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UZRUNA

GoDĀjAmie
ABLV ChARiTABLe FoUnDATion
ATBALSTīTĀji!
2015. gads iezīmējies kā viens
no dinamiskākajiem fonda
pastāvēšanas laikā kopš tā
dibināšanas, par ko esam pateicīgi
tieši jūsu līdzdalībai. Fonda
labdarības aktivitāšu skaits ir
manāmi pieaudzis un atbalsta
saņēmēju loks ir ievērojami
paplašinājies, ietekmējot gandrīz
katru ceturto Latvijas iedzīvotāju.
Pateicoties laikmetīgās mākslas
izstādēm un notikumiem, kas
norisinājās ne tikai mūsu valstī,
bet arī ārpus tās robežām, kā,
piemēram, Latvijas vārdu pārstāvot
tādā starptautiska mēroga
pasākumā kā Venēcijas mākslas
biennāle, ir augusi sabiedrības
izpratne par laikmetīgo mākslu
un tās dažādajām izpausmēm.
Arī rūpīgi izstrādātie izstāžu
papildinošie radošie un interaktīvie
izglītības projekti veicināja
dziļāku šīs jomas iepazīšanu kā
vismazākajos apmeklētājos, tā arī
pieaugušajos. Ļoti būtiski pieminēt,
ka fonda atbalstītās saistošās
intervijas un rakstu sērijas ar
spilgtām personībām laikmetīgās
mākslas jomā gan Latvijā, gan ārpus
tās ir pieejamas plašam sabiedrības
lokam bez maksas.
Katru gadu vairāk kā tūkstotim
bērnu ir iespēja piedalīties radošās
un integrējošās nometnēs, bet
simtiem bērnu ar sagādāto
kvalitatīvo dzirdes aparātu palīdzību
ir guvuši iespēju labāk dzirdēt un līdz
ar to iemācīties runāt. Rīgas pilsēta
sāk iegūt jaunus un izteiksmīgus
vides objektus, kas harmonē
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ar vēsturisko veidolu, tajā pašā
laikā iezīmējot arī jaunās pilsētas
aprises. To visu esam panākuši
šajos labdarības projektos ar patiku
un entuziasmu ieguldot savu laiku,
darbu, zināšanas un pieredzi.
Mēs lepojamies ar katru no
ABLV Charitable Foundation
labdarības jomām, bet 2015. gadā
fonds īpašu uzmanību veltīja vienai
no senākajām — “Bērni un ģimene”.
Bērni ir mūsu nākotne, dzīves
prieks un acuraugs. Mums rūp
ikviena bērna labsajūta, veselība
un attīstība, un ar patiesu prieku
atbalstām dažādu ideju realizēšanu,
kas veicina viņu iekļaušanos
sabiedrībā.
Katru dienu strādājam godprātīgi,
meklējot jaunus risinājumus, kā
labāk un efektīvāk ieguldīt līdzekļus
projektu attīstībā, kas saistīti
ar bērnu veselības uzlabošanu,
viņu izglītības līmeņa un vērtību
skalas celšanas veicināšanu, kā arī
cenšamies nodrošināt atbalstu tām
ģimenēm, kuru ikdiena ir citādāka
kā vairumam ģimeņu.
Pateicoties jums — fonda darbības
atbalstītājiem — mēs palīdzam
veidot drošu vidi bērniem no sociālā
riska un nelabvēlīgām ģimenēm,
bērniem, kuri palikuši bez vecāku
gādības vai cietuši vardarbībā,
piedāvājot apmeklēt izglītojošas
un pozitīvām emocijām bagātas
nometnes. Tās uzlabo bērnu un viņu
ģimeņu labsajūtu, un palīdz viņiem
veiksmīgāk integrēties apkārtējā
sabiedrībā.

ABLV Charitable Foundation
darbības laikā esam snieguši
atbalstu 3 300 bērniem,
ieguldot viņu attīstībā vairāk kā
800 tūkstošus eiro.
Visu mūsu atbalstīto bērnu un viņu
ģimeņu vārdā izsākām sirsnīgu
pateicību ikvienam ziedotājam un
sadarbības partnerim par nesavtīgo
ieguldījumu un atsaucību, kas ļauj
mums piepildīt bērnu sirdis ar
patiesu prieku!
Patiesā cieņā,
ernests bernis
Dibinātājs
Valdes loceklis
oļegs Fiļs
Dibinātājs
Valdes loceklis
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ABLV ChARiTABLe FoUnDATion
2015. GADĀ
117 857 eiro
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1

Atbalsts laikmetīgās
mākslas izstādēm

120 632 eiro

57 595 eiro

Laikmetīgās mākslas
projektu atbalsts

Pilsētvides projektu
atbalsts

Dzirdes aparātu iegādei
90 Latvijas bērniem

14

2 775 eiro

157 213 eiro

Atbalsts 27 nometņu
organizēšanai Latvijā

1

Atbalsts Latvijas
Laikmetīgās mākslas
muzeja kolekcijas tapšanai

81 314 eiro

1

1 500 eiro

Atbalsts Sergeja ģimenei
1

4 960 eiro

Palīdzība Zolitūdes traģēdijā
cietušajiem, sedzot studiju
izmaksas augstskolā

504 605 eiro
ABLV Charitable Foundation atbalsts
sabiedriskā labuma iniciatīvās

81 391 eiro
Izglītības projektu
atbalsts

244 987 eiro

Bērni un ģimene
projektu atbalsts

1

57 595 eiro

Ieguldījums Rīgas pilsētas
vides uzlabošanai un
labiekārtošanai

2 400 eiro

Atbalsts kultūras satura
izglītības projektiem

1
2

78 991 eiro
Atbalsts kultūras
žurnālistikai
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ABLV ChARiTABLe FoUnDATion
VADīBAS ziņojUmS
Zanda Zilgalve
ABLV Charitable Foundation
Valdes priekšsēdētāja

Godātie dibinātāji, sadarbības
partneri, ziedotāji un atbalsta
saņēmēji!
Aizvadītajā 2015. gadā nodibinājums
ABLV Charitable Foundation
bija viens no aktīvākajiem un
redzamākajiem labdarības fondiem
Latvijā, veicinot labdarības attīstību,
sniedzot atbalstu sabiedriskā
labuma iniciatīvām, kā ierasts īpaši
pievēršoties sabiedrības sociālajai
un etniskajai integrācijai, bērniem
un jauniešiem, kultūras un mākslas
veicināšanai, izglītības attīstībai,
kā arī pilsoniskās sabiedrības
attīstībai.
Pēc fonda aplēsēm, nodibinājuma
2015. gada aktivitātēs tieši tika
iesaistīti vismaz 470 832, bet
netieši — 2,23 miljoni cilvēku.
Latvijas mērogā fonda darbība
ietekmējusi katru ceturto Latvijas
iedzīvotāju, bet par tā darbību
dzirdējis teju katrs iedzīvotājs.

panākts pateicoties pieaugošajai
ziedotāju uzticībai un atsaucībai.
Fonda līdzdalība pilsoniskās
sabiedrības, kā arī kultūras,
mākslas un izglītības projektos tika
īstenota 4 jomās un 9 programmās:
• “Laikmetīgā māksla” un tās
programmas “Atbalsts LLMM
kolekcijas tapšanai” un “Atbalsts
laikmetīgās mākslas izstādēm”;
• “Bērni un ģimene” un tās
programmas “Palīdzēsim
dzirdēt!”, “Palīdzēsim izaugt!”,
“Palīdzēsim 21.11” un
“Palīdzēsim Sergeja ģimenei”;
• “Izglītība” un tās programmas
“Kultūras žurnālistika” un
“Kultūras satura izglītības
projekti”;
• “Pilsētvide” un tās programma
“Jaunā Rīga”.

2015. gada nogalē fonds iesoļoja
savas darbības desmitgadē —
7. novembrī svinot savu devīto
dzimšanas dienu. Atzīmējot šo
būtisko notikumu, nākamo fonda
darbības gadu pavadīs sauklis
“10 YEARS OF PHILANTHROPY”
(10 labdarības gadi), kas būs
iekļauts visos fonda veidotajos
informatīvajos materiālos.
Aizvadītajā gadā ABLV Charitable
Foundation turpināja darbu iepriekš
noteikto jomu ietvaros, pilnveidojot
katras jomas programmas, būtiski
palielinot fonda darbības tiešo
ieguvēju loku un labdarībā efektīvi
ieguldīto līdzekļu apjomu. Tas
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Kā ierasts, gada sākumā fonds
apkopoja Ziemassvētku labdarības
akcijas rezultātus. 2015. gada nogalē
tika rīkota jau devītā Ziemassvētku
labdarības akcija, kurā ziedot
tika aicināts jebkurš sabiedrības
pārstāvis, kuru uzrunā fonda mērķi.
Aicinājumam atsaucās 233 ziedotāji
un 2016. gada programmas tika
papildinātas par 482 534 eiro, tai
skaitā:
• “Palīdzēsim izaugt!” par
177 170 eiro — ziedojumos saņemti
88 585 eiro un fonds no saviem
resursiem šo summu dubultoja;
• “Jaunā Rīga” par 290 253 eiro;
• “Palīdzēsim dzirdēt!”
par 5 111 eiro;
• “Atbalsts laikmetīgās mākslas
izstādēm” par 10 000 eiro.

2015. gadā fonds ir saņēmis 119
tūkstoši eiro lielu ziedojumu un
dāvinājumu kopsummu vispārējai
fonda darbības nodrošināšanai bez
to izlietošanas ierobežojumiem,
kā arī ziedojumus un dāvinājumus
2,72 miljoni eiro apmērā konkrētu
programmu īstenošanai.
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī
2015. gadā fonds savas sabiedriskā
labuma aktivitātes īsteno no
ziedojumos un dāvinājumos
saņemtajiem līdzekļiem, savukārt
administratīvo izdevumu segšanu
pilnībā nodrošina no cita veida
ieņēmumiem. Detalizētas fonda
atskaites par piesaistītajiem
līdzekļiem, kā arī to izlietojums
pieejams mājas lapā www.ablv.org.
2015. gadā fonda īstenotās
sabiedriskā labuma aktivitātes

Laikmetīgā māksla

Fonda 2015. gada rezultāti

Latvijas paviljons 56. Venēcijas mākslas biennālē.
Attēlā Dace Melbārde, Latvijas Republikas kultūras
ministre.
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Nodibinājums ABLV Charitable
Foundation 2015. gadā atbalstīja
sabiedriskā labuma iniciatīvas
vairāk nekā 504 tūkstoši eiro
apmērā, sniedzot atbalstu vairāk
kā 30 organizācijām to sabiedriskā
labuma iniciatīvu īstenošanai.

2015. gada laikā ar ABLV Charitable
Foundation atbalstu jomas
“Laikmetīgā māksla” ietvaros tika
atbalstīti 9 nozīmīgi projekti Latvijā
un ārpus tās robežām par kopējo
summu 120 632 eiro, tai skaitā
programmā “Atbalsts laikmetīgās
mākslas izstādēm” — 8 projekti par
kopējo summu 117 857 eiro.
Kā viens no aizvadītā gada
vērienīgākajiem un sabiedrībai
nozīmīgākajiem projektiem jāmin
fonda atbalsts Latvijas mākslinieku
Katrīnas Neiburgas un Andra
Eglīša dalībai Venēcijas mākslas
biennālē — mākslinieki Latviju
šajā pasaules mēroga notikumā
pārstāvēja ar multimediālo mākslas
instalāciju ARMPIT.
Pateicoties veiksmīgam pirmajam
sadarbības gadam, ABLV Charitable
Foundation noslēdza vienošanos
ar Latvijas Republikas Kultūras

ministriju par ilgtermiņa atbalstu
Venēcijas mākslas biennāles
Latvijas paviljona ekspozīcijas
veidotājiem. Nodoma protokols
par sadarbību paredz kopējo
fonda līdzfinansējumu 150 000
eiro apmērā. Piešķīrumu plānots
izmantot trīs vienādās daļās,
nodrošinot Latvijas pārstāvību
trīs secīgās Venēcijas mākslas
biennālēs līdz 2021. gadam.
Jomas “Laikmetīgā māksla”
ietvaros esam sasnieguši vismaz
263 085 cilvēku tiešo un 1,66 miljoni
cilvēku plašu netiešo auditoriju.

“Palīdzēsim Sergeja ģimenei”, lai
sniegtu atbalstu ģimenei, kura
zaudēja savu vīru un tēvu — tās
vienīgo apgādnieku. Programma
paredz, ka katru mēnesi 4 līdz
5 gadu garumā, sākot no 2015.
gada novembra, Sergeja ģimenei
tiks izmaksāta konkrēta naudas
summa līdz programmas budžeta
pilnīgai izlietošanai. Kopumā
programmā šobrīd saziedoti
46 304 eiro, bet ģimenei 2015. gadā
piešķirti 1 500 eiro.

bērni un ģimene
2015. gada laikā būtiski pieaugusi
fonda aptvertā tiešā un netiešā
auditorija jomas “Bērni un ģimene”
ietvaros — sasniegta vismaz 3 429
cilvēku tiešā un 13 856 cilvēku plaša
netiešā auditorija. Pavisam 2015.
gada laikā jomā “Bērni un ģimene”
esam ieguldījuši 244 987 eiro.
2015. gada laikā programmas
“Palīdzēsim dzirdēt!” ietvaros esam
nodrošinājuši dzirdes aparātus
90 Latvijas bērniem par kopējo
summu 157 213 eiro, kā arī,
programmas “Palīdzēsim izaugt!”
ietvaros, atbalstot 14 nometņu
organizāciju rīkotās 27 nometnes
par kopējo summu 80 512 eiro. Ar
fonda līdzfinansējumu vairāk kā 820
mērķa grupas dalībniekiem no visas
Latvijas kopā ar citiem bērniem bija
iespēja piedalīties izglītojošās vai
rehabilitējošās nometnēs.
Tāpat, turpinājām sniegt palīdzību
2 Zolitūdes traģēdijā cietušajiem,
programmas “Palīdzēsim 21.11”
ietvaros, sedzot studiju izmaksas
augstskolā, kopā ieguldot 4 960 eiro.
2015. gadā fonds izveidoja
jaunu labdarības programmu

izglītība
Izglītības virziena ietvaros
2015. gadā tika īstenoti projekti,
kuri tika uzsākti iepriekšējos
gados. Jomu “Izglītība” veido divas
programmas: “Kultūras satura
izglītības projekti” un “Kultūras
žurnālistika”.
Programmā “Kultūras žurnālistika”
turpinājām sadarbību ar
nodibinājumu “Dienas Nākotnes
Fonds”, kura mērķis ir veicināt
daudzpusīgu un kvalitatīvu kultūras
ziņu satura veidošanu, nodrošinot
tā pieejamību plašam sabiedrības
lokam. Mūsu atbalstītie raksti tika
publicēti laikrakstā “Kultūras Diena
un Izklaide” un ir pieejami digitālajā
vidē — www.kulturasdiena.lv, kur
ar tiem bez maksas var iepazīties

Nometne “Dots devējam atdodas!”, Nīcgales pagasts.
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jebkurš interesents. Savukārt
laikrakstā “Rīgas Laiks”, pateicoties
mūsu atbalstam, publicētas
5 intervijas saistītas ar laikmetīgo
mākslu.
Pie lielākajiem kultūras satura
izglītības projektiem jāpieskaita
atbalstītā izglītības programma
“Lielā lupa”, kas veidota izmantojot
LLMC arhīvā atrodamās liecības
par Latvijas laikmetīgās mākslas
norisēm.

