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Fonda misija un darbības virzieni 

Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS misija ir stiprināt demokrātijas kvalitāti un celt sarunu kultūru Latvijā. 

Fonds veicina līdzdalības demokrātiju: 

 virzot demokrātiskas sarunas un attīstot diskusiju kultūru; 

 raisot cilvēku interesi par sociālajiem un politiskajiem procesiem; 

 sekmējot cilvēku aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. 

2022. gadā Fonds turpināja iepriekš uzsāktās iniciatīvas demokrātijas stiprināšanai sadarbībā ar pilsonisko 
sabiedrību, valsts un biznesa sektoriem.  

Sarunu festivāls LAMPA 

www.festivalslampa.lv  

2015. gada sākumā Fonds uzsāka liela mēroga iniciatīvu – Sarunu festivālu LAMPA –, lai stiprinātu 
demokrātijas un sarunu kultūru Latvijā, veicinātu iedzīvotāju interesi un iesaistīšanos sabiedriskajos 
procesos un radītu platformu viedokļu apmaiņai starp politiķiem, lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem un 
sabiedrību. Sarunu festivāla LAMPA rīkošana notiek, sadarbojoties daudzām organizācijām. Katram 
festivāla pasākumam ir savs rīkotājs (valsts pārvalde, mediji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, 
politiskās partijas, vēstniecības, kultūras un mākslas cilvēki, pašvaldības, izglītības iestādes, u.c.). Fonds ir 
festivāla idejas aizsācējs un tā galvenais rīkotājs. Festivāls tiek rīkots kā sabiedriskā labuma iniciatīva, uz 
nekomerciāliem pamatiem un apmeklētājiem dalība ir bez maksas.  

2022. gadā no 1. līdz 2.jūlijam Fonds īstenoja jau astoto festivālu, kas notika klātienē Cēsīs, un daļa tā 
pasākumu tiešsaistē bija skatāma visā pasaulē. Tika turpināta arī 2020. gadā aizsāktā kustība – kopā 
skatīšanās vietas visā Latvijā. Sarunu festivālu LAMPA Cēsīs divās dienās kopumā apmeklēja apmēram 19 
000 apmeklētāji. Festivāls atgriezās savā tradicionālajā norises vietā – Cēsu pils parkā, kā arī tā tuvumā 
esošajās teritorijās -  Pils laukumā, Maija parkā un Vienības laukumā. 

Festivāla programma tiek veidota konkursa veidā. Konkursā uz divu dienu pasākumu rīkotāju vietām tika 
saņemti 33 pieteikumi, no kuriem apstiprināti tika 27 pieteikumi. Konkursā uz individuālo pasākumu 



norises vietām LAMPAs skatuvēs tika saņemti 169 pieteikumi, no kuriem apstiprināti tika 104 pieteikumi. 
Festivāla programmu 2022. gadā veidoja 269 pasākumi, pasākumus rīkoja 273 indivīdi un organizācijas. 

Arī 2022. gadā festivāla programma apvienoja nemainīgi plašu tēmu loku – valsts un sabiedrība, cilvēks, 
vide un ilgtspēja, kultūra un prāta atpūta, finanses un ekonomika, izglītība, drošība un tieslietas, Eiropa un 
pasaule, tehnoloģijas, nākotne, mediji u.c. 

Festivāla norises nodrošināšanā tika iesaistīti 80 brīvprātīgie, pārsvarā vidusskolēni un studenti, sniedzot 
jauniešiem iespēju praktiski līdzdarboties, gūt jaunas zināšanas un pieredzi šāda liela mēroga pasākuma 
organizēšanā. 

Festivālu šogad apmeklēja arī Valsts prezidents, kurš iepazinās ar festivāla pasākumu rīkotājiem, festivāla 
organizatoru komandu, kā arī piedalījās diskusijā ar jauniešiem. 

Papildus paša festivāla rīkošanai,  fonds DOTS bija organizators arī sekojošiem pasākumiem festivālā:  

 Politiķu cepiens. 

 Politiķu disko. 

