
Latviešu vokālā māksla – saraksts ar latviešu operdziedātājām sievietēm 

 

     Latvieši pasaulē zināmi kā vieni no vadošajiem operdziedātājiem, sniedzot izcilu vokālo kvalitāti, darba 

spējas un harismu. Mūs novērtē pasaules labākie mūzikas kritiķi! Līdz ar mūsu „Baltā nama” ienākšanu  

1863. gadā mūsu vokālā skola tiek izkopta līdz izcilībai. Šajā ilgajā periodā radušies brīnišķīgi un 

profesionāli operdziedātāji, kurus ir vērts pieminēt arī šodien! Neskatoties uz to, ka opernams izgājis  

cauri dažādiem laika posmiem, dažādām varām mēs vienmēr esam bijuši patrioti un iestājušies par 

Latviju, savu nacionalitāti, kultūru radot jaunas latviešu operas māksliniekus.  

    Šajā sarakstā minēšu manuprāt izcilākās no visu laiku latviešu operdziedātājām. 

 

Soprāni 

 

Ada Bēnefelde (1887. – 1967.) – Studējusi Vācijā un beidzot studijas atgriezusies Rīgā, kur sākusi 

strādāt Rīgas pilsētas teātrī (tagadējā Latvijas Nacionālā Opera). Uzskatāma par pirmo latviešu 

koloratūrsoprānu, kaut gan pēc balss tipa vairāk atbilda liriskajam soprānam.  

 

Milda Brehmane – Štengele ( 1893. -1981.) – Iesākumā teātrī darbojas kā statiste un koriste, bet vēlāk 

tomēr depitē kā soliste Šarla Guno operā „Fausts” Zībeļa lomā. Turpmāk viņu dēvē par dramatisko 

soprānu. Pieminēšanas vērts ir tas, ka Milda Brehmane – Štengele nekur nebija mācijusies vokālo 

dziedāšanu, tāpēc arī viņas balss dotības nebija izcilas, bet pietiekošas, lai darbotos kā soliste teātrī.   

 

Alīda Vāne (1899. – 1969.) – Šī māksliniece bija pilnīgs pretpols Brehmanei – Štengelei. Viņa bija ļoti 

tehniska un vokāli spēcīga, jo studēja Milānā pie pedagoga Mario Vitorio Vanco un ļoti daudz uzstājusies 

ārzemēs ( ASV, Argentīna, Urugvaja, Čīle, Holande u.c.) . Par Latvijas Nacionālās operas solisti kļuva 1937. 

Viņas vājā puse esot bijusi aktiermeistarība.  

 

Elfrīda Pakule (1912. -1992.) – Septiņus gadus privāti mācijusies pie Paula Saksa, kur visus šos septiņus 

gadus viņš viņai devis dziedāt tikai vokalīzes ( tehniska melodija bez vārdiem). Koloratūrsoprāns , kura 

otro pasaules karu aizvadija dzīvojot Maskavā un 1944. Gadā atgriežas Rīgā, kur sāk strādāt Latvijas PSR 

Valsts akadēmiskajā operas un baleta teātrī. Viņa spoži debitē Nakts karalienes lomā operā „Burvju 

flauta” un Violetas lomā operā „Traviata”. 



Žermena Heine – Vāgnere (1923. – 2017.) – Dzimusi dziedātāju ģimenē, studējusi pie Hertas Lūses un 

Marijas Bolotovas. Zināmi fakti liecina, ka viņa akadēmiju beigusi uz trīs ballēm, bet tas viņai neliedz būt 

operas solistei un pat primadonai. Lieliska aktrise un dziedātāja, taču ne ideāla, jo mūsdienu orķestrim 

būtu grūti viņu noslāpēt. Visizcilāk izdevušās Verdī operas, bet dziedājusi arī Vāgneru, Čaikovski un arī 

Alfrēda Kalniņa „Baņuta”.  

 

 

Regīna Māliņa – Frīnberga (1928. -   ) -  Beigusi Daugavpils mūzikas vidusskolu un kopš 1953. Gada 

bijusi Latvijas akadēmiskās operas un baleta soliste, kā arī Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore. 

Ieguvusi LNO gada balvu par mūža ieguldījumu. Mūzikas vēsturnieki raksta, ka ja Vāgnere uz skatuves 

esot bijusi karaliene, tad Māliņai vairāk piestāvējuši vienkāršu cilvēku tēli. Viņas izcilību īpaši varēja 

pamanīt 60. Gados. Viņas diapazons bijis izcili izlīdzināts.  

