Biedrība “Ascendum”
(organizācijas nosaukums)
40008178072
(organizācijas reģistrācijas numurs)
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
I. Vispārīgā daļa

1. Organizācijas darbības mērķis
Veicināt Latvijas augšupeju – ekonomisko, garīgo un sociālo – mērķtiecīgi atbalstot
kultūru, zinātni, izglītību un pilsonisko sabiedrību.
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā
labuma darbību
•

labdarība

•

pilsoniskas sabiedrības attīstība

•

kultūra

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

•

personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu

•

15–25 gadus veci jaunieši

•

ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti

•

bērni

•

Cita (norādīt): visu vecumu uzņēmīgi cilvēki, kuri darbojas biedrības mērķī
norādītajās jomās, dara to pašaizliedzīgi un entuziasma vadīti, bet viņiem
pietrūkst finansējums, lai turpinātu iesākto vai attīstītu to; kultūras patērētāji, kuri
vēlas saņemt kvalitatīvu informāciju, piedalīties diskusijā par kultūras un
pilsoniskās sabiedrības norisēm valstī.
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4. Informācijas saņemšanai:
juridiskā adrese Ģertrūdes iela 42 - 5, Rīga, LV - 1011
kontaktadrese Ģertrūdes iela 42 - 5, Rīga, LV - 1011
tālruņa numurs 29591246
e-pasta adrese zaiga.puce@ascendum.lv
mājaslapa www.ascendum.lv

