
Biedrība „Gaudeamus” 

Reģ. Nr. 40008014850 

2016. gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 

I. Vispārīgā daļa  

 1. Organizācijas darbības mērķis 

 Biedrības “Gaudeamus” misija ir attīstīt un popularizēt vīru koru kustību Latvijā, kā vienu no 

Tautas mākslas sastāvdaļām. Veicināt koru mūzikas pieejamību plašam sabiedrības lokam. 

Veikt sabiedrības, sevišķi jaunatnes, kulturālo un muzikālo izglītošanu, lai saglabātu un 

pilnveidotu koru dziedāšanas tradīciju un vīru koru potenciālu Latvijā. Nest Latvijas, latviešu 

mūzikas un kultūras vārdu pasaulē. 

Darbības mērķi: 

1. Kora dziedāšanas mākslas attīstīšana, kora mūzikas apgūšana un  popularizēšana sabiedrībā 

gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

2. Jaunatnes iesaistīšana kora dziedāšanā. 

3. Kora dziedāšanas tradīciju saglabāšana un attīstības veicināšana. 

4. Biedrības biedru vokālā izglītošana. 

5. Visa veida tautas mākslas veicināšana, popularizēšana un attīstība. 

6. Biedrības biedru intelektuālo spēju pilnveidošana un attīstība. 

7. Lietderīgas brīvā laika pavadīšanas organizēšana. 

8. Cita sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz sabiedrības kultūras un izglītības 

veicināšanu. 

 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma 

darbību 

  labdarība 

  cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība 

  pilsoniskās sabiedrības attīstība 

  veselības veicināšana 

  slimību profilakse 

  palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas 

situācijās 

 X izglītības atbalstīšana 

  zinātnes atbalstīšana 

  vides aizsardzība 

  trūcīgo un sociāli 

mazaizsargāto personu grupu 

sociālās labklājības celšana 

 X kultūras atbalstīšana 

  sporta atbalstīšana 

  cita (norādīt) 

________________________ 

 3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā 

labuma darbība 



   ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu 

   nepilnās ģimenes 

   cilvēki ar invaliditāti 

  X personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu 

  X 15–25 gadus veci jaunieši 

   personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 

   ilgstošie bezdarbnieki 

   bezpajumtnieki 

   cilvēktirdzniecības upuri 

   politiski represētās personas 

   personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu 

ģimenes 

   Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes 

   personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu 

atkarības problēmām un viņu ģimenes 

   ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti 

  X bērni 

   no vardarbības cietušās personas 

  X cita (norādīt) Visa sabiedriski aktīvā sabiedrības daļa 

                                                                                                                  

 4. Informācijas saņemšanai: 

  juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050 

  kontaktadrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050 

  tālruņa numurs: 22012335 

  faksa numurs:  

  e-pasta adrese: ozolins.an@inbox.lv 

  mājas lapa: www.gaudeamus.lv 

II. 2016. gada darbības pārskats 

  5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes 

kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 

papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

22.01.2016 LNB Ziedoņa zālē, koncerts Ķirurgu asociācijas pasākumā. 

13.02.2016 Rūjienas kultūras namā, koncerts "Veca mīlestība nerūs..."  

18.02.2016 Lielā Ģilde, svinīgs koncerts RTU rektora inaugurācijas pasākumā. 

09.04.2016 LU Lielā aula, Koru skate. 

07.05.2016 AS “Latvijas Gāze” tornī, Vagonu ielā 20, koncerts-uzvedums DVĒSEĻU 

IZLAUŠANĀS - balss improvizācijas ar Einfeldi, Vailu un Ešenvaldu. 

Savā jaunajā pavasara programmā vīru koris “Gaudeamus” Ivara Cinkusa vadībā vēra vaļā vēl nebijušu lappusi 



latviešu kora dziedāšanas tradīcijā. Laikmetīgā balss improvizācija ir mūzikas izteiksmes veids, kurš pasaulē jau 

pazīstams daudzus gadus, taču Latvijas mūzikas ainavā spēris tikai savus pirmos soļus, bet kora mūzikas laukā 

ienāk tikai tagad. 

