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Bilance 
 
 

AKTĪVS Skaidrojums 31.12.2021. 31.12.2020. 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI   EUR  EUR  

Nemateriālie ieguldījumi    

Licences 1. 197 252 

Pamatlīdzekļi    

Pārējie pamatlīdzekļi 2. 11,793 13,830 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 3. 0 0 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  11,990 14,082 
    

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

Debitori 4. 0 1,292 

Citi debitori 4. 233 4 

Nākamo periodu izdevumi  2,124 1,878 

Vērtspapīri 5. 1,998,515 1,971,579 

Nauda 6. 249,157 245,256 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  2,250,029 2,220,009 
    

KOPĀ AKTĪVS  2,262,019 2,234,091 

    

PASĪVS    

FONDI    

Rezerves fonds 7. 2,246,909 2,296,247 

    

KREDITORI    

Īstermiņa kreditori    

Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm  0 2,096 

Pārējie kreditori  8. 9,479 82,708 

Uzkrājumi  5,631 3,457 

KOPĀ KREDITORI  15,110 88,261 
    

KOPĀ PASĪVS  2,262,019 2,384,508 

 
 
Ieva Morica  

  

Izpilddirektore   
   
Valdes locekļi:   
   
Maksims Jegorovs  Lauris Liepa 
   
   
   
Daiga Rokpelne  Artis Svece 

   
 
  2022. gada 23. februāris 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 
 
 
 

 Skaidrojums 2021 2020 

  EUR EUR 

    

IEŅĒMUMI    

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi   40,514 47,120 

Saņemtās dotācijas 10. 88,186 57,000 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 10. 138,061 84,620 

Vērtspapīru portfeļa pārvērtēšanas ieņēmumi 5. 176,935 29,568 

No Eiropas Savienības (ES) fondiem, Eiropas Savienības 
Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem 
saņemtais finansējums 10. 216,519 222,956 

IEŅĒMUMI KOPĀ  660,215 441,264 

    

IZDEVUMI    

Algas  11. 192,755 194,159 

Sociālās apdrošināšanas maksājumi 11. 49,164 50,664 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 
norakstīšana 1.,2. 3,276 2,480 

Saimnieciskās darbības izdevumi 12. 395,490 262,829 

Vērtspapīru portfeļa pārvērtēšanas izdevumi 5. 0 0 

IZDEVUMI KOPĀ  640,685 510,132 

    

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA  19,530 (68,868) 

 
 
Ieva Morica  

  

Izpilddirektore   
   
   
Valdes locekļi:   
   
   
Maksims Jegorovs  Lauris Liepa 
   
   
   
Daiga Rokpelne  Artis Svece 

  
 2022. gada 23. februāris  
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 
 
 
 2021 2020 

 EUR EUR 

I. ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ 37,000 40,800 

1.Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā 
anonīmi ziedojumi un dāvinājumi   

0 0 

2.Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi   

37,000 40,800 

II. PĀRSKATA GADĀ SAŅEMTO ZIEDOJUMU UN 
DĀVINĀJUMU KOPSUMMA 

40,514 47,120 

1.Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai)   120 120 

    1.3.Fiziskās personas (rezidenti) 120 120 

2.Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem): 40,394 47,000 

    2.1.Latvijas Republikā reģistrētā juridiskā persona 40,000 47,000 

    2.3.Fiziskās personas (rezidenti) 20 0 

    2.5.Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji  374 0 

   

III. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMA 
KOPSUMMA 

47,514 50,920 

1.Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai),  tai skaitā 
anonīmi ziedojumi un dāvinājumi   

120 120 

    1.2. Administratīvajiem izdevumiem  120 120 

2.Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi   

47,394 50,920 

    2.1.Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem  47,394 50,920 

       2.1.2.Citiem mērķiem un uzdevumiem 47,394 50,920 

IV. ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS 30,000 37,000 

   
 

Personas kods/ 
Reģ. Nr. 

Vārds, uzvārds/Nosaukums Mērķis 
Summa 
(EUR) 

- Anonīmie ziedotāji Mērķziedojums 374.00 

100581-10616 Egita Prāma Mērķziedojums 5.00 

090775-10502 Ieva Morica Mērķziedojums 15.00 

160188-10906 Edgars Lapiņš Vispārējiem 120.00 

40003094173 Latvijas Finieris AS Mērķziedojums 10,000.00 

40003074764 Swedbank AS Mērķziedojums 30,000.00 

 
Visi ziedojumi 2021.gadā saņemti kā naudas ziedojumi. Anonīmie ziedojumi tika veikti ar bankas 
maksājumu kartēm.  
 