VADĪBAS ZIŅOJUMS

pieejamību Rīgas pilsētas centrā.
Kā risinājums tika iestādītas
9 Holandes liepas blakus jau
esošajām liepām, tādējādi projekts
iekļaujas pilsētvidē un nodrošina
vizuāli korektu kopējo ainavu.

ABLV ChARiTABLe FoUnDATion
RezeRVeS FonDS
3 614 798 eiro

Jomas “Pilsētvide” ietvaros esam
sasnieguši 105 120 cilvēku tiešo
un netiešo auditoriju, kopumā
2015. gada laikā ieguldot tajā
57 595 eiro.

200 770 eiro

242 920 eiro

Nākotnes ieceres
Tāpat ar ABLV Charitable
Foundation atbalstu 2015. gadā
tika īstenota ISSP Starptautiskā
fotogrāfijas meistarklase, kas
piedāvāja gūt padziļinātu pasaules
līmeņa izglītību laikmetīgās
fotogrāfijas jomā.
Pateicoties mūsu ieguldītajam
darbam un atbalstam, iespējas
iepazīties ar kultūras satura
projektiem kļuvušas daudz plašākas
un pieejamākas. Kopējā tiešā
auditorija, kas iegūst no šāda veida
sabiedriskā labuma darbības, ir
vismaz 99 198 cilvēku un vēl netiešā
veidā ieguvēji ir 446 177 cilvēku.

2016. gadā fonds turpinās
iesāktās ilgtermiņa programmas
4 virzienos — “Laikmetīgā māksla”,
“Bērni un ģimene”, “Izglītība” un
“Pilsētvide”, plānojot pasākumus
atbilstoši šī brīža aktualitātēm.
Mēs turpināsim sniegt atbalstu
gan uzsāktajiem projektiem, gan
atbalstīsim arī jaunās ieceres
Latvijas sabiedrības integrācijai,
kultūras, laikmetīgās mākslas
un izglītības attīstībai, kā arī
sakārtotas, drošas un estētiskas
pilsētvides veidošanai.

915 215 eiro

207 930 eiro
PALīDzēSim izAUGT!

PALīDzēSim DziRDēT!

ViSPĀRējie DĀVinĀjUmi

jAUnĀ RīGA
ViSPĀRējie zieDojUmi

Ar fonda jaunumiem var iepazīties
fonda mājas lapā www.ablv.org.

Pilsētvide
Pateicība
2015. gadā ABLV Charitable
Foundation realizēja pirmo
projektu jomas “Pilsētvide”
ietvaros. Programmā “Jaunā
Rīga”, kuras mērķis ir sekmēt
Rīgas pilsētas labiekārtošanu,
ar fonda atbalstu tika īstenots
biedrības “Elizabetes Park House
Association” projekts “Par valstij
piederošas ietves pie Elizabetes
ielas 21A, Rīgā apzaļumošanu”. Šī
projekta mērķis bija uzlabot nama
Elizabetes ielā 21A, Rīgā iedzīvotāju
un garāmgājēju labsajūtu un
labklājību, radot pievilcīgu un
estētisku vidi dzīvošanai un sniedzot
plašāku zaļās zonas baudījumu un
12

Nodibinājuma ABLV Charitable
Foundation valdes vārdā izsaku
vissirsnīgāko pateicību ziedotājiem
par uzticību, kā arī paldies
darbiniekiem un sadarbības
partneriem par pašaizliedzīgu
darbu un dedzīgo vēlmi gan palīdzēt
līdzcilvēkiem, gan veidot mūsu
apkārtējo vidi sakoptāku, drošāku
un vizuāli pievilcīgāku.

ATBALSTS LAiKmeTīGĀS mĀKSLAS izSTĀDēm

163 143 eiro

PALīDzēSim 21.11

CiTi ieņēmUmi

PALīDzēSim SeRGejA ģimenei

KULTūRAS žURnĀLiSTiKA
KULTūRAS SATURA izGLīTīBAS PRojeKTi

100 126 eiro

22 500 eiro

26 049 eiro

44 804 eiro

779 703 eiro

* Uz 31.12.2015.
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LAIKMETĪGĀ MĀKSLA

VeiDojoT LAiKmeTīGĀS
mĀKSLAS ViDi LATVijĀ
Un ĀRPUS TĀS RoBežĀm
Ksenija Pegaševa
ABLV Charitable Foundation
Projektu vadītāja

Latvijas paviljons
56. Venēcijas mākslas biennālē.

Viens no jomas “Laikmetīgā
māksla” primārajiem mērķiem ir
veidot skatītāju auditoriju topošajam
Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzejam (LLMM), kuru ir paredzēts
atklāt 2021. gadā. Līdz ar to jomas
prioritāte ir atbalsts aktuālajiem
mākslas procesiem Latvijā — proti,
nacionāla mēroga un profesionāla
līmeņa mākslas izstāžu veidošanai,
kā arī laikmetīgās mākslas
teorijas un pētniecības darbiem,
strādājot pie šo izstāžu realizācijas.
Priekšroka tiek dota tādu izstāžu
atbalstam, kurām tiek radīti jauni
mākslas darbi vai kuru ietvaros tiek
atspoguļoti pētījumi par laikmetīgās
mākslas norisēm Baltijas valstīs
laika periodā no 1960. gada.
2015. gadā jomas “Laikmetīgā
māksla” programmas “Atbalsts
laikmetīgās mākslas izstādēm”
ietvaros tika atbalstīti 8 projekti.
Pirmkārt, kā pirmo no tiem var izcelt
jaunumu fonda darbībā — atbalsta
sniegšanu Latvijas dalībai Venēcijas
mākslas biennālē. 2015. gadā Latviju
Venēcijā pārstāvēja mākslinieku
pāris Katrīna Neiburga un Andris
Eglītis ar multimediālu instalāciju
ARMPIT — virtuālā ekskursija
Latvijas paviljonā ir pieejama
jebkuram interesentam arī pēc
biennāles noslēguma: www.
google.com/culturalinstitute/
collection/la-biennale-di-venezialatvia-pavilion. Fonda sadarbība
ar Latvijas Laikmetīgās mākslas
centru (LLMC), kas īstenoja šo
projektu, bija ļoti veiksmīga un
mums ir liels prieks paziņot, ka
2015. gadā Latvijas paviljons ne

tikai uzņēma teju rekordaugstu
apmeklētāju skaitu — proti, 200 000
apmeklētājus no visas pasaules,
tādā veidā iedvesmojot citu valstu
pārstāvjus tuvāk iepazīt Latvijas
laikmetīgo mākslu, bet arī saņēma
nopietnus starptautisko sadarbības
partneru piedāvājumus —
piemēram, 2016. gada aprīlī
mākslas instalācija ARMPIT
tiks izstādīta mākslas festivālā
“Coachella” Kalifornijā, ASV.
ABLV Charitable Foundation
ir nolēmis arī turpmāk sniegt
finansiālo atbalstu Venēcijas
mākslas biennāles Latvijas
paviljona ekspozīcijas veidotājiem.
Nodomu protokols par sadarbību,
ko parakstīja kultūras ministre
Dace Melbārde un ABLV Charitable
Foundation dibinātāji un valdes
locekļi Ernests Bernis un
Oļegs Fiļs, paredz kopējo fonda
līdzfinansējumu 150 000 EUR
apmērā. Piešķīrumu plānots
izmantot trīs vienādās daļās,
nodrošinot Latvijas pārstāvību
trīs secīgās Venēcijas mākslas
biennālēs līdz 2021. gadam.
Otrkārt, tāpat kā iepriekšējos
gados, arī 2015. gadā fonds
organizēja grantu konkursu, kura
ietvaros atbalstījām laikmetīgās
mākslas izstādes: “Latvijas ainava”
Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrā, “Virs zemes” galerijā “Alma”,
Deimanta Narkēviča personālizstādi
“Atmiņu arheoloģija” Stūra mājas
izstāžu zālēs, kā arī Hardija
Lediņa jubilejas gada pasākumu
programmu.
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Mēs bijām patiešām priecīgi
atbalstīt visus šos projektus,
kas tika augsti novērtēti ne tikai
Latvijas mērogā, bet daži no tiem
arī ārzemēs. Piemēram, projekta
“Latvijas ainava” ietvaros tika
radīta brīnišķīga izstāde un izdota

starpdisciplinārā sadarbības
pētījumā par Latvijas identitāti,
kura ietvaros katrs fotogrāfs,
sadarbojoties pārī ar zinātnieku,
pētīja sev, Latvijas identitātei un
Latvijas fotogrāfijai aktuālu tēmu,
izvēršot to fotogrāfijas medijā un
zinātniskā tekstā.
Savukārt, mākslinieku vadītā
izdevniecība “Popper Publishing”,
kas līdz 2015. gada sākumam jau
bija nopublicējusi deviņus augstas
kvalitātes izdevumus, kas tika
veltīti galvenokārt zīmējumiem,
ilustrācijām, laikmetīgajai grafikai,
kā arī fotogrāfijām, 2015. gada
pavasarī ar ABLV Charitable
Foundation palīdzību sarīkoja
izstādi “Virs zemes”, kā arī publicēja
savu desmito izdevumu “Popper
Nr.10 / Virs zemes”, kas tika
atzinīgi novērtēts Radošās izcilības
festivālā “Adwards 2015”, saņemot
1. pakāpes diplomu kategorijā
“Printart un dizains”.

Latvijas paviljons 56. Venēcijas mākslas biennālē. Attēlā
Solvita Krese, LLMC direktore un Latvijas paviljona 56.
Venēcijas mākslas biennālē komisāre un Kaspars Vanags,
ABLV Charitable Foundation mākslas programmu vadītājs
un Latvijas paviljona 56. Venēcijas mākslas biennālē
kurators.
Deimanta Narkēviča personālizstāde “Atmiņu arheoloģija”.
Rīga, Stūra mājas izstāžu zāles.
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augstas kvalitātes mākslas grāmata
“Latvijas ainava”, kas tika nominēta
“Kilograms kultūras” pavasara
ceturkšņa kategorijā “Gada
pārsteigums”, kā arī iekļuvusi Atēnu
fotofestivāla fotogrāmatu konkursa
finālā. Grāmatas saturs tika
balstīts inovatīvā 5 fotogrāfu (Alnis
Stakle, Arnis Balčus, Ilze Vanaga,
Iveta Vaivode, Reinis Hofmanis)
un 5 zinātnieku (Sergejs Kruks,
Kārlis Vērpe, Klāvs Sedlenieks,
Laine Kristberga, Ivars Austers)

Ar gandarījumu turpinājām
veiksmīgo sadarbību ar biedrību
“Latvijas kultūras projekti”, jau
otro gadu pēc kārtas sniedzot
iespēju Rīgas iedzīvotājiem un
tās viesiem iepazīties ar pasaules
mērogā redzamākajiem tuvākā
reģiona mākslinieku darbiem,
kas kļuvuši aktuāli pasaules
laikmetīgās mākslas kontekstā.
2014. gada vasarā atbalstījām
pasaulslavenās krievu laikmetīgās
mākslas pārstāves Olgas
Černiševas izstādi “Baltas līnijas
uz zemes, tumšas līnijas debesīs”
Rīgas mākslas telpā. Savukārt,
2015. gadā ar mūsu atbalstu tapa
lietuvieša mākslinieka Deimanta
Narkēviča personālizstāde “Atmiņu
arheoloģija”. Deimants Narkēvičs
ir viens no spilgtākajiem šā
brīža Baltijas valstu laikmetīgās
mākslas pārstāvjiem. Pēdējos
gados mākslinieka darbi tika

iekļauti pasaules nozīmīgāko
mākslas muzeju kolekcijās:
MoMA Ņujorkā, Tate Modern
Londonā, Reinas Sofijas Modernās
mākslas muzejā Madridē u. c.
Lai paaugstinātu šā projekta
nozīmīgumu, tika izdots arī izstādes
katalogs, kura sagatavošanā tika
piesaistīts starptautiski pazīstams
mākslas zinātnieks no Krievijas
Viktors Miziano.
Vēl viens projekts, kuru fonds
2015. gadā atbalstīja grantu
konkursa ietvaros, bija Hardija
Lediņa gada pasākumu programma.
Projekta mērķis bija godināt un
“kanonizēt” multimediju pionieri
Hardiju Lediņu kā vienu no Latvijas
laikmetīgās mākslas spožākajiem
pārstāvjiem, organizējot mākslinieka
60 gadu jubilejas programmu,
kas tika veltīta viņa piemiņai, tādā
veidā padarot pieejamu LLMC
glabāto mākslinieka arhīvu plašākai
publikai. Projekta norises laikā
tika noorganizēta virkne dažādu
pasākumu: 3 koncerti, 3 literārie
lasījumi, 6 sarunu darbnīcas,
5 izstādes, 2 performanču
rekonstrukcijas, 4 diskotēkas,
4 performances, 2 preses
konferences, 1 dokumentālā filma
u.c. Īpaši gribam atzīmēt izstādi
“Lediņš. Starp to un kaut ko
citu”, kas 2015. gada nogalē bija
apskatāma Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā, un kurā pirmo reizi
klātienē varēja iepazīties ar tik plašu
mākslinieka darbu retrospektīvu.
Izstādē bija iespējams aplūkot
Hardija Lediņa un Jura Boiko
radītos samizdata izdevumus
“Zirgābols”, “WCZLS” un dadaiski
rotaļīgo absurda romānu “ZUN”,
noklausīties studijas “Seque” un
“Nebijušu sajūtu restaurēšanas
darbnīcas” mūzikas ierakstus, kā
arī iepazīties ar performanču un
iepriekšējo izstāžu koncepcijām un
dokumentācijām.

