
Biedrība „Gaudeamus” 

Reģ. Nr. 40008014850 

2015. 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. 2015. 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) 

14.02.2015 Valentīna dienas koncerts «Veca mīlestība nerūs…» Tirzas kultūras namā 

26.02.2015 Koncerts Latvijas un ASV kareivjiem Ādažu militārajā bāzē. 

03.2015 “Gaudeamus” un draugiem.lv vīru un zēnu sveiciens sievietēm Sieviešu dienā. 

Filmēts 02.03.2015 un ieskaņots 23.02.2015 Sv. Pētera baznīcā, Rīgā. 

11.03.2015 Koncerts kordiriģenta, Rīgas Latviešu biedrības Goda biedra ROBERTA 

ZUIKAS piemiņai - Kaļu rotas līgavai, mīļai, skaistai Latvijai Rīgas Latviešu biedrības Zelta 

zālē. 

15.03.2015 RTU Kultūras centra 55. jubilejas lielkoncerts Vidzemes koncertzālē "Cēsis". 

28.03.2015 Morisa Diriflē (Maurice Duruflé, 1902-1986) Mesa CUM JUBILO. 

RTU vīru kora GAUDEAMUS dibināšanas 55. gadadienas pirmais koncerts, kurā atskaņota  

franču 20. gadsimta dižgara Morisa Diriflē (Maurice Duruflé, 1902-1986) unikālā Mesa CUM JUBILO, kas 

rakstīta baritonu unisona korim un ērģelēm, un kura Latvijā skanējusi ļoti reti. 



Koncertā piedalījās arī ērģelnieks Jānis Pelše, kurš līdzās Diriflē mesas atskaņojumam izpildīja izcilo Johana 

Sebastiana Baha dižskaņdarbu Pasakalja do minorā. Koncertā skanēja arī Ciešanu laika Gregoriskie dziedājumi. 

Koncerts Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā baznīcā 

07.04.2015 Pasaulslavenais popmūziķis Robijs Viljamss ar RTU vīru kori „Gaudeamus”. 

Latvijas Radio studijā ieraksta divas kompozīcijas. 

19.04.2015 Dalība tradicionālajā 34. Mākslas dienu basketbola zibens turnīrā Daugavas 

sporta namā, un tas ir veltīts Latvijai – Eiropas basketbola čempionāta rīkotājai un Eiropu 

prezidējošai valstij. 

24.04.2015 Dalība Aijas Andrejevas 10 gadi uz skatuves koncertā “Soļi” koncertzālē 

PALLADIUM. 

25.04.2015 Koru skate LU Lielajā aulā. Iegūti 45.56 punkti, augstākā pakāpe. 

05.2015 Latvijas paviljonam 56. Venēcijas mākslas biennālē mūziķi Shipsi un Andris Indāns 

radījuši un ieskaņojuši īpašu skaņdarbu "Kompjūtergalvas koris" Rīgas Doma zēnu korim un 

vīru korim "Gaudeamus".  

16.05.2015 RTU vīru koris “Gaudeamus”  atzīmēja savu 55. jubileju ar divdaļīgu koncertu  

„Lielajā Ģildē” Amatu ielā 6, Rīgā.  

Pirmajā daļā kora mākslinieciskā vadītāja Ivara Cinkusa vadībā, piedaloties Nacionālo Bruņoto spēku orķestrim, 

skanēja Nika Gothama  vīru korim „Gaudeamus” un pūtēju orķestrim komponētais cikls ar Ērika Ādamsona 

dzeju „Sapņu pīpe” 

Koncerta otrajā daļā pirmo reizi tika atskaņots komponista Uģa Prauliņa tautas mūzikas cikls „Pagānu 

gadagrāmata”. 

30.05.2015 IV Vispārīgajiem latviešu Dziesmu un mūzikas svētkiem Jelgavā – 120. 

Dižkoncerts “Latvieša  dziesma Jelgavas vārtos” 

03.07.2015 Astotie Ogres Mūzikas svētki – Emīlam Dārziņam, Rainim un Aspazijai veltīts 

koncerts “Sapņu tālumā”, kas notika parkā pie Ogresgala Tautas nama. 

16.07.2015 Starptautiskā folkloras festivāla «Baltica 2015» laikā jaunizveidotajā Neikenkalna 

dabas koncertzālē Dikļos Uģa Prauliņa unikālā tautas mūzikas kolekcija - cikls «Pagānu 

gadagrāmata». 

22.08.2015 Dalība Ogres estrādē notikušajā koncertā "Kulakova nakts". 

17.10.2015 Labdarības koncerts Seces Ev. Lut. baznīcā un Seces pagasta kultūras namā. 

28.10.2015 Rīgas Brāļu kapu 100-gades svētku noslēguma koncerts Rīgas Sv. Pētera baznīcā. 

18.11.2015 Valsts svētku koncerts Latgales vēstniecībā GORS. 

22.11.2015 I Vispārējo latviešu dziedāšanas svētku garīgās mūzikas koncerta rekonstrukcija 

Rīgas Domā. 

22.11.2015 RTU rektors Leonīds Ribickis saņem Cicerona balvu LZA, kora GAUDEAMUS 

muzikālais sveiciens. 

22.11.2015 Uģa Prauliņa tautas mūzikas cikls «Pagānu gadagrāmata» mūzikas namā “Daile”. 

28.12.2015 Valsts himnas atskaņojums pirms Rīgas "Dinamo" hokeja spēles Arēnā “Rīga”. 

 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,00 EUR 

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

- sabiedriskā labuma darbībai,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 

 (organizācijas vadītāja paraksts)                                                     (vārds un uzvārds)  

2016.gada .martā  