 
 
Ieva Morica  

  

Izpilddirektore   
   
   
Valdes locekļi:   
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Maksims Jegorovs  Lauris Liepa 
   
   
   
Daiga Rokpelne  Artis Svece 

 
 
  2022. gada 23. februāris  
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Vispārēja informācija un vadības ziņojums 
 
Nodibinājuma 
nosaukums  

“Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS”  

  
Juridiskā adrese  Alberta iela 13, Rīga, Latvija, LV-1010 
  
Reģistrācijas numurs 
un datums  

40003080436, 1992. gada 25. jūnijs (pirmreizējā reģistrācija).  
2005. gada 20. janvārī BO SIA “Sorosa Fonds-Latvija” tiek pārreģistrēta par 
Nodibinājumu “Sorosa Fonds – Latvija”.   

2014. gada 21. augustā Nodibinājumam “Sorosa Fonds – Latvija” tiek mainīts 
nosaukums uz “Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS”. 

  
Nodibinājuma 
izpilddirektore  

Ieva Morica amatā kopš 2014. gada 1.septembra. 

  
Valdes locekļi 
 
 

Maksims Jegorovs no 14.03.2016. līdz 17.01.2022. 
Lauris Liepa no 14.11.2016. līdz 12.11.2022. 
Daiga Rokpelne no 28.03.2018 līdz 23.03.2024. 
Artis Svece no 18.02.2019. – 28.02.2022. 
Olga Kazaka no 23.03.2021 – 23.03.2024. 
 

Svarīgākie sasniegumi 
pārskata gadā un 
attīstības 
perspektīvas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Fonds ir dibināts 1992. gada 25. jūnijā. 2012. gadā Fonda dibinātājs uzsāka 
Fonda atdalīšanu no Open Society Foundations, filantropa Džordža Sorosa 
dibinātās bezpeļņas organizāciju un fondu apvienības. Patlaban fonda 
pamatfinansējumu veido „atdalīšanās” finansējums, kuru Open Society 
Foundations piešķīra 2012. un 2013. gadā,  lai nodrošinātu Fonda darbību un tā 
aktivitātes. Fonds ir neliela, efektīva organizācija, kas pielieto savus resursus, lai 
panāktu ilgtermiņa ietekmi. Līdz ar to daļa no Fonda saņemtā “atdalīšanās” 
finansējuma ir investēta finanšu tirgos, lai atbalstītu Fonda pamatdarbības 
izdevumus ilgākā laikā. Fonds arī piesaista finanses projektiem. Fonds savās 
telpās uztur „līdzstrādes biroju”, izīrējot darba vietas un telpas sanāksmēm 
sadarbības partneriem, nevalstiskajām organizācijām un citiem interesentiem.  

2021. gadā Fonds turpināja iepriekš uzsāktās iniciatīvas demokrātijas 
stiprināšanai sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību, valsts un biznesa sektoriem. 
Fonda mērķi un vērtības ir nemainīgi, taču COVID-19 pandēmijas ietekmes 
rezultātā tika pielāgoti veidi, kā tos sasniegt, pārejot uz daļēji attālināto darbu 
un pasākumu rīkošanu hibrīdformātos vai tiešsaistes formātā.  
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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.  

2021. gadā no 20. – 21. augustam Fonds īstenoja jau septīto  festivālu, kas, 
pielāgojoties epidemioloģiskajai situācijai, notika hibrīdformātā – klātienē Cēsīs 
un tiešsaistē bija skatāms visā pasaulē. Tika turpināta arī 2020. gadā aizsāktā 
kustība – kopā skatīšanās vietas visā Latvijā. Festivāls klātienē norisinājās 
epidemioloģiski drošajā zaļajā režīmā, to apmeklēja 6369 apmeklētāji. 

Festivāla tradicionālā norises vieta ir Cēsu pils parks. 2021. gadā, lai plānotu 
epidemioloģiski drošu norisi un nodrošinātu fiziskas distancēšanās iespējas, 
festivāls būtiski palielināja norises teritoriju Cēsīs un tika rīkots daudz plašākā 
teritorijā Cēsu centrā,  vecpilsēta un Ruckas parkā, 26 norises vietās.  

