
JĀNIS DŪMIŅŠ 

Dzimis 1922. gada 30. martā Rīgā, miris 2011. gada 15. oktobrī Baldonē.  

Tēvs – baldonietis Jānis Dūmiņš (1889 – 1976) – Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcas sanitārs, māte – 

skultiete Monika Dūmiņa, dz. Jirgena (1899 – 1951).  

1936 – absolvējis Kr. Barona 2. pamatskolu Rīgā. 

1941 – absolvējis Rīgas Raiņa vidusskolu, paralēli vidusskolai mācījies Ernesta Vīgnera 

Fonoloģijas institūtā un privāti jau no deviņu gadu vecuma apguvis vijoļspēli.  

1936–1944 – izmēģinājis spēkus kā diriģents, arī 1938. gadā sagatavojot Baldones amatieru jaukto 

kori Vispārējiem Dziesmusvētkiem.  

1940 – iestājies Rīgas Tautas konservatorijā, kur doc. Jāņa Kalēja vadībā apguvis vijoļspēli. 

1940–1945 – mūzikas skolotājs – dubultkvarteta vadītājs un kora diriģents Rīgas Raiņa vidusskolā.  

1942–1949 – studējis Latvijas konservatorijā (sākumā vijoles, pēc tam kordiriģentu klasē). 

1948–2000 vairāku Latvijas novadu - Ogres, Tukuma, Ludzas un Talsu - koru virsdiriģents, 

gatavojoties Vispārējiem latviešu Dziesmusvētkiem.  

1948 – kormeistars; no 1953. līdz 1960. gadam – Valsts akadēmiskā kora “Latvija” 

mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents. 

1951–1954 – aspirants N. Rimska – Korsakova Ļeņingradas Valsts konservatorijas kora mākslas 

prof. Georgija Dmitrevska speciālajā klasē.  

1950–1994 – Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors.  

1995–2000 – Rīgas pedagoģijas un vadības augstskolas profesors. 

1955–1998 – Vispārējo latviešu Dziesmusvētku virsdiriģents. 

No 1957. līdz 1970. gadu beigām kā koru diriģents iesaistījies dažādos Gruzijas Kultūras ministrijas 

organizētajos pasākumos, bijis Tbilisi konservatorijas docētājs.  

1962. gadā nodibinājis jaunatnes kamerkori “Rīga”, kam 1966. pievienoja Rīgas Medicīnas institūta 

jaukto kori. 1968. gadā korim “Rīga” piešķīra Tautas kora nosaukumu - īpašas kvalitātes 

apliecinājumu pašdarbības kolektīvam padomju gados. Kora “Rīga” mākslinieciskais vadītājs un 

galvenais diriģents līdz 1986. gadam.  

Apbalvojumi un pagodinājumi 

1958 – Gruzijas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums 

1958 – Valsts prēmijas laureāts 

1977 – Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieks 

1996 – Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks 

1997 – Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis  

2007 – Rīgas Stradiņa universitātes Goda doktors (Doctor Honoris Causa) 

2001 – 2008 – vairāku Dziesmusvētku Goda virsdiriģents 