II. 2017. gada darbības pārskats
5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā
Šobrīd biedrība “Ascendum” nodarbojas ar kultūras NVO interešu pārstāvību, uztur interneta
žurnālu “Satori.lv”, vada labdarības un kultūras projektu “Garā pupa” un sabiedrisko kustību
“Mans Doms”. Reizi gadā tiek izsludināts biedrības “Ascendum” grants, uz ko aicina pieteikt
nekomerciālus kultūras un pilsoniskās sabiedrības projektus, kas veicina Latvijas ekonomisko,
garīgo un sociālo augšupeju. Tāpat biedrība “Ascendum” meklē sadarbības iespējas ar
domubiedriem – līdzīgi domājošiem uzņēmumiem, cilvēkiem un organizācijām – piedāvā
atbalstīt biedrības idejas, kopīgi uzņemoties atbildību par projektiem, kas veicina Latvijas
virzību uz augšu.
Interneta žurnāla “Satori.lv” darbība 2017. gadā
2017. gadā bez pārtraukuma nodrošināta interneta medija darbība, piesaistot ārštata autorus,
uzsākot jaunas rakstu sērijas un uzrādot arvien augstākus statistikas datus gan unikālo lasījumu
skaita ziņā, gan sociālo tīklu vidē. 2017. gadā “Satori.lv” ieguva jaunu veidolu, kas izpaužas gan
kā svaigs vietnes dizains, gan kā tehniski funkcionālāka platforma, kas ir vēl pieejamāka
lasītājam, jo adaptēta visu veidu viedierīcēm. Līdz ar vizuālajām pārmaiņām, vairojusies lasītāju
pozitīvā pieredze – saturs ir pārskatāmāks, aktuālākās ziņas pamanāmākas, ērtā komentāru
sadaļa ļauj pie rakstiem veidot reģistrēto lietotāju diskusijas, un patstāvīgākie lietotāji iegūst
īpaši viņiem pielāgotu saturu, kas tiek ģenerēts, balstoties lasītāja interesēs. 2017. gada vasarā
tika izdotas “Satori.lv” Vasaras avīze, kas ir bezmaksas izdevums un tiek izplatīts kultūras
vietās, festivālos un kafejnīcās visā Latvijā. Avīzes tēma bija “Amerika”, un tajā tika apkopoti
viedokļraksti un komentāri par ASV lomu politikā, kultūrā un sabiedrībā. 2017. gada vasarā tika
rīkota kārtējā “Satori.lv” vasaras nometne, kur notika prozas un dzejas meistardarbnīcas pie
“Satori.lv” ilggadējiem autoriem un apmeklētājiem bija iespēja klausīties nometnes dalībnieku
literāros darbus prozā, dzejā un publicistikā, kā arī piedalīties kopīgās sarunās ar literātiem.
Nometne norisinājās mākslas un rezidenču centrā “Serde”, Aizputē un dalībnieki savus darbus
veltīja kopējai tēmai “recepte”. Šo darbu apkopojums bija dzirdams ne tikai publiskajos
lasījumos Aizputē un Rīgā, bet būs lasāms 2018. gadā plānotajā grāmatžurnālā “Satori Nr.2”.
2017. gadā interneta žurnāls “Satori” ar saviem pasākumiem piedalījies vairākos lielajos kultūras
festivālos Rīgā: Dzejas dienās un Baltajā naktī, Muzeju naktī, kā arī “Prozas lasījumos”. Baltajā
naktī, kas norisināsies vienā laikā ar Dzejas dienām, sadarbībā ar “Mākslai vajag telpu” tika
rīkota dzejnieku diskotēka “make love not war”, kurā latviešu dzejnieki spēlēja savu mīļāko
mūziku un lasīja savus darbus. Muzeju naktī Raiņa un Aspazijas mājā norisinājās lasījumi, kuros
latviešu dzejnieki prezentēja savas variācijas par Raiņa un Aspazijas dzeju, savukārt “Prozas
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lasījumu” ietvaros “Satori” organizēja plaši apmeklēto un atzinīgi novērtēto “Bāru tūri ar
rakstniekiem”. Tāpat “Satori” ar dadaisma dzejas darbnīcu bērniem piedalījās Kalnciema
kvartāla rīkotajā bērnu festivālā “Dari pats!”.
Kustība “Mans Doms”
