
STUDENŠU PREZIDIJU KONVENTA KORIM

90



S!P!K! koris ir dibināts 1927.gada 28.oktobrī Rīgā pie Latvijas
Universitātes kā pirmais akadēmiskais sieviešu koris Latvijā



Kori vadīt uzticēja Nacionālās operas kormeistaram, 
Dziesmusvētku virsdiriģentam un P!K!V!K! diriģentam 

Teodoram Kalniņam



Repertuāra trūkuma dēļ T.Kalniņš uzrunāja latviešu 
komponistus radīt tieši latviešu sieviešu korim domātas dziesmas 

un apdares, veicinot sieviešu koru kustības attīstību Latvijā



Dalība S!P!K! korī bija obligāta visām studenšu korporācijām. 
Dziedātāju skaits vienmēr bija ap 70-80, bet koncertos piedalījās 

~55 dziedātājas, kuras viscītīgāk apmeklējušas mēģinājumus



T.Kalniņa
vadībā koris 
izauga par 
augstas 
kvalitātes 
māksliniecisku 
vienību, kas 
pastāvīgi 
koncertēja Rīgā 
un citās 
Latvijas 
pilsētās, 
vairākkārt arī 
Igaunijā, 
Lietuvā un 
Vācijā



S!P!K! koris papildināja 
arī operas kori, kur varēja 

dziedāt tikai izcilākās 
S!P!K! kora dziedātājas



Pēdējais pilnais darba cēliens korim bija 1939.gads, pēc tā S!P!K! 
kora darbība tika pārtraukta un netika atjaunota līdz pat valsts 

neatkarības atjaunošanai



Pirmais S!P!K! kora atjaunošanas mēģinājums notika 
1992.gada rudenī Latvijas Mūzikas akadēmijas 

toreizējā studenta (tagadējā rektora)  Guntara Prāņa vadībā. 
Šī darbība ilga vien 2 gadus, jo jaunais diriģents 

devās mācīties uz Šveici



S!P!K! kora darbība tika atjaunota 2001.gadā, diriģentes 
pienākumus uzņemoties  fil! Vizmai Maksiņai, s!k! Spīdola 

t/l glob! kantu maģistrei. 2002.-2004.g. kora diriģēšanu pārņēma
V.Maksiņas audzēkne Anda Rimeika



2005.-2010.gadā kora diriģentes pienākumus veica Dace Reinika, 
kuras vadībā S!P!K! koris ir sniedzis koncertus gan Latvijā, 

gan arī viesojies ASV un Kanādā



Pēc kora
atjaunošanas
tika paplašināts
kora repertuārs,
iekļaujot 
ārzemju autoru
skaņdarbus,
populāro,
klasisko, tautas, 
sacerēto un citu
mūziku



2010.gadā kora turpmākā nākotne atkal atradās krustcelēs.
Īsu brīdi kori vadīja diriģente Dzintra Krastiņa, bet kopš 2011.gada

vidus S!P!K! kora diriģente ir Dace Bite, s!k! Līga



Kora 
māksliniecisko 

darbību 
diriģentei Dacei 
Bitei sākotnēji 

palīdzēja 
nodrošināt 

Laura Iesava,
bet ar 

2016.gadu kā 
otrā diriģente 

aktīvi 
līdzdarbojas 

Lāsma 
Pommere



Jau 2011.gada vasarā ar atjaunotu sastāvu S!P!K! koris piedalījās 
Rīgas 810.dibināšanas gadadienai veltītajā lielkoncertā “Meistars. 

Dziesma. Leģenda” un turpmākajos gados atsākās aktīva 
koncertēšana un dalība koru kustības pasākumos



Jaunā diriģente par kora mērķi ir izvirzījusi piedalīšanos
Latviešu Dziesmu svētku tradīciju turpināšanā, kā arī S!P!K! 

vārda atpazīstamības veicināšanu gan korporantu vidū, gan arī
plašākā sabiedrībā



2013.gadā Daces Bites vadībā S!P!K! koris pirmo reizi pēc kora 
atjaunošanas neatkarīgajā Latvijas Republikā piedalījās XXV 

Vispārējos latviešu Dziesmusvētkos



S!P!K! koris Dziesmu svētku gājienā 2013.gadā



Smaidīgie alti 
Dziesmu svētkos 

Mežaparka estrādē 
2013.gada vasarā



Priecīgie soprāni Dziesmu 
svētkos Mežaparka estrādē 

2013.gada vasarā



S!P!K! koris 2013.gada Dziesmu svētkos piedalījās ļoti kuplā 
sastāvā, un daudzas dziedātājas pirmo reizi piedzīvoja dalību 

Dziesmu svētkos tieši S!P!K kora rindās



Turpmākajos 
gados S!P!K koris
piedalījās dažādos 

nozīmīgos koru 
kultūras 

pasākumos



S!P!K! koris Emiļa Melngaiļa 140 gadu jubilejai veltītajos
mūzikas svētkos Limbažu novadā 2014.gada vasarā



S!P!K! koris 
Pasaules koru 

olimpiādes 
lielkoncertā Rīgā
2014.gada vasarā



S!P!K! koris Baltijas valstu dziesmu un deju svētkos
„Gaudeamus” Daugavpilī 2015.gada vasarā



S!P!K! koris sieviešu un vīru koru salidojumā Cēsīs
2016.gada vasarā



S!P!K! koris Kurzemes Dziesmusvētkos Kuldīgā
2016.gada vasarā



S!P!K! koris Daumantam Gailim veltītajā Dziesmu dienā 
Rāmuļos 2017.gada vasarā



S!P!K! koris svinot 85 gadu jubileju 2012.gada rudenī



S!P!K! koris regulāri sveic studenšu korporācijas jubilejas 
reizēs Svētku Aktos un dievkalpojumos



Jau trešo gadu S!P!K! koris kopā ar P!K!V!K! Brāļu kapos ar 
dziesmu sveic valsti dibināšanas gadadienā



2012.gadā S!P!K! koris ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas 
statusu labdarības un kultūras veicināšanas jomā,

tāpēc regulāri uzstājas dievnamos
un ar priekšnesumiem

iepriecina seniorus



2013.gada rudenī piedaloties S!P!K! un LU Fondu organizētajā 
Latvijas 95 gadu jubilejai veltītajā labdarības koncertā

«Ērģeles lai mūžam skan!»



Pēc dalības pirmajā starptautiskajā konkursā Daugavpils 
garīgās mūzikas festivāls “SUDRABA ZVANI” 2015.gada 

ziemā



Dažādu projektu ietvaros sadarbojamies un draudzējamies
arī ar citiem kolektīviem



2015.gadā veidota sadarbība ar NBS bigbendu un P!K!V!K!, 
sniedzot izcilā amerikāņu džeza komponista Djūka Ellingtona

mūzikas koncertus Rīgā un Liepājā



Svinam savus 
sasniegumus!

2017.gada Rīgas 
sieviešu koru 
skatē esam 

saņēmušas līdz 
šim augstāko 
novērtējumu!



Kopā ne tikai dziedam, bet arī atpūšamies!



Šobrīd S!P!K! korim ir stabils ~30 dziedātāju sastāvs,
kuras pārstāv 10 studenšu korporācijas



Mūzika ienes cilvēka 
dvēselē plašumu,

garā – spēku,

sirdī – maigumu un 
siltumu,

prātā – gaismu un 
brīvību.

/Beinsa Duno/