 Diskusiju “Mēs Latvijā. Noklusētais, pārprastais, sarežģītais” 

 Valsts prezidenta sarunu ar jauniešiem "Kā atdzīvināt vārdus?" 

 Sarunu skolas LAMPA Dialogu apļi. 

 Latvijas vadošo politisko partiju līderu diskusiju par aktuālajiem jautājumiem. 

 Galda spēles turnīrs “DemokrātiJĀ”. 

Festivāla dienās daļa festivāla satura (147 pasākumi) bija pieejams daudzās tiešsaistes platformās, tādā 
veidā būtiski paplašinot sasniegto auditoriju un padarot festivālu vēl pieejamāku ikvienam interesentam.  

2022. gada festivāla tiešraides un ieraksti bija un ir pieejami:  

 Sarunu festivāla LAMPA mājas lapā gan video, gan audio formātā: 
https://festivalslampa.lv/lv/video-arhivs 

 LMT viedtelevīzijā 

 Tiešraides un ieraksti www.delfi.lv, www.tvnet.lv, www.lsm.lv  

 TV24 9 pasākumi tika rādīti ar nelielu laika nobīdi un 1 pasākums tika rādīts tiešraidē; 

 Facebook.com, YouTube un citās platformās; 

 TV4. 

Lai padarītu festivāla saturu pieejamu arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, 36 pasākumiem tika 
nodrošināta Tildes Balss reāllaika subtitrēšana, savukārt 26 pasākumiem – zīmju valodas tulkojums. Lai arī 
vienlaikus raidot tik daudzās un dažādās platformās ir apgrūtināta skatījumu datu apkopošana, unikālie 
kvalitatīvie skatījumi (vismaz 1 minūte skatīšanās laika) ir 169 560.  

2022. gadā Sarunu festivāls LAMPA turpināja 2020. gadā uzsākto kopā skatīšanās vietu kustību, aicinot 
festivāla saturu skatīties tiešsaistē un šo pieredzi papildināt ar izvēlēto tēmu kopīgu apspriešanu. Šādas 
kopā skatīšanās vietas (kopumā 19) tika veidotas bibliotēkās, kultūras vietās, sociālās aprūpes centros un 
citās publiskās vietās visā Latvijā. Kopā skatīšanās vietas balstījās uz vietējās kopienas pašorganizēšanos 
un aktīvu cilvēku un entuziastu darbu. Kopumā festivāla laikā šādās kopā skatīšanās vietas apmeklēja 272 
klātienes dalībnieki.  

http://www.lsm.lv/


Ģeopolitiskā situācija un kaimiņvalsts Krievijas agresija Ukrainā arvien no jauna radīja pārliecību, ka 
LAMPAS misija un mūsu kopīgi veidotais darbs, stiprinot demokrātijas, sarunu un diskusiju kultūru Latvijā, 
šobrīd ir svarīgāks nekā jebkad. Tādēļ Fonda komanda ir gandarīta, ka arī šajos apstākļos festivāla 
atbalstītāju loks ne tikai nesamazinājās, bet pat paplašinājās, iesaistoties jauniem atbalstītājiem no Latvijas 
uzņēmumu vides, kurus ar festivālu vieno kopējas vērtības. Pateicoties gan atbalstītājiem, gan pasākumu 
rīkotājiem, gan apmeklētājiem kopā  izdevās organizēt festivālu, kas 2022. gadā bija viens no lielākajiem 
un iedvesmojošākajiem publiskajiem pasākumiem Latvijas kultūrtelpā. 

Sarunu skola LAMPA  

www.festivalslampa.lv/lv/sarunu-skola/sarunu-skola  

2018. gada sākumā Fonds uzsāka jaunu iniciatīvu – Sarunu skolu LAMPA, kas ir bezmaksas praktisku 
nodarbību cikls, kuru laikā ikviens var gūt praktiskas iemaņas labākai saskarsmei ar līdzcilvēkiem. Sarunu 
skolas mērķis ir izkopt demokrātiskas un cieņpilnas sarunas kultūru Latvijā. Sarunu skola mudina uz 
augstāku, ētiskāku standartu saziņas un saskarsmes kultūrai – cieņpilna saruna, argumentēta, informēta 
diskusija, pretēju viedokļu uzklausīšana, iedziļināšanās, domāšana, analizēšana.  