2017. gadā, atzīmējot kino režisora Rolanda Kalniņa 95 gadu jubileju, vasaras brīvdabas kino
seansu tēma “Četri balti vakari” tika pielāgota R. Kalniņa svinību tēmai. Skatītāji tika aicināti uz
trīs filmu seansiem, kuros tika izradītas franču jaunā viļņa kino lentes – filmas, kurās jūtamas
līdzīgas vēsmas kā Kalniņa tā laika daiļradē. Seansus atklāja kino pārstāvju ievadvārdi, kuros
tika atklātas saskatāmās līdzības tā laika franču un padomju autoru filmās. Ciklu noslēdza
ceturtais seanss, kurā tika pirmizrādīta atjaunotā filmas “Četri balti krekli / Elpojiet dziļi…"
versija. Pasākumu kopā apmeklēja ap 700 skatītāju un uz vairākiem seansiem ieradās arī pats
Rolands Kalniņš. 2017. gada nogalē norisinājies ilgi gaidītais notikums – Marijas kapelas loga
ailē ievietota vitrāža “Ar degsmi par brīvu Latviju”, kas tiks svinīgi atklāta 2018. gada 13.
janvārī.
Projekts: “Garā Pupa”
Labdarības projekts “Garā pupa” turpināja atbalstīt kvalitatīvas kultūras pieejamību bērniem,
izdot grāmatu, veidot diskusiju par bērnu kultūru dažādos pasākumos.
Citi projekti: 2017. gada “Ascendum” granta konkursā tika atbalstītas biedrības “Ezera Skaņas”
vasaras radošās nometnes, kurās dalībnieki no visas Latvijas apguva dizaina, horeogrāfijas,
literatūras, fotogrāfijas un 8mm filmas mākslas. Nometnes tika organizētas brīvā atmosfērā, Kāla
ezera tuvumā un ar radīto saturu varēja iepazīties mūzikas, mākslas un kultūras pasākumā “Ezera
Skaņas”, kas norisinās ezera vidū, plkst. 5.00 no rīta.
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā
Labdarībai:
Mazākumtautību skolām uzdāvinātas apmēram 1700 grāmatas.
Sadarbībā ar Pētera Avena fondu sērijā “Satori bibliotēka” gada sākumā izdots atkārtots un
papildināts izdevums Ilmāra Šlāpina grāmatai-vārdnīcai “Jauno latviešu valoda”, kas pirmo reizi
iznāca 2013. gadā, kā arī pa 10 izdevuma eksemplāriem uzdāvināts katrai no apmēram 170
Latvijas skolām, kurās tiek realizēta mazākumtautību izglītības programma. Projekta ietvaros
norisinājās arī izbraucieni uz vairākām Latvijas skolām, kur grāmatas autors tikās ar
vidusskolēniem un jaunāko klašu bērniem.
Bērnu kultūras projekts “Garā pupa” jau kopš pirmsākumiem rīko dažādas labdarības projektus,
lai kultūras procesos iesaistītu sociālā riska ģimenēs augušos bērnus. Bez maksas ikvienam
interesentam ir pieejams arī bērnu kultūras kalendārs www.garapupa.lv. 2017. gadā, atjaunojot
80. gados Ulda Ausekļa uzsākto bērnu dzejas grāmatu izdošanu, tika laista klajā ceturtā dzejas
gadagrāmata “Garā pupa 2017”. Grāmatas atklāšanas pasākumi Rīgā norisinājās “Dzejas dienu”
ietvaros, un, turpinot iepriekšējos gados uzsākto darbu, grāmatas atklāšanas svētki tika rīkoti arī
Raiņa muzejā “Tadenava”, un “Jasmuiža”, uz kuriem ieradās kopā aptuveni 600 bērni no
Jēkabpils, Ilūkstes, Aknīstes un Daugavpils novadiem. 2017. gada krājumā atrodami gan bērnu
dzejas jaunumi, gan līdz šim nepublicēti Ulda Ausekļa, Andra Akmentiņa, Valta Ernštreita,
Ingas Gailes, Kārļa Vērdiņa un citu - kopā 33 - autoru darbi. Gadagrāmatā apkopoti dzejoļi
bērniem, kas atrasti Alberta Kronberga, Vitauta Ļūdēna un Vizmas Belšvicas arhīvos, kā arī
publicēta apjomīga tautasdziesmu kopa. Lai popularizētu bērniem veltīto kultūru, projekts “Garā
pupa” organizēja aktivitātes Bērnu dienas “Dari pats!” ietvaros Kalnciema kvartālā, kurā