 

Veronika Pilāne (1929. – 2006.) – Koloratūrsoprāns, kura no 1958. Gada darbojās Latvijas Nacionālajā 

operā. Spožākās lomas viņai esot bijušas Verdī operās „Rigoleto”, „Traviata’ Violeta, Guno 

„Fausts”Margarēta un Pučīnī „Bohēma”Mizete. Uz viņu esot liktas lielas cerības, taču zaudējusi cīņā ar 

alkaholu.  

 

Solveiga Raja (1944. -  ) – Mācijusies gan Latvijas Valsts konservatorijā, gan Ļeņingradas konservatorijā 

pie pasniedzējiem Irēnas Donavas, Antoņinas Grigorjevas un Valentīnas Lazko. Strādājusi Joškarolas 

pilsētas muzikālajā teātrī, Kazaņas operas un baleta teātrī un Tallinas operas teātrī. 1976. Gadā atgriežas 

Rīgā un vairāk kā 20 gadus priecē  ar sievišķīgu, daudzkrāsainu liriski – dramatiska soprāna tembru. Viņai 

piemita ļoti laba vokālā tehnika, balss spēks un  dramatisms. Visspilgtāk balss tembrs atklājās Verdī, 

„Leonkavallo”, Pučīnī operās. Dziedājusi arī Spīdolu Jāņa Mediņa operā „Uguns un nakts”. 

 

Inese Galante (1954. -   ) – Paralēli mācībām J. Mediņa mūzikas skolā dziedātāja studē arī Medicīnas 

skolas Farmācijas nodaļā. Vēlāk pabeidz Latvijas Mūzikas akadēmiju pie profesores Ludmilas Braunas. 

Astoņus gadus nostrādājusi Manheimas un Diseldorfas operās. Dziedājusi arī Stoholmas Karaliskajā 

operā, Igaunijas Nacionālājā operā, Helsinku operā. Viņas balss pazīstama ar izcilu, maigi lirisku tembru. 

Viņas izsmalcinātais piano ir katra koncertmeistara pārbaudījums. Viņa dziedājusi visas slavenākās liriskā 

soprāna lomas. ( Verdi „Traviata”, Rimskis-Korsakovs „Sniegbaltīte”, Guno „Fausts”, Rosini „Seviljas 

bārddzinis”, Pučīnī „Bohēma”, „Madama Butterfly” un vel daudz citu lomu.  

 



Inga Kalna ( 1972. -  ) – Absolvējusi Latvijas Mūzikas Akadēmijas muzikaloģijas nodaļu un vēlāk arī 

vokālo klasi pie Ludmilas Braunas. 1995. Gadā debitē LNO Paminas lomā  Mocarta operā „Burvju flauta”. 

Papildinājusi savu vokālo skolu Londonas Karaliskajā Mūzikas akadēmijā un pārcēlās uz dzīvi Hamburgā. 

Dziedājusi Amsterdamas, Antverpenes, Hamburgas, Tulūzas, Maskavas operās. 2006. Gadā debitējusi 

prestižajā Zalcburgas festivālā ar pirmās dāmas lomu Mocarta operā „Burvju flauta”. Pieckārtēja Latvijas 

Lielās mūzikas balvas laureāte. Zināma kā ļoti laba Baroka muzikas interprete.  

 

Sonora Vaice  (1969. -    )  -  Vairāku starptautisko konkursu laureāte , absolvējusi Latvijas Mūzikas 

Akadēmiju, Ludmilas Braunas klasi. Mācijusies arī pie Katjas Andželoni, Margaritas Gruzdevas, Paolo Di 

Napoli un citiem pedagogiem. Viņas repertuārā ir Cerlīna un donna Anna Mocarta operā „Dons Žuans”, 

nakts karaliene Mocarta operā „Burvju flauta”, Violeta Verdī operā „Traviata”, Alčīna Hendeļa operā 

Alčīna” un vel daudz citas spilgtas lomas. Ļoti harizmātiska un vitāla dziedātāja. Izcila aktrise.  

 

 

Marina Rebeka (1980. -   ) – Pēc J. Mediņa mūzikas skolas beigšanas dodas studēt uz Itāliju, kur studē 

Romā un Parmā. Aktīvi koncertē gan operu iestudējumos, gan uzstājas ar solo koncertiem visā Eiropā un 

pasaulē. Kad 2009. Gadā viņa debitē prestižajā Zalcburgas festivālā viņu savā paspārnē paņem 

pasaulslavenais diriģents Rikardo Mutti, līdz ar to viņa ir biežs viesis visos slavenākajos pasules 

operteātros un koncertzālēs ( Metrapoliten opera, Bavārijas valsts opera, Londonas „Coven Garden”, 

u.c.) Viņas repertuārā ir gan Baroka, gan bel canto operas komponistu darbi. Izcils soprāns. 