Treškārt, 2015. gadā fonds atbalstīja
arī šādus projektus: Mihaila
Barišņikova mākslas kolekcijas
izstādi “Māksla man līdzās” Mākslas
muzejā “Rīgas Birža”, ikgadējo
Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA)
absolventu diplomdarbu izstādi
LMA telpās un gadagrāmatu, kā
arī modes vēsturnieka Aleksandra
Vasiļjeva skaistāko vakartērpu
kolekcijas izstādi “Ielūgums
uz gadsimta balli. 1915-2015”
Dekoratīvās mākslas un dizaina
muzejā.

Projekta “Hardija Lediņa 60 gadu jubilejas gada”
ietvaros rīkotā izstāde “Lediņš. Starp to un kaut ko citu”.
Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka.
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Mihaila Barišņikova mākslas
kolekcijas izstāde, kuru kim?
Laikmetīgās mākslas centrs
organizēja sadarbībā ar Mihaila
Barišņikova Mākslas Centru
Ņujorkā (ASV), ļāva rīdziniekiem
iepazīties ar sava novadnieka
privāti veidoto kolekciju, kas līdz
šim publikai ir bijusi pieejama
tikai divas reizes — Ņujorkā un
Maskavā. Atliek vien nosaukt

Mihaila Barišņikova mākslas kolekcijas izstāde
“Māksla man līdzās”. Rīga, Mākslas muzejs “Rīgas Birža”.
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kolekcijā pārstāvēto mākslinieku
vārdus — Nikolajs Rērihs,
Aleksandrs Benuā, Leons
Baksts, Žans Kokto, Rauls
Difī — lai saprastu šīs kolekcijas
nozīmīgumu. Izstāde, kuras
ietvaros notika 68 ekskursijas
un kuru pusotra mēneša laikā
apmeklēja 18 594 interesenti, tika

iekļauta Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē
publiskās diplomātijas un kultūras
programmā.
Tāpat kā iepriekšējos gados,
arī 2015. gadā mēs turpinājām
atbalstīt Latvijas Mākslas
akadēmijas gadskārtējo maģistra
programmas diplomandu izstādi.
Šā projekta galvenais mērķis ir
gadagrāmata, kas iepazīstina
plašāku sabiedrību ar maģistra
programmas absolventiem —
jauno mākslinieku un mākslas
zinātnieku darbiem, kuri bija
skatāmi atsevišķās aizstāvēšanas
dienās un lielākoties parasti paliek
neredzami plašākai auditorijai.
Ar ABLV Charitable Foundation
atbalstu šis projekts norit jau
sešus gadus un tam var piedēvēt
veiksmīga projekta pēctecību. Tā
ietvaros tapušas sekojošas LMA
diplomandu izstādes: “Forma.
Krāsa. Līnija.” (2010), “Perspektīva”
(2011), “Migrācija” (2012), “Te. Tur.
Tālāk” (2013), “Pārmīt” (2014) un
“Nākotnes kart-ēšana” (2015).
2015. gadā fonds atbalstīja arī
pēc skaita jau septīto Aleksandra
Vasiļjeva kolekcijas izstādi.
Šoreiz izstāde ar nosaukumu
“Ielūgums uz gadsimta
balli. 1915-2015” tika veltīta
visskaistākajiem vakartērpiem no
modes vēsturnieka Aleksandra
Vasiļjeva kolekcijas. Esam
gandarīti paziņot, ka izstādei bija
rekordliels apmeklētāju skaits —
proti, 30 899 cilvēki. Patiešām
liels ir bijis muzeja darbinieku
ieguldījums, organizējot gan
tematiskos pasākumus, gan
muzejpedagoģiskās programmas:
sarunas muzejā, lekcijas, radošās
darbnīcas u. tml. Kopumā bija
novadītas 128 ekskursijas. Īpašs
jaunums 2015. gada izstādei bija
arī izstādes katalogs “Vakartērpi

no modes vēsturnieka Aleksandra
Vasiļjeva kolekcijas” latviešu, krievu
un angļu valodās.
Lai sekmētu ABLV Charitable
Foundation līdzdibināto iniciatīvu
2021. gadā atklāt Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeju,
arī 2016. gadā mēs turpināsim
atbalstīt projektus, kas mudinās
sabiedrībā interesi par laikmetīgās
mākslas procesiem. Pirmkārt,
2016. gadā fonds atbalstīs
mākslinieka Miervalža Poļa izstādi
“Ilūzija kā īstenība”, kas pēc
rekonstrukcijas atklās Latvijas
Nacionālā mākslas muzeja (LNMM)
galveno ēku. Otrkārt, mēs sniegsim
atbalstu izstādei “Ceļojums uz
Nekurieni” Dekoratīvās mākslas
un dizaina muzejā, kas ir divu
paaudžu mākslinieku — dizainera,
viena no kinētiskās mākslas
pionieriem Latvijā Artura Riņķa
un starptautisku atzinību guvušās
jaunākās plejādes fotogrāfes
Ivetas Vaivodes — kopprojekts.
Treškārt, fonds sniegs atbalstu
festivāla “Rīgas fotomēnesis”
centrālajam notikumam — izstādei
“Teritorijas”, kas 2016. gadā tiks
īstenota Latvijas Dzelzceļa vēstures
muzejā. Festivāla mērķis ir veidot
Rīgā starptautiski ievērojamu
fotogrāfijas platformu, kur satiekas
Ziemeļu, Baltijas un bijušo PSRS
valstu fotogrāfija, radot pamatu
domu apmaiņai un jaunām
idejām. Ceturtkārt, 2016. gada
rudenī fonds sadarbībā ar kim?
Laikmetīgās mākslas centru
iepazīstinās Latvijas sabiedrību
ar aktuālās mākslas praksi divu
ārvalstīs dzīvojošu, strādājošu un
starptautisku mākslas izglītību
ieguvušu latviešu izcelsmes
mākslinieku izpildījumā — Edgara
Gluhova un Daigas Grantiņas
personālizstādēm. Pieckārt,
turpinot mūsu veiksmīgo sadarbību
ar LLMC, fonds nolēma atbalstīt

Hardija Lediņa domubiedram Jurim
Boiko veltīto izstādi, kas 2016. gadā
tiks īstenota jaunatklātajās LNMM
telpās. Juris Boiko, tāpat kā Hardijs
Lediņš, ir dēvējams par Latvijas
laikmetīgās mākslas klasiķi
un tāpēc šis projekts ir loģisks
turpinājums 2015. gadā īstenotajam
Hardija Lediņa projektam, jo,
pateicoties tam, LLMC izpētes lokā
ir nonācis arī Jura Boiko privātais
arhīvs. Abu mākslinieku devums
arvien iedvesmo alternatīvās
kultūras segmentu Latvijā.

2016. gadā fonds atbalstīs arī tādus
projektus kā Raimonda Staprāna
izstādi LNMM telpās, gadskārtējo
Latvijas Mākslas akadēmijas
absolventu diplomdarbu izstādi
un gadagrāmatu, kā arī pēc skaita
jau astoto modes vēsturnieka
Aleksandra Vasiļjeva kolekcijas
izstādi.
Lai iegūtu plašāku informāciju par
augstākminētajiem projektiem,
lūdzu, sekojiet jaunumiem mūsu
mājas lapā.
Uz tikšanos fonda atbalstītajās
izstādēs!

Izstāde “Latvijas ainava”. Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrs.
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Uz VenēCijU AR SešDeSmiTo
GADU moToRLAiVU “KAzAnKA”

Katrīna Neiburga un Andris eglītis
Mākslinieki
Venēcijas mākslas biennāles Latvijas
paviljonam domātais mākslas
darbs — izjaukts vairāk nekā tūkstotī
detaļu, kur katra sanumurēta
atbilstoši montāžas secībai, kuģa
konteinerā ierūmējās tā, lai līdzi
ceļojumā dotos arī “Kazanka”,
sešdesmito gadu ražojuma
motorlaiva ar reģistrācijas numuru
LV1156. Tās dizainā jautās tās pašas
pludlīniju fantāzijas, ko Detroitas
autoindustrijā bija aizsācis Harley J.
Earl. Kaut arī ar čābīgu motoru, gar
sāniem tai bija spārni kā kosmiskajai
raķetei vai iznīcinātājam! Tikai tad,
kad jau bijām to ielaiduši Venēcijas
kanālu ūdeņos, sapratām, ka
uz borta apmales uzkrāsotais
reģistrācijas numurs mums ir tāds
pats kā venēciešiem. Izrādās, ar
saīsinājumu LV apzīmē ne tikai
Latviju, bet arī “Laguna di Venezia”.
Jebkurā laivu piestātnē mūsu
braucamrīks izraisīja venēciešos
neviltotu interesi. Tādu pašu,
kādu mūsu platuma grādos būtu
izpelnījies veclaicīgs automašīnas
modelis. Apstājuši mūsu “Kazanku”,
viņi dedzīgi apsprieda tās savādo
dizainu, vaicāja pēc izlaiduma
gada un piedāvāja palīdzīgu roku
20

pietauvojoties. Rūdīto laivinieku
interese būtībā sasaucās ar tēmu
mākslas darbam, kuru bijām
atveduši izstādīt Venēcijas biennālē.
Multimediālās instalācijas veidošanā
par sākotnējo iedvesmas avotu
mums bija kalpojušas videoformātā
fiksētas sarunas ar vīriešiem, kuri
brīvo laiku mēdz pavadīt savrupā
nošķirtībā, kādu sniedz padomju
gados uzceltie garāžu kooperatīvi.
Tur atklātais mikrokosmoss
ļāva mums iepazīt savdabīgu
radošo pasauli, kurā tehnoloģiskā
izdoma mijās ar zēnības gadiem
raksturīgu rotaļīgumu un skarbas
ikdienības rūdītu skaistuma
izpratni. Šķita interesanti šī
mikrokosmosa “atlējumu” parādīt
vienā no pasaules nozīmīgākajām
laikmetīgās mākslas izstādēm,
jo saredzējām zināmas paralēles
starp mūsdienu mākslas norisēm
un šķietami marginālo “garāžnieku”
radošajām pašizpausmēm. Proti, kā
vienu, tā otru raksturo izteiksmes
valoda, kurai piemīt starptautiska
konvertējamība arī bez tulkojuma.
Jocīgi jau skanēs, bet ir atrodama arī
savāda līdzība starp ķimerēšanos ap
motoriem un laiku, ko mēs paši kā
mākslinieki pavadām pie montāžas
pults vai molberta.

Tomēr starptautiska nolasāmība
laikmetīgajā mākslā nenāk tikpat
pašsaprotami kā jūsma par
sešdesmito gadu motorlaivas
dizainu. Fakts, ka mūs ir aicinājuši
Venēcijas biennālei gatavoto darbu
uzstādīt “Coachella” festivālā
Kalifornijā vai piedalīties KochiMuziris biennālē Indijā, stāsta ne
tikai par Latvijas mākslas spēju
iesaistīties sarunā ar starptautisko
auditoriju. Tas atspoguļo arī
rezultātus tam ikdienas darbam, kas
tiek veikts Latvijā, lai uzturētu dzīvas
šejienes mākslas norises, rūpējoties
gan par lokāli savdabīgo, gan par
prasmēm šo savdabību ieaust
starpkultūru dialoga musturī.
Laikmetīgā māksla ir sarežģīts
tīklojums. Tajā vienlīdz svarīga ir
kā mākslas skola visattālākajā
no Latvijas novadiem un muzejs
galvaspilsētā, tā arī neformāla
rakstura mākslas iniciatīvas un
šauras specializācijas izstāžu
centri, mākslas vēstures institūti
un ikdienas preses izdevumu
apskatnieki. Neliegsimies, arī
kolekcionāri. Bez daudzveidībā
izvērstas sociālās mikrovides
māksla ir tikai truls ideoloģijas
instruments. Tādēļ ir būtiski, lai
mākslas norisēs un to atbalstā
iesaistītos arī plašāka sabiedrības
daļa. ABLV Charitable Foundation ir
veiksmīgs šādas privātās iniciatīvas
piemērs, jo ilustrē plaša spektra
iesaisti, sākot no finansējuma
kultūrizglītības projektiem skolu
jaunatnei un beidzot ar stipendijām
augstas raudzes mākslas izstāžu
producēšanai un fonda līdzdalību
Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzeja izveidē.

Fonda atbalsts Latvijas valsts
pārstāvniecībai Venēcijas mākslas
biennālē mums deva iespēju
radīt tehniski sarežģītu un
apjomos pamatīgu darbu, kura
labirintus izstaigāja vairāk nekā
200 000 skatītāju. Turklāt īpašs ir
gandarījums par to, ka Venēcijā
paveiktais ir iedvesmojis mūsu
atbalstītājus šādu sadarbību
turpināt. Pēc biennāles noslēguma
ABLV Charitable Foundation un
Latvijas Kultūras ministrija nāca
klajā ar kopīgu paziņojumu par
fonda apņemšanos būt par Venēcijas
biennāles Latvijas paviljona galveno
atbalstītāju līdz 2021. gadam, kad
Rīgā paredzēts atklāt Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeju. Līdz
laikam, kad durvis apmeklētājiem
vērs jaunceltā muzeja ēka,
Latvijas mākslai būs iespēja
starptautiskajā arēnā
apliecināt, ka topošajam
muzejam ir pa spēkam
darboties plašākā
kontekstā par lokālo.