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norisinājās bērnu diskusija un pupu stādīšanas darbnīca, kā arī dzejas darbnīca bērniem. Kultūras
pasākumu kalendārā www.garapupa.lv publicēti ap 1500 bērnu un jauniešu auditorijai paredzēti
pasākumi – maksas un bezmaksas, Rīgā un Latvijas reģionos, izrādes, izstādes, koncerti,
meistarklases un citas aktivitātes. Tiek turpināta sadarbība ar žurnālu “Mans Mazais”, kurā ik
mēnesi tiek nodrukāti “Garapupa.lv” kalendāra ieteiktie pasākumi, tādējādi “Garās pupas”
kalendārā apkopotos pasākumus bērniem piedāvājot vēl plašākai auditorijai un uzrunājot tos
vecākus, kurus līdz tam nebija izdevies sasniegt.
Pilsoniskai sabiedrībai:
Dalība NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda sēdēs, Latvijas Pilsoniskās alianses
padomes sēdēs, Sabiedriskā labuma komisijas sastāva apstiprināšanas komisijā, Dziesmu un deju
svētku padomē, Kultūras ministrijas Kultūras alianses sēdēs, Laikmetīgās kultūras NVO
asociācijas sapulcēs un NVO Fonda Stratēģiskās plānošanas komitejā, nodrošinot izskatāmo
jautājumu un valsts pamatnostādņu dokumentu, kā arī citu rīcībpolitikas dokumentu ekspertīzi
no nevalstisko organizāciju perspektīvas, ņemot vērā tieši kultūras nevalstisko organizāciju
intereses. Iepriekšēja sagatavošanās – izskatāmo jautājumu izpēte, viedokļu, pētījumu, statistikas
apkopošana, kā arī sēdēs apspriesto jautājumu tālāka attīstīšana (informācijas nodošana
iesaistītajām NVO, mediju informēšana u.c.) Publikāciju veidošana un iedzīvotāju informēšana
par NVO interešu aizstāvības procesu. Vadītāja Zaiga Pūce aktīvi pauda viedokli padomē,
sapulcēs, Saeimas komisijās, vēstulēs un publikācijās, kā arī 2017. gadā biedrība “Ascendum”
līdzdarbojās Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija sēdē,
“Ascendum” veicināja sarunas par NVO iespējām piedalīties budžeta izveidē – tika aicināts ļaut
NVO virzīt budžeta prioritātes bez ministriju iesaistes; kā arī par ziedošanas atbalsta mehānisma
izmaiņām un izmaiņu ietekmi uz kopējo ziedoto līdzekļu kopsummu. “Ascendum” iestājās pret
Finanšu ministrijas ierosinājumiem jaunajā budžetā atteikties no līdzšinējā ekonomiskā stimula
uzņēmumiem ziedot sabiedriskā labuma organizācijām, kas tika lemts nekonsultējoties ar NVO
nozari. Šī jautājuma sakarā biedrība “Ascendum” tikās ar Finanšu ministri un ministrijas
pārstāvjiem, piedalījās Budžeta un finanšu komisijas sēdē Saeimā, uzņēmās aprēķināt jaunā
modeļa ietekmi uz nozari un informēt par to Finanšu ministriju, lai pārliecinātu deputātus par
nepieciešamību saglabāt nodokļu atlaides. Ministrija nāca klajā ar jaunu piedāvājumu, kas varētu
būt labvēlīgāks, kā līdz pārrunām likumprojektā ietvertais, tomēr joprojām paredzētu ziedojuma
apjomu kritumu. Zaiga Pūce piedalījusies 2017. gada Saeimas un nevalstisko organizāciju
forumā, kurā uzstājās panelī “Nodokļu reformas ietekme uz nozarēm un sabiedrības grupām” ar
runu par nodokļu reformu ietekmi tieši uz kultūras nozari.
Īstenots projekts “Latvija dažādās valodās”
Ar “Latvijas Pilsoniskās alianses” atbalstu organizēts publikāciju un interviju cikls, kā arī
publiska diskusija “Latvija dažādās valodās”, kurā piedalījās Latvijā dzīvojoši citu kultūru
pārstāvji (kino režisori Vitālijs Manskis, Aiks Karapetjans, teātra režisors Dmitrijs Petrenko,
dzejnieks Dmitrijs Kuzmins, tulks Džeids Vils un komponists Platons Buravickis).
