
Biedrība „Gaudeamus” 

(organizācijas nosaukums) 

40008014850 

(organizācijas reģistrācijas numurs) 

2010. 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. 2010. 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) 

6.03. RTU vīru kora „GAUDEAMUS” 50. jubilejas koncerts Latvijas universitātes Lielajā 

aulā. 

RTU vīru koris Gaudeamus  savu nozīmīgo jubileju ar divdaļīgu koncertu atzīmēja LU aulā. 

Pirmajā daļā kora mākslinieciskā vadītāja Ivara Cinkusa vadībā skanēja divi vokāli simfoniski 

skaņdarbi – Johanesa BrāmsaRapsodija altam un vīru korim ar neaizmirstamo solisti Ievu Paršu, kā arī 
Jāņa Lūsēna Magnificat ar pārsteidzošo soprānu Gintu Siliņu. Kopā ar Gaudeamus muzicēja Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas simfoniskais orķestris .  

Koncerta otrajā daļā kora Goda diriģenta Edgara Račevska vadībā tika atskaņots pērnā gada 



simtgadnieka Jāņa Dreimaņa dzīvelīgais cikls Nīcas kāzas. Kā jautrs pārsteigums sev un klausītājiem, 

koncerta noslēgumā notika kora talantu parāde, kurā piedalījās arī kora draugi – Nacionālā teātra 

aktieri, komponisti Uģis Prauliņš, Niks Gothams un Juris Kulakovs 

22.03. Koncerts kopā ar Vašingtonas universitātes kori (ASV) Anglikāņu baznīcā. 

Aprīlis - Dalība Rīgas koru mēneša noslēguma koncertā koncertzālē „AveSol” 

8.05. Rīgas vīru koru koncerts „Mīlestībā viļņo krūts” KC Ziemeļblāzma. 

22.05. Koncerts Piņķu Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 

Piņķu Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā ar pilnu solokoncertu uzstājās RTU vīru koris 

„Gaudeamus” sava diriģenta Ivara Cinkusa vadībā. Koncerts bija daļa no koncertu cikla „ Mūzika 

Piņķu baznīcā”. „Gaudeamus” atskaņoja vairākus mūsdienu latviešu garīgos opusus, ko pēdējos gados 

korim pirmatskaņot ir uzticējuši komponisti Rihards Dubra, Andrejs Selickis un Edgars Račevskis. 
Īpaši izceļams ir A. Selicka skaņdarbs Nunc Dimitis, kas savu pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos 

tieši Piņķos. Koncerta otrajā pusē koris pievērsās  krievu Pareizticīgo mūzikai atskaņojot gan 

fragmentus no monumentālajām Sergeja Rahmaņinova Vesperēm, gan arī Dmitrija Bortņanska un 
Alekseja Ļvova himnas. Koncerta noslēgumā izskanēja arī vairākas latviešu klasikas pērles, starp 

kurām bija arī šī gada jubilāra Emīla Dārziņa brīnišķīgie sacerējumi vīru korim. 

5.06. Dalība Kurzemes Dziesmu svētkos Dobelē. 

18.-28.06. Dalība Vīnes vīru dziedāšanas biedrības koru festivālā Austrijā. 

18.09. Labdarības uzstāšanās Nedzirdīgo savienības pasākumā Dzintaru koncertzālē. 

16.10. Koncerts Valmieras Kultūras centrā. 

23.10. Koncerts Baltijas un Ziemeļvalstu diriģentu forumā RTU. 

18., 19., 20.11. Dalība Dejas izrādē „No zobena saule lēca” Ķīpsalas izstāžu centrā. 

21.12. Adventa koncerts „Dāvanas Nākšanai un Laikam” Anglikāņu baznīcā. 

Adventa koncertā skanēja Uģa Prauliņa oriģināldziesmas un apdares, kas apcer Nākšanas – Adventa, 

ziemas un dvēseļu mijiedarbības īpašās krāsas caur Ojāra Vācieša, Leona Brieža, Valdas Moras, 

Kaspara Dimitera, Aigara Graubas un Tomas Kempiona (Campion) dzejas prizmu. Divdesmit gadu 
laikā tapušo dziesmu pārlikumus vīru korim koncertā pirmatskaņoja RTU vīru koris „Gaudeamus”, 

solistes Zane Šmite un Lorija Vuda, ģitāras virtuoze Ilze Grunte, tāpat arī dziedāja un pavadījumus pie 

taustiņinstrumentiem atskaņoja diriģents Ivars Cinkuss un autors Uģis Prauliņš. 

 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. 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. Koris piedalījies labdarības koncertā sabiedrības grupai ar īpašām vajadzībām.  

 



 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 1030,00 lati 

 - kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 1030,00 lati, tai skaitā: 

- sabiedriskā labuma darbībai 1030,00 lati 

- 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 

Kultūras pārvaldes, 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 

Ļoti grūti piesaistīt līdzekļus, ziedojumus kultūras projektu realizācijai un kultūras 

veicināšanai.    

  

  

  

 __________________________     Andis Ozoliņš 

 (organizācijas vadītāja paraksts)                                                     (vārds un uzvārds) 

  

2011.gada 28.martā 

  