117 857
Kopējais atbalsts mākslas
izstādēm 2015. gadā

263 073

Atbalstīto mākslas izstāžu
apmeklētāju skaits 2015. gadā

8

Atbalstītās mākslas
izstādes
2015. gadā
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DAžReiz PieTieK TiKAi AR VienU
BēRnU, LAi AP To mAinīToS ARī CiTi
inese rītele
ABLV Charitable Foundation
Projektu vadītāja
madara bērziņa
ABLV Charitable Foundation
Projektu vadītāja

2015. gads fondam jomā “Bēni un
ģimene” iezīmējies ar izaugsmi
visās programmās. Veiksmīga darba
pamatā kā vienu no faktoriem varam
minēt iepriekšējo gadu iestrādes,
kurās iezīmējas labu ilgtermiņa
attiecību veidošana ar sadarbības
partneriem un sava ikdienas darba
rūpīga izvērtēšana un analīze.
“Palīdzēsim dzirdēt!”
2015. gadā programmā “Palīdzēsim
dzirdēt!” augstas kvalitātes digitālos
dzirdes aparātus un dzirdes
palīgiekārtas saņēma 90 bērni, kas
bija par 4 bērniem vairāk kā 2014.
gadā. Iespēju vairāk bērniem dāvāt
dzirdes aparātus mums nodrošināja
veiksmīgā 2014. gada Ziemassvētku
labdarības akcija, kuras rezultāts
programmā bija 315 063 eiro.
Akcijas laikā saņemtie ziedojumi
veidoja 2015. gada budžetu, kam klāt
nāca arī gada laikā saņemtie jaunie
ziedojumi. Par akcijas rezultātiem
jāsaka liels paldies visiem
ziedotājiem, kuri, veicot savu izvēli,
bērniem sniedza iespēju dzirdēt.
2014. gada nogalē mēs devāmies
uz Dāniju pie mūsu ilggadējā
sadarbības partnera, dzirdes
aparātu ražotāja “Widex”,
lai vienotos par jauniem,
abpusēji izdevīgiem sadarbības
nosacījumiem. Mūsu brauciena
mērķis realizējās ar uzviju —
tikšanās laikā vienojāmies par
visjaunākajiem dzirdes aparāta
modeļiem “Widex Dream”,
ar ievērojamu atlaidi jau no
to pašizmaksas. Kā ierasts,
sadarbojoties ar Latvijas Bērnu
Dzirdes centru, jau no 2015. gada

sākuma bērniem bija iespēja
saņemt un sākt lietot jaunos
dzirdes aparāta modeļus, par
kuriem vienojāmies Dānijā. Jaunie
aparāti, tāpat kā to priekšteči,
ir daudzkanālu, kur katrs no 15
kanāliem ienākošās skaņas uztver
un apstrādā individuāli, atkarībā
no vides, kurā pacients atrodas.
Vienmēr fokusējoties uz valodas
saklausīšanu, tātad noslāpējot fona
troksni. Ņemot vērā aparātu lietotāju
dzirdes īpatnības, katru no kanāliem
ir iespējams noregulēt atsevišķi.
Šī unikālā tehnoloģija nozīmīgi
uzlabo valodas izšķirtspēju “Widex
Dream” aparāta lietotājiem, jo īpaši
trokšņainā vidē — šie aparāti paceļ
skaņu jaunā līmenī. “Trueinput”
tehnoloģija dod iespēju skanēt
skaņai tādai, kāda tā patiesībā ir —
neizmainot tās kvalitāti vai pašu
skaņas dabu, kas līdz šim ir bijis
tikai sapnis.
Jauno dzirdes aparātu spēja
izmantot par 20% mazāku jaudu dod
iespēju retāk mainīt dzirdes aparāta
baterijas, kas būtiski ietaupa
līdzekļus. Šie aparāti ir izturīgāki
pret apkārtējās vides ietekmi, to
korpusu sedz nanopārklājums,
kam raksturīga lielāka mitruma
un trieciena izturība, tie intensīvāk
atgrūž putekļus un tiem piemīt
dezinficējošas īpašības. Laikam
ejot paši dzirdes aparāti kļuvuši
aizvien mazāki un vieglāki, taču to
elektronika aizvien jaudīgāka, kas
tā lietotājam paver plašākas dzīves
baudīšanas iespējas. Vislabāk šīs
atšķirības tiek izjustas tad, kad
jaunos aparātus uzliek uz ausīm
un sāk lietot — ir sadzirdama katra
smalkākā ienākošās skaņas nianse,
23
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kuru apstrādā jaudīgs procesors.
Šie dzirdes aparāti ir savietojami
ar daudzām jaunās paaudzes
klausīšanās palīgierīcēm: audio,
mobilā telefona, parastā telefona,
TV un tālvadības pults, kas būtiski
atvieglo valodas saklausīšanu
izmantojot šīs ierīces.

Tiek veikts dzirdes pārbaudes tests, lai noteiktu dzirdes
slieksni.
Individuāls auss ieliktnītis kalpo kā savienojošā daļa starp
dzirdes aparātu un ausi.
Aizauss dzirdes aparāts.
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Dāņu dzirdes aparātu ražotājs
“Widex” jau kopš tā dibināšanas
1956. gadā specializējas dzirdes
aparātu ražošanā un par savu
misiju uzskata viegli izmantojamu
dzirdes risinājumu radīšanu, kas
nemanāmi integrēti ikdienas
dzīvē un ļauj cilvēkiem labāk
dzirdēt. Uzņēmumam raksturīga
bezkompromisu pieeja jaunu
risinājumu meklēšanā un rašanā,
kas atvieglotu un uzlabotu
vājdzirdīgu cilvēku dzīvi. Esot
rūpnīcā, paši bijām liecinieki
tam, kā darbinieki katru aparātu

manuāli pārbauda, pirms to sūta
prom no rūpnīcas, kas liecina par
augstajām kvalitātes prasībām
pašiem pret sevi. “Widex” ir kļuvis
par vienu no vadošajiem dzirdes
aparātu ražotājiem visā pasaulē un
turpina tiekties uz pilnību.
Kopš bērnam tiek uzstādīti dzirdes
aparāti un pieregulēti pēc viņa
dzirdības pakāpes, pārmaiņas,
kas saistītas ar ausīs ienākošajām
skaņām, viņš jūt nekavējoties.
Mainās reakcija un psiholoģiskais
noskaņojums, ko, pirmkārt, jūt
un redz bērna ģimene — vecāki,
māsas un brāļi, vecvecāki. Tas
izpaužas kā lielāka patstāvība,
drošums, atvērtība, jo uzlabojoties
dzirdei, bērns daudzas lietas
var izdarīt un pateikt pats, bez
vecāku palīdzības. Bērnudārzs,
skola, interešu pulciņi ir nākamā
vide, kurā bērns pavada lielu
dienas daļu. Ar spēcīgiem
dzirdes aparātiem sekmes skolā
visos priekšmetos uzlabojas
ļoti ātri, jo labāk tiek saklausīts
skolotāju teiktais un precīzāk
izpildīti uzdevumi. Bērni ar
dzirdes aparātiem var apmeklēt
dziedāšanas, deju un mūzikas
instrumentu nodarbības, kur liela
loma ir dzirdes aparātu skaņas
izšķirtspējai, palīdzot sadzirdēt
melodiju, izjust ritmu, noturēt
tonalitāti. Arī pārējā sabiedrības
daļa, ar kuru bērns ikdienā
sastopas, sajūt pārmaiņas, kuras
tam devuši kvalitatīvie dzirdes
aparāti. Tā ir ikdienišķa iepirkšanās
veikalā, kinoteātra vai sporta spēļu
apmeklējums, kur dzirdēt, uzdot
jautājumus vai uz tiem atbildēt ir
ļoti svarīgi. Bērns ir neatkarīgāks
un arī nākotnē viņa izglītības
apguves un darba iespējas ir daudz
plašākas, un pateicoties saziņas
prasmei, viņš spēs iekļauties
sabiedrībā un kļūt par pilntiesīgu
tās locekli.

Jūlijā saņēmām jaunos digitālos
dzirdes aparātus, kuri bija redzami
mazāki par iepriekšējiem. Nu meitiņa
vairāk sāk ieklausīties apkārtējā vidē,
dzirdēt skaņas, dzirdēt kā pa ceļu
brauc mašīna, putnu čivināšanu un
vecāku balsis. Santiņa jau iemācījās
daudzus vārdiņus un zina, ko viņi
nozīmē. Protams, mums daudz darba
vēl priekšā, bet mēs centīsimies to
visu apgūt, lai meitiņa varētu dzīvot
pilnvērtīgu dzīvi. Un mēs ticam, ka
tā arī būs, jo mēs spēsim apgūt visu,
kas līdz šim tika iekavēts. Santiņa ir
ļoti brīnišķīga meitiņa, ļoti apķērīga.
Šobrīd mēs neizjūtam, ka viņa būtu
citādāka, nekā citi bērni.
Ir bērni, kuri no rītiem uzliek brilles,
mēs ik rītu uzliekam austiņas.

Liels paldies par iespēju Agrim
saņemt jaunos dzirdes aparātus.
Agrim tās ir nebijušas iespējas
sadzirdēt pasauli.
Kopš Agris lieto jaunos aparātus,
varam secināt, ka ir manāmi pozitīvi
rezultāti. Agris tagad spēj saklausīt
klusākas skaņas, tāpēc tagad spēj
reaģēt ātrāk.
Agris ar jaunajiem aparātiem jūtas
labi, ir pielāgojies un apmeklējot
logopēda nodarbības, mēģina izrunāt
dzirdētās skaņas.
Priekšā vēl tāls ceļš ejams, bet
maziem solīšiem virzāmies uz
priekšu.

Vēlos Jums izteikt lielu pateicību par
tik dāsnu dāvanu. Jūs manam dēlam
Romanam uzdāvinājāt jaunus dzirdes
aparātus. Mums tas ir neizmērojams
prieks, jo paši sev tādu pirkumu
atļauties nevarētu. Ejot laikam, es
ar pārliecību varu teikt, ka aparāti ir
ļoti labi un ideāli piemēroti manam
dēlam. Liels Jums paldies par to,
ka pasaule nu ir kļuvusi tuvāka
Romanam!
romana mamma Natālija

Agra mamma

santas vecāki

2015. gada decembrī fonds jau
devīto gadu pēc kārtas organizēja
Ziemassvētku labdarības akciju.
Ievērojot ziedotāju lielo atsaucību
2014. gada labdarības akcijā, šogad
līdzekļu piesaisti šai programmai
akcijas laikā īpaši neuzsvērām.
2015. gada akcijā programmai tika
saziedoti 5 111 eiro.
Arī 2016. gadā plānojam turpināt
attīstīt programmu un dāvināt
bērniem augstas kvalitātes dzirdes
aparātus un palīgiekārtas, sniedzot
tiem prieku un ļaujot iepazīt jaunus
apvāršņus.
“Palīdzēsim izaugt!”
Lai gan programma “Palīdzēsim
izaugt!” pastāv jau vairāk kā 4
gadus, katra nometne ik gadu
iezīmējas ar ko pavisam jaunu,
vienreizēju un aizraujošu. Nav divu
vienādu iespaidu, nav divu vienādu
pasākumu programmu, ir tikai
neizmērojams prieks, apjaušot jau
paveikto un patīkams satraukums,

skatoties uz to, kas vēl jāpaveic.
2015. gada sākumā grantu
konkursa ietvaros apstiprinājām
atbalsta sniegšanu 14 biedrībām,
nodibinājumiem vai pašvaldību
iestādēm 27 nometņu
organizēšanai, no kurām
8 norisinājās Vidzemē, 2 Rīgā,
4 Kurzemē, 6 Latgalē un 7 Zemgalē.
Vislielāko atgriezenisko saiti
saņēmām tieši no Latgalē
esošajiem sadarbības partneriem,
kas ar lielu satraukumu bija
gatavojušies pieteikumu
iesniegšanai, sakot, ka nemaz
necerēja no lielās Rīgas kādus
līdzekļus piesaistīt, tomēr bija
apņēmības pilni mēģināt.
Ļoti interesants ir arī fakts, ka
daži informāciju par pieteikšanos
grantam saņēmuši gluži nejauši
e-pastā no kolēģa, drauga vai
paziņas — kāds uzreiz meklējis
finansistu, lai pieteikums būtu
kvalitatīvāk aizpildīts, cits
25
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izlasījis, aizvēris un aizmirsis līdz
brīdim, kad iedvesmas vadīta
uzradās ideja nometni organizēt
dzimtās pilsētas trūcīgajiem un
maznodrošinātajiem, apzinoties, cik
tukša un teju pamesta tā gadu laikā
kļuvusi. Tieši tāpēc ar patīkamu
saviļņojumu apmeklējām vismaz
vienu katra organizatora nometni,
iepazīstot radošo un praktisko
vidi, izpētot darba metodes, kā arī
novērtējot mērķa grupas dalībnieku
individuālās izpausmes. Šīs vizītes
vienmēr iedvesmo darboties tālāk
un apjaust palīdzības sniegšanas
apmērus.

Katrā nometnē mūs uzņēma ar
laipnību, smaidu un labvēlību
ne tikai no organizatoru, bet
arī dalībnieku puses. Nīcgalē
bērni pat bija sagatavojuši dejas
priekšnesumu, ar kuru mūs
sagaidīja, un šī ideja bija radusies
pašiem dalībniekiem, vēloties
atrādīt savu veikumu. Taurenes
pagastā pusdienojām kopā ar
nometņu dalībniekiem, kur
pamanījām, ka neviens bērns
ēdienu nešķiro — ēd visu, kas ir,
ko dod — un pašiem paliek kauns
neizēst tukšu šķīvi vai šķirot, ko ēst
no piedāvātā un ko nē.

līdz tam viņi bija noslēgti un savas
emocijas, piemēram, stresa un
pārdzīvojumu mazināšanai, prata
izrādīt ēdot kukaiņus vai, dusmu
un aizvainojuma mirkļos, bēgot
prom un slēpjoties koku zaros.
Šāda tipa nometnes liek apjaust
tos apmērus, kādos vardarbība
izplatās un tikai no stāstītā vien jau
saprotam, cik patiesībā ļoti maz
vajag, lai bērniņam nodarītu pāri un
iezīmētu psihē melnu pleķi, kuru
izdzēst nav iespējams, bet ar šīm
nometnēm to varam izgaismot caur
prieku, pozitīviem piemēriem un
darbošanos radot motivāciju dzīvot
tālāk un būt labākiem.
Bieži vien nedarbi rodas no
bezdarbības, jo bērni bezmērķīgi
klīst apkārt, meklējot kā sevi
izklaidēt, bet diemžēl šīs aktivitātes
nereti aprobežojas ar vandālismu
un zādzībām, līdz ar to nometnes
atraisa radošās prasmes, ļaujot
saprast, ka sevi nodarbināt var arī
citos veidos. Piemēram, Jelgavas
novadā nometni beigās apmeklēja
arī citi vietējie jaunieši, kuri redzot,
cik jautri tiek pavadīts laiks spēlējot
sporta un komandu spēles,
vēlējušies piebiedroties.

Nometne “Dots devējam atdodas!”, Nīcgales pagasts.

26

Bērniem no sociālā riska un
nelabvēlīgām ģimenēm, kuri
palikuši bez vecāku gādības un
cietuši vardarbībā, nometnēs bija
iespēja pirmoreiz atraisīties un
veidot komunikāciju ar citiem, jo

Sportiskās un muzikālās aktivitātes,
komandu un saskarsmes spēles,
domu un diskusiju apļi, radošās
darbnīcas un meistarklases,
kā arī ekskursijas un pārgājieni
rada emocionāli drošu vidi, ļaujot
bērniem izpausties, atraisīties
un attīstīties, kļūstot par drošas,
izglītotas un pilnvērtīgas sabiedrības
daļu. Kad ir nodrošinātas visas
pamatvajadzības, cilvēki sāk
mainīties — vecākiem rodas iespēja
kopā ar saviem bērniem pirmoreiz
mūžā cept piparkūkas un veidot
ciltskoku, bērni izzina un apgūst
kāda mūzikas instrumenta, mākslas
vai dejas pamatus bez kauna
sajūtas vai citu spiediena.