Kultūrai: Interneta žurnāls Satori.lv sniedz iespēju bez maksas lasīt jauno rakstnieku, dzejnieku,
publicistu darbus un veicina diskusijas par sabiedrībā nozīmīgām tēmām. 2017. gadā nodrošināja
iespēju māksliniekiem apgūt jaunas mākslas tehnikas un piedalīties festivālā “Ezera skaņas”.
Satori nometnē pulcējām jaunos publicistus, dzejniekus un rakstniekus, apmācot un izdodot
radīto materiālu bezmaksas Satori burtnīciņās. Jau ceturto gadu pēc kārtas izdevām bērnu dzejas
gada grāmatu “Garā pupa”, kas apkopo visu aktuālāko bērnu dzejā.
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
- dibinātāju/biedru skaits 7;
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- iesaistīto personu skaits 12;
- sabiedriskā labuma guvēju skaits:
Netieši ap 70500. Biedrības “Ascendum” galvenā mērķauditorija ir aktīvi, domājoši un uz
pārmaiņām vērsti Latvijas iedzīvotāji un ārzemēs dzīvojošie Latvijas valstij piederīgie. Arī
biedrības īstenoto projektu auditorija – “Satori.lv” lasītāji, “Mans Doms” pasākumu apmeklētāji
un “Garās pupas” kalendāra lietotāji – ir biedrības “Ascendum” mērķauditorija. Šie projekti
uzrunā visa vecuma cilvēkus un interneta vidē spēj komunicēt ar ļoti plašu interesentu loku.
Biedrība „Ascendum” aktīvi darbojas sociālo tīklu vidē, ik dienu aktīvi komunicējot ar tiešo
mērķauditoriju, kā arī piesaistot jaunus sekotājus un interesentus. Kā vieni no galvenajiem
sociālo tīklu kontiem ir “Satori.lv”, “Facebook.com” konts, kuram šobrīd ir ap 17 300 sekotāju
(ar katru dienu skaits aug) un “Twitter.com” konts. Arī “Ascendum” un “Garā pupa”, “Mans
Doms” sociālo tīklu konti ir aktīvi un regulāri ziņo par jaunumiem, kā arī īsteno aktivitātes jaunu
sekotāju sasniegšanai reklāmas sejām vai sniedzot pozitīvus vērtējumus par “Ascendum”
aktivitātēm.
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
Kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 16320 eiro.
Kalendārā gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 13581 eiro, tai skaitā:
- Sabiedriskā labuma darbībai 11264 eiro;
- Kalendārā gada administratīvie izdevumi no kalendārā gadā izlietoto vispārējo ziedojumu
kopsummas 2317 eiro.
9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Biedrības “Ascendum” darbību veicina sadarbība ar partneriem, kas palīdz popularizēt projektus
un idejas. Piemēram, Kaņepes Kultūras centru, “Dirty Deal Teatro”, Baltā nakts, Baznīcu nakts
u.c. Izveidota pastāvīga sadarbība ar masu medijiem, kultūras telpām, citām NVO, īstenojot
kopīgus projektus. Raidījumi “Rīta Panorāma”, “Panorāma”, “LNT ziņas”, LTV Kultūras ziņās
vairākkārt atspoguļojuši mūsu aktivitātes un organizācijas darbību. “Ascendum” palīdz dažādām
NVO un iniciatīvām, piemēram “Rīgas metrs”, “Mākslai vajag telpu”, festivāls “LAMPA” u.c.
gan sniedzot padomus, gan vietni sarunai, publicitātei u.c.
Biedrības darbību veicina arī tas, ka esam biedri tādās organizācijās kā Latvijas pilsoniskā
alianse un Laikmetīgās kultūras NVO asociācija, jo šīs organizācijas ir savas jomas jumta
organizācijas, kas pārstāv plašākas sabiedrības intereses. Sadarbība ar šīm organizācijām ļauj arī
biedrībai “Ascendum” sekot aktīvāk un produktīvāk līdzi sabiedrībai aktuālajām tēmām.
Turpinām sadarbību ar dažādiem komersantiem, kuriem tuvas biedrības “Ascendum” idejas par