Festivāla programma tiek veidota konkursa veidā. Neskatoties uz pandēmiju un 
daudzajiem nezināmajiem apstākļiem, 2021. gadā tika saņemts vislielākais 
pieteikumu skaits (aptuveni 3 pieteikumi uz vienu vietu), kas apliecināja festivāla 
kā vienotās platformas sabiedriskajai diskusijai nozīmību Latvijas sabiedrībā. 

Festivāla programmu 2021. gadā veidoja 222 pasākumi, no tiem 24 norisinājās 
angļu valodā un 4 krievu valodā, pasākumus rīkoja 187 indivīdi un organizācijas. 

Arī 2021. gadā festivāla programma apvienoja nemainīgi plašu tēmu loku – 
valsts un sabiedrība, cilvēks, vide un ilgtspēja, kultūra, finanses un ekonomika, 
izglītība, mediji, drošība un tieslietas, Eiropa un pasaule, tehnoloģijas u.c. 

Festivāla norises nodrošināšanā tika iesaistīti 102 brīvprātīgie, pārsvarā 
vidusskolēni un studenti, sniedzot jauniešiem iespēju praktiski līdzdarboties, gūt 
jaunas zināšanas un pieredzi šāda liela mēroga pasākuma organizēšanā. 

Festivāla dienās lielākā daļa festivāla satura (169 pasākumi) bija pieejams 
daudzās tiešsaistes platformās, tādā veidā būtiski paplašinot sasniegto 
auditoriju un padarot festivālu vēl pieejamāku ikvienam interesentam.  
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2021. 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 Straume viedtelevīzijā 

 Tiešraides un ieraksti www.delfi.lv, www.tvnet.lv, www.lsm.lv, kā arī 
televīzijas kanālā TV24, savukārt TV4 kanālā tie regulāri demonstrēti 
festivāla diskusiju ieraksti arī pēc festivāla beigām.  

 Facebook.com, YouTube un citās platformās. 

Lai padarītu festivāla saturu pieejamu arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, 22 
pasākumiem tika nodrošināta Tildes Balss reāllaika subtitrēšana, savukārt 24 
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 267 574.  

2021. gadā Sarunu festivāls LAMPA turpināja 2020. gadā uzsākto kopā 
skatīšanās vietu kustību, aicinot festivāla saturu skatīties tiešsaistē un pēc tam 
to kopā apspriest. Šādas kopā skatīšanās vietas (kopumā 35) tika veidotas 
bibliotēkās, kultūras vietās, kafejnīcās, bāros 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 501 klātienes dalībnieki.  

2021. gada festivāla virstēma bija “cieņa”, aicinot veidot attiecības sabiedrībā un 
personīgajā telpā uz cieņpilniem pamatiem. It īpaši attālinātās saziņas laikā, 
cilvēki kļūst aizvien asāki savos viedokļos un attieksmē vienam pret otru, tādēļ 
cieņpilnu sarunu nozīme ir būtiski pieaugusi. Mēdz teikt – strīdos dzimst 
patiesība. Pat ja nepiekrītam un nesaprotamies, tikai cieņpilnā sarunā varam 
nonākt pie kopsaucēja, mijiedarboties un virzīties uz izaugsmi. Saruna bez cieņas 
kļūst par cīņu, vedot uz sabiedrības polarizēšanu, savstarpējās cieņas zaudēšanu 
un pat vardarbību.  

Ņemot vērā sarežģīto un neprognozējamo epidemioloģisko situāciju valstī, 
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 2021. gadā bija viens no lielākajiem 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.  
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Uzsākot šo iniciatīvu, nodarbības tika īstenotas klātienē Latvijas reģionos, 
savukārt, sākoties pandēmijai, visas nodarbības tika pārceltas tiešsaistē un šādā 
veidā tās  norisinājās visu 2021. gadu.  

Kopskaitā 2021. gadā norisinājās 12 nodarbības, ko tiešsaistē ir apmeklējuši 
aptuveni 11 000 cilvēki.  Šis apmeklētāju skaits tika sasniegts, pateicoties 2021. 
gada Sarunu skolas pavasara semestra ietvaros uzsāktajai sadarbība ar ziņu 
portāliem DELFI.lv  un TVNET.lv, kas ievērojami palielināja kopējo nodarbību 
skatītāju skaitu, kā arī deva iespēju sasniegt jaunu auditoriju. 

