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SABIEDRISKĀ KUSTĪBA “MANS DOMS”

Rīgas Doma un biedrības “Ascendum” ilgtermiņa sadarbības 
projekts, kas pievēršas Doma katedrāles sabiedriskās nozīmes 
aktualizēšanai, veidojot Rīgas Domu kā sabiedrībai un kultūrai 
atvērtu vietu.

1. Zīmējumu opera bērniem “Dāsnumātika”
Sadarbībā ar “Zīmējumu teātri” tika izveidotas trīs zīmējumu 
operas bērniem “Dāsnumātika” izrādes, kurās bērni tika aicināti 
apgūt dāsnumu un devīgumu. 

2. Programma “Stunda Domā”
Programmas ietvaros sākumskolas vecuma bērni tika aicināti 
doties uz Rīgas Domu un izglītojošas ekspedīcijas laikā izzināt 
katedrāles slēptākās un noslēpumainākās daļas, bet pēc tam 
sacensties savā starpā erudīcijas spēlēs. 

3. Bezmaksas filozofisku lekciju cikls “Domā un dalies”
 Sadarbībā ar interneta žurnālu “Satori.lv” Rīgas Doma Kapitula 
zālē tika rīkotas lekcijas, kā lektorus pieaicinot dažādu jomu 
profesionāļus, kas, daloties ar savām zināšanām, rosināja 
klausītājus domāt par dažādiem kultūras un personības 
identitātes aspektiem.

4. Baznīcu nakts
6.jūnijā “Baznīcu nakts” ietvaros sadarbībā ar Rīgas Doma draudzi 
un “Riga Short” filmu festivālu tika rīkots pasākumus, kura laikā 
Doma dārzā bez maksas bija iespējams baudīt brīvdabas kino 
vakaru. 

5. Laikmetīgās dejas festivāls “Laiks dejot”
Festivāla ietvaros Doma dārzā bija iespējams vērot divas 
dejas izrādes – Jāņa Putniņa “Par viņu” un Elīnas Lutces izrādi 
“Korpuss”, kas radusies sadarbībā ar Kristu Dzudzilo. 

6. Kino programma “Divi dzejnieki Doma dārzā”
Godinot Raiņa un Aspazijas jubileju, sadarbībā ar Nacionālo Kino 
centru Doma dārzā tika rīkoti divpadsmit brīvdabas kino seansi, 
kuru laikā bija iespējams skatīt abu autoru darbu ekranizācijas, 



dokumentālās filmas, kā arī arhīva materiālus ar Aspaziju un Raini 
sava laika ietvarā. 

7. Dzejoļu krājums un CD “Dzejkoncerts”
Albumā iemūžināts 2014. gada Dzejas dienu atklāšanas koncerts, 
kurā dzejas un mūzikas sinerģiju radīja grupu “Sigma” kopā 
ar dzejniekiem Inesi Zanderi, Kārli Vērdiņu, Ingu Gaili, Uldi 
Bērziņu, Annu Auziņu, Arti Ostupu un Arvi Vigulu, kuru dziesmās 
izmantotā dzeja tika apkopota krājumā.

8. Laikmetīgās mākslas izstāde “Mans Doms” Pedvāles 
brīvdabas mākslas muzejā
Izstādē bija iespējams aplūkot fotogrāfa Nila Viļņa, gleznotāju 
Magones Šarkovskas, Andas Lāces, multimākslinieces Brigitas 
Zelčas-Aispures, Evelīnas Deičmanes, Lauras Feldbergas, 
multimākslinieka Artura Bērziņa, mākslinieka Kristapa Ģelža un 
stikla mākslinieces Martas Ģibietes darbus, kas nonākuši “Mans 
Doms” mākslas kolekcijas arhīvā. 