kopīgu darbu Latvijas augšupejas veicināšanā. Lielie uzņēmumi izrāda iniciatīvu, gan sniedzot
finansējumu, gan atbalstot ar saviem profesionāļiem.
Biedrība “Ascendum” projektu realizācijai tiek piesaistīti profesionāļi un viedokļu līderi.
Nekomerciālais raksturs ļauj realizēt neatkarīga medija darbību un piesaistīt ziedojumus
labdarības projektiem. Biedrība piecu pastāvēšanas gadu laikā sniegusi būtisku ieguldījumu
Latvijas kultūrtelpas papildināšanā, auditorijai piedāvājot augstvērtīgu mākslas piedāvājumu
Latvijas kultūrvēsturē tik būtiskajā Rīgas Domā, nodrošinot kultūras pieredzes gūšanu reģionos
dzīvojošajiem bērniem un ik dienu reflektējot par sabiedrībā aktuāliem kultūras jautājumiem
portālā “Satori.lv”.
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10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Biedrības vadītājas ikdienas darbs saistīts ar visu projektu vadīšanu (komunikācija ar
grāmatvedi, pasūtījumu veikšana, līgumu kārtošana, personāla atlase un motivēšana), biedrības
interešu pārstāvniecību valsts pārvaldes sistēmā un sabiedriskajā telpā. Ikdienā aktīvi tiek
meklēti jauni finansējuma avoti, pētīti atbalsta mehānismi, rakstīti projekti un to atskaites,
realizētas projektu aktivitātes un vadītas biedrības “Ascendum” valdes un biedru sapulces, kurās
tiek lemts par darbības plāniem un nākotnes attīstības iespējām. Par cik biedrības projektu
realizācijā finansējums tiek piesaistīts no dažādiem avotiem, kā arī ikdienas darbā nepieciešams
kārtot dažādus līgumus ne tikai ar autoriem un pakalpojumu sniedzējiem, bet arī ziedotājiem un
sadarbības partneriem, grāmatvedības veikšana un jautājumu risināšana ir neatņemama ikdienas
sastāvdaļa. Ņemot vērā, ka biedrība ieguvusi sabiedriskā labuma statusu, lietvedības sakārtošana
pieprasa īpašas prasmes un zināšanas nevalstiskā sektora grāmatvedības uzturēšanā.
Darbību kavējošais faktors ir finansiālo resursu īstermiņa piesaistes iespēja, jo pamatā viss
finansējums ir pieejams uz gadu un lielais atskaišu daudzums, gan kā sabiedriskā labuma statusa
dēļ, gan arī pašvaldības un valsts sniegtajam atbalstam. Tāpat vienmēr ir problēma iegūt
finansējumu administratīvo izmaksu pilnvērtīgais segšanai.
III. Turpmākās darbības plāns
11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā. Ilgtermiņa projekti, pasākumi
un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu):
2018. gadā biedrība “Ascendum” turpinās nodarboties ar kultūras un pilsoniskas sabiedrības
NVO interešu pārstāvību, piedalīsies atzinumu sniegšanā par likumprojektiem, kas saistīti ar
kultūras un NVO sektoru, komunicēs ar valsts iestādēm, efektīvi reaģēs uz interešu
neievērošanu. Biedrība turpinās uzturēt vienu no Latvijas ietekmīgākajiem kultūras medijiem –
interneta žurnālu “Satori.lv”, kuru izmanto kā platformu sev svarīgu vērtību paušanai un savu
mērķu īstenošanai. Biedrība “Ascendum” attīstīs bērnu kultūras projektu “Garā pupa”, veidojot
bērnu kultūras mediju “Garapupa.lv”. Tas turpinās darboties, lai veicinātu bērnu un jauniešu
kultūras izaugsmi Latvijā un vairotu interesi par šo katram bērnam, jaunietim, cilvēkam un tautai
tik nozīmīgo dzīves pusi. 2018. gadā tiks nodrošināta kalendāra darbība, kā arī mērķtiecīgi
strādāts, lai palielinātu pievienoto pasākumu un mājas lapas apmeklētāju skaitu, kā arī projekta