Vairāku mēnešu garumā “Gaudeamus” dziedoņi vokālās improvizācijas prasmes ir attīstījuši lieliskās brīvās 

balss improvizācijas mākslinieces Danas Indānes vadībā. Šis veiksmīgais radošās sadarbības process dziedātājos 

ir atraisījis milzu uzdrīkstēšanos pārkāpt katram pār savām emocionālajām un vokālajām robežām, vienlaicīgi 

attīstot spēju saklausīt ikviena cita dziedātāja impulsīvās radošās izpausmes. 

Koncertuzvedums vēsta par dvēseļu mūžīgo laušanos ārpus krēslas zonas, kur vienā pusē ir Tumsas un 

vardarbības slavinājums, bet otrā Dievišķās gaismas apjausma. Muzikālo gaismas asi veido Maijas Einfeldes 

īpaši korim “Gaudeamus” rakstītais skaņdarbs “Un Dievs nožāvēs visas asaras…” , kā arī  Ērika Ēšenvalda 

Latvijā vēl neskanējušais opuss “Trees” (“Koki”). Programmas centru veido vācu ekspresionisma laikmeta teātra 

mūzikas dižgara Kurta Vaila (Kurt Weill) 1928. gadā rakstītais “Berlīnes rekviēms” ar Bertolta Brehta 

atkailinātas drūsmas pilno dzeju. 

21.05.2016 Esplanādē pie Raiņa pieminekļa dalība „35. mākslas dienu basketbola 

zibensturnīrā” 

04.06.2016 Cēsu Pils parka estrādē, Latvijas sieviešu un vīru koru salidojuma 

lielkoncerts. Cēsīs tikās 79 Latvijas sieviešu un 24 vīru kori, kopskaitā ap 2600 dziedātāju. 

21.06.2016 Kocēnu novada Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos notika vērienīga dejas 

izrāde “No zobena saule lēca”, kuru organizē Kocēnu novada dome. Režisora Uģa Brikmaņa deju izrādes 

stāstu Agra Daņiļeviča horeogrāfijā krāšņā un aizraujošā uzvedumā pauda aptuveni 500 dalībnieku - Vidzemes 

kori un deju ansambļi, bungu un dūdu grupa „Auļi”, etnomūziķi Zane Šmite, Ivars Cinkuss, Kristīne Ādmine, 

Liene Brence. 

30.06.2016 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā RTU vīru kora GAUDEAMUS kopīgs koncerts 

ar ChoralSounds Northwest kori no Sietlas pilsētas ASV. 

09.07.2016 Viesītes novada Lonē dalība otrajā mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu 

festivālā "Zobens un Lemess". Festivāla īpašie viesi vīru koris "Gaudeamus" un etno roka 

grupa ar Uģa Prauliņa Tautas mūzikas cikla "Pagānu Gadagrāmata" izpildījumu. 

23.07.2016 Dalība Jāzepa Vītola Mūzikas dienās Gaujienā. 

10.09.2016 Peldu ielā, Vecrīgā notika Folkkluba ALA Folkfestivāls 2016 PELDU IELAS 

RAŽAS SVĒTKI, kurā jau piekto reizi tika izrādīta Uģa Prauliņa PAGĀNU 

GADAGRĀMATA. To atskaņoja RTU vīru koris GAUDEAMUS, Ivars Cinkuss, etno roka 

grupa un solisti Asnate Rancāne un Samanta Tīna. 

14.10.2016 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, koncerts Pasaules Kultūras 

padomes (World Culture Council – WCC) balvu pasniegšanas ceremonijā un Rīgas Tehniskās 

universitātes (RTU) 154 gadu jubilejā. 

15.10.2016 Valkas pilsētas kultūras namā koru  koncerts ‘’Dziedi’’. 

Piedalījās: RTU vīru koris GAUDEAMUS, Rīgas jauktais koris CANTUS FORTIS un Valkas novada sieviešu 

koris ‘’Ziemeļstīga’’. 

19., 20.11.2016  Ķīpsalas hallē, dalība Dejas izrādē «No zobena saule lēca», 4 izrādes. 