Uzsākot šo iniciatīvu, nodarbības tika īstenotas klātienē Latvijas reģionos, savukārt, sākoties pandēmijai, 
visas nodarbības tika pārceltas tiešsaistē un šādā veidā tās  norisinājās visu 2021. un daļu 2022. gada. 
Kopskaitā 2022. gadā rīkojām 3 nodarbības, ko tiešsaistē ir apmeklējuši aptuveni 422 cilvēki.  

Sarunu skolas LAMPA ieraksti ir skatāmi gan Sarunu festivāla LAMPA mājas lapā un Facebook lapā, gan 
Youtube kanālā, kā arī klausāmi Spotify un ITunes. 

2022. gada nodarbību tēmas un lektori: 1. “Kā veidot labu dialogu? (angļu valodā) Lektors Kai Alhanen 
(Somija), 2. “Vadības komunikācija. Pieredzes stāsts”. Lektors Maksims Jegorovs, 3. “Kā runāt ar 
propagandas skarto?” Lektore Marija Ābeltiņa.  

Dialogu apļi un Dialoga metode 

2022.gada februārī Sarunu skolas LAMPA ietvaros uzsākām darbu pie jauna projekta - Dialogu apļiem. Šis 
bija pasākumu cikls, kas tika veidots, balstoties Somijā izstrādātā “TimeOut” dialoga metodē. Dialoga 
metode veicina sarunu kultūru starp cilvēkiem ar dažādām pieredzēm un viedokļiem ikreiz, kad vajadzīga 
dziļāka tēmas izpratne vai līdzvērtīga iespēja izteikties visiem sarunas biedriem. Uzskatām, ka polarizēto 
un fragmentēto viedokļu pasaulē, dialoga metode ir veids, kā stiprināt sarunāšanās spēju starp dažādām 
sabiedrības grupām, savstarpējo sapratni un saliedētāku sabiedrību.  Metodi apguvām no Kaja Alhanena, 
Dialogu Akadēmijas vadītāja Somijā, kas ir bijis arī viens no “TimeOut” dialoga metodes līdzautoriem. 24. 
februārī ar sadarbības partneriem no visas Latvijas organizējām K.Alhanena vadīto tiešsaites semināru par 
šo dialoga metodi un dialogu kā saziņas formu, kā arī klātienē pavadījām daudzas stundas, mācoties no 
Kaja pieredzes dialogu vadīšanā.  

Somijā valsts pārvaldes iestādes plaši izmanto “TimeOut” dialoga metodi saziņā ar sabiedrību, tāpēc kopā 
ar Ziemeļu ministru padomi iepazīstinājām ar to arī Valsts kancelejas pārstāvjus.  

Metodes labākas apguves nolūkā iztulkojām, adaptējām un nodrukājām somu kolēģu izstrādātos 
“TimeOut” materiālus latviešu valodā. 



7. aprīlī, mūsu sadarbības partneriem organizējām klātienē Kaja Alhanena vadīto semināru par “TimeOut” 
dialogu metodi un “Dialoga apļu“ vadīšanas procesu, kā arī prezentējām latviski iztulkoto “TimeOut” 
diskusiju vadīšanas kartītes. 