aktivitātēm sekojošo lietotāju skaitu “Garās pupas” sociālajos tīklos. 2018. gadā tiek plānota nu
jau piektās atjaunotās dzejas gadagrāmatas izdošana. Šī grāmata ir nozīmīgs palīgs skolniekiem
un pedagogiem, jo sniedz iespēju iepazītu kvalitatīvu bērnu dzeju gan no latviešu, gan ārzemju
autoriem. Katru gadu 850 grāmatas eksemplāru tiek dāvināti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai,
tādējādi nodrošinot izdevuma pieejamību visās publiskajās pilsētu bibliotēkās Latvijā un ap 150
līdz 200 grāmatām tiek dāvinātas skolu bibliotēkām.
Interneta žurnāls “Satori.lv” turpinās piesaistīt jaunu auditoriju, Ņemot vērā lielo lasītāju loku
(vidēji ap 53600 unikālo skatījumu mēnesī) un interesi (ap 17 300 sekotāju “Facebook.com” un
ap 14 800 sekotāju “Twitter.com”), “Satori.lv” turpinās atspoguļot Latvijas kultūrtelpu un
publicēt daiļliteratūru. “Satori.lv” papildina “Satori bibliotēka” jeb drukātie izdevumi. 2018.
gadā plānots vairāk pievērst uzmanību vides ilgtspējas/aizsardzības tēmai, sadarbībā ar jomas
speciālistiem, zinātniekiem u.c. , aktualizējot klimata pārmaiņu jautājumus un mūsu katra lomu
tajā. Svinot Latvijas simtgadi, izdos īpašas simtgades avīzes.
Sabiedriskā kustība “Mans Doms” tika veidota kā Rīgas Doma un biedrības “Ascendum”
ilgtermiņa sadarbības projekts, kas pievēršas Doma katedrāles sabiedriskās nozīmes
aktualizēšanā. Tā ietvaros realizēta virkne nozīmīgu kultūras pasākumu: koncerti, izstādes un
citas aktivitātes visu vecumu auditorijai Rīgas Domā un Doma dārzā. Projekta sākotnējie mērķi
tika sasniegti, un šo uzdevumu veikšana var tikt nodota Rīgas Doma pārziņā, bet, ņemot vērā abu
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pušu kapacitāti, biedrība “Ascendum” uzņemas palīdzēt ar turpmāko kultūras piedāvājuma
nodrošināšanu. 2018.gada 13.janvārī būs vitrāžas atklāšanas pasākums un 2018. gadā plānots
izveidot dokumentālu filmu par vitrāžas tapšanu.
Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam
gadam):
IESĀKTIE:
- Dokumentāla filma par Rīgas Doma jaunās vitrāžas tapšanu un atklāšanu
- Satori.lv mājas lapas uzlabošana - foto galerijas uzlabojumi.
- Papildu ikdienas darbam “Satori.lv” redakcija turpinās aktīvi iesaistīties citos projektos
(piemēram, “Dzejas dienās”, “Baltajā naktīs”, “Rīgas Metrs”), kas saskan ar biedrības
“Ascendum” mērķiem vai tos papildina.
- Uzlabot projekta “Garā pupa” komunikāciju un darīt pieejamāku simtgades skolassomas
dalībniekiem.
- Uzsākta saruna ar Britu padomi par iespējamu sadarbību kultūrizglītības jautājumos.
- Turpināt līdzdalību pilsonisko jautājumu risināšanā, uzlabojot NVO ikdienas darbu.
- Simtgades avīzes izdošana.
PLĀNOTIE:
- Izdot “Garās pupas” grāmatu.
- Rīkot Satori.lv ziedošanas kampaņu, aktualizējot jautājumu par ziedošanu NVO.
- Kino vakari Rīgas Doma dārzā sadarbībā ar Nacionālo Kino centru.
- Sagatavot Satori vasaras avīzi, kas būs veltīta vides aizsardzības tēmām.
- Sarīkot Satori.lv autoru vasaras nometni 2018. gadā.
- Izveidot programmu Latvijas skolotājiem par kultūrizglītības ieviešanu mācību stundās.

___________________________
(organizācijas vadītāja paraksts*)

Zaiga Pūce
(vārds un uzvārds)

Piezīme.
*
Veidlapas rekvizītu “organizācijas vadītāja paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu
noformēšanas prasībām.
2018. gada 26.martā
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