
Es kādreiz dziedāju korī
«Juventus»

Latvijas Universitātes kora «Juventus» vēstures liecības  

LU Muzeja krājumā



Par izstādi

Šogad simto dibināšanas jubileju svin Latvijas Universitātes (turpmāk 
LU) jauktais koris “Juventus”. Godinot kori lielajā jubilejā, LU Muzejs
vēlējās atskatīties kora vēsturē un izveidot virtuālo izstādi,  kurā būtu 
redzamas kora vēstures liecības, kas glabājas LU Muzejā – fotogrāfijas, 

koncertu programmas, skaņu plate un citi. Izstādes nosaukums 
aizgūts no kora neoficiālās himnas «Es kādreiz dziedāju korī 

«Juventus»». 



«Latvijas

Universitātes

jauktais koris

«Juventus» dibināts  

1920. gada 18.  

oktobrī, kad Rīgas II  

vidusskolas (šobrīd  

Rīgas Valsts II  

ģimnāzija) zālē notiek  

pirmā balsu pārbaude  

un mēģinājums.

12. decembrī Rīgas II  

vidusskolas telpās 

norisinājās Latvijas  

Augstskolas 

Akadēmiskā studentu 

kora  atklāšanas

vakars.»

Fotogrāfijā: Latvijas

Universitātes koris, saistībā  

ar koncertu Amatu zālē 1923.  

gada 10. maijā.



«Kora dibinātājs un pirmais diriģents bija Artūrs 

Bobkovics (1885-1959). Kora darbībā iesaistās arī 

Bobkovica dzīvesbiedre Otīlija Liekneja-Bobkovica, 

kas strādā ar sieviešu balsīm. Pēc I pasaules kara 

strādāja Rīgas II vidusskolā par dziedāšanas 

skolotāju un šī iemesla dēļ arī jaunizveidotais koris 

tika pie telpām šajā skolā.»

Fotogrāfijā: Artūrs Bobkovics. 



Fotogrāfijā: Haralds Mednis. 

«Kā viens no kora diriģentiem ir bijis Latvijas 

kordiriģēšanas leģenda Haralds Mednis (19062000). 

Mednis ar toreizējo Latvijas Valsts Universitātes 

jaukto kori darbojās no 1950. gada līdz 1957. 

gadam. Tomēr Haraldam Mednim no sava amata 

bija jāatkāpjas, jo kopā ar Latvijas Valsts 

Universitātes vīru kori 1957. gada 29. jūnija 

koncertā Lubānas baznīcā izpildīja slaveno 

svētceļnieku kori “Ak, tēvija!” no Riharda Vāgnera 

operas “Tanheizers”, kas tika uzskatīta par pārāk 

buržuāzisku mūziku.»



Fotogrāfijā: Daumants Gailis. 

«Koris pa muzikālās slavas 

kāpnēm visvairāk kāpis kopā ar 

diriģentu Daumantu Gaili (1927-

1991). Daumants Gailis kora 

vadību pārņēma no Haralda 

Medņa 1957. gada 1. oktobrī un 

to vadīja līdz pat 1988. gadam. 

Gaiļa laikā koris ieguva arī savu 

pašreizējo nosaukumu (1969. 

gadā). Tāpat arī 1969. gadā koris 

pirmo reizi dodas 

koncertbraucienā ārpus PSRS uz 

Rostoku Vācijas Demokrātiskajā 

Republikā.»



Kora «Juventus» ikdiena vienmēr 

bijusi piepildīta – regulāri 

mēģinājumi, dažādi koncerti. Tāpat 

korī gadu gaitā ir saglabājušās 

dažādās tradīcijas – šašliku balle, 

jauno koristu iesvētības, 20. 

gadsimta 90. gados tiek sacerētā 

kora neoficiālā himna «Es kādreiz 

dziedāju korī «Juventus»» ar Imanta  

Ziedoņa vārdiem un Jura Kļaviņa

mūziku.

Fotogrāfijā: Tradicionālā «Juventus» 

šašliku balle, ko iedibinājis 

diriģents Daumants Gailis. 



Fotogrāfijā: 

Aktīvo koristu 

gaitas beigušie 

dziedātāji 

pulcējušies 

kārtējam 

vecbiedru kopas 

mēģinājumam  

pirms «Juventus» 

50 gadu jubilejas 

1970. gadā. 

Pirmajā rindā 

septītais no 

kreisās 

Daumants 

Gailis. 



Neizpaliek arī braucieni uz 

dažādām PSRS republikām. 