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

2021. gada nodarbību tēmas un lektori: 1. “Sarunas nozīme demokrātijā”, 
lektore Iveta Kažoka, 2. “Savaldīt, pieradināt vai sadraudzēties – emociju nozīme 
runās un sarunās”. Lektore Krista Vāvere, 3. “Humora nozīme savstarpējā 
komunikācijā”, lektore Ieva Stokenberga, 4. “Kāpēc ir labi strīdēties?”, lektore 
Lelde Kāpiņa, 5. “Netiķete jeb iesaistoša saruna digitālajā vidē”, lektore Dagnija 
Lejiņa, 6. “Laikmetīgā māksla kā saruna par aktuālo”, lektore Solvita Krese, 7. 
“Kas ir dažādība un kā to var vadīt?”, lektore Agnese Cimdiņa, 8. “Cieņa šodien 
un Eiropas sākumos”, lektores Ilona Gorņeva un Ilze Rūmniece, 9. “Cieņa. Vārda 
brīvība. Naids”, lektros Mārtiņš Mits, 10. “Saruna par iekļaujošu valodu”, lektore 
Aiga Veckalne, 11. “Būt opozījā”, lektors Reinis Lazda, 12. “Konstruktīva 
komunikācija”, lektors Edmunds Apsalons. 

Dalība starptautiskajā Demokrātijas festivālu asociācijā  

https://democracyfestivals.org  

2021. 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 ASV, Indonēzijas, Japānas, 
Zviedrijas un Ungārijas, sniedzot konsultācijas un vadot seminārus. 2022. gada 
plānos ir turpināt pieredzes apmaiņu gan tiešsaistes semināros, gan tiekoties 
klātienē Briselē septembra beigās.  

Pārmaiņu aģenti: mākslas mediācija kā saruna 

www.memagents.eu  

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS no 2020. līdz 2022. gadam īsteno starptautisku 
projektu “Pārmaiņu aģenti: mākslas mediācija kā saruna”. Latvijas projekta daļai 
izvēlēts nosaukums “Saruna ir iespējama”. Otrs projekta Latvijas partneris ir 
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs. Projekta vadošais partneris ir Cultura-Saatio 
(Somija), citi projektā iesaistītie partneri ir Stiftelsen Tensta Konsthall (Zviedrija) 
un Tallinna Linn (Igaunija).  
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Projekta ietvaros Latvijā tiks 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 ir izvēlēts jaunās mediju mākslinieces 
Annas Priedolas mākslas darbs DAIRY DIARIES jeb PIENA DIENASGRĀMATAS, 
kurā tiks iepazīta un attēlota ar demenci sirgstošo senioru ikdiena un uztveres 
procesi, sociālpolitiskās realitātes un cilvēcisko attiecību interpretācija. Caur 
audiovizuālajām dienasgrāmatām un datu vizualizāciju pievērsīsim uzmanību šo 
senioru dzīvei, kā arī raisīsim sarunu par to, vai ir viegli būt senioram Latvijā.  

Mākslas mediatoru programma 

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

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

Mākslas mediatoriem 2021. gada pavasarī notika vispusīgas apmācības kuru 
saturu veidoja visi pieci iesaistītie projekta partneri. Mediatoru skola ilga 3 
mēnešus (2021. gada marts – maijs). Mācībās iekļautās virstēmas bija: par 
komunikāciju, mākslu un sociālo sfēru tajā, dažādību un iekļaušanu, grūtās un 
sarežģītās sarunas, tēmas un konflikti. Saistībā ar Covid-19 radītajiem 
ierobežojumiem  nodarbības norisinājās tiešsaistē. 

2021. gada augusta sākumā Kuldīgā mediatoriem notika klātienes 5 dienu 
vasaras mākslas skola, kurā attālināti satikās visu četru iesaistīto valstu 
mākslinieki, mediatori un projekta vadītāju komandas. Paralēli tīklošanai un 
pieredzes apmaiņai notika arī starptautiska līmeņa mācības, saistītas ar 
konkrētajām mākslas darba tēmām, mediāciju un ideju apmaiņu, lai radītu 
iekļaujošus un atvērtus mākslas darbus. 