Pirmo Dialogu apli organizējām 4.maijā Cēsīs demokrātijas nedēļas ietvaros, pasākuma dalībniekiem 
piedāvājot pašiem izvēlēties dialoga tēmu – no dzīves demokrātijā līdz mīlestībai. 9. maijā, Eiropas dienā, 
dialogu apļus novadījām Valmieras integrētajā bibliotēkā Eiropas kultūras fonda projekta “Eiropas 
izaicinājums” ietvaros, bet 25. maijā devāmies uz Daugavpili, kur mūsu sadarbības partneri – LAVKA – bija 
izvēlējušies veidot dialogu par to, kas ir daugavpiliešu un Daugavpils apslēptais potenciāls. 9. jūnijā 
devāmies uz Api, kur sadarbībā ar partneriem no biedrības "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta 
centrs" novadījām Sarunu skolas LAMPA Dialogu apļus par robežu tēmu: dzīve starp un pie robežām. Arī 
Sarunu festivāla LAMPA laikā Cēsīs tika organizēti Dialogu apļi, un to tēma bija “Dzīve demokrātijā”. 30. 
jūlijā viesojāmies Kuldīgā, kur otrā Demokrātijas festivāla ietvaros organizētajos Dialogu apļos piedāvājām 
apmeklētājiem trenēt savas dialoga prasmes un sarunāties par to, kā būt un dzīvot demokrātijā. 20. 
augustā Jelgavas novada Zaļeniekos izskanēja pirmais demokrātijas festivāls “Kopienas sarunas”, kur tika 
novadītas divas sarunu sesijas un praktiskas nodarbības “Kāpēc saruna ir svarīga un kā labāk sarunāties?” 

Novembrī sadarbībā ar Somijas “TimeOut” metodes līdzautoru K.Alhanenu un Valsts Kanceleju 
organizējām mācības valsts pārvaldes darbiniekiem dialogu apļu vadīšanā, ar kuriem 23. novembrī kopīgi 
novadījām dialogu apļus Valsts Kancelejas rīkotajā ikgadējā vadītāju konferencē “Ilgtspējīga līdera 
nākotnes izaicinājumi”. Esam pārliecināti, ka šī  dialoga metode ir labs rīks valsts pārvaldes un pašvaldību 
saziņai ar iedzīvotājiem, uzklausot un veidojot atgriezenisko saiti. Savukārt,  15. decembrī bijām pagodināti 
dialogu apļus novadīt Valmieras integrētās bibliotēkas 15 gadu jubilejas pasākumā. 

Dalība starptautiskajā Demokrātijas festivālu asociācijā 

https://democracyfestivals.org  

2022. gadā Fonda darbinieki turpināja aktīvi līdzdarboties Demokrātijas festivālu asociācijā (DFA), kuru 
kopā ar citiem Eiropas demokrātijas festivāliem līdzdibinājām 2019. gadā. Asociācijā pārstāvam Sarunu 
festivālu LAMPU, un tās mērķis ir stiprināt sadarbību un veicināt pieredzes apmaiņu starp demokrātijas 
festivāliem, kā arī ar savu piemēru iedvesmot un palīdzēt tapt demokrātijas festivāliem Eiropā un citviet 
pasaulē.  Aizvadītajā gadā būdami DFA valdes locekļi, organizējām tiešsaistes pieredzes apmaiņas 
seminārus biedriem, aktīvi iesaistījāmies administratīvajā darbā, koordinējām starptautisko sadarbību ar 
sabiedriskajām organizācijām un aktīvistiem no Lielbritānijas, Turcijas, Zviedrijas, Dānijas, Kenijas, Polijas 
un ASV, sniedzot konsultācijas un vadot seminārus. Savukārt septembra beigās notikusi biedru klātienes 
tikšanās Briselē – pirmo reizi kopš 2019. gada decembra. 2023. gada plānos ir turpināt pieredzes apmaiņu 
gan tiešsaistes semināros, gan tiekoties klātienē Paidē, Igaunijā.   

Pārmaiņu aģenti: mākslas mediācija kā saruna  

www.memagents.eu  

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS no 2020. līdz 2022. gadam īstenoja starptautisku projektu “Pārmaiņu 
aģenti: mākslas mediācija kā saruna”. Latvijas projekta daļai izvēlēts nosaukums “Saruna ir iespējama”. 
Otrs projekta Latvijas partneris bija Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs. Projekta vadošais partneris bija 



Cultura-Saatio (Somija), citi projektā iesaistītie partneri bija Stiftelsen Tensta Konsthall (Zviedrija) un 
Tallinna Linn (Igaunija).  