26.11.2016  Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē, Maestro Edgara Račevska jubilejas 

autorkoncerts MŪSU DZIESMA. 

03.12.2016 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā, koncerts „Baroka pērļu slavinājums”. 

Piedalās vadošie Latvijas viendabīgie kori - sieviešu kori „Dzintars” un „Rasa”, RTU vīru koris „Gaudeamus”, 

baroka vijoles virtuoze Agnese Kanniņa-Liepiņa un Latvijas Nacionālās operas un baleta zvaigznes Ieva Parša 

un Evita Zālīte, ērģelnieka Jāņis Pelše. 

Diriģentu Ivara Cinkusa un Airas Birziņas vadībā kopā ar lieliskiem latviešu mūziķiem – izcilās latviešu baroka 

vijolnieces Agneses Kanniņas-Liepiņas orķestri AGNUS BAROQUE CONSORT – klausītāji izbaudīja 

mūžzaļās baroka laikmeta mūzikas pērles, kas sacerētas īpaši Kristus dzimšanas laikam. Ikviens no programmā 

iekļautajiem skaņdarbiem katru gadu Ziemassvētku laikā rod vietu klausītāju sirdīs dažādās vietās visā kristīgajā 

pasaulē. Koru un mūziķu priekšnesumā fragmenti no J.S.Baha Mesas si minorā, A.Vivaldi Gloria, 



M.A.Šarpantjē In Nativitatem D.N.J.C. Canticum,  G.F.Hendeļa oratorijas Mesija, kā arī karalisko G.F.Hendeļa 

Kronēšanas antēmu Zadok the Priest. 

18.12.2016 Rīgas Doma baznīcā, uzstāšanās 4. Adventa Dievkalpojumā. 

 6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa 

grupu un attiecīgajā jomā 

1.  Biedrības un kora „Gaudeamus” biedri ir apguvuši daudzpusīgu kora mūzikas 

repertuāru, tādējādi pilnveidojot un attīstot savu intelektuālo un māksliniecisko līmeni. 

2. Ir iestudētas un atskaņotas jaunas programmas Rīgas un Latvijas novadu klausītājiem, 

veicinot koru mūzikas pieejamību plašam sabiedrības lokam, kulturāli un muzikāli to 

izglītojot. Ar koncertiem pilsētās un pagastos veikta Latvijas novadu un lauku klausītāju 

kultūras dzīves kuplināšana un pilnveidošana. 

3. Ierakstot, izdodot un dāvinot kora ierakstus, dots ieguldījums kora mūzikas 

popularizēšanā un sabiedrības muzikālā un kulturālā izglītošanā. 

4. Koris ar savu darbību ir piesaistījis sabiedrības interesi par vīru koru mūziku, 

popularizējis un attīstījis vīru koru kustību Latvijā. 

5. Ar kora mūzikas albumu izplatīšanu skolās veikts jaunatnes izglītojošais darbs mūzikas 

jomā. 

6. Veikta jaunatnes izglītošana un piesaistīšana kora dziedāšanai. 

7. Labdarības koncerti Latvijas novados. 

 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

  dibinātāju/biedru skaits 75 

  iesaistīto personu skaits 10 

  sabiedriskā labuma guvēju skaits nav nosakāms, plaša sabiedrības daļa 

 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

 - kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma, 5000,00 EUR 

 - kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma, 5000,00 EUR, tai skaitā: 

- sabiedriskā labuma darbībai, 5000,00 EUR 

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 

kopsummas 0,00 lati 

 9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes 

iestādēm, komersantiem) 

 Biedrība savu projektu īstenošanai un finansējuma piesaistīšanai aktīvi piedalās Rīgas domes 

IKSD, Kultūrkapitāla fonda rīkotajos kultūras projektu un pasākumu finansēšanas konkursos, 

kur iesniegtie projekti arī ir guvuši atbalstu. Veiksmīga sadarbība notiek arī ar citu pilsētu vai 

pagastu pašvaldībām, kur koris dodas vai tiek aicināts koncertēt.  

 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

   /Andis Ozoliņš/                                 2017.gada 17.martā  