Kā atbalstītājs projektam ir piesaistīts arī Medicīnas vēstures muzejs, kas sniedz 
iespēju projekta ietvaros tapušo mākslas darbu izstādīt savās telpās. Izstādes 
atklāšana – 10.03.2022. Izstāde būs skatāma Medicīnas vēstures muzeja telpās 
līdz 08.05.2022. 

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. 
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Projekta ietvaros ar DOTS ekspertīzi ir izveidots skolu demokrātijas kultūras 
novērtēšanas pašnovērtējuma rīks  

(http://www.demokratijaskola.lv/pasnovertejuma-riks/), kas sastāv no 3 
komponentēm: 1) skolas pārvaldība, 2) skolas ikdienas dzīve, 3) pilsoniskums un 
demokrātijā. 

Ikviena skola, lietojot šo pašnovērtējuma rīku, var konstatēt esošās demokrātijas 
kultūras vides līmeni savā skolā un saprast, kas pilnveidojams. 

Fonda DOTS ekspertes izstrādāja mācību programmu skolu vadības komandām 
par Demokrātisku skolas vidi, mācību saturs tika pamatots un pielāgots 
pašnovērtējuma rīkam un sastāvēja no 3 blokiem (1) Demokrātija un laba 
pārvaldība, 2) Attiecību kultūra skolā: skolotāji, skolēni, vecāki – vai demokrātija 
ir iespējama?, 3) Praktiskas aktīvās iesaistes un līdzdalības metodes). Mācības 
norisinājās 2021. gada 21. un 22. septembrī klātienē Rīgā un guva pozitīvu 
vērtējumu no dalībniekiem. Piedalījās 120 dalībnieki. 

Projekta ietvaros tiek 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 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. 

Projekts tiks turpināts līdz 2022. gada septembrim. 

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. 
2021. gada laikā Fonda darbinieki aktīvi piedalījās un tika aicināti kā runātāji un 
viedokļu līderi dažādu organizāciju rīkotajos pasākumos klātienē un attālināti, 
piemēram, konferencē “Celtspēja” 2021. gada 2. decembrī, Latvijas Pasākumu 
foruma raidījums “Pasākumu stunda” 2021. gada 5. martā, Learnig Circles. 
National Conference on Citizenship. US. 2021. gada 24. martā. Fonda darbinieki 
arī aktīvi dalījās uzkrātajā pieredzē un zināšanās ar Latvijas un citu valstu NVO, 
tajā skaitā par demokrātisku un iekļaujošu pasākumu rīkošanu, piemēram, 
seminārs "Noderīgi padomi pasākumu rīkošanā: kā radīt notikumu par prieku 
sev un citiem?" 2021. gada 9. decembrī Liepājā.  

Fonds ir biedrs šādās organizācijās: Demokrātijas festivālu asociācija (reģistrēta 
Dānijā), Eiropas Fondu centrs Briselē, Latvijas Pilsoniskā alianse, domnīca 
Providus, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, biedrība Latvijas 
Laikmetīgās mākslas centrs, Hāgas klubs (apvieno fondu vadītājus no Eiropas 
valstīm).  2021. gada laikā Fonda pārstāvji bija šādu organizāciju valdēs vai 
padomēs: Demokrātijas festivālu asociācija, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 
Jesajas Berlina biedrība, Eiropas fondu centrs Briselē. 
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Fonds ir arī Rīgas Juridiskās augstskolas kapitāldaļu turētājs (24%) un fonda 
izpilddirektore ir Rīgas Juridiskās augstskolas valdē.  

2022. gadā Fonds turpinās darbu izvirzītajās prioritātēs, rīkojot ikgadējos 
pasākumus – Sarunu festivālu LAMPA un Sarunu skolu LAMPA un uzsāks jaunu 
iniciatīvu - Dialogu kultūra, 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. 

Finanšu pārskats sniedz pilnīgu priekšstatu par Fonda darbību 2021. gadā. 

 
 
Ieva Morica  

  

Izpilddirektore   
   
   
Valdes locekļi:   
   
   
Maksims Jegorovs  Lauris Liepa 
   
   
   
Daiga Rokpelne  Artis Svece 

 
 
  2022. gada 23. februāris 
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Nozīmīgi grāmatvedības principi 

Fonda finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Fonda statūtiem un Latvijas Republikas Ministru 
Kabineta noteikumiem Nr. 808 „Par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”. 

Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Eiro (EUR). Finanšu 
pārskats aptver laika periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.  

Finanšu pārskata sagatavošanas princips 

Fonds sagatavo savu finanšu pārskatu, izmantojot uzkrājumu principu un darbības turpināšanas 
pieņēmumu. 

Ārvalstu valūtu maiņas starpība  

Visi darījumi tiek uzskaitīti Eiro valūtā. Monetāro bilances aktīvu un saistību kontu atlikumi ārvalstu 
valūtās pārskata gada beigās ir pārvērtēti pēc pārskata gada beigās spēkā esošā Eiropas Centrālās 
bankas noteiktā valūtas maiņas kursa. Nemonetārie aktīvi ir uzskaitīti, izmantojot ārvalstu valūtas 
maiņas kursu iegādes dienā. 

Peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām ir iekļauti darbības pārskatā. 

Eiropas Centrālās bankas noteiktais USD/EUR valūtas maiņas kurss: 
       2021. gada 31. decembris  1.13260 

 
Ieņēmumu atzīšana (ieņēmumi no piešķirtā finansējuma) 

Piešķirtais finansējums tiek uzskaitīts, piemērojot uzkrāšanas principu, proti, attiecīgie ieņēmumi tiek 
atzīti, kad Fonds kļūst tiesīgs saņemt naudas līdzekļus saskaņā ar finansējuma noteikumiem (nevis 
saņemot naudas līdzekļus). 

Izmaksu atzīšana 
 

Izmaksas tiek atzītas pēc uzkrājumu principa.  
Administrācijas izmaksas ir tās Fonda izmaksas, kas saistītas ar tā ikdienas darbību. 

Nemateriālie ieguldījumi 

Nemateriālie ieguldījumi sākotnēji tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā. Pēc sākotnējās atzīšanas 
nemateriālie ieguldījumi tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, atskaitot amortizāciju. Amortizācija tiek 
aprēķināta visā šo aktīvu lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi.  

Jaunu datoru programmatūru iegādes izmaksas tiek kapitalizētas un uzskaitītas kā nemateriālie 
ieguldījumi, ja vien šīs izmaksas nav attiecīgās datortehnikas neatņemama sastāvdaļa. Amortizācija 
Fonda programmatūrai tiek aprēķināta 3 gadu laikā, izmantojot lineāro metodi.   
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Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu.   
 

Pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību veido to iegādes cena, ieskaitot neatgūstamos pirkšanas nodokļus un 
jebkādas citas izmaksas, kas tieši saistītas ar attiecīgo aktīvu sagatavošanu ekspluatācijai un nogādei to 
izmantošanas vietā. Izmaksas, kas radušās pēc aktīvu nodošanas ekspluatācijā, piemēram, remonta un 
uzturēšanas izmaksas parasti tiek atspoguļotas darbības pārskatā tajā periodā, kad tās radušās.  
Nolietojums tiek aprēķināts pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. 
Aplēstais lietderīgais izmantošanas laiks ir šāds:  
 
EDA iekārtas         3 gadi 
Transporta līdzekļi        5 gadi 
Pārējie pamatlīdzekļi                                                                                          5-10 gadi 

 
Uzlabojumi un sīki pirkumi, kuru lietderīgās izmantošanas laiks ir līdz vienam gadam vai to iegādes 
vērtība ir līdz 150 eiro, ir uzrādīti darbības pārskatā to iegādes periodā kā izmaksas. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu Fonds ir atbrīvots no uzņēmumu ienākuma nodokļa 
maksāšanas. 

Ilgtermiņa finanšu un citi ieguldījumi 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi ir atspoguļoti to patiesajā vērtība, kas ir noteikta balstoties uz šo aktīvu 
(ieguldījumu finanšu tirgus instrumentos – fondu daļās) tirgus vērtību pārskata gada beigās. Citi 
Ilgtermiņa finanšu instrumenti - 24% kapitāldaļu SIA „Rīgas Juridiskā Augstskola” finanšu pārskatā 
atspoguļotas nulle vērtībā. 
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Skaidrojums par bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem 
 
1. Nemateriālie ieguldījumi 

 Datorprogrammas licences   

 2021 2020 

Iegādes vērtība gada sākumā 551 551 
   Iegādāts pārskata gadā 0 0 
   Izslēgti 0 0 
Iegādes vērtība gada beigās 551 551 
   
