
mērķtiecīgi strādāt.

Kopš 2001. gada koris piedalās arī Latvijas Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos. Tas nozīmē 
papildus garīgajam repertuāram apgūt Dziesmu svētku programmu. Un sekmīgi. Pēc žūrijas 

1996. gada Mātes dienā pēc koncerta



vērtējuma Dziesmu svētku repertuāra apgūšanā 
topam otrs labākais starp sešdesmit Kurzemes 
novada koriem. Mums ir jau triju Latvijas 
Dziesmu svētku pieredze: Rīgai – 800, 2003. un 
2008. gada Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. 
2003. gada Dziesmu svētku ietvaros kā luterāņu 
konfesijas koris piedalāmies Garīgās mūzikas 
koncertā Rīgas Domā. Tūlīt pēc Dziesmu 
svētkiem atbildam uzaicinājumam kuplināt Valsts 
prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas atkārtotas 
inaugurācijas dievkalpojumu Domā.

Paplašinoties repertuāram, dubultojas arī darba 
apjoms. 1997. gadā Benitai palīgā nāk kolēģis 
Normunds Priednieks. Pārejot Normundam citā 
pamatdarbā, 2003. gadā viņu mūsu korī nomaina 
Imants Mežaraups – diriģents, komponists un 
kormeistars vienā personā. Repertuārā ienāk arī 
Imanta kompozīcijas. Apjomīgākā – oratorija 
«Būvēsim jaunu torni» pēc Halīla Džibrāna 
«Pravietis» motīviem, koriem, stīgu orķestrim un 
solistiem. Pēdējā laikā Normundu mēs pieaicinām 

Pirmajā ārzemju ceļojumā Zviedrijā 1996. gada rudenī

Ziemsvētku ieskaņu koncertā 1996. gada Adventā

Pēc dievkalpojuma baznīcas 430. gadskārtā, 1997. gada 14. septembrī



īpašos gadījumos kā dzidri samtaina tenora solo 
balss turētāju.

Korim paplašinoties skaitliski un augot 
muzikāli, Benita un Imants iedrošina repertuārā 
iekļaut Lūcijas Garūtas kantāti «Dievs, Tava zeme 
deg!» ar Andreja Eglīša dzeju. Kantātes apgūšana 
ir ilgstoša, bet nekļūst nogurdinoša. Mums ar 
saviem izteiksmes līdzekļiem jāiemācās pateikt 
mūzikas un dzejas vienoto, skaudro patiesību, 
caur kuru darbs no pirmās zilbes un mūzikas takts 
ir katru uzrunājošs.

Pirmatskaņojums tiek veltīts Latvijas valsts 
90. gadskārtai un tradicionāli izskan Talsu luterāņu 
dievnamā 2008. gada 9. novembrī. Pirmoreiz 
T. Reitera koris to šeit atskaņo 1945. gada 
30. martā, atkārtoti «Ave sol» I. Kokara vadībā 
1995. gada 14. aprīlī.

Esam pacilāti un saviļņoti, jo mūsu varēšana 
izrādījusies lielāka par šaubām. Esam gandarīti 
un pateicīgi saviem diriģentiem, kas ticēja sev un 
nepieņēma mūsu šaubas. Līdzīgi kā kalnā kāpējs, 

Pēc kora 5 gadu jubilejas koncerta 2000. gada 6. maijā

Keukenkofas puķu laukos Nīderlandē 
2000. gada maijā

«Rīgai 800» koru skatē  2001. gada vasarā LU aulā, 
izpildot Šepska MOTETE, diriģē Benita



kas gleznainu virsotni ilgi vērojis iztālēm, ceļa 
grūtībās lāgiem to skatam pazaudēdams, beidzot 
tur nokļuvis.

2009. gada 18. novembrī ar kantāti viesojāmies 
Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcā. Tā ir īpaša 
svētība, ka spējam to repertuārā paturēt.

Turpinot par virsotnēm līdzībā, pirmo no 
tām mēs sasniedzām 2002. gadā, sagatavojot 
kora kompaktdisku «Talsi – Pilsēta Kalnā». 
Izvērtējot ierakstu, tiekam aicināti dziedāt otrajās 
ekumēniskās baznīcas dienās Vācijā, Minhenē, 
2010. gada maijā.