Projekta ietvaros Latvijā tika radīts un īstenots viens mākslas darbs, kas veltīts mākslinieka izvēlētai vienai 
vai vairākām vietējās sabiedrības grupām/kopienām un to problemātikai saskaņā ar noteikto mākslas 
darba virstēmu “SARUNA IR IESPĒJAMA”. Atvērtā konkursā tika pieteikti 17 projekti no dažādām kultūras 
un mākslas jomām. Projekta izvērtēšanā tika izvēlēts jaunās mediju mākslinieces Annas Priedolas mākslas 
darbs DAIRY DIARIES jeb PIENA DIENASGRĀMATAS, kurā tika iepazīta un attēlota ar demenci sirgstošo 
senioru ikdiena un uztveres procesi, sociālpolitiskās realitātes un cilvēcisko attiecību interpretācija. Izstādē 
māksliniece caur datu vizualizācijām un demences pieredzēm audio formātā iepazīstināja un attēloja ar 
demenci sirgstošo senioru ikdienu un uztveres procesus, sociālpolitiskās realitātes un cilvēcisko attiecību 
interpretāciju, kā galveno izteiksmes līdzekli izmantojot pienu un tā produktus. 

Kā atbalstītājs projektam tika piesaistīts arī Medicīnas vēstures muzejs, kas sniedza iespēju projekta 
ietvaros tapušo mākslas darbu izstādīt savās telpās.  

Izstādes atklāšana  notika 08.04.2022, tā bija skatāma Medicīnas vēstures muzeja telpās līdz 05.06.2022. 
Izstādi divu mēnešu laikā apmeklēja 7039 cilvēku.  

Izstādes “Piena dienasgrāmatas” ietvaros norisinājās kopumā trīs mākslinieces Annas Priedolas un 
mākslas mediatoru vadītās demences datu darbnīcas, kurās ikvienam interesentam bija iespēja radīt savus 
mākslas darbus, atveidojot datus par demenci ar pārtikas produktiem. Tāpat izstādes apmeklētājiem bija 
iespēja veidot sarunas ar mākslas mediatoriem, kuri bija pieejami uz vietas gandrīz visu izstādes darba 
laiku. 

Mākslas mediatoru programma 

Projekta ietvaros atvērta konkursa kārtībā tika atlasīti arī 10 mediatori, kas sadarbojās ar mākslinieku 
projekta radīšanas laikā, kā arī iesaistījās kā mediatori starp mākslas darbu un tā skatītāju/apmeklētāju tā 
izstādīšanas / izrādīšanas periodā. 

Mediatoru aktīva loma bija gan mākslas darba tapšanas procesā, gan tā izrādīšanā, jo viņi darbojās kā 
sarunas veidotāji ar skatītāju, gan meistarklašu līdzveidotāji un vadītāji. 

Fonda darbība Ukrainas atbalstam  

Kopā ar Latvijas Pilsonisko aliansi un daudziem pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem fonds DOTS  organizēja 
gājienu Ukrainas atbalstam “Kopā PAR Ukrainu! Kopā PRET Putinu!”. 5. martā Rīgā pulcējās tūkstošiem 
cilvēku, lai paustu savu atbalstu Ukrainas tautai un nosodītu Krievijas agresiju un iebrukumu Ukrainā. 
Gājienā uzrunu teica arī fonda valdes priekšsēdētājs Maksims Jegorovs.  

6. maijā sadarbībā ar citām sabiedriskajām organizācijām, Rīgas pilsētas mēru un Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā vadītāju Rīgā, AB dambī izstādījām ārā birojā izdiedzētās saulespuķu sēklas kā 
simbolu mūsu atbalstam ukraiņiem, Ukrainas valstiskumam un tās integrācijai Eiropas Savienībā, paužot 
skaidru vēstījumu: “Ukraina jau ir Eiropas vērtību telpas daļa, un tagad tikai atlicis to noformēt juridiski. 
Esam par spēcīgu Ukrainu vienotajā Eiropas Savienībā.” 



Projekts ‘DemokārtiJĀ’  

www.demokratijaskola.lv 

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS ir sadarbības partneris biedrībai “Eiropas Kustība Latvijā”, īstenojot Aktīvo 
iedzīvotāju fonda atbalstīto projektu “DemokrātiJĀ!”, kura mērķis ir sekmēt Latvijas skolu “JĀ!” 
demokrātijas kultūras stiprināšanai skolas ikdienā. 

