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Biedrība "GAUDEAMUS" 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona 

nodaļai 

 

ZIŅOJUMS 
 

pie 2013. 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. Ziņas 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 Ozoliņš. Pēdējā ievēlēšana  20.03.2013. 

 

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 saskaņā 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 

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.  

 

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

20.02. Rīgas Latviešu biedrības namā – Maestro ROBERTA ZUIKAS simtajai dzimšanas dienai 

veltīts koncerts. 

25.03. Svētā Pestītāja /Anglikāņu/ baznīcā - Kora mūzikas koncerts. Diploma koncerteksāmens 

kora diriģēšanā. Diriģē Rūdolfs Bērtiņš /docētāja A. Veismaņa diriģēšanas klases maģistrants/ 

10.04. Rīgas Domā- Koncerts Ferenca Lista „REQUIEM” 

RTU vīru koris „GAUDEAMUS”, turpinot tradīciju, jau vairākas sezonas pēc kārtas iestudē 

dažādus lielas formas darbus vīru korim. Šajā sezonā diriģenta Jāņa Ungura vadībā koris 

iestudējis Latvijā reti atskaņoto ungāru komponista Ferenca Lista (Ferenc Liszt) 1868. gadā 

komponēto Rekviēmu vīru korim, solistiem un ērģelēm, kas ir pēdējais ievērojamā komponista 

vokāli instrumentālais darbs un komponēts laikā, kad komponists pārdzīvoja vairāku tuvu 
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ģimenes locekļu zaudējumu. Rekviēmam ir sešas daļas un tā atskaņošanā piedalās arī trompetes, 

tromboni un timpāni. Rekviēms izceļas ar ļoti lielu emocionalitāti un smeldzīgu melodiskumu, 

kas ļoti tieši atspoguļo Lista pārdzīvojumus un ļauj parādīt vīru kora plašās iespējas.  

Koncertā piedalījās arī PPO „Rīga” instrumentālā grupa un solisti – Viesturs Jansons, Ivars 

Cinkuss, Juris Jēkabsons un Arnis Paurs. Pie ērģelēm Jānis Pelše. Diriģents Jānis Ungurs. 

27.04. Vides sakopšanas talka Jaunmārupē un koru koncerts Mārupes mūzikas un mākslas skolā.  

04.05. Kocēnu kultūras namā – Svētku koncerts LR neatkarības atjaunošanas 23. gadadienā 

Kocēnu novada domes svinīgajā sarīkojumā „Mēs savai zemei - Latvijai”. 

18.05. Kultūras centrā „Ziemeļblāzma” – Dalība Latvijas koru skatē. Koris „Gaudeamus” 

kvalificējās augstākajā pakāpē. 

21.06. Ogrē, pļavā aiz Kultūras centra - Saulgriežu Dziesmu un Deju svētki Ogrē „LĪDZ 

DEBESU AUGSTUMIEM – LĪGO!”. 

29.06. Latviešu Biedrības namā – dalība XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV deju svētku 

koru karos. Vīru koru grupā 1.vieta un Lielā balva - Rīgas Tehniskās universitātes vīru koris 

GAUDEAMUS (diriģents Ivars Cinkuss). 

30.06. Dziesmu svētku parkā – Dalība XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV deju svētku 

atklāšanas ceremonijā. 

01. līdz 07.07. Dalība XXV Vispārējos latviešu dziesmu un XV deju svētkos. 

Jūlijā - Sadarbībā ar mūzikas izdevniecību "UPE tuviem un tāliem" iznācis jauns RTU vīru kora 

"GAUDEAMUS" CD – Sergeja Rahmaņinova/ Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil/ 

Всенощное Бдение/ Visnakts Dievkalpojums.Aleksandra Govorova pārlikums vīru korim.  

28.09. Tirzā un Tirzas kultūras namā – Miķeļdienas DIŽKONCERTS "LIKSMOJIET, 

SPĀRNOJIET,DZIESMOJIET!". 

10.10. Lielajā Ģildē - RTU 151. GADADIENAI VELTĪTS KONCERTS „ MIRDZ MANA 

DZIESMA”. 

19.10. Rīgas Latviešu biedrība – Svinīgais koncerts veltīts RTU Ķīmijas fakultātes 150. 

gadadienai. 

21.10. Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē - KONCERTS "STALTI JĀJA KARAVĪRI". 

11.11. Rīgas Brāļu kapos – Dalība ar uzstāšanos Latvijas Televīzija (LTV) un Rīgas Brāļu kapu 

un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda (RBK LVMF)  labdarības un ziedojumu akcijā Rīgas 

Brāļu kapu ansambļa restaurācijai.  

16., 17.11. Ķīpsalas izstāžu kompleksā – Dalība dejas izrādē „No zobena saule lēca”. 

06.12. Rīgas Sv. Jāņa baznīcā  - Adventa koncerts Antonio Vivaldi „Gloria”. 

pirmo reizi kopīgā mākslinieciskā priekšnesumā vienosies divi vadošie Latvijas viendabīgie kori 

– Dziesmu svētku Lielās balvas laureāti RPIVA sieviešu koris „Balta” un RTU vīru koris 

„Gaudeamus”.  

Diriģenta Ivara Cinkusa vadībā kopā ar Latvijas Filharmonijas kamerorķestri tika atskaņota 

„Rudā priestera” Antonio Vivaldi viena no kora mūzikas virsotnēm „Gloria” (RV 589) , kas 

gluži kā G.F. Hendeļa oratorija „Mesija” katru gadu Ziemassvētku laikā rod vietu klausītāju 

sirdīs visā kristīgajā pasaulē.   

Ērģelnieka Jāņa Pelšes sniegumā varēja baudīt Johana Sebastiana Baha un Pierre du Mage ērģeļu 

mūziku. 

Koncertā koru izpildījumā skanēja arī Bruno Skultes, Ērika Ešenvalda, Roberta Liedes, Antona 

Bruknera un citu autoru skaņdarbi. 

13.12. RTU Lielajā zālē - Lielais RTU Ziemassvētku koncerts „ZVAIGŽŅU GAISMĀ”. 

 

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.  
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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. Koris piedalījies vides sakopšanas, labdarības un ziedojumu vākšanas akcijās. 

 

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 Ls 86,40 apmērā no  autoratlīdzības. 

 

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 viņu darba algas 

kopsumma: 

Biedrībai nav algotu darbinieku. 

 

10. Informācija par fondiem: 

Nav 

 

11.       

      

 

 

2014.gada 3. martā 

 

Vadītājs: __________________________ Andis Ozoliņš 

 