9. Bezmaksas pasākums “Doms bērniem”.
Rīgas Doma jubilejas ietvaros tika rīkots izglītojošs un izklaidējošs 
pasākums, kurā mazajiem apmeklētājiem un viņu vecākiem bija 
iespēja piedalīties 20 dažādās aizraujošās darbnīcās, izzināt 
Doma noslēpumus īpašā ekskursijā, kā arī noskatīties ansambļa 
“Knīpas un Knauķi” koncertu Doma dārzā.

10. Edgara Raginska koncerts “Satikšanās. Ērģeles. 
Meditācija.”
Koncertā skanēja pieci pirmatskaņojumi, kas veltīti Rīgas Domam 
un četriem citiem Latvijas vēsturisko novadu dievnamiem. 
Lienes Andretas Kalnciemas pārvaldīto Doma ērģeļu skanējumu 
papildināja Birutas Ozoliņas balss, Arvīda Kazlauska saksofons, 
Kārļa Klotiņa čells un Oyaarss elektronika. 



11. Rīgas Doma vitrāža “Ar degsmi par brīvu Latviju”
1991. gada barikāžu piemiņai veltītās vitrāžas izstrāde ir 
sasniegusi savu noslēguma posmu. Vitrāža ir pabeigta un gaida 
brīdi, kad pilnā apmērā septiņu metru augstumā varēs mirdzēt 
Rīgas Doma Marijas kapelā.



INTERNETA ŽURNĀLS “SATORI.LV” 

“Satori.lv” ir kultūrai veltīts interneta žurnāls, kas darbojas kopš 
2003. gada. Kopš 2012. gada to izdod biedrība “Ascendum”. 
“Ascendum” paspārnē “Satori.lv” ir izaudzis par plaši atpazīstamu 
un nozīmīgu Latvijas kultūras mediju, to raksturo atbildīga un 
profesionāla attieksme, iesaistīšanās sabiedrības un kultūras 
aktuālajos procesos. 

12. Sadarbība ar “Lattelecom” 
Izveidots televīzijas kanāls “Satori 360TV”, kura programmā mēneša 
garumā bija iespējams skatīt “Satori.lv” veidotas intervijas ar 
nozīmīgiem kultūras un sabiedriskās domas pārstāvjiem. Tam sekoja 
sadarbība ar kanālu “360 TV”, kura programmā “Kultūras svētdiena” 
tika iekļauta arī “Satori stunda”, kuras laikā tika pārraidītas “Satori.lv” 
veidotās sarunas. 

13. Rakstu krājums “Rīga kā vieta kultūrai”
Sadarbībā ar nodibinājumu “Rīga 2014” “Satori.lv” autori izveidoja 
bezmaksas rakstu krājumu, kurā atskatījās uz Rīgas kā Eiropas 
kultūras galvaspilsētas gadu un tā notikumiem, izvērtējot gada 
ieguvumus un zaudējumus. 

14. Rakstu krājums “Citādība. Iecietība. Līdztiesība”
Neilgi pirms jūnijā notikušā “EuroPride 2015” “Satori.lv” sadarbībā ar 
LGBT tiesību aktīvistiem “Mozaīku” izveidoja rakstu krājumu ar mērķi 
aktualizēt diskusiju par seksuālo minoritāšu tiesībām uz vienlīdzīgu 
atbalstu un līdzās pastāvēšanu.

15. “Satori.lv” Vasaras avīze
Ar fonda “Dots” atbalstu jau ceturto gadu tika izdota “Satori.lv” 
Vasaras avīze, kurā publicētajiem daiļliteratūras un publicistikas 
darbiem cauri vijās centieni “Saprast Krieviju”, kas bija avīzes 
centrālais temats. 

16. Bērnu diena Spīķeru radošajā kvartālā
Bērni un viņu vecāki tika aicināti atzīmēt Bērnu dienu, vērojot Paulas 
Pļavnieces izrādi ar eksperimentiem “Mākoņi”, klausoties Ingas 
Gailes, Ērikas Bērziņas, Ingas Žoludes, Ievas Melgalves, Kārļa Vērdiņa 
un Ilmāra Šlāpina radītos dzejoļos un stāstos bērniem, darbojoties 
dažādās radošās meistardarbnīcās un sportiskās aktivitātēs. 