Projekta ietvaros arī 2022. gadā tika gatavots ikmēneša metodiski informatīvs izdevums pedagogiem 
“Ideju strops” (http://www.demokratijaskola.lv/idejas/), kurā skolotāji var gūt noderīgu informāciju par 
demokrātijas kultūras stiprināšanu skolā un praktiski izmantojamus materiālus skolēnu pilsoniskās 
lietpratības pilnveidei. 

Projekta ietvaros 2021.gada noslēgumā no Norvēģu partneriem “The Rafto Foundation” tika adaptēta un 
pielāgota Latvijas situācijai demokrātiskas valsts spēle, kur skolēni praktiski, ar spēles elementiem, var 
apgūt demokrātiskas valsts priekšnoteikumus un izprast to nozīmīgumu. Plašākai sabiedrībai spēle tika 
prezentēta 2022.gada 21.februārī. 

15.februārī, Satversmes pieņemšanas 100. gadadienā, projekta ietvaros Fonds DOTS piedalījās kā 
līdzorganizators sarunai starp Latvijas valsts prezidentu Egitu Levitu  un astoņiem jauniešiem no dažādām 
Latvijas skolām par vārda brīvību un tās dilemmām.  

Martā sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā aicinājām jauniešus piedalīties hakatonā “Darīt ir darbības 
vārds”. Hakatoni norisinājās Liepājā (16. martā), Rīgā (17. martā) un Daugavpilī (18. martā), kopīgi veidojot 
efektīgus “Loesje” plakātus, izspēlējot stratēģijas galda spēli “DemokrātiJĀ” un radot idejas, kā skolā 
veicināt demokrātisku vidi.  

Sarunu festivālā LAMPA ikvienam tā apmeklētājam bija iespēja iepazīties un spēlēt galda spēli 
DemokrātiJĀ. 

Projekts noslēdzās 2022.gada septembrī.  

Projekts “Tiltu veidošana starp Latvijas un Norvēģijas demokrātijas festivāliem un pašvaldībām” 

Martā tika atsākts darbs pie mūsu sadarbības projekta ar Norvēģijas kolēģiem no Ārendālas pašvaldības, 
kas kopš 2012. gada ik vasaru rīko demokrātijas festivālu “Arendalsuka” (Ārendālas nedēļa). Projekta 
mērķis ir sekmēt ciešāku sadarbību starp Latviju un Norvēģiju, kā arī pieredzes apmaiņu starp Sarunu 
festivālu LAMPA un festivālu “Arendalsuka”, kā arī Cēsu novada un Ārendāles pašvaldībām, padziļinot 
izpratni par aktuālajiem jautājumiem Eiropas, valsts, pašvaldības un festivālu līmeņos. Šī projekta 
īstenošanas laiks ir 2022. – 2023.gads. Projekts tika uzsākts 2022. gada jūnijā, un līdz šim īstenotas četras 
aktivitātes: projekta uzsākšanas sanāksme 2022. gada jūnijā, Arendalsukas dalība Sarunu festivālā LAMPA 
2022, Sarunu festivāla LAMPA dalība Arendalsuka 2022, kā arī Arendālas pašvaldības un festivāla pārstāvju 
vizīte Cēsīs 2022. gada oktobrī. Arendalsukas ietvaros Fonds DOTS rīkoja diskusiju par par Ukrainas un tās 
tautas cīņu par demokrātiju un brīvību, un ko tā nozīmē ne tikai Latvijai, bet arī Eiropai un visai 
demokrātiskajai pasaulei. Mūsu rīkotajā sarunā piedalījās TV3 žurnāliste un kara reportiere Ieva Vārna, 
Cēsu novada pašvaldības vicemērs Atis Egliņš-Eglītis un Latvijas vēstnieks Norvēģijas Karalistē Mārtiņš 
Klīve, bet to vadīja Fonda DOTS izpilddirektore Ieva Morica. 