Katras nometnes dalībnieki ir
labi paēdināti un izmitināti siltās
un ērtās telpās, dienas kārtība
visiem ir zināma un teritorija
pieder tikai nometnes dalībniekiem
un to organizatoriem. Tur tiek
atraisīta komunikācija, veidota
draudzīga vide un sekmēts
grupas atbalsts, vienlaikus arī
atraisot individualitātes un veicinot
pašattīstību — to un vēl daudzas
citas lietas var piedzīvot katrā mūsu
līdzfinansētajā nometnē.
Fonds ik gadu katras līdzfinansētās
nometnes dalībniekiem dāvina kādu
atribūtikas vienību — dāvanu, kas
noderētu ne tikai uz nometnes laiku,
bet arī pēc tās. Šogad, pēc vairāku
sadarbības partneru ieteikumiem,
atkal dāvinājām savelkamās
muguras somiņas, kas noder arī
dodoties septembrī uz skolu sporta
tērpa vai mantu ievietošanai. Ir
dzirdētas atsauksmes, ka oranžās
fonda somas redzētas arī Bērnu
un Jauniešu dziesmu svētkos, kā
arī tiek nonēsātas līdz pēdējās
vīles iziršanai, līdz ar to zinām, ka
tās bērni izmanto un ir noderīgas
ikdienas solī.
Papildu tām šogad dāvinājām arī
elegantus LED lukturīšus, kuri tiek
izmantoti ne tikai nometņu nakts
pasākumos, ejot orientēšanās
trases vai meklējot paslēptos
dārgumus, bet arī pēc tām,
bērniem atgriežoties mājās. No
kāda mazāka un attālāka Latgales
nostūra vecāki stāstījuši, ka bērnus
neesot varējuši nolikt gulēt — ārā
sen kā satumsis, nevienā mājā
vairs nedega gaisma, bet viņu
bērns vakarā sēž pie loga un ar
lukturīti spīdina ārā pa to, tad no
kādas attālākas mājas cits bērns
spīdinājis pretī un sajūsma esot
vārdos neaprakstāma, cik daudz
prieka un jaunas idejas rotaļām var
radīt viena maza dāvaniņa no sirds.

Dažreiz pietiek tikai ar vienu bērnu,
lai ap to mainītos arī citi. Un tieši
tāpēc programma “Palīdzēsim
izaugt!” ik gadu pa solītim attīstās
un aug kopā ar tās ietvaros
atbalstītajiem bērniņiem.

sniegšanas izmaksas. Joprojām
programmas mērķis ir sniegt
atbalstu ilgtermiņā, paredzot, ka
daudziem cietušajiem atbalsts būs
nepieciešams tikai pēc vairākiem
gadiem.

“Palīdzēsim 21.11”

“Palīdzēsim sergeja ģimenei”

Šogad programmas “Palīdzēsim
21.11” ietvaros turpinājām diviem
jauniešiem segt studiju maksu kādā
no Latvijas augstākās izglītības
iestādēm. Abiem studentiem šis bija
otrais studiju gads, kurš sekmīgi
tika pabeigts, lai turpinātu studijas
jau 2016. gadā. Esam papildinājuši
programmas aprakstu, tajā izdalot
punktus par palīdzības saņemšanas
un pieteikšanās iespējām. Uz
fonda atbalstu var pieteikties,
ja vēlas apgūt kādu svešvalodu,
iemācīties vadīt automašīnu,
studēt kādā no Latvijas augstākās
izglītības iestādēm un saņemt
studējošā stipendiju. Tiek izskatīti
arī citi pieprasījumi, izvērtējot katru
gadījumu atsevišķi, piemēram,
interešu vai hobiju pulciņu
apmeklējumus, sedzot pakalpojuma

2015. gada nogalē tika izveidota
labdarības programma “Palīdzēsim
Sergeja ģimenei”, lai sniegtu
atbalstu ģimenei, kura pāragri
zaudēja tās vienīgo apgādnieku.
Ziedotāju atsaucība bija pietiekoši
liela, lai nodrošinātu atbalsta
sniegšanu pāris gadu garumā
līdz programmas budžeta pilnīgai
izlietošanai.

Nometne “Dots devējam atdodas!”, Nīcgales pagasts.
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KļūT PAR PiLnVēRTīGU
SABieDRīBAS SASTĀVDAļU
iespēja nomazgāties, apmainīt un
izmazgāt drēbes, paēst, izmācīties
pedagoga vadībā un saņemt
nepieciešamās konsultācijas —
pedagoga, sociālā darbinieka,
rehabilitētāja un psihologa. Visus
šos pakalpojumus var saņemt ne
tikai bērni, bet arī ģimenes locekļi.

ilze Nagle
“Latvijas Evaņģēliski Luteriskās
Baznīcas Diakonijas centra”
struktūrvienības Atbalsta centrs
bērniem un ģimenēm “Roku Rokā”
vadītāja
Nometnes ir kā svaiga vēsma
ikdienas dzīvē. Bērniem tā ir vasaras
burvība, saullēkti un saulrieti, dabas
tuvums, zirnekļa tīkls ar rasas
lāsēm, bizbizmārītes lāsumainā
mugura un visa nezināmā, jaunā
iepazīšana. Atbalsta centrs bērniem
un ģimenēm “Roku Rokā” jeb
bijušais Dienas centrs ielu bērniem
darbu uzsāka pirms 18 gadiem,
kā pirmais šāda veida centrs Rīgā,
un mēs sniedzam sociālo aprūpi
un praktisko dzīves iemaņu apguvi
Rīgas pilsētas augsta sociālā riska
ģimeņu bērniem un viņu vecākiem.
Katru darba dienu Atbalsta centru
apmeklē no 35 līdz 40 bērniem,
mēnesī vidēji 60 dažādi bērni
vecumā no 5 līdz 18 gadiem.
Atbalsta centra galvenais mērķis ir
sniegt alternatīvu kriminogēnajai
ielas videi, veidot pozitīvu
vērtīborientāciju un palīdzēt bērniem
un viņu vecākiem integrēties
sabiedrībā. Bērniem tiek dota
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Mēs priecājamies par katru
veiksmīgu dzīves stāstu, jo tiem, kuri
nav saskārušies ar alkoholismu,
azartspēlēm, narkotiku atkarību
vai datoratkarību, grūti iedomāties,
kādos apstākļos dzīvo ģimenes
un cik niecīga dažkārt ir naudiņa
ar ko ģimenei jāiztiek. Nereti
mammas strādā vairākos darbos,
lai varētu nopelnīt bērniem iztiku, un
nometnes šajās ģimenēs ir kā tāls
un nesasniedzams sapnis.
Lai bērnus varētu aizvest uz
nometnēm, mēs rakstām
projektus, lūdzam ziedotājiem
palīdzību gan Latvijā, gan ārzemēs,
tādējādi darām visu iespējamo,
lai nometnes notiktu. Esam
novadījuši jau 16 vasaras, 13 rudens
un 14 starptautiskas nometnes.
Dalībnieku skaits katrā no tām ir
robežās no 25 līdz 50 bērniem.
Sākot ar 2012. gadu esam to laimīgo
skaitā, kas sadarbojas ar ABLV
Charitable Foundation nometņu
programmas “Palīdzēsim izaugt”
ietvaros. Četru gadu laikā ar fonda
palīdzību uz nometnēm esam
aizveduši vairāk kā 260 bērnus.
Nometnes ir teicams motivators
visa gada garumā — uz tām tiek tie,
kas izrādījuši vislielāko progresu
mācībās, uzvedībā, dažādās

attieksmēs pret paveicamo darbu
un citam pret citu. Daudziem
bērniem tā ir vienīgā iespēja pabūt
ārpus pilsētas, mācoties patstāvību,
attīstot fizisko izturību, iepazīstot
dabas procesus, apgūstot jaunas
prasmes un daudz ko citu. Nometņu
iedvesmoti, jaunieši iestājas
jaunsardzē, apgūst profesijas, kuras
agrāk nebūtu apguvuši, jo tās nemaz
nepazina, kā arī kļūst disciplinētāki
un spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus.
Kopš 2010. gada Atbalsta centrs
bērniem un ģimenēm “Roku
Rokā” organizē arī ģimeņu saietus,
bet no 2013. gada šie saieti tiek
organizēti ar ABLV Charitable
Foundation līdzfinansējumu. Tie
ir vērsti uz ģimeņu saliedēšanu,
funkcionalitātes uzlabošanu,
saskarsmes prasmju pilnveidošanu,
kā arī dažādu ģimenei nozīmīgu
sadzīvisku prasmju apguvi. Saietu
rezultātā ir pozitīvi mainījusies
ģimeņu vērtīborientācija, ģimenes
locekļi sākuši pievērst lielāku
vērību viens otra vajadzībām,
paaugstinājušās komunikācijas
prasmes, arī praktiskās prasmes.
Daudzām ģimenēm tā ir vienīgā
iespēja izrauties no ikdienas rutīnas
un pavadīt aktīvu nedēļas nogali
visiem kopā Latvijas laukos. Uz
ģimeņu saietiem parasti dodas vidēji
50 līdz 75 cilvēki, pēdējo trīs gadu
laikā saietos piedalījušies vairāk kā
300 dalībnieki. Ja kāds domā, ka tā
ir tikai izklaide, tad rūgti maldās, jo
notiek smags un psiholoģiski ļoti
emocionāls darbs. Profesionāļi ir
izstrādājuši un vēl arvien papildina
darba metodisko materiālu, jo katrai
ģimenei ir nepieciešama individuāla
psiholoģiska pieeja.

Aprunājoties ar saietos bijušo
ģimeņu bērniem, ir ļoti aizkustinoši
uzzināt, ka tēvs vairs nesit par katru
sīkumu un māte velta vairāk laika
bērniem, lai izrunātos, palīdzētu
mācībās, kā arī nelamājas un
mēģina atturēties no stiprinātajiem
dzērieniem. Vecāku attiecības
kļuvušas saliedētākas un katrs
mēģina palīdzēt otram grūtākā brīdī.
Gan nometnes, gan ģimeņu saieti
ir kļuvuši par neatņemamu gada
notikumu cikla sastāvdaļu, pieliekot
nenovērtējamu enerģijas un
cilvēcisko attiecību akcentu darbam
ar sociālā riska ģimenēm.

244 987
Izlietoti bērnu un ģimeņu
programmās
2015. gadā

Ģimenes, kas atrod spēku, laiku
un vēlmi mainīt kaut ko savā dzīvē,
kļūst par pilnvērtīgu sabiedrības
sastāvdaļu. Tāpēc paldies visiem
ziedotājiem, kas sniedz šo
iespēju!

823

Mērķgrupas dalībnieku skaits
kādā no 27 atbalstītajām
nometnēm Latvijā

4 960

90

Programmas
“Palīdzēsim 21.11”
sniegtā atbalsta apjoms

4 360
2014. gadā

Bērniem esam
palīdzējuši dzirdēt

45 86

2013. gadā

2014. gadā
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VeiCinoT izPRATni
Un inTeReSi PAR
LAiKmeTīGo mĀKSLU
inese rītele
ABLV Charitable Foundation
Projektu vadītāja
Ksenija Pegaševa
ABLV Charitable Foundation
Projektu vadītāja

Projekts “Lielā lupa”,
Alūksnes muzejs.

Jomas “Izglītība” primārais mērķis
ir atbalsta sniegšana izglītības
projektiem, ar kuru palīdzību tiek
sekmēta katra indivīda izpratne
par to, kas ir laikmetīgā māksla.
Jomas raksturu nosaka fonda
līdzdalība iniciatīvā, kas apņēmusies
par privātajiem līdzekļiem līdz
2021. gadam Rīgā uzcelt Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeju
(LLMM). Citiem vārdiem sakot,
mūsu uzdevums šīs jomas ietvaros
ir veicināt augstas kvalitātes
izglītojošu projektu attīstību Latvijā,
tādējādi sekmējot LLMM potenciālās
auditorijas izpratni un interesi par
laikmetīgo mākslu.
Jomu “Izglītība” veido 2
programmas: “Kultūras satura
izglītības projekti” un “Kultūras
žurnālistika”. Programmā “Kultūras
satura izglītības projekti”, kura
sniedz atbalstu izglītības projektiem
laikmetīgās mākslas izstādēs un
notikumos, 2015. gadā turpinājās
divi projekti, kuri tika uzsākti vēl
2014. gadā. Pirmais projekts bija
Latvijas Laikmetīgās mākslas centra
ceļojošās izstādes “Pazudis arhīvā”
izglītības programma ar zinātkāro
nosaukumu — “Lielā lupa”. Ar
aizraujošu, inovatīvu spēļu kopuma
palīdzību tā ļāva plašai auditorijas
grupai bez vecuma ierobežojuma
iepazīties ar laikmetīgās mākslas
attīstību Latvijā, laikmetīgās
mākslas izteiksmes līdzekļiem un
paņēmieniem, audzinot skatītājus
visā Latvijā topošajam LLMM. Tūrē
pa Latviju “Lielā lupa” 2015. gadā
piestāja divos reģionu kultūras
centros, kas tiek atzīti par reģionāla

mēroga organizācijām, kurām ir
vērā ņemamas iestrādnes darbā
ar auditoriju — Daugavpils Marka
Rotko mākslas centrs un Alūksnes
muzejs.
Izglītības projektā “Lielā lupa” bija
vairākas sadaļas. “Mazo pētnieku
darbnīca” ar sešām attīstošām
rotaļlietām mazākajiem zināt
gribētājiem mācīja veidot formas,
pazīt krāsas un attīstīt vērību.
Pirmsskolas, sākumskolas un
vidusskolas klasēm bija izveidotas
darba lapas, kuru mērķis bija
pievērst uzmanību konkrētām
mākslas parādībām un to izpratnei.
“Lielajā datorā” skolēniem un
ikvienam interesentam bija
iespēja, pētot foto, video, skices,
manuskriptus un citus digitālos
materiālus, iepazīt māksliniekus
un laikmetīgo mākslu Latvijā,
piemēram, kinētisko mākslu, jaunos
mākslas virzienus astoņdesmitajos
gados (piemēram, performanci un
video mākslu) un mākslas procesus
deviņdesmitajos gados. Iegūtās
zināšanas palīdzēja nostiprināt
četras radošas un vienlaikus
izklaidējošas digitālās spēles, kā,
piemēram, izveidot kustīgu pastkarti
no dažādu kinētisko darbu foto
detaļām vai iekārtot pašam savu
1990. gadu mākslas ekspozīciju
virtuālā laikmetīgās mākslas
muzejā.
Lai rosinātu skolēnus rūpīgāk izpētīt
izstādes ekspozīciju, apmeklētājiem
bija pieejamas darba lapas
“Lupas spēles”, kas paredzētas
četrām dažādām vecuma grupām.
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Izglītības programmu papildināja
arī mākslas zinātnieces Annas
Veilandes Kustikovas videolekcija
“Jaunākā kustīgā attēla māksla
Baltijā”, kurā skatītāji varēja
iepazīties ar spilgtākajiem, pēdējos
gados Baltijas reģionā tapušajiem
kustīgā attēla mākslas darbiem —
video hibrīdformām, ko iespējams
izrādīt dažādos veidos: projekcijās,
instalācijās un virtuālajā vidē.