17. “Satori.lv” autoru radošā nometne
Trešā “Satori.lv” rīkotā radošā nometne uz nedēļu pārņēma 
Ventspils Starptautisko rakstnieku un tulkotāju māju, kurā dažādu 
meistardarbnīcu laikā autori papildināja savas prasmes un zināšanas. 
Nometnes noslēgumā Ventspilī notika bezmaksas publiski literārie 
lasījumi. Ar lasījumiem kultūrpreču mājā “NicePlace Mansards” 
oktobrī tika izdots bezmaksas daiļliteratūras krājums “Uz robežas”, 
kurā tika apkopoti nometnē radītie prozas un dzejas darbi.

18. Konsultācija par risinājumiem bēgļu uzņemšanas jautājumu 
koordinēšanā Latvijā
Vairākas nevalstiskās organizācijas, tostarp arī biedrība “Ascendum” 
un fonds “Dots” iesaistījās risinājumu konsultācijās, apskatot 
politiskās iniciatīvas, sociālās palīdzības, integrācijas u.c. problēmas, 
kas saistītas ar bēgļu uzņemšanu Latvijā. 

19. “Netikumīgās mākslas vakars” Kaņepes Kultūras centrā
Pasākums tika rīkots, reaģējot uz publisko diskusiju, kas izvērtās pēc 
A. Krivades dzejoļa “ō” iekļaušanas mācību materiālos un Izglītības 
likuma grozījumiem tikumības jautājumos. “Netikumīgās mākslas 
vakarā” ar filozofu Skaidrītes Lasmanes un Igora Gubenko, politiķes 
Ilzes Viņķeles un pētnieka Denisa Hanova dalību notika publiska 
diskusija “Ko nedrīkst mākslā”, kā arī Denisa Hanova lekcija par 
cenzūras vēsturi. Vakars noslēdzās ar koncertu, kurā uzstājās grupas 
“Matīsa kvadrāts”, “Gapoljeri”, mūziķi Edgars Raginskis, Santa 
Pētersone, Eva Bindere, Kārlis Klotiņš, Platons Buravickis, Imants 
Daksis, Jēkabs Nīmanis ar aktieriem Kārli Znotiņu un Ivaru Krastu. 

20. Grāmata “Rainis. Cilvēks”
“Satori.lv” sadarbībā ar fondu “Mākslai vajag telpu”, atzīmējot 
Raiņa un Aspazijas jubilejas gada izskaņu, izdeva grāmatu ar Raiņa 
dzejoļiem, kurus papildināja desmit Latvijas mākslinieku ilustrācijas 
un literatūrzinātnieces Zanes Šiliņas komentāri. Grāmatas izdošanas 
svētkos norisinājās diskusija “Rainis un Aspazija mūsu domās un 
darbos”.



BĒRNU KULTŪRAS PROJEKTS 
“GARĀ PUPA” 

Bērnu kultūras projekts “Garā pupa” rīko dažādus labdarības 
projektus, lai kultūras procesos iesaistītu sociālā riska ģimenēs 
augušos bērnus. Projekta galvenā aktivitāte 2015. gadā bija 
bezmaksas kultūras ekskursiju organizēšana galvaspilsētā. Ar 
informatīvu kampaņu “Es augu dienu augu” ilgtermiņā tiek pievērsta 
uzmanība kultūras pieredzes nozīmei bērna attīstībā. Projekta 
ietvaros izveidots arī bērnu kultūras kalendārs www.garapupa.lv 

21. Bezmaksas kultūras ekskursijās piedalījušies ap 600 
maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērni
Ekskursiju ietvaros gida pavadībā bērni apmeklē muzejus, Gaismas 
pili un Vecrīgas nozīmīgākās vietas, pēc tam visi kopā pusdieno un 
dienu noslēdz ar izrādi Latvijas Leļļu teātrī.