2023. gadā plānotas vēl 3 aktivitātes – Cēsu pašvaldības un Sarunu festivāla LAMPA pārstāvju vizīte 
Arendālā, Norvēģijā 2023. gada aprīlī, Sarunu festivāla LAMPA dalība Arendalsuka 2023 un projekta 
noslēdzošā sanāksme 2023. gada rudenī Rīgā.  

Projekts “Demokrātija Covid-19 pandēmijas laikā Baltijas valstīs” 

Sadarbībā ar Atvērtās Lietuvas fondu un Atvērtās Igaunijas fondu 2022.gada nogalē uzsākām jaunu 
projektu “Demokrātija Covid-19 pandēmijas laikā Baltijas valstīs”, kas guvis Eiropas Komisijas atbalstu. Tā 
mērķis ir rosināt diskusijas par sarežģītiem jautājumiem un sagatavot praktiskus risinājumus, kā novērst 
Covid-19 ierobežojumu ietekmi uz demokrātijas kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu. Projekts ilgs divus 
gadus, paredzot gan pētniecisko darbu, gan publisku diskusiju rīkošanu visās Baltijas valstīs. 

Projekts tika uzsākts 2022. gada novembrī un noslēgsies 2024. gada vasarā.  

Fonda iesaiste pilsoniskās sabiedrības iniciatīvās Latvijā un Eiropā  

Fonds ir aktīvs biedrs Latvijas un Eiropas līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijās un atbalsta un 
iesaistās arī citu organizāciju rīkotajās aktivitātēs. 2022. gada laikā Fonda darbinieki aktīvi piedalījās un 
tika aicināti kā runātāji un viedokļu līderi dažādu organizāciju rīkotajos pasākumos, piemēram, Latgales 
kongresa darba sesijā par pilsoniskās sabiedrības lomu 29. aprīlī Rēzeknē; “Impact hub Liepāja” Izaugsmes 
inkubatora programmas sesijā 1.jūnijā Liepājā, kā arī  18. Bīriņu konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā 
28.-29.jūlijā.  

25. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Eiropas Parlamenta Latvijā Vēstnieku skolas 
atklāšanas pasākums, kura ietvaros Egita Prāma 150 jauniešiem no visas Latvijas novadīja darbnīcu “Kāpēc 
vēlēt?” 

Tāpat Fonda darbinieki 2022. gadā aktīvi stiprināja starptautisko sadarbību: aprīlī notika tikšanās ar bijušo 
Polijas tiesībsargu Ādamu Bodnaru un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Zani Petri. Fonda 
izpilddirektore 2022.gada maijā piedalījās Tālberga fonda rīkotajā seminārā Grieķijā par pandēmijas sekām 
un mācībām globālajai sabiedrībai, savukārt 30.maijā – 1.jūnijā Barselonā apmeklēja Eiropas filantropijas 
fondu “Philea” rīkoto ikgadējo forumu.  Jau otro reizi fonda direktore Ieva Morica ir uzaicināta piedalīties 
Tālberga fonda globālās līderības balvas žūrijas sākotnējās atlases grupā (pre-Jury).  

Savukārt, fonda stratēģisko projektu un komunikācijas vadītāja Irīna Kuzņecova maijā piedalījusies Latvijas 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju sanāksmē ar Vācijas Federatīvās republikas ārlietu ministri Annalēnu 
Bērboku, kā arī Trīs jūru iniciatīvas Pilsoniskās sabiedrības forumā, kas notika 21.maijā Rīgā. 

Jūnijā Fondā uzņēmām ārvalstu viesus, kurus iepazīstinājām ar Fonda darbību un Sarunu festivālu LAMPA 
– 2. jūnijā satikāmies ar “Green European Foundation” pārstāvjiem, bet 6. jūnijā pie mums viesojās Vācijas 
Eiropas klimata lietu valsts ministre Anna Līrmane (Anna Lührmann). 

11.-12.augustā Fonda darbinieces piedalījās Stokholmā notiekošajā starptautiskā projekta “Pārmaiņu 
aģenti: mākslas mediācija kā saruna” projekta noslēguma seminārā. 12.-13.augustā viesojāmies Igaunijas 
pilsētā Paidē notiekošajā  viedokļu festivālā Arvamusfestival, bet no 15.-19.augustam – Norvēģijas 
demokrātijas festivālā “Arendalsuka”, kur sarīkojām diskusiju par Ukrainas un tās tautas cīņu par 
demokrātiju un brīvību, un ko tā nozīmē ne tikai Latvijai, bet arī Eiropai un visai demokrātiskajai pasaulei. 