Projekts “ISSP Starptautiskās fotogrāfijas meistarklase”,
fotogrāfes Aijas Bley autordarbs.
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Lai uzlabotu informācijas pieejamību
par izglītības programmas iespējām,
katrā norises vietā, pirms izstādes
atklāšanas, tika rīkoti informatīvi
semināri vispārizglītojošo skolu,
pirmsskolas izglītības iestāžu
un interešu izglītības jomā
strādājošiem pedagogiem. Abās

pilsētās kopā seminārus apmeklēja
23 pedagogi, kuri ieguva jaunus
mācību materiālus, iespējas dažādot
mācību programmu, papildinot to
ar unikāliem mācību materiāliem
ārpusklases vidē.
Abās pilsētās kopā savu redzesloku
un priekšstatus par laikmetīgo
mākslu paplašināja vismaz
1167 cilvēku liela auditorija. Katrs
no viņiem savā īpašumā varēja
iegūt izstādes bukletu, kurā ietverta
detalizēta informācija par izglītības
projektu.
Otrs projekts, kurš ar ABLV
Charitable Foundation atbalstu
aizsākās jau 2014. gadā un
turpināsies arī 2016. gadā,
bija biedrības ISSP projekts ar
nosaukumu “ISSP Starptautiskā
fotogrāfijas meistarklase”. Projekta
ietvaros tika attīstīta un realizēta
augstas kvalitātes ilgtermiņa
neformālās izglītības programma
fotogrāfijā, kura sevī ietvēra trīs
ciklu meistarklases. Divas no trim
meistarklasēm noritēja 2015. gadā,
kurās mācības uzsāka 22 jaunie
fotogrāfi no 12 dažādām valstīm,
tostarp 6 dalībnieki no Latvijas.
Dalībnieku atlasē piedalījās
ISSP komanda un pieaicinātie
starptautiskie eksperti, kuri rūpīgi
izvērtēja pieteikumos iesniegto
darbu kvalitāti, projekta laikā
īstenojamās idejas un katra
motivācijas pamatojumu. Kā viens
no meistarklases ekspertiem un
vadītājiem bija Ārons Šūmans
no Lielbritānijas — pazīstams
kurators, fotogrāfs, žurnālists,
lektors un interneta žurnāla
“SeeSaw Magazine” dibinātājs.
Starp pasniedzējiem bija arī viens
no pasaulē atpazīstamākajiem
fotožurnālistiem, daudzkārtējs
“World Press Photo” un citu
balvu laureāts Jurijs Kozirevs
un ietekmīgā fotožurnālistikas

izdevuma “Russian Reporter
Magazine” redaktors Andrejs
Poļikanovs no Krievijas.
Pirmā meistarklase notika
2015. gada martā Kuldīgā, kur
pasaulē atzītu fotogrāfu un
fotogrāfijas ekspertu vadībā
dalībnieki veidoja fotogrāfijas,
instalācijas un video darbus pilsētā
un tās apkaimē. Sadarbojoties
ar pašiem pilsētas iedzīvotājiem,
tika radīti vidējā kuldīdznieka
portreti un pilsētas “fotolabirintu”
uzņēmumi. Darbnīcas rezultāti tika
prezentēti kopīgā izstādē Kuldīgas
Mākslas namā, kas interesentiem
bija pieejama apskatei nepilnu
mēnesi. Četru vakaru garumā tika
rīkotas dalībnieku un pasniedzēju
prezentācijas, kas bija atvērtas
arī plašākai publikai. Otrā mācību
sesija notika Brāgā, Portugālē
festivāla “Encontros da Imagem”
ietvaros, kurā dalībnieki prezentēja
savus darbus tapšanas stadijā,
saņemot komentārus un padomus
no pasniedzējiem attiecībā uz
sēriju tālāko attīstību. 2016. gada
martā labākie no fotogrāfiem varēs
prezentēt jau gatavus autordarbus
Kuldīgas Mākslas namā.
Sadarbība ar “Encontros da
Imagem” festivālu deva iespējas
meistardarbnīcas dalībniekiem
veidot nozīmīgus kontaktus,
apmeklēt vairākus fotogrāfijas
notikumus un iegūt profesionālas
atsauksmes no ievērojamiem
nozares ekspertiem. Šī pieredze
jaunajiem māksliniekiem bija
ļoti nozīmīga tieši profesionālās
attīstības sākuma posmā, palīdzot
izkopt stilu un izteiksmes veidu.
Organizējot fotogrāfijas meistarklasi
ārpus Rīgas, tika atbalstīta
mākslas procesu aktivitāte un
attīstība reģionos — Kuldīgā, kur
dalībnieku veidoto darbu izstādi
apmeklēja vairāk kā 500 cilvēku,
tostarp pieaugušie un bērni,

fotogrāfijas pazinēji vai vienkārši
mākslas cienītāji. Ar projektu tika
veicināta arī Latvijas un ārzemju
fotogrāfu sadarbība un Latvijas
autoru atpazīstamība pasaulē, kā
arī sabiedrības informētība par
aktualitātēm fotogrāfijas jomā.
Tika sekmēta arī idejas virzība
par Latviju kā starptautiski atzītu
un konkurētspējīgu fotogrāfijas
izglītības vietu jaunajiem
fotogrāfiem.

Savukārt, programmas “Kultūras
žurnālistika” ietvaros mēs
sniedzām atbalstu kvalitatīvu
kultūras mediju aktivitātēm, kas
iepazīstina plašāku sabiedrību ar

Projekts “ISSP Starptautiskās fotogrāfijas meistarklase”,
Brāga, Portugāle.
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norisēm laikmetīgajā mākslā, kā arī
aktuālākajiem kultūras un mākslas
notikumiem un spilgtākajām
personībām Latvijā un ārzemēs.
Lai nodrošinātu atbalstīto projektu
pieejamību pēc iespējas plašākam
sabiedrības lokam, ar lielāko daļu
no mūsu atbalstītajiem rakstiem ir
iespējams iepazīties bez maksas
arī internetā. 2015. gadā turpinājām
sadarbību ar nodibinājumu “Dienas
Nākotnes Fonds” — mūsu atbalstītie
raksti tika publicēti laikrakstā
“Kultūras Diena un Izklaide”
(“KDi”) un ir pieejami digitālajā vidē
www.kulturasdiena.lv. Pēc Google

Projekts “Lielā lupa”, Alūksnes muzejs.
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Analytics datiem “KDi” mājas
lapas unikālo apmeklētāju skaits
2015. gada augustā bija 1 490 135
cilvēki. Savukārt, pēc TNS Latvia
2015. gada vasaras pētījuma datiem,
vienu drukāto “KDi” numuru lasīja
aptuveni 65 000 cilvēki. Kopumā
2015. gada ietvaros ar fonda atbalstu
tapuši 534 raksti. Īpaši jāatzīmē
to, ka no 2015. gada lasītājiem tiek
piedāvāta jaunā regulārā rakstu
sērija “Domājot Latvijas Laikmetīgās
mākslas muzeju”. Tās nolūks
ir rosināt viedokļu apmaiņu un
argumentētas diskusijas, kas varētu
palīdzēt topošā muzeja satura
veidošanā.

Ar piecu interviju sēriju “Laikmetīgā
māksla” žurnālā “Rīgas Laiks”
2015. gadā noslēdzās ABLV
Charitable Foundation un “Žurnāla
“Rīgas Laiks” atbalsta biedrības”
2014. gadā uzsāktais projekts.
Žurnāls piedāvāja interviju sēriju
par laikmetīgo mākslu no vairākiem
aspektiem, kas bagātināja un
izvērsa jau pastāvošās diskusijas
par šo tēmu, rosināja sabiedrības
interesi un informētību par mākslas
norisēm un tās nozīmi ne vien
Latvijā, bet arī pasaulē. Intervijas
lieliski paturpināja arī tēmu par
topošo LLMM un diskusijas par tā
nepieciešamību.
Žurnāla jūnija numurā bija lasāma
saruna ar krievu mūsdienu
mākslinieku Ēriku Bulatovu
“Aiz burtiem debesīs”, kura tika
papildināta ar mākslinieka eseju
“Mana glezna un masu mediju
produkcija” un gleznu fotoattēliem.
Šī intervija tika pārpublicēta arī
žurnāla “Rīgas Laiks (русское
издание)” 2015. gada rudens
numurā. Intervija ar starptautisku
atzinību guvušo lietuviešu
mākslinieku Deimantu Narkēviču
“It kā tukšums” bija lasāma jūlija
numurā, kuru papildināja kadri no
mākslinieka filmām un instalācijām.
Žurnāla “Rīgas Laiks” septembra
izdevumā bija lasāma intervija
ar Kurtolda Mākslas institūta
kuratori un profesori Sāru Vilsoni
“Vērojot alku nospiedumus”. Ar
krievu mākslinieku Oskaru Rabinu
intervija “Pats sev nepareizā
pasaulē” bija lasāma novembra
numurā, tā tika papildināta ar
mākslinieka gleznu fotoattēliem.
“Rīgas Laiks” decembra numuram
interviju “Vara savienot” sniedza
šveiciešu izcelsmes kurators Hanss
Ulrihs Obrists, kuru papildināja
intervijas laikā paša kuratora
tapušie zīmējumi un piezīmes.
Mūsu atbalstītās intervijas žurnāla

drukātajā versijā bija sasniegušas
vairāk kā 32 000 lielu lasītāju
auditoriju, kam pievienojās gandrīz
tikpat daudz lasītāji žurnāla “Rīgas
Laiks” mājas lapā www.rigaslaiks.lv
un sociālajās vietnēs.
2016. gadā fonds turpinās veicināt
augstas kvalitātes izglītojošu
projektu attīstību Latvijā, tādējādi
sekmējot LLMM potenciālās
auditorijas izpratni un interesi par
laikmetīgo mākslu un dažādiem
veidiem, kā to izprast. Pirmkārt,
2016. gadā mēs turpināsim
sadarbību ar “Dienas Nākotnes
fonda” saistību pārņēmēju
“Nākotnes attīstības fondu”, arī
turpmāk atbalstot nozīmīgāko
nacionālo un starptautisko kultūras,
jo īpaši laikmetīgās mākslas
jomas notikumu atspoguļošanu un
analīzi. Arī “Lielā lupa” turpinās
apceļot Latviju, kā pirmo pieturas
vietu 2016. gadā izvēloties Rīgu.
ISSP projekta ietvaros ir paredzēta
noslēdzošā — trešā meistarklase,
kura notiks 2016. gada martā
Kuldīgā un “ISSP Starptautiskā
fotogrāfijas meistarklase” ar izstādi,
kurā tiks iekļauti tikai labākie no
meistarklases absolventu darbiem,
noslēgsies Rīgas Fotomēneša
oficiālās programmas ietvaros.

Projekts “Lielā lupa”,
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs.
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iSSP STARPTAUTiSKĀ
FoToGRĀFijAS meiSTARKLASe

jūlija berkoviča
ISSP direktore
Biedrība “ISSP” darbojas kopš
2006. gada, piedāvājot augsta
līmeņa neformālo izglītību
fotogrāfijā. Starp biedrības
atpazīstamākajiem projektiem ir
“Starptautiskā fotogrāfijas vasaras
skola”, kas ik gadu notiek Kuldīgas
novadā un pulcē vairāk nekā
70 fotogrāfu no visas pasaules.
Vasaras skolas laikā paralēli
notiek sešas meistarklases, kurās
fotogrāfi paplašina savas zināšanas
starptautiski atzītu ekspertu vadībā.
2011. gadā tika dibināta “ISSP
Skola” — laikmetīgās fotogrāfijas
izglītības programma Rīgā. Divu
gadu garā programma jaunajiem
Latvijas fotogrāfiem sniedz ieskatu
autorfotogrāfijas pamatievirzēs.
Kursus skolā pasniedz daži no
labākajiem Latvijas fotogrāfiem un
nozares ekspertiem.
10 gadus garajā pieredzē mākslas
izglītības jomā, novērojām, ka
jaunajiem autoriem nereti trūkst
laba padomdevēja savu sēriju
izstrādē. Bieži kvalitatīvas sērijas
36

izstrādei nepieciešama ne tikai
laba ideja, bet arī vide, kurā notiktu
domu apmaiņa un būtu iespējams
regulāri saņemt padomus savu
darbu izstrādei. Par pamatu
ņemot organizācijas pieredzi
ilgtermiņa izglītības un mobilitātes
projektu izstrādē un vadībā,
sapratām, ka nepieciešams veidot
jaunu starptautisku programmu
fotogrāfiem savas radošās karjeras
sākumā, kas nodrošinātu viņu
autorprojekta pārraudzību un
profesionālas konsultācijas ilgākā
laika posmā.
Gadu garā “ISSP Starptautiskā
fotogrāfijas meistarklase” ir
izglītības un sadarbības tīklu
veidošanas programma talantīgiem
fotogrāfiem savas radošās karjeras
sākumā. Meistarklases ietvaros
dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja
attīstīt individuālus fotogrāfijas
projektus izcilu pasniedzēju —
fotogrāfu un uzaicinātu ekspertu
vadībā, strādājot ciešā mijiedarbībā
arī ar starptautisku kolēģu grupu.
“ISSP Starptautiskās fotogrāfijas
meistarklases” dalībnieki
programmas laikā pastiprina savas
zināšanas par fotogrāfiju, veicina
savas radošās karjeras attīstību un
piedalās starptautiskā mobilitātē.
2015. gadā ar ABLV Charitable
Foundation atbalstu tika uzsākts
meistarklases pirmais cikls,
kura ietvaros norisinājās divas
tematiskas darbnīcas pasaulē
atzītu fotogrāfu un fotogrāfijas
ekspertu vadībā — “Labyrinths:
Exploring Photographic Paths”
pasniedzēja, redaktora un kuratora
Ārona Šūmana (Lielbritānija) vadībā

un “Beyond Photojournalism”
fotožurnalista Jurija Kozireva un
redaktora Andreja Poļikanova
(Krievija) vadībā. Meistarklasē
piedalījās un gada laikā
autordarbus attīstīja 22 fotogrāfi no
12 pasaules valstīm, kā piemēram,
no Latvijas, Lielbritānijas, Krievijas,
Vācijas, Itālijas un citām valstīm.

izstādi Kuldīgas Mākslas namā.
Vēlāk šī izstāde būs pieejama arī
Rīgā, “Rīgas Fotomēneša” ietvaros.
Esam gandarīti par līdzšinējiem
rezultātiem un jau drīzumā
plānojām izsludināt programmas
otro ciklu 2016.-2017. gadam, kurai
būs citas tematiskās līnijas un
meistardarbnīcu vadītāji.

