
Biedrība „Gaudeamus” 

Reģ. Nr. 40008014850 

2017. 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. 2017. 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) 

11.02.2017. Koncerts  „Mīlestībai”, Dobeles pilsētas kultūras namā.  

31.03.2017.  Rīgas Domā koncertu cikla  „Gaudeamus Latvijai un …”  pirmais koncerts 

„Gaudeamus Dievam un Latvijai”. 

RTU vīru koris Gaudeamus Ivara Cinkusa vadībā laikā līdz 2019. gada novembrim, kad Latvijā 

pieminēsim Bermonta sakāves 100. gadadienu,  iecerējis piecu koncertu ciklu, kuru var uzskatīt par 

20. un 21. gadsimta latviešu vīru koru mūzikas augstāko virsotņu apkopojumu, kā arī iespēju 

papildināt mūzikas plauktus ar jaunām īpaši pasūtinātām kompozīcijām. Cikls aptvers plašu mūzikas 

spektru, sadarbojoties ar dažādu žanru Latvijas mūziķiem.   



Cikla idejiskā iecere sakņojas Annas Brigaderes triloģijā „Dievs. Daba. Darbs”, šo papildinot ar Daili 

un Drosmi.  

Pirmajā koncertā Rīgas Domā klausītāji varēja iepazīties ar mūsu gadsimtā tapušajām garīgajām 

kompozīcijām, kuras radījuši Maija Einfelde, Juris Karlsons, Andrejs Selickis, Rihards Dubra un 

Andris Sējāns. Ērģelnieka Jāņa Pelšes sniegumā skanjas arī Lūcijas Garūtas un Aivara Kalēja ērģeļu 

darbi. Kā jau ierasts Doma koncertos skanēja arī Johana Sebastiana Baha mūzika. 

Jānis Pelše, ērģeles, Mārtiņš Zvīgulis, tenors 

Rīgas Tehniskās Universitātes vīru koris "Gaudeamus", driģents Ivars Cinkuss 

09.04.2017. Rīgas Valsts 2. Ģimnāzijā, Ivara Cinkusa grupas Rīgas vīru koru skate. 

17.04.2017.  Liepājas koncertzālē LIELAIS DZINTARS , Uģa Prauliņa tautas mūzikas cikls 

„Pagānu gadagrāmata”. 

04.05.2017. Liepājas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē, Latvijas Neatkarības atjaunošanas 

dienai veltīts koncerts kopā ar sieviešu kori "Aija". 

15.-18.06.2017.Dalība pasākumā “Eslingenas Dziesmu svētkiem 70”, Vācijas pilsētā 

Eslingenā.  

Pasākums tika rīkots godinot 70. gadadienu kopš lielākajā latviešu bēgļu nometnē Vācijā, Eslingenā, 

1947. gadā notikušajiem Dziesmu svētkiem un ieskandinot 2018. gadā gaidāmo Latvijas valsts 

simtgadi. 

18. jūnijā Evangelisches Gemeindehaus am Blarerplatz, Eslingenā notika īpašs koncerts, kurā uzstājās 

divu Latvijas augstskolu vīru kori - RTU  vīru koris „Gaudeamus” un LU vīru koris "Dziedonis". 

01.07.2017. Dikļos, dalība XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ieskaņas 

koncertā. 

05.08.2017.  Alūksnes pilsētas svētku ietvaros Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē Uģa 

Prauliņa tautas mūzikas cikls "Pagānu gadagrāmata". 

23.09.2017. Koncerti Latvijas novados ceļā uz Latvijas 100 gadi , Bērzaunes ev.-lut. 

baznīcā un Kalsnavas pagasta ēkā. 

Septembris 2017. Uģa Prauliņa tautas mūzikas cikla „Pagānu gadagrāmata” ieraksts LR 

studijā audio albuma (CD) izdošanai. 

14.10.2017. Dalība Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 155. Jubilejas pasākumā. 

28.10.2017. vecās lidostas „Spilve” ēkā Daugavgrīvas ielā 140 notika koncertu cikla  

„GAUDEAMUS Latvijai un …” otrais koncerts „GAUDEAMUS LATVIJAI UN DAILEI. 

AFRODĪTES SAGAIDĪŠANA”, kurā kora un solistu izpildījumā skanēja latviešu mūsdienu un 20. 

gadsimta komponistu mīlas lirika vīru korim. 

Socreālisma šarma pildītajā „Spilves” ēkā klausītāji tika iesvaidīti Marģera Zariņa teatrāli žēlabainajā 

gaisotnē, Jura Vaivoda un Karla Mikaela Belmana vīnā mērktajā mīlas ellē, Valta Pūces un Katulla 

mīlestības mokās, kā arī Uģa Prauliņa un Zālamana „Augstās dziesmas” mīlas vārsmu raupji tēstajā 

estētikā. Cauri visam kā daudzšķautnaina dīva vīsies grupas „Tautumeitas” dalībniece Ilona Dzērve. 

Piedalās RTU vīru koris GAUDEAMUS, komponists Uģis Prauliņš, soliste Ilona Dzērve  

teicējs Eduards Liniņš, režisors Uģis Brikmanis, diriģents Ivars Cinkuss. 

18.11.2017. Latvijas Universitātes Lielajā aulā, dalība Valsts svētku „Latvijas vīru koru 

dižkoncertā” . 

09.12.2017. Rīgas Sv. Jāņa baznīcā, Adventa koncerts  Šarla Guno “Svētās Cecīlijas svinīgā 

mesa”. 

Kopīgā muzikālā priekšnesumā piedalījās Latvijas vadošie viendabīgie kori - LU sieviešu koris 

BALTA un RTU vīru koris GAUDEAMUS, turpinot pirms vairākiem gadiem aizsākto tradīciju 

Adventa laikā klausītājiem piedāvāt Rīgā mazāk dzirdētu mūziku ievērojama kopkora sniegumā.  



Izpildījumā piedalījās solisti Laura Teivāne (soprāns), Jānis Kurševs (tenors), Ivars Cinkuss (baritons), 

kā arī ērģeļu duets Jānis un Iveta Pelšes. Diriģente Māra Marnauza. 

 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. 

8. Ar kora dalību koncertos ārzemēs veicināta kultūras apmaiņa ar citām pilsētām un 

mākslinieciskajiem kolektīviem  ārvalstīs, pārstāvot Latviju un Rīgu, apliecinot tās 

piederību pasaules kultūrai, īstenojot māksliniecisko pienesumu pasākumu programmā. 

 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, 3400,00 EUR 

 - kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma, 3400,00 EUR, tai skaitā: 

- sabiedriskā labuma darbībai, 3400,00 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)  

2018.gada 15. martā  