Uzkrātais nolietojums gada sākumā 299 244 
   Aprēķināts par pārskata gadu 55 55 
Uzkrātais nolietojums gada beigās 354 299 
   
Atlikusī vērtība gada sākumā 252 307 

Atlikusī vērtība gada beigās 197 252 

 

 
2. Pamatlīdzekļu kustības pārskats 

 Pārējie pamatlīdzekļi 

 2021 2020 

Iegādes vērtība gada sākumā 217,019 214,570 
   Iegādāts pārskata gadā 1,184 6,432 
   Izslēgti 0 (3,983) 
Iegādes vērtība gada beigās 218,203 217,019 
   
Uzkrātais nolietojums gada sākumā 203,189 204,747 
   Aprēķināts par pārskata gadu 3,221 2,425 
   Izslēgto pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 0 (3,983) 
Uzkrātais nolietojums gada beigās 206,410 203,189 
   
Atlikusī vērtība gada sākumā 13,830 9,823 

Atlikusī vērtība gada beigās 11,793 13,830 

 
 
3. Ilgtermiņa finanšu un citi ieguldījumi 

Kopš 1998. gada Fondam pieder 24% kapitāldaļu SIA „Rīgas Juridiskā Augstskola” (ieguldījuma sākotnējā 
vērtība EUR 683). 2010. gadā Fonds veica naudas ieguldījumu SIA „Rīgas Juridiskā Augstskola” 
pamatkapitālā EUR 827 292 apmērā. Latvijas Universitāte (pārējo 76% kapitāldaļu īpašniece) ieguldīja SIA 
„Rīgas Juridiskā Augstskola” EUR 2 619 757. Fonds arī piešķīra finansējumu Latvijas Universitātei EUR 
321 718 apmērā, kas sastādīja daļu minētā Latvijas Universitātes ieguldījuma. Tādejādi 2010. gadā SIA 
„Rīgas Juridiskā Augstskola” kapitāls tika palielināts līdz EUR 3 447 049. SIA „Rīgas Juridiskā Augstskola” 
saņemto naudu izlietoja, lai atmaksātu aizņēmumu no kredītiestādēm. 

 

Fonda ieguldījums bilancē novērtēts nulles vērtībā, jo Fonds uzskata, ka šis ieguldījums ir daļa no labas 
gribas finanšu palīdzības, kā arī SIA „Rīgas Juridiskā Augstskola” galvenais mērķis nav peļņas gūšana un 
dividenžu izmaksa tās dalībniekiem. 
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4. Debitoru parādi 
 
Debitoru parādos uzrādītas neto summas par sniegtajiem, bet uz 31.12.2021. neapmaksātajiem, darbu 
vietu un telpu īres pakalpojumiem. Kopējā debitoru parāda summa tiek samazināta par šaubīgiem 
debitoru parādiem izveidoto uzkrājuma summu. Nodibinājuma vadība ir iesniegusi pieteikumu tiesā lai 
tiesiskā veidā piedzītu debitoru parādu. Citu debitoru atlikums, uz 31.12.2021., atspoguļo Fonda prasījuma 
summas, kas nav saistītas darbu vietu un telpu īres pakalpojumiem.  
 

5. Vērtspapīri 
 
2014. gadā Fonds izveidoja ilgtermiņa finanšu ieguldījumu portfeli EUR 2 500 000 apmērā. Ilgtermiņa 
finanšu ieguldījumu portfelis tika izveidots ar Open Society Foundation finansējuma palīdzību, un tā mērķis 
ir Fonda darbības finanšu stabilitātes nodrošināšana. Finanšu ieguldījuma pārvaldītājs ir Swedbank AS. 
2021.gada 31.decembrī ilgtermiņa ieguldījuma portfelis tika pārvērtēts tā patiesajā vērtība caur ieņēmumu 
un izdevumu kontiem, balstoties uz ieguldījuma pārvaldnieka, Swedbank AS sniegto ieguldījuma portfeļa 
novērtējumu.  
 