Meistarklases programmas
ietvaros notika trīs klātienes
sesijas — divas Kuldīgā un viena
Brāgā, Portugālē, sadarbībā ar
starptautisko fotogrāfijas festivālu
“Encontros da Imagem”.
Pirmās meistarklases darbnīcas
laikā Kuldīgā, 2015. gada martā,
dalībnieki veidoja fotogrāfijas
sērijas, instalācijas un videodarbus
Kuldīgā un tās apkārtnē. Sesijas
noslēgumā notika izstāde Kuldīgas
Mākslas namā, kurā tika prezentēti
šo projektu rezultāti. Izstādi
apmeklēja vairāk kā 500 cilvēku.
2015. gada septembrī norisinājās
otrā klātienes sesija Brāgā,
Portugālē. Tās laikā meistarklases
dalībnieki prezentēja savus
autorprojektus izstrādes stadijā,
kā arī saņēma padomus no
pasniedzējiem to tālākai attīstībai.
Sadarbība ar “Encontros da
Imagem” foto festivālu deva iespēju
dalībniekiem piedalīties vairākos
mākslas notikumos un saņemt
atsauksmes no ievērojamiem
festivāla māksliniekiem.
Trešā un noslēdzošā mācību sesija
notiks 2016. gada martā Kuldīgā.
Tajā dalībnieki pievērsīsies savu
projektu gala formātu izstrādei un
atvērs meistarklases gala darbu

81 391
Kopā izlietotie līdzekļi
izglītības jomas projektu
atbalstam 2015. gadā

1 698

Atbalstīto izglītības projektu
apmeklētāju skaits 2015. gadā

interviju sērijas žurnālā
“rīgas Laiks”

raksti laikrakstā
“Kultūras diena un izklaide”

5

534

32 500

1 591 200

Intervijas par laikmetīgo
mākslu

Žurnālu kopējā tirāža
2015. gadā

Raksti par nacionālajiem un
starptautiskajiem kultūras
notikumiem

Laikrakstu kopējā tirāža
2015. gadā
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jomA “PiLSēTViDe” —
KoPīGĀS DzīVeS TeLPAS
LABieKĀRTošAnAi
Kaspars Vanags
ABLV Charitable Foundation
Mākslas programmu vadītājs
inese rītele
ABLV Charitable Foundation
Projektu vadītāja

ABLV Charitable Foundation 2014.
gadā papildināja savas darbības
areālu ar jaunu jomu “Pilsētvide”. Tā
izveidota, lai sekmētu Rīgas centra
labiekārtošanu, pievērstu uzmanību
publiskās telpas nozīmei pilsētvides
plānošanā, kā arī lai atbalstītu
jaunbūvju celtniecību valstiski
nozīmīgām kultūras institūcijām,
paredzot šajos projektos arī tām
pieguļošo teritoriju iekārtošanu
atbilstoši atvērtas pilsoniskās
sabiedrības principiem.
Par flagmani jomas “Pilsētvide”
programmā var uzskatīt atbalstu
nodibinājumam “Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeja fonds”,
kura parakstītais nodomu protokols
ar Latvijas Kultūras ministriju
paredz, ka jaundibinātajai mākslas
institūcijai celtā muzeja ēka New
Hanza City teritorijā vērs durvis
apmeklētājiem jau 2021. gadā.
ABLV Charitable Foundation un
Borisa un Ināras Teterevu Fonda
sniegtais finansējums ļāvis 2015.
gadā spert būtiskus soļus šīs ieceres
realizācijas virzienā.

9 pieaugušas Holandes liepas
sagatavotas stādīšanai
Rīgā, Elizabetes ielā.

Pirmkārt, ir izstrādāta muzeja
darbības koncepcija, kas
iezīmē radošo aktivitāšu un
pētniecības darba koordinātas,
starpreģionālo pozicionējumu,
galvenās mērķauditoriju grupas un
finansējuma modeli. Par muzeja
darbības rakursu nosprausts mērķis
atspoguļot laikmetīgās mākslas
un vizuālās kultūras mijiedarbības
procesus Baltijas jūras reģionā.
Atraktīvi izmantojot mākslas un
vizuālās kultūras daudzveidīgās

mijiedarbības formas un to klātbūtni
mūsdienu cilvēka ikdienā, muzejam
jākļūst par sabiedrībā iecienītu
tikšanās vietu — iedvesmai un
jaunām zināšanām, pašrefleksijai
un pieredzes apmaiņai. Muzeju
paredzēts veidot kā jaunā žanra
kultūras institūciju, kas prezentē
sevi ne tikai kā zināšanu krātuvi,
bet arī kā zināšanu ģeneratoru
un kuras apmeklētājs ir nevis
pasīvs patērētājs, bet šī zināšanu
inkubatora aktīvs līdzdalībnieks. Kā
galvenie darbības virzieni noteikti —
izstāžu darbība, kolekcijas veidošana
un eksponēšana, pētniecība, plaša
profila izglītības aktivitātes un
sociālās iesaistes programmas.
Domājot stratēģiski par muzeja
nākotnes mērķauditorijas veidošanu,
muzeja programmā īpaša vieta
atvēlēta visjaunākajiem no
apmeklētājiem — te darbosies arī
īpašs mākslas muzejs bērniem.
Muzeja koncepcijā iezīmētā vīzija
paredz, ka muzeja ēkai ar lielāko
izstāžu telpu platību Baltijā jātop
par izcilas arhitektūras paraugu
un atpazīstamu pilsētas vizītkarti
Rīgas viesiem. Svarīgi ir arī pieminēt
lēmumu būvniecībā pieturēties pie
vides ilgtspējības risinājumiem un
faktu, ka New Hanza City teritorijā
tieši līdzās muzeja ēkai ieplānots
arī pilsētas dārzs kā muzeja
paplašinājums pilsētvides publiskajā
zonā.
Otrkārt, ir noslēgts līgums ar
Malcolm Reading Consultants kā
arhitektūras metu konkursa rīkotāju.
Par viņa profesionālo pieredzi
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arī mūsu reģionā stāsta nesen
pabeigtais arhitektūras konkurss
“Guggenheim Helsinki” ēkai Somijā.
Sāncensībā par tiesībām projektēt
muzeja ēku piedalīsies septiņi
starptautiski atzīstami arhitektu
biroji ar spožu pieredzi līdzīgu būvju
projektēšanā: “Adjaye Associates”
(Lielbritānija), “Architects Lahdelma
& Mahlamäki” (Somija), “Caruso
St John Architects”(Lielbritānija),
“Henning Larsen Architects”
(Dānija), “Neutelings Riedijk
Architects” (Nīderlande),
“Sauerbruch Hutton” (Vācija) un
“wHY” (ASV).

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja starptautiskā
arhitektūras konkursa dalībnieki. New Hanza City, Rīga.
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Pieaicinātajiem ārzemju
arhitektiem ir izvirzīta prasība metu
piedāvājumu izstrādāt sadarbībā
ar Latvijas arhitektiem. Šāds
nosacījums iekļauts konkursa
nolikumā, lai nodrošinātos, ka
metu izstrādē tiek likta lietā
gan starptautiskā pieredze
muzeju projektēšanā, gan
zināšanas par lokālo kontekstu —
vietas vēsturi, mākslas vides
paradumiem un šejienes muzeju
auditorijas mentalitāti, kā arī
Rīgas arhitektūras tradīcijām un
būvju atbilstību klimatiskajiem
apstākļiem.

Līdzās atbalstam, ko ABLV
Charitable Fonds sniedz iniciatīvai
izveidot Latvijas Laikmetīgās
mākslas muzeju, 2015. gadā
jomas ”Pilsētvide” ietvaros ir
realizēts arī kāds cits projekts,
kuru pamanīs gan ikdienas
gaitās steidzīgs rīdzinieks, gan
pilsētas viesi, kas devušies
aplūkot mūsu galvaspilsētas
skaistākās jūgendstila ielas.
Jomas “Pilsētvide” programmā
“Jaunā Rīga” tas atzīmēts
lietišķi “Par valstij piederošas
ietves pie Elizabetes ielas 21A,
Rīgā apzaļumošanu”, savukārt
pilsētnieku dzīvēs tas ieaugsies
kā pagarinājums Kronvalda
parka un bulvāru loka zaļajai
zonai. Šī projekta īstenošanai
līdzfinansējumu 57 595 eiro
apmērā no fonda saņēma
biedrība “Elizabetes Park House
Association”, kas sedza pārējās
izmaksas, realizējot skaistu un
paliekošu pienesumu pilsētvidei:
uz ietves pretī mājai tika iestādītas
deviņas pieaugušas Holandes
liepas, kas nu kuplina jau tur esošo
liepu rindu, veidojot vizuāli korektu
un vēsturiskajai pilsētplānotāju
ieceri atbilstošu ainavu.
Rīga ir starptautiski atpazīstama
kā pievilcīgu zaļo inovāciju centrs.
Tāpēc šī projekta realizēšana ir
būtisks atbalsts tās iedzīvotāju
centieniem ar pilsoniskās iniciatīvas
piemēriem stimulēt arvien jaunus
uzlabojumus, kas vērsti uz dabai un
cilvēkiem draudzīga mikroklimata
nodrošinājumu. Koku daudzums
un dažādība nozīmē ne vien skaisti
sakoptu, bet arī veselīgu vidi —
stādījumi atveseļo gaisu pilsētā,
pasargā no vēja, putekļiem un
satiksmes trokšņiem, balansē
temperatūras svārstības un gaisa
mitrumu. Elizabetes iela ir viena
no centrālajām artērijām pilsētas
plānojumā ar aktīvu autotransporta

straumi, tādēļ jaunu apstādījumu
veidošana ir svarīga, rūpējoties
arī par izmešu samazināšanu. Ne
mazāk svarīgs aspekts, izstrādājot
šo projektu, bija vēlme tam
kalpot par priekšzīmi pilsoniskās
atbildības jomā, motivējot arī
citus uzņēmējus un sabiedriskās
kopienas būt ar sociāli aktīvu
nostāju kopīgās dzīves telpas
labiekārtošanā. Lai šādas un
līdzīgas iniciatīvas pieaugtu skaitā,
ir jāmeklē dažādi sadarbības
modeļi starp iedzīvotāju kopienām,
privātajiem uzņēmējiem un
valsts institūcijām. Tā kā ietve pie
Elizabetes ielas 21A nama pieder
valstij, tad projekta realizācija
ieskicēja vienu šādas partnerības
modeli, jo norisinājās dialogā ar
Rīgas pašvaldību.
Nākamgad programmas ietvaros
ar fonda atbalstu plānots atjaunot
vienu no Rīgas pilsētas lielākajām
strūklakām, ieviešot tās dizainā
interaktivitātes principu. Inovatīvā
rekonstrukcija ļaus garāmgājējiem
nu arī pašiem iesaistīties ūdens
kaskāžu programmēšanā,
sacerot strūklaku scenogrāfiskās
kompozīcijas. Paralēli tiek veikts
arī apjomīgs sagatavošanās darbs,
lai programmas “Jaunā Rīga”
ietvaros 2017. gadā fonds varētu
uzsākt grantu konkursu, ar mērķi
atbalstīt tos, kuri ar līdzīgām idejām
un entuziasmu ir gatavi iestāties
par urbānās vides labiekārtošanu.
Jauniedibinātais grantu konkurss
sastāvēs no divām kārtām, un tā
rezultātā tiks izraudzīti sadarbības
partneri nākamā gada pilsētvides
projektu realizēšanai.
Jomas “Pilsētvide“ ietvaros esošās
programmas “Jaunā Rīga” darbība
tiek nodrošināta ar ziedojumu
palīdzību. Ziedot iespējams visa
gada garumā, kā arī Ziemassvētku
labdarības akcijas laikā, kad

fonda mērķiem ziedot īpaši tiek
aicināti ABLV Bank, tās meitas
uzņēmumi un to darbinieki un
klienti. 2014. gada Ziemassvētku
akcijā programmas darbībai
tika saziedoti 1 121 625 eiro,
ļaujot 2015. gadā realizēt pirmos
projektus. 2015. gada nogalē
rīkotā Ziemassvētku labdarības
akcija bija jau devītais šāda veida
līdzekļu piesaistes pasākums
fonda pastāvēšanas laikā, un
programmai “Jaunā Rīga” tās
ietvaros tika saziedoti 290 253 eiro.

No jauna iestādītās liepas kuplina jau esošo liepu aleju
Elizabetes ielā, Rīgā.
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DomĀjoT LATVijAS
LAiKmeTīGĀS mĀKSLAS mUzejU

Mūsu uzdevums komisijā bija
lemt par jaundibinātās institūcijas
darbības pamatprincipiem un
radošo stratēģiju, kā arī ieskicēt
no tā izrietošos nosacījumus ēkas
projektēšanas programmā. Visai
spraigās diskusijās tika rastas
42

Muzeju fenomens pēdējās
desmitgadēs pasaulē ir pakļauts
ļoti straujai attīstībai un mainībai.
Muzeji no artefaktu krātuvēm un
glabātuvēm pārvēršas par sociāli
aktīvām vietām, kuru darbības
centrā ienāk apmeklētājs ar savām
zināšanām un pieredzi. Tie ir jauni
izaicinājumi, kuru klātesamība it
īpaši labi ir jāapzinās jauna muzeja
veidošanas posmā.
Tomēr uzskatu, ka joprojām vietā
ir arī apgalvojums par krājumu
kā būtisku apliecinājumu muzeja
nozīmībai. Tādēļ ir svarīgi atbildēt
uz jautājumiem — kādas ir
muzeja darbības konceptuālās
robežas, kā tas iespaido krājuma
strukturēšanas principus, kā tas
tiek papildināts un kā pārvaldīts.
Ekspertu komisija muzeja darbības

Pēdējo desmit gadu laikā ir
izveidots visai ievērojams mākslas
darbu krājums, kurā viena daļa ir
iegādāta, pateicoties ABLV Bank
finansiālajam atbalstam, un atrodas
tās pārvaldījumā, savukārt otra ir
valsts īpašums. Uz abu šo kolekciju
bāzes ir veidotas publikācijas
un izstādes, apliecinot uzkrātā
materiāla pētniecisko potenciālu un
savu laikmetu raksturojoša vizuālā
materiāla nozīmību dažādu izstāžu
komplektēšanā. Krājuma veidošanā
līdz šim noteicošais faktors ir
bijusi katra mākslinieka personība
un konkrētā darba kanoniskā
pašvērtība. Līdz ar to mums ir bijusi
iespēja runāt par izcilību virkni,
bet mazāk — par kopējā procesa
kontekstuālu atspoguļojumu.
Nākotnes uzdevums tādēļ būtu
pievērsties uzkrātās kolekcijas
jēgpilnai apzināšanai un analīzei,
papildināt to ar kontekstu izpratni
veicinošiem jaunieguvumiem, kā

Šobrīd ir sperti nozīmīgi soļi
ceļā uz Laikmetīgās mākslas
muzeju Rīgā. Tagad
nepieciešams pārdomāts
un sistēmisks darbs,
lai visas ieceres
īstenotos.