Oktobrī Fonda izpilddirektore piedalījās Atvērtās sabiedrības Eiropas tīkla (Open Society European 
Network) sanāksmē Berlīnē. Novembrī Irina Kuzņecova piedalījās Eiropas filantropijas asociācijas “Philea” 
komunikācijas profesionāļu tīkla tikšanās Vīnē, kur uzmanības centrā bija stāstu veidošana un to 
izmantošana komunikācijā. Savukārt, Ieva Morica tika uzaicināta piedalīties ikgadējā “Aurora forumā” 
Lielbritānijā.  

Fonda darbinieki arī aktīvi dalījās uzkrātajā pieredzē un zināšanās ar Latvijas un citu valstu NVO un 
izglītības iestādēm, tajā skaitā par demokrātisku un iekļaujošu pasākumu rīkošanu, piemēram, 24. maijā 
DFA vārdā novadījām tiešsaistes semināru par demokrātijas festivāliem (ideja, misija, priekšvēsture un 
organizēšanas modeļi) ASV sabiedriskajai organizācijai “Learning Life”.  Sarunu festivāla LAMPA 
producente Lelde Prūse 2022.gadā bija iesaistījusies Latvijas Kultūras akadēmijas mentoringa programmā, 
kļūstot par mentoru studiju programmas Radošās industrijas 2. kursa studentam. 25. oktobrī Ilze Samīte 
Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas maģistriem nolasīja lekciju par projektu 
izstrādi humanitārajās zinātnēs. Novembrī Sarunu festivāla LAMPA producente Lelde Prūse kā vieslektore 
piedalījās Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras menedžmenta maģistra studiju lekcijā, pastāstot par 
pasākumu ilgtspēju un Sarunu festivāla LAMPA pieredzi. 

Šogad Satversmei apritēja 100 gadi, un mūsu fonda izpilddirektore Ieva Morica atsaucās LR Tieslietu 
ministra J. Bordāna aicinājumam kļūt par Satversmes vēstnesi Latvijas skolās un novadīja nodarbības par 
Satversmē paustajām vērtībām četrās Latvijas skolās - Rīgas 10. vidusskolā (26. aprīlī), Aglonas vidusskolā 
(28.aprīlī), Cēsu 1.pamatskolā (9.novembrī) un Rīgas 49.vidusskolā (2.decembrī).  

Fonds ir biedrs šādās organizācijās: Demokrātijas festivālu asociācija (reģistrēta Dānijā), Latvijas Pilsoniskā 
alianse, domnīca “Providus”, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, biedrība Latvijas Laikmetīgās 
mākslas centrs, Hāgas klubs (apvieno fondu vadītājus no Eiropas valstīm), Eiropas filantropijas fondu 
asociācijā “Philea”. 2022. gada laikā Fonda pārstāvji bija šādu organizāciju valdēs vai padomēs: 
Demokrātijas festivālu asociācija, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Latvijas Transatlantiskā organizācija. 

Fonds ir arī Rīgas Juridiskās augstskolas kapitāldaļu turētājs (24%) un fonda izpilddirektore ir Rīgas 
Juridiskās augstskolas valdē.  

2023. gadā Fonds turpinās darbu izvirzītajās prioritātēs, rīkojot ikgadējos pasākumus – Sarunu festivālu 
LAMPA un turpinās uzsākto iniciatīvu - Dialogu apļi, kā arī īstenos pārējos uzsāktos projektus. Fonds 
turpinās sadarbību ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu demokrātijas festivāliem, lai stiprinātu demokrātiju 
Baltijas jūras reģionā, un sadarbosies ar citu valstu organizācijām un interesentiem pilsoniskās 
sabiedrības un demokrātijas tēmās. 

 

Ieva Morica 

Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektore 

 

 

 

 