 2021 2020 

Vērtspapīru portfeļa pārvērtēšanas ieņēmumi / (zaudējumi) 176,935 29,568 
 

6. Nauda 
   2021 2020 

Pieprasījuma noguldījumi Latvijā reģistrētā kredītiestādēs 249,157 245,256 
 

7.  Informācija par fondiem 
 2021 2020 
Rezerves fonds gada sākumā  2,227,379 2,296,247 

   Ieņēmumu un izdevumu starpība 19,530 (68,868) 

Rezerves fonds gada beigās 2,246,909 2,227,379 

 
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 808 "Noteikumi 
par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem" nodibinājums samazina tā rezerves fondu 
‘Izmaksu pārsniegumu pār ieņēmumiem’ apmērā. 
 
Rezerves fonds rodas (a) Nodibinājumam saņemot līdzekļus konkrētu projektu realizēšanai, bet projektu 
realizēšana notiek ilgākā laika periodā; (b) saņemot speciālus līdzekļus nodibinājuma darbības stabilitātes 
nodrošināšanai nākotnē. 
 

8. Pārējie kreditori 
 
Pārējie kreditori atspoguļo naudas summas par neapmaksātiem saņemtajiem pakalpojumiem uz 
31.12.2021., kā arī Fonda saistības pret izsniedzēju, kas izriet no piešķirtā granta (finansējuma) līguma, tanī 
pat laikā, pastāvot iespējai, ka šie finansu līdzekļi būtu jāatgriež finansētājam. Katra tekošā Fonda finanšu 
gada granta (finansējuma) līguma paredzēto mērķu sasniegšanai izmantotie līdzekļi proporcionāli tiek atzīti 
kā Fonda ieņēmumi tajā gadā.  
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9. Nodokļu un sociālās apdrošināšana maksājumi  
 
Samaksātais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 36,435.01 
 t.sk.  - par darba algu un saskaņā ar uzņēmuma līgumu veiktajiem pakalpojumiem EUR 35,044.26, 

 - par izmaksātajām autora atlīdzībām EUR 1,390.75 
           
Samaksātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR 47,409.53 
t.sk.  - darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darba algu EUR 45,274.30 

- par izmaksātajām autora atlīdzībām un saskaņā ar uzņēmuma līgumu veiktajiem pakalpojumiem     
EUR 2,135.23 

Nodibinājums nav saņēmis citas nodokļu atlaides vai atvieglojumus. 
 
Pārskata gada beigās nav saistību par nodokļu maksājumiem. 
 
Nodibinājumam nav nekādu būtisku ārpusbilances saistību (galvojumu, garantiju), nodibinājuma aktīvi nav 
ieķīlāti. 

 
10. Saņemtās dotācijas, finansējumi un ieņēmumi no saimnieciskās darbības 

 
Nodibinājums dotāciju ieņēmumos atzīst no grantu devējiem saņemtās naudas summas nodibinājuma 
bankas kontā. Līdz pārskata gada beigām pieprasīto, bet nesaņemto grantu summas ir atspoguļotas 
bilances debitoru parādos. Parasti dotāciju līgumos ir paredzēts dotācijas līgumā noteiktā mērķa 
īstenošanas periods, kas visbiežāk nesakrīt finanšu gadu. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
Noteikumiem „Par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” atzīstot nodibinājuma 
ieņēmumus netiek ņemts vērā laika periods, uz kuru ieņēmumus būtu jāattiecina. 
 
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir ieņēmumi no “līdzstrādes biroju” darba vietas un telpas 
sanāksmēm izīrēšanas.  
 
Citi ieņēmumi ir ieņēmumi no valūtas kursu paaugstināšanās, kā arī ar Fonda organizētā sarunu festivāla 
LAMPA 2021 saistītie ieņēmumi. 

 
11. Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 2021 2020 

Atlīdzība par darbu 192,755 194,159 
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 45,274 46,419 
Personāla veselības apdrošināšana 3,854 2,573 
Uzņēmuma riska valsts nodeva 35 23 

 241,918 243,174 

 

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 8 7 
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12. Saimnieciskās darbības izdevumi 

 
Izdevumu klasifikācija atbilstoši statūtos nospraustajiem mērķiem: 
 

 2021 2020 

Projektu izdevumi 298,652 180,156 
Administratīvie izdevumi 92,982 78,230 
Pārējie izdevumi 3,856 4,443 

 395,490 262,829 

 
 
Ieva Morica  

  

Izpilddirektore   
   
   
Valdes locekļi:   
   
   
Maksims Jegorovs  Lauris Liepa 
   
   
   
Daiga Rokpelne  Artis Svece 

 
 
  2022. gada 23. februāris  
 
 
 
 
 


