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2012. 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. 2012. 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) 

11.02. Spīķeru koncertzālē RTU Studentu kluba festivāla «RTU SKAN!» atklāšanas koncerts 

«RTU SKAN DZIESMĀ» tautas mūzikas skaņās. Uz skatuves kāpa grupa «Iļģi», kas kopā ar 

RTU skanīgākajiem kolektīviem vīru kori «Gaudeamus», sieviešu kori «Delta», vokālo 

ansambli «Jauna Nianse» un grupu «Vecpilsētas dziedātāji» izpildīja vairākas latviešu 

tautasdziesmas «Iļģu» apdarē. 

10.03. Liepājā, Em. Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas zālē. Dalība sieviešu kora „Aija” 

20 gadu jubilejas koncertā. 



18.03. LU Lielajā aulā Rīgas koru skate. 

30.03. VEF Kultūras pilī. Maestro Jāņa Dūmiņa 90. jubilejai veltīts piemiņas koncerts. 

12.05. Likteņdārzā Koknesē. Dalība RTU akcijā „Iestādīsim dziesmu”. Labiekārtošanas talka 

ar koku un krūmu stādīšanu, tautas dziesmu koncerts. 

23.05. Sv. Pētera baznīcā. Koncerts kopā ar Vingeitas universitātes (ASV, Ziemeļu Karolīna) 

kamerkori. 

02.06. Ērgļos. Sieviešu un vīru koru salidojums. 

15.06. Tartu Universitātes aulā koncerts - RTU vīru koris GAUDEAMUS (Latvija), 

Akadēmiskais koris GULDBERGS (Novēģija) un Tartu Akadēmiskais vīru koris (Igaunija).  

15.06.-17.06. Tartu. Dalība Baltijas un Ziemeļvalstu vīru koru svētkos. 

18.08. Vērmanes dārzā Rīgā.  Koncerts Rīgas svētku ietvaros ar tautas dziesmām „Iļģu 

apdarē.” 

19.08. Rīgas svētku ietvaros 11. novembra krastmalā pirmatskaņojumu piedzīvoja Uģa 

Prauliņa dziesmu cikla "Rīga, mana baltā Rīga" pirmais publiskais atskaņojums, kurā 

piedalījās arī VK „Gaudeamus”. 

01.09. Saulkrastos Saules laukumā. Sezonas atklāšanas koncerts. 

01.10. Ropažos. Labdarības koncerts pensionāriem. 

11.10. Ķīpsalas izstāžu kompleksā. Koncerts RTU-150 ietvaros ar tautas dziesmām „Iļģu 

apdarē.” 

13.10. Rīgas Latviešu biedrības namā. Koncerts RTU-150. 

14.10. Arēnā Rīga. RTU-150 lieluzvedums „Radi tālāk!‟. 

20.10. Tirzas kultūras namā. Draudzības koncerts ar novada sieviešu koriem. 

18.11. Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē. Koncerts TEV MŪŽAM DZĪVOT, LATVIJA! 

           Uzstāšanās pie Brīvības pieminekļa. 

08.12. VEF Kultūras pilī. Dalība deju lielkoncertā "Dimdēja, rībēja" noslēdzot RTU 150 gadu 

jubilejai veltīto festivālu «RTU skan!». 

19.12. Rīgas Lutera (Torņkalna) baznīcā Ziemassvētku koncerts. Kopīgā mākslinieciskā 

priekšnesumā vienojās  Rīgas Tehniskās universitātes  kori – sieviešu koris DELTA, vīru 

koris GAUDEAMUS un Rīgas Biznesa skolas koris. Kopā ar Latvijas Filharmonijas 

kamerorķestri tika atskaņoti divi skaņdarbi, kas Ziemassvētku laikā jebkurā pasaules malā 

saviļņo klausītāju emocijas. Pirmais - Pēteris Barisons kantāte BRĪNUMZEME un otrs, viens 

no visu laiku skaistākajiem mūzikas sacerējumiem veltīts Kristus dzimšanai - Kamijs Sensāns 

ZIEMASSVĒTKU ORATORIJA (Camille Saint-Saëns Oratorio de Noël). 

 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.  

 

 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 0,00 lati 

 - kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0,00 lati, tai skaitā: 

- sabiedriskā labuma darbībai 0,00 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 

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 

Atskaites periodā nav izdevies piesaistīt līdzekļus, ziedojumus kultūras projektu realizācijai 

un kultūras veicināšanai.    

  

  

  

 __________________________     Andis Ozoliņš 

 (organizācijas vadītāja paraksts)                                                     (vārds un uzvārds) 
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