 

Maija Kovaļevska (1979. -  ) – Beigusi Latvijas Mūzikas akadēmijas vokālo klasi pie profesores Anitas 

Garančas un kopš 2003. Gada papildinājusi savas zināšanas pie pasaulslavenās dziedātājas , operdīvas 

Mirellas Freni. 2004. Gadā ieguvusi Lielo Mūzikas balvu. LNO operā dziedājusi vairākas soprāna lomas un 

uzstājusies Siguldas opermūzikas svētkos. 2006. Gadā uzvarējusi pasaules opersolistu konkursā Operalia 

un tajā pašā gadā debitē Ņujorkas Metrapoliten operā Mimī lomā operā „Bohēma”. Līdz ar to bijusi 

pirmā latviešu operdziedātāja, kas uzstājusies Metrapoliten operā pēc otrā pasaules kara. Uzstājusies arī 

La Scala operteātrī, Vīnes Valsts operā, Teatro Degollado Meksikā, Tokijas operā un arī Sidnejas operā. 

Ļoti dzidrs un spilgts liriskais soprāns ar ļoti metālisku un dzidru tembru. 

 

 

 

 



Mecosoprāni 

 

Malvīne Grīnberga – Vīgnere ( 1873.- 1943.) – Latviešu operdzeidātāja un pedagoģe, izcila latviešu 

tautas dziesmu interprete un J. Vītola, A.Kalniņa un E. Dārziņa solodziesmu pirmatskaņotāja. 

Dziedāšanas mākslu mācījusies Rīgā, Maskavā,Pēterburgā un Berlīnē. Dziedājusi ne tikai Rīgas operā, bet 

arī Liepājas operā. Septiņos mēnešos nodzied 40 koncertus 25 pilsētās. 1912. Gadā dziedāja Filipjevnas 

lomu operā „Jevgēņijs Oņēgins”. Operas soliste no 1913. Gada. 

 

Herta Lūse ( 1892. – 1980.) – Rīgas Iterimteātra kora māksliniece un Latvijas Nacionālās operas 

soliste.Mācijusies Vitebskas konservatorijā un 1922. Gadā atgriežoties Latvijā sāk dziedāt operas korī. 

Lūses solo uznāciens sākas,tad, kad esot bijis jāaizvieto saslimusī  Erna Reitere. Dziedājusi kopā pat ar 

slaveno Krievu basu Fjodoru Šaļāpinu. Viņas talants īpaši izpaudies kamermūzikā.  

 

Amanda Rebāne – Liberte (1893. – 1981.) – Beigusi Borovska mūzikas skolu Pēterpilī un jau 19 gados 

bijusi soliste Maskavas un Pēterpils operās. No 1925. Gada Nacionālās Rīgas operas soliste. Ļoti 

enerģiska un aktīva. Viņas vokālā kariera aizsākās ļoti strauji. Izcilākās lomas – Amnerisa, Karmena, 

Dalila, pedalījusies izrādē „Verters”un „Sadko”.  Kopā ar vīru pēc kara emigrējusi uz Austriju un vēlāk 

dzīvojusi Ņujorkā.  

 

 

Anna Ludiņa ( 1906. – 1998. ) – Beigusi Latvijas Valsts konservatoriju pie Paula Saksa un F. Korrado. No 

1930. Gada soliste ceļojošā operā, vēlāk aktrise un dziedātāja  Krievu Drāmas teātrī un pēc tam Latvijas 

Nacionālās operas soliste. Dziedātāja ar ļoti sulīgu tembru, spilgtām aktieriskām dotībām, plašu 

repertuāru. Viņas kontā 70 lomas. Dziedājusi arī Maskavā, Ļeņingradā, Polijā un Somijā. Viņa bija 

„Muzikālais dārzs Latvijā”aizsācēja. Dārzs atrodas Līgatnē un tajā stādjuši izcili mūsu valsts mākslinieki, 

mūziķi un aktieri. Šāds dārzs ir vienīgais Latvijā.  

 

Austra Tauriņa (1927. – 2014.) – Absolvējusi Latvijas Valsts konservatoriju un kopš 1960. Gada ir 

operas soliste. Dziedātāja raksturota kā nopietna, strādīga ar lielu gribasspēku, izturību un darba spējām. 