Pēc koru skates «Rīgai 800» pie Brīvības pieminekļa

Pirms gājiena uz Mežaparka estrādi 2003. gada Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos, Viesturdārzā

Kārtošanās gājienam «Rīgai 800» svētkos 
2001. gada vasarā



Pēc kora 10 gadu jubilejas koncerta 2005. gada maijā

2005. gada koncertturnejā pa Vāciju, Brēmenē pie «muzikantiem»

2009. gada vasarā koris piedalās otrajās Luteriskās Baznīcas dienās, ko LELB rīko ik pēc diviem 
gadiem. Šoreiz Valmierā.

Tuvojoties kora piecpadsmitajai gadskārtai, aktualizējas vajadzība pēc kora nosaukuma. Priekšlikumam 
«Amenda» pietiek argumentu, lai par to nobalsotu vairākums koristu. Tātad, turpmāk mēs saucamies – 
Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes koris «Amenda».

Nesot Amendas vārdu, vēlamies godāt piemiņu Talsu draudzē un novadā cienītam mācītājam, vijolniekam 
Kārlim Ferdinandam Amendam, kurš te dzīvojis un kalpojis pirms nepilniem 300 gadiem. K. Amenda ir 
visilgāk kalpojušais mācītājs Talsu draudzē – 1802. gada 13. augusta līdz aiziešanai mūžībā 1836. gada 
7. martam. Ieguvis labu muzikālo un teoloģisko izglītību, daudz ceļojis pa Eiropu. Kādu laiku strādājis 

kā mājskolotājs A. Mocarta ģimenē Vīnē. 
Sadraudzējies ar vācu komponistu Ludvigu 
van Bēthovenu, ar kuru turpinājusies 
sirsnīga vēstuļu apmaiņa, jau Kurzemē 
atgriežoties. K. Amenda bijis van Bēthovena 
uzticamības persona, kuram komponists 
atklājis savu profesionālo nelaimi, no citiem 
to slēpdams. Kādā vēstulē K. Amendam 
van Bēthovens atzinies: «…Tu nāc man 
tūkstoškārt prātā…» Tā saucas arī cienījamā 
Jura Jansona dokumentāls pētījums grāmatā 
komponista Ludviga van Bēthovena 



2005. gada koncertturnejas pa Vāciju noslēguma koncerts Iceho, mūsu Vācijas menedžera 
Vilfrīda baznīcā

2008. gada Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos



Jubilejas galda sadraudzībā 2008. gada maijā Pēc diriģenta Imanta jubilejas autorkoncerta 
2008. gada oktobrī

Pēc L. Garūtas un A. Eglīša kantātes «Dievs, Tava zeme deg!» pirmatskaņojuma 
2008. gada 9. novembrī

Īrijā, uz Bejas kalna fona 2009. gada maijā Dublinas latviešu luterāņu draudzes dievnamā 
Īrijā, 2009. gada maijā



2009. gada Baznīcas dienās Valmierā

I. Mežaraupa kantātes «Būvēsim jaunu torni» atskaņojumā 
2009. gada 18. oktobrī Talsu ev.lut. baznīcā

Talsu ev.lut.draudzes koris 
«Amenda»
Baznīcas 4, Talsi, LV – 3201
www.pilsetakalna.lv

drauga Kārļa Amendas, Talsu mācītāja 
piemiņai.

K.Amenda no drupām savā laikā 
atjaunojis Talsu mācītājmuižas 
kompleksu, kāds tas saglabājies 
mūsdienās. Tur viņš arī dzīvojis ar savu 
kuplo ģimeni – mīļoto sievu Žaneti 
Benuā un divpadsmit bērniem.

K.Amenda apglabāts gleznainā 
kalniņā netālu no mācītājmuižas kopā 
ar savu uzticamo Žaneti, kā pats to, 
dzīvs būdams, vēlējies.

Ludviga van Bēthovena draugi 
Latvijā 1963. gadā krusta pakājē 
novietojuši marmora plāksni ar uzrakstu: 
«Draudzība ir paēna pret saules stariem 
un aizsargs pret  lietus gāzēm.»

K.Amendas atdusas vieta ar laiku kļūst 
par tūrisma objektu Talsu novadā.

2002. gada 14. jūlijā, pirmajās 
Amendas dienās Talsos, luterāņu 
baznīcā tiek atklāts K. Amendas cilnis kā 
piemiņas zīme un cieņas apliecinājums.

Tagad nedaudz zināt arī jūs, kāpēc 
mūsu koris nes Amendas vārdu un mēs 
ar to lepojamies.


