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Labdien un esiet sveicināti!
Šodien visā Latvijā, bet galvaspilsētā Rīgā jo sevišķi, atzīmē un svin Lāčplēša dienu un Latvijas armijas uzvaru pār Bermonta
karaspēku. Es apsveicu jūs šajā mums, latviešiem, kopīgajā uzvaras dienā un priecājos par vienu no Latvijas izcilākajiem koriem
“Kamēr…”. Un es priecājos jūs uzņemt šeit, Rīgas pilī, Latvijas Valsts prezidenta darba vietā. Jūs droši vien esat redzējuši senās
fotogrāfijās, kā izskatās Rīgas pils īsi pēc tam, kad Bermonts tika sakauts. Šodien grūti ir iedomāties, ka tieši šeit atradās frontes
līnija. Šī līnija tieši pie pils norāda, ka mēs atrodamies pašā Latvijas valsts centrā – pašā sirdī, tāpēc es tiešām priecājos jūs šeit
uzņemt.
Latvijas valsts tika nodibināta un izcīnīta, un šodien ir mūsu varoņu diena, kad mēs pieminam tos cilvēkus, kas atdeva savu dzīvību
par Latviju, kā arī visus Latvijas karavīrus. Pēc tam, kad šī cīņa vainagojās ar uzvaru, arī Latvijas valsts kļuva stabila, varēja
funkcionēt tālāk un, kas ir svarīgi tieši šajā kontekstā, latviešu kultūra ieguva valstisku raksturu. Pirmo reizi Latvijas vēsturē. Un
Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas deklarācija savukārt tika pieņemta vienā gadā ar kora “Kamēr…” dibināšanu. Tātad jūsu
koris ir atjaunotās Latvijas vienaudzis un aizvadītajās nu jau gandrīz trijās desmitgadēs ir pieredzējis gan savas valsts grūtības, gan
triumfa mirkļus, starptautiski pārstāvot demokrātiskas un brīvas Latvijas valsts kultūru.
Latvijas valsts un latviešu kultūra ir cieši saistītas. Kultūra un māksla, mūzika, kā mēs zinām, ir viena no cilvēka radošā potenciāla
izpausmēm un viena no cilvēka pamatvajadzībām. Cilvēka cienīga eksistence bez kultūras nav iedomājama.

Latvijā ir daudz talantīgu radošu cilvēku, un tā ir mūsu valsts un tautas bagātība. Mūsdienu Latvija ir, un tai arī turpmāk jābūt par
kultūrvalsti. Kultūra ir viens no galvenajiem mūsu dzīves kvalitātes rādītājiem. Kultūra un īpaši mūzikas dzīve ir viens no Latvijas
pievilcības avotiem, kas globalizētajā pasaulē spēj piesaistīt cilvēkus Latvijai. Te ir patīkami dzīvot arī tādēļ, ka mums ir šāda veida
kultūra un šo kultūru radāt arī jūs. Jūs esat ieguldījuši milzīgu darbu. Jūsu aizrautība un kalpošana kordziedāšanas mākslai,
sasniedzot tik augstu izpildījuma līmeni, daudzuprāt robežojas ar neiespējamo. Jūsu radošā enerģija stiprina Latvijas kultūrtelpu un
bagātina to ar kvalitatīvu, modernu pienesumu mūsu, latviešu, nacionālajai identitātei. Jūs, “Kamēr…” dalībnieki, esat vienīgais
koris pasaulē, kas jau trešo reizi ir ieguvis Eiropas kormūzikas prestižāko balvu Grand Prix. Jūsu spožie panākumi ļauj visai Latvijas
tautai un man - Latvijas Valsts prezidentam - ar jums patiesi lepoties.
Gribu izteikt vissirsnīgākos pateicības vārdus kora dibinātājam un ilggadējam vadītājam, diriģentam Mārim Sirmajam, kurš iecerēja
“Kamēr…”, uzstādīja korim augstus mērķus un arī aizveda līdz tiem, tostarp līdz kora pirmajai Eiropas Grand Prix balvai. Māris
Sirmais kopā ar jums ir īstenojis arī unikālus starptautiskus sadarbības projektus. Viens no tiem - Pasaules Saules dziesmas – par
mūzikas radīšanas procesu ir iemūžināts arī oriģinālā dokumentālā filmā “Pasaules skaņa”. Tas patiešām ir unikāli.
Pateicos arī kora nākamajam diriģentam Jānim Liepiņam par kora izpildījuma augstās kvalitātes latiņas noturēšanu un otro Eiropas
Grand Prix balvu, protams, arī par citiem būtiskiem panākumiem.
Aivis Greters ir kora “Kamēr…” pašreizējais diriģents un mākslinieciskais vadītājs. Nodrošināt pēctecību, pārņemt vadību – tas reti
kad ir viegli. Jaunākais novērtējums – trešo reizi gūtā Eiropas Grand Prix balva – to neviens koris līdz šim nav sasniedzis. Tādēļ man
šķiet, ka šāda veida balvas nozīmē, ka jūs esat ne tikai apveltīti ar muzikāliem, bet pat sportiskiem talantiem. Jo sportisti parasti
krāj savas medaļas, un jums tās nu ir vairākas.
Veiksme jānovēl arī jūsu kora dziedātājam un jaunajam kinorežisoram Emīlam Alpam, kura dokumentālā filma par kora
gatavošanos un ceļu uz trešo lielo Eiropas kordziedāšanas balvu nominēta “Lielajam Kristapam” kategorijā “Labākā debijas filma”.
Es pateicos katram kora dziedātājam, kora vokālajiem pedagogiem un jo īpaši – kora “Kamēr…” vadītājam Aivim Greteram par
sasniegto izcilību. “Kamēr…” tīrais, līdz virtuozitātei izkoptais skanējums ir ceļš pie augstākā un universālā, vienlaikus tā ir tieši
Latvijas balss, jo nāk no mūsu un mūsu priekšteču kopīgajām pieredzes un dvēseles dzīlēm.
Sveicu jūs ar prestižo balvu un vēlreiz paldies, ka tik spoži pārstāvat mūsu valsti pasaulē!
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