Viņas balsij bija raksturīgs plašs diapazons ar bagātīgu augšējo reģistru. Viņas repertuārā bija tādas 

lomas kā – Amnerisa, Eboli, Ulrika, Azučena, Leili Marģera Zariņa operā „Nabagu opera”,  Grāfiene, 

Spīdola Jāņa Mediņa operā „Uguns un nakts”, un vēl daudz citu lomu.  Viņa nāk no tā saucamās Zābera, 

Zariņa un Antīpova paaudzes.  



Laima Silāre – Andersone (1929. - ) Beigusi Edmunda Miķelsona dziedāšanas klasi Latvijas Valsts 

konservatorijā un savas solo gaitas Latvijas Nacionālajā operā uzsākusi 1960. Gadā. Dziedātāja 

viennozīmīgi ir dēvējama par vienu no daudzpusīgākajām un skanīgākajām dziedātājām, kura nav 

aprobežojusies ar klasisko mūziku vien, bet ir iemūžinājusi savu balsi Latvijas radio studijā arī ar ne vienu 

vien vieglās mūzikas žanra dziesmu. Par Latvijas Nacionālās Operas solisti kļuva vienlaikus ar Jāni Zāberu 

un Guriju Antīpovu. Īstu popularitāti estrādes mūzikas žanrā ieguva 60. Gados. Ieguvusi Lielo Muzikas 

balvu par mūža ieguldījumu 2012. Gadā.  

 

Maija Krīgena (1939. -  ) – Beigusi Latvijas Valsts konservatoriju un no 1971. Gada Latvijas Nacionālās 

operas soliste kā arī Latvijas Filharmonijas soliste. Precējusies ar komponistu Pēteri Plakidi. Nozīmīgākās 

lomas – Jūle Paula Dambja operā „Spārni”, Olga operā „Jevgēņijs Oņegins”, Maija operā „Baņuta”, 

Niklāvs operā ”Hofmaņa stāsti”.   Ievērojama kamerdziedone, kura atskaņojusi latviešu komponistu 

Pētera Plakida, Ģederta Ramana, Imanta Zemzara, Romualda Kalsona jaundarbus.  

 

Andžela Goba ( 1971. -  ) – Absolvējusi Anitas Garančas vokālo klasi Latvijas Mūzikas Akadēmijā. 

Latvijas Nacionālās operas soliste kopš 1998. Gada. Viņas plašā, krāsu niansēm bagātā balss, artistiskais 

spēks vislabāk izpaudies dramatiskajās un traģiskajās lomās tādās kā – Tatjana operā „Jevgēņijs 

Oņēgins”, Jenūfa operā „Jenūfa”, Maruta Skultes operā „Vilkaču mantiniece”, Azučena operā 

„Trubadūrs” u.c. 1999. Gadā kļūst par Lielās mūzikas balvas laureāti.   

 

Elīna Garanča (1976. -  ) – Sākusi studēt Latvijas Mūzikas Akadēmijā un vēlāk aizbraukusi turpināt iegūt 

zināšanas uz Vīni un ASV. 1999. Gadā uzvarot konkursā Somijā sākas viņas karijera Eiropā. Pasaules 

uzmanību iegūst debitējot Zalcburgas festivālā 2003. Gadā ar Annio lomu operā „Titus žēlsirdība”. Pēc šīs 

debijas sekoja daudzi piedāvājumi no Vīnes valsts operas. 2008. Gadā debitē Metrapoliten operā Rosini 

„Seviljas bārddzinī”. Viņas balss ir tehniski izcila un koloratūrām bagāta.Viņa atlētiski tiek galā ar 

koloratūrām tanī pat laikā jūtoties konfortabli un ērti. Viņas repertuārā ir tādas lomas kā – Karmena 

operā „Karmena’, Dalila operā „Samsons un Dalila”, Kerubino operā „Figaro kāzas”, Oktavians operā 

Ŗožu kavalieris”, Dorobella operā „Tā dara visi”, un vēl un vēl. Kritiķi viņas Karmenu nosaukuši par 

pusgadsimta labāko lomu. Saņēmusi Fonoakadēmijas Echo Klassik balvu un arī pasaulē lielākās mūzikas 

industrijas izstādes MIDEM klasiskās mūzikas gada balvu kā pasaules labākā dziedātāja starp sievietēm.  

 

 

Apkopoja -  Ieva Dreimane                                                                                                          15.04.2020. 

                                                                                    



 

 

  

  

 


