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Biedrība "GAUDEAMUS" 

Latvijas Republikas Valsts ieľēmumu dienesta Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona 

nodaļai 

 

ZIĽOJUMS 
 

pie 2010. gada pārskata 

 

1. Organizācijas pilns nosaukums: Biedrība "Gaudeamus" 

 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs: 40008014850 datums 28.04.2005. kā biedrība 

 

3. Organizācijas juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050 

 

4. Ziľas par organizācijas vadītāju vai vadības institūcijas locekļiem (vārds, uzvārds, amatā 

stāšanās datums): 

Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce un Valde 11 locekļu sastāvā. Valdes 

priekšsēdētājs Andis Ozoliľš. Pēdējā ievēlēšana  18.03.2009. 

 

5. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības 

no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm: 

- kora koncertdarbības veikšana, 

- masu pasākumu (koncertu, publisku sarīkojumu, konkursu, izstāžu u.c.) organizēšana, 

- audio un video ierakstu veikšana, tiražēšana un realizācija, 

- poligrāfisko izdevumu (grāmatu, plakātu, afišu, bukletu u.c.) izdošana, 

- labdarības pasākumu organizēšana un piedalīšanās citos labdarības pasākumos. 

Biedrībai "Gaudeamus" ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaľā ar 

Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.  

Biedrības "Gaudeamus" sabiedriskā labuma darbības veidi: 

- izglītības veicināšana, 

- kultūras veicināšana. 

Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta sabiedriskā labuma darbība ir visa sabiedriski 

aktīvā sabiedrības daļa - bērni, jaunatne, vidējā paaudze,  pensionāri, pilsētās, laukos un novados 

dzīvojošie.  

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.  

 

6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas: 

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 

skaľdarbi – Johanesa BrāmsaRapsodija altam un vīru korim ar neaizmirstamo solisti Ievu Paršu, 

kā arī Jāľa Lūsēna Magnificat ar pārsteidzošo soprānu Gintu Siliľu. Kopā ar Gaudeamus 

muzicēja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas simfoniskais orķestris .  

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

simtgadnieka Jāľa Dreimaľa 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 Prauliľš, Niks Gothams un Juris Kulakovs 
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22.03. Koncerts kopā ar Vašingtonas universitātes kori (ASV) Anglikāľu baznīcā. 

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

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

22.05. Koncerts Piľķu Jāľa evaľģēliski luteriskajā baznīcā. 

Piľķu Jāľa evaľģēliski luteriskajā baznīcā ar pilnu solokoncertu uzstājās RTU vīru koris 

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

Mūzika Piľķu baznīcā”. „Gaudeamus” atskaľoja vairākus mūsdienu latviešu garīgos opusus, ko 

pēdējos gados korim pirmatskaľot ir uzticējuši komponisti Rihards Dubra, Andrejs Selickis un 

Edgars Račevskis. Īpaši izceļams ir A. Selicka skaľdarbs Nunc Dimitis, kas savu pasaules 

pirmatskaľojumu piedzīvos tieši Piľķos. Koncerta otrajā pusē koris pievērsās  krievu 

Pareizticīgo mūzikai atskaľojot gan fragmentus no monumentālajām Sergeja Rahmaľinova 

Vesperēm, gan arī Dmitrija Bortľanska un Alekseja Ļvova himnas. Koncerta noslēgumā 

izskanēja arī vairākas latviešu klasikas pērles, starp kurām bija arī šī gada jubilāra Emīla Dārziľa 

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” Anglikāľu baznīcā. 

Adventa koncertā skanēja Uģa Prauliľa 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 pirmatskaľoja 

RTU vīru koris „Gaudeamus”, solistes Zane Šmite un Lorija Vuda, ģitāras virtuoze Ilze Grunte, 

tāpat arī dziedāja un pavadījumus pie taustiľinstrumentiem atskaľoja diriģents Ivars Cinkuss un 

autors Uģis Prauliľš. 

Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi pārskata 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 atskaľotas 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. Informācija par nodokļiem un nodevām (pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu 

summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem): 

Pāskata periodā ir samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls137.28 apmērā no  komponista un 

solistu autoratlīdzības. 
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8. Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas 

(galvojumi), ķīlas u.tml.): 

Nav 

 

9. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viľu darba algas 

kopsumma: 

Biedrībai nav algotu darbinieku. 

 

10. Informācija par fondiem: 

Nav 

 

11.       

      

 

 

2011.gada 28. martā 

 

Vadītājs: __________________________ Andis Ozoliľš 

 