Piemēram, 1978. gada 

oktobrī koris dodas  

koncertizbraukumā uz 

Bulgāriju. Ceļojuma 

sākumā kopā ar ansambli 

“MODO”, Mirdzu Zīveri un 

Viktoru  Lapčenoku 

piedalās Rīgas 

sadraudzības dienās Rusē. 

Fotogrāfijā: Koris

«Juventus» koncertā Rusē, 

Rīgas sadraudzības dienās. 



Fotogrāfijā: 

Koris Rjahovas 

agrāri  

rūpnieciskajā 

kompleksā 

Bulgārijā, 

1978. gads. 



Fotogrāfijā: Latvijas Valsts  

Universitātes Tautas kora 

«Juventus» koncerts 

Greifsvaldes Universitātē 

Vācijas Demokrātiskajā  

Republikā, 1972. gads. 

Pirmajā rindā otrais no 

labās diriģents Daumants 

Gailis. 



Fotogrāfijā: 

Latvijas

Valsts 

Universitātes 

Tautas koris 

«Juventus» 

viesojās 

Erevānas 

Valsts  

Universitātē 

(Armēnija) ar 

draudzības 

koncertiem, 

1977./1978. 

mācību 

gadā. 



Fotogrāfijās: Tautas kora «Juventus» pirmā mazā plate, 1979. gads. 



Fotogrāfijās: 1) Karodziņš par godu kora «Juventus» 50 

gadu jubilejai, 1970. gads. 2) Latvijas PSR nopelniem 

bagātā kolektīva Latvijas Valsts Universitātes Tautas 

kora «Juventus» vimpelis. 

1. 

2. 



Fotogrāfijās: Ielūgums

Albertam Varslavānam 

uz Latvijas 

Universitātes jauktā 

kora «Juventus» 80 

gadu jubilejas  

koncertu, 2000. gada 

21. oktobris. 



Daumanta 

Gaiļa, bijušā 

«Juventus» 

diriģenta, 65 

gadu jubilejas 

piemiņas  

koncerta  

programma, 

1992. gada 9. 

februāris.



Latvijas Universitātes Muzeja 

LU Vēstures kolekcijā 

glabājas dažādi kora 

«Juventus» bukleti. Lielākā 

daļa no tiem ir veltīti kora 

apaļajām jubilejām un tajos 

atrodama informācija un 

fotogrāfijas ar tā brīža 

diriģentiem, koncertmeistaru, 

kā arī pašiem dalībniekiem.

Fotogrāfijās: Buklets par godu 

Latvijas Valsts Universitātes 

Tautas kora «Juventus» 50 

gadu jubilejai; attēlos 

diriģents Daumants Gaili, 

Juris Kļaviņš un Ausma 

Morica, koncertmeistare Ilze 

Matule un kora dalībnieki. 



Latvijas Universitātes Muzejā glabājas 

arī kora «Juventus» apbalvojumi no 

konkursiem. Koris vēl ieguvis godalgotas 

vietas, piemēram, koru konkursā 

«Harmonie-2005» Lindenholchauzenā 

Vācijā un koru konkursā Korkā Īrijā, kur 

ieguvis specbalvu par mūsdienu 

komponista skaņdarba labāko 

izpildījumu (par skaņdarbu Pētera Vaska 

skaņdarbu «Māte Saule») 2006. gadā.

Fotogrāfijā: apbalvojums Latvijas 

Universitātes jauktajam korim 

«Juventus» par dalību  

starptautiskajā koru konkursā 

«Habaneras y polifonia» Torrevjehā, 

Spānijā, 2016. gads. 



Fotogrāfijā: apbalvojums Latvijas Universitātes 

jauktajam korim «Juventus» par uzvaru 

starptautiskajā koru konkursā «MUNDUS 

CANTAT» Sopotā, Polijā 2018. gadā. 



Fotogrāfijā: Latvijas Universitātes kora 

«Juventus» balva par piedalīšanos 

starptautiskajā universitāšu koru 

konkursā «Juventus 2013». Balva iegūta 

par vērtīgāko kultūras programmu 

konkursā; to pasniedz Kauņas mērs 

Andrius Kupčinskas. 



Izstādes autore: Paula Tomsone, LU Muzeja krājuma glabātāja

Būsim pateicīgi par papildus informāciju un  precizējumiem! Sazināties 

par precizējumiem izstādē  iespējams, rakstot uz e-pastu muzejs@lu.lv

Vizuālais materiāls: LU Muzeja Vēstures kolekcija, LU  fotoarhīvs. 

Informācija  par  kora  dibināšanu  un  diriģentiem no Daiņa Bērziņa un  

Induļa  Krauzes grāmatas «JUVENTUS 90».
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