22. Bezmaksas muzikāli izglītojošie koncerti “Mūzika Tev”, 
“Dirty Deal Teatro” repertuāra bērniem „Šmulītis” izrādes un LSO 
koncerts Gulbenē
Koncertu programma “Mūzika Tev” un LSO iepazīstina bērnus, viņu 
vecākus un skolotājus ar dažādiem mūzikas žanriem, savukārt bērnu 
repertuāra “Šmulītis” izrādes iesaista mazos skatītājus teātra un 
pasaules izzināšanas procesu burvībā.

23. Bērnu dzejas gadagrāmata “Garā pupa 2015”
Otrajā pēc atjaunošanas izdotajā krājumā lasāmi aptuveni 30 
latviešu un ārzemju autoru darbi, kā arī pašu bērnu radītie dzejoļi. 
800 gadagrāmatas eksemplāri tika dāvināti Latvijas publiskajām un 
skolu bibliotēkām. Projekta ietvaros tika rīkoti arī Bērnu Dzejas dienu 
pasākumi. 

24. Konkurss daudzbērnu ģimenēm kultūras pasākumu 
apmeklēšanai 
Sadarbojoties ar SIA “Getz Bros&co” daudzbērnu ģimenes tika 
aicinātas iesūtīt stāstus ar idejām, kā viņu talanti varētu palīdzēt 
Latvijas nākotnes attīstībai. Konkursā uzvarēja desmit ģimenes, 
kurām tika dota iespēja bez maksas ciemoties Rīgas Domā. 
Konkursa mērķis ir izcelt daudzbērnu ģimeņu nozīmi patriotiskas un 
atbildīgas Latvijas sabiedrības veidošanā. 
 



PĒTĪJUMS 
“KAS NOTIEK KRIEVU SKOLĀS?”

2015.gadā Biedrība “Ascendum” noslēdza un publiskoja pētījumu  
“Kas notiek krievu skolās?” Sociālantropoloģiskā pētījuma mērķis 
bija noskaidrot krievu skolēnu viedokli par savām skolām, to 
nākotnes perspektīvu, savu vietu Latvijā un iespējamo nākotni.
Pētījumā tika veikta mediju kontentanalīze, kā arī pētījuma 
tapšanā, izmantojot Latvijā vēl neizmantotu pētniecības metodi 
“biedru etnogrāfiju”, aktīvi tika iesaistīti skolēni no visas Latvijas. 



PAR “ASCENDUM“

Ascendo (no latīņu val. – „uz augšu”, „augšup”)

Attīstība vienmēr ir bijusi saistīta ar virzību uz augšu. Augošs stāds tiecas pret gaismu, brīvs cilvēks paceļ skatienu augstāk, vērtīgu 
darbinieku paaugstina amatā, peļņu attēlo ar augošu līkni grafikā, bet valsts izaugsme tiek mērīta pēc nacionālā kopprodukta pieauguma. 
Virzībai uz augšu nav iespējams novilkt galīgo robežu. Vienīgā barjera ir apstāšanās attīstībā, kurai agri vai vēlu seko neizbēgams kritiens 
atpakaļ. Cilvēks, kas sasniedzis kādu iepriekš izvirzītu mērķi savā dzīvē, pacēlies augstāk pa karjeras kāpnēm vai radošajā izaugsmē, 
nedrīkst apstāties ceļā uz augšu, taču katrs jauns pakāpiens nozīmē atbildību par tiem, kas palikuši lejā. Sabiedrības celtā ēka nemīl 
tukšumus starp stāviem. Tie sagrauj rūpīgi būvēto kopienas sajūtu un vairo neuzticēšanos, laupa sapratni, aptur kopīgi uzsākto attīstību. 
Ikviens jauns līmenis nozīmē pienākumu redzēt plašāk, saprast vairāk un palīdzēt citiem.