Kā veiksmīgu piemēru šādai
sadarbībai starp privātajām
iniciatīvām un publiskām
mākslas kolekcijām var minēt
ABLV Charitable Foundation
sniegto atbalstu Miervalda Poļa
personālizstādes veidošanai, ar kuru
paredzēts atklāt Latvijas Nacionālo
mākslas muzeju pēc tā ēkas
rekonstrukcijas un paplašināšanas
darbiem. Līdzās ģenerālā
atbalstītāja statusam fonds izstādei
ir uzticējis arī darbus no topošā
muzeja kolekcijas un ir iesaistījies
izstādi pavadošās izglītības
programmas izstrādē.

jAUnĀ RīGA

2015

AtbALsts

Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzeja izveides centieniem ir gara
priekšvēsture. Iepriekšējo periodu
iestrādes nosaka, ka topošā muzeja
gadījumā jāveidojas sinerģijai
starp privāto iniciatīvu un valsti,
meklējot līdzsvaru un maksimāli
labāko risinājumu visu interešu
nodrošināšanai, vienmēr atceroties,
ka muzejs ir publiska institūcija.

arī ņemt vērā jau esošos mākslas
darbu uzkrājumus citās publiskajās
kolekcijās. Piesaistot šī darba
veikšanai konkrētus pētniekus,
tas būtu veiksmīgs solis muzeja
ilgtspējas nodrošināšanā.

57 595 eiro

Fonda līdzfinansējums
pieaugušu liepu iestādīšanai
Elizabetes ielā

LLmmF

7

Latvijas Laikmetīgās
mākslas muzeja fonda
ekspertu komisijas sēdes

1

Radošās koncepcijas
izstrāde

1

Latvijas Laikmetīgā
mākslas muzeja
arhitektūras konkurss

rĪKo

2014. gadā, Kultūras ministrijai
parakstot nodomu protokolu ar
ABLV Charitable Foundation un
Borisa un Ināras Teterevu fonda
nodibināto Latvijas Laikmetīgās
mākslas muzeja fondu, sabiedrībai
tika dots konkrēts vēstījums par
labo gribu un procesa virzības
iespējamību, lai Rīga 2021. gadā
varētu lepoties ar muzeja jaunceltni,
kurā mājot mūsdienu mākslai un
pulsēt radoši piesātinātai sociālajai
dzīvei. Savukārt 2015. gads ir
paritējis darbā pie topošā muzeja
konceptuālā ietvara. Šim mērķim
tika izveidota ekspertu komisija
no visām trim nodomu protokolu
parakstījušajām pusēm, un man
tajā bija uzticēts strādāt kā vienam
no Kultūras ministrijas izvirzītajiem
pārstāvjiem.

stratēģijā ir iezīmējusi konkrētas
vadlīnijas darbam pie kolekcijas
paplašināšanas. Tās izriet no muzeja
darbībai izraudzītā profila, kura
centrā ir tēlotājmākslas un vizuālās
kultūras savstarpējās attiecības
Baltijas jūras reģionā laika posmā no
1960. gadiem līdz mūsdienām.

ProjeKti

māra Lāce
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
direktore

atbildes uz vēl neesošā muzeja
darbībai būtiskiem jautājumiem —
kas kolekcijā un izstāžu programmā
nodrošinās saikni starp vēsturiski
pētnieciskajām aktivitātēm un
laikmetīgās mākslas aktuālajām
norisēm, kā muzejam pozicionēties
starpreģionālajā kultūras norišu
ainavā, un kā sadarboties ar
citām Latvijas kultūras dzīvē
iesaistītajiem. Apkopojot padarīto,
varam ar gandarījumu atzīt, ka ir
paveikts sava veida mājas darbs, lai
projekta realizācijas gaitā iesāktos
nākamais posms. Proti, muzeja
darbības stratēģija nu ir iekļauta
arhitektūras konkursa nolikumā,
un pavisam drīz jau būs redzamas
starptautiski pazīstamu arhitektu
biroju piedāvātās vīzijas par to,
kādam 21. gadsimtā būt laikmetīgās
mākslas muzejam Rīgā.

FINANŠU PĀRSKATS

2015. GADA
FinAnšU PĀRSKATS
Nosaukums
Reģistrācijas Nr.,
vieta un datums
Adrese

Valdes locekļi:

Nodibinājums AbLV Charitable Foundation
40008108111,
Rīga, 2006. gada 7. novembris
Elizabetes iela 21A–104,
Rīga, LV-1010
Zanda Zilgalve — valdes priekšsēdētāja
Ernests Bernis — valdes loceklis
Oļegs Fiļs — valdes loceklis
Romans Surnačovs — valdes loceklis

Pārskata periods

01.01.2015. – 31.12.2015.

Iepriekšējais pārskata periods

01.01.2014. – 31.12.2014.

Revidenti

SIA Ernst & Young Baltic
Reģ. Nr. 40003593454
Muitas 1A, Rīga,
Latvija, LV-1010
Licence Nr. 17
Diāna Krišjāne
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 124

Nometne “Ieklausies, Uzticies, Paļaujies”,
Mākoņkalna pagasts
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BiLAnCe

eUR
AKtĪVi

31.12.2015.

31.12.2014.

ieņēmUmU Un
izDeVUmU PĀRSKATS

eUR

ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences
Nemateriālie ieguldījumi kopā

4 386

9 170

4 386

9 170

Pamatlīdzekļi
Ēkas un būves

323 516

342 271

13 253

17 172

Pamatlīdzekļi kopā

336 769

359 443

525 000

-

Pamatlīdzekļi kopā

525 000

-

ilgtermiņa ieguldījumi kopā

866 155

368 613

Pārējie pamatlīdzekļi

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Preces
Debitori kopā

1 068

-

1 068

-

19 302

6 514

19 302

6 514

debitori

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, t. sk.

2 839 358

1 658 204

Ziedojumi

1 200 149

1 304 702

Dāvinājumi

1 639 209

353 502

Citi ieņēmumi

125 216

16 304

2 964 574

1 674 508

504 604

692 133

Palīdzēsim dzirdēt!

157 213

173 194

Palīdzēsim izaugt!

81 314

98 368

Palīdzēsim 21.11

4 960

4 360

Palīdzēsim Sergeja ģimenei

1 500

ieņēmumi kopā
izdevumi
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums sabiedriskā labuma darbībai
un fonda mērķu īstenošanai, t. sk.
Bērni un ģimene

Laikmetīgā māksla

Citi debitori
Debitori kopā

Izglītība
Pilsētvide
Citas izmaksas fonda darbībai un programmu īstenošanai

Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Vērtspapīri — obligācijas

2 189 033

975 991

Vērtspapīri — fondi

2 572 318

2 200 992

Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā

4 761 351

3 176 983

677 666

493 522

Apgrozāmie līdzekļi kopā

5 459 387

3 677 019

6 325 542

4 045 632

Nauda

Kopā aktīvi

2014

ieņēmumi

Finanšu ieguldījumi
Akcijas un daļas

2015

izdevumi kopā
ieņēmumu un izdevumu starpība

Fonda vārdā finanšu pārskatu apstiprināja:

120 632

59 012

81 390

107 200

57 595

250 000

179 677

143 333

684 281

835 466

2 280 293

839 042

Zanda Zilgalve
Valdes priekšsēdētāja
Rīgā, 2016. gada 29. februārī

PAsĪVi

31.12.2015

31.12.2014

4 037 666

3 198 624

Fondi
rezerves fonds
Iepriekšējo gadu rezerves fonds
Pārskata gada rezerves fonds
Fondi kopā

2 280 293

839 042

6 317 959

4 037 666

Kreditori
Īstermiņa kreditori
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pārējie kreditori

Kopā pasīvi

Fonda vārdā finanšu pārskatu apstiprināja:

-

3

7 583

7 963

Īstermiņa kreditori kopā

7 583

7 966

Kreditori kopā

7 583

7 966

6 325 542

4 045 632

Zanda Zilgalve
Valdes priekšsēdētāja
Rīgā, 2016. gada 29. februārī
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ABLV ChARiTABLe FoUnDATion
izSAKA PATeiCīBU ViSiem
zieDoTĀjiem 2015. GADĀ!
Ziedotāji, kuri ziedojuši, sākot no 10 000 eiro:

Ernests Bernis

GERENZA GROUP S.A.

WESTHOLM K/S

ABLV ASSET MANAGEMENT, IPAS

GRX ENERGY LLP

Anonīmi ziedotāji (23)

ABLV Bank, AS

VAIŅODES BEKONS, SIA

ABLV CAPITAL MARKETS, IBAS

WATSBY VENTURES INC

Ziedotāji, kuri ziedojuši, sākot no 1000 līdz 10 000 eiro:

Aleksandrs Pāže

Romans Surnačovs

WESTAR INVEST LTD

Eduard Kroo

Vladislavs Trukšāns

WHITLEY BAY INVEST LLP

Inga Vēzīte

LANITEX LIMITED

Anonīmi ziedotāji (13)

Ivars Lieksnis

LIMA INT. INC.

Oļegs Fiļs

PENSBERG MANAGEMENT LLP

Ziedotāji, kuri ziedojuši līdz 1000 eiro:

Aelita Millere

Aivis Gailītis

Anda Skara

Agija Bumbure

Aldis Judins

Andrejs Dovgaņuks

Agnese Ciproviča

Aleksandra Greza

Andrejs Ivanovs

Agnese Krīgere

Aleksandra Vnukoviča

Andrejs Jakovļevs

Agnese Laganovska

Aleksandrs Buličovs

Andrejs Jermoņins

Agnese Straume

Aleksandrs Egleskalns

Andrejs Jočuns

Agnis Upītis

Aleksandrs Krivenoks

Andrejs Kombecovs

Agris Grīnbergs

Aleksandrs Seņkovs

Andrejs Percovs

Aiga Bondare-Ziedare

Aleksandrs Teplihs

Andrejs Petrišiņecs

Aiga Tomanoviča

Aleksejs Bespalovs

Andrejs Sibircevs

Aigars Lācis

Aleksejs Savko

Andris Eglītis

Aigars Rečs

Aleksejs Sitnovs

Andžs Baltiņš

Aija Daugavvanaga

Alisa Kovaļova

Angelina Usova

Aija Grīnvalde

Alise Para

Anita Cērpiņa

Aija Hermane

Alīna Trušele

Anita Kovaļevska

Aija Rēdere

Alla Rihtere

Anita Ozola

Aina Jakoveca

Alla Rimļina

Anita Roga

Ainārs Aizpurietis

Aļesja Grekova

Anna Biguna

Ainārs Djatļevskis

Aļina Geņkova

Anna Blumberga

Ainārs Petrovskis

Anastasija Aļošina

Anna Celma

Aira Magone

Anastazija Antoščenko

Anna Ņikitina

Aivars Dombrovskis

Anda Bērziņa

Anna Patanceva

Aivars Rauska

Andra Liepiņa

Anna Popadina
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Anna Semeņako

Dmitrijs Muravčiks

Ieva Rumba

Anna Sidjakina

Dmitrijs Nikonovs

Ieva Valtere

Antons Marčenko

Dmitrijs Nogičevs

Igors Abramovs

Antons Oļeiņikovs

Dmitrijs Poļakovs

Igors Kličovs

Armands Griezītis

Dmitrijs Rašals

Igors Rogovs

Armands Liepiņš

Dmitrijs Semjonovs

Igors Šlivko

Arnis Artemovičs

Dmitry Vasilyev

Igors Tomilovs

Arnis Stols

Dzintars Jakubaitis

Ilana Baraņņika

Arnita Korņeva

Dzintars Osis

Ilga Štagere

Arnolds Romeiko

Dzintra Liepiņa

Ilmārs Ezeriņš

Artis Grīnbergs

Edgars Arseņjevs

Ilmārs Vecvanags

Artis Starpiņš

Edgars Birģelis

Ilona Balode

Artjoms Ļebedevs

Edgars Mass

Ilona Kapica

Arvis Šteinbergs

Edgars Ņesterovičs

Ilona Krole

Austra Dobrovoļska

Edgars Pavlovičs

Ilva Jansone

Āris Vuškāns

Edīte Stiprā

Ilvija Masa

Baiba Elksnīte

Elīna Kozlova

Ilze Bērziņa

Baiba Gaša

Elīna Kraukle

Ilze Cilinska

Baiba Valdmane

Elīna Lūse

Ilze Gabrusenoka

Bakhtiyar Nazarkhodjaev

Elīna Ņebritova

Ilze Kalniņa

Beata Krīvena

Elīna Prāve

Ilze Kļaviņa

Dace Jasvina

Elīna Tiltiņa

Ilze Laimīte

Dace Kaimiņa

Ella Borisēviča

Ilze Odiņa

Dace Lubāniša

Ella Taraseviča

Ina Stašuļonoka

Dace Rancāne

Emīls Bērziņš

Indra Stanka

Dace Rūķīte-Kariņa

Eva Evija Čūdere

Indra Šakalīne

Dace Strigune

Evgenii Kuznetsov

Inese Akmentiņa

Daiga Butkēviča

Evija Ozola

Inese Babajane

Daiga Šilkova

Evija Simanoviča

Inese Grīnvalde

Daina Bušmane

Evita Zelča-Svencicka

Inese Raibekaze

Dana Edžiņa

Ērika Gridņeva-Kuļikova

Inese Rītele

Dana Stūre

Faina Čutova

Inese Studere

Darja Kravčenko

Gajane Paplavska

Inese Zandava

Darja Maslova

Gaļina Lobareva

Inga Bērica

Darja Ņikitina

Gatis Krauksts

Inga Gromiko

Deniss Bažinovs

Gints Inķens

Inga Jansone

Deniss Čmihovs

Gints Konošonoks

Inga Kuzņecova

Deniss Rodčenko

Gļebs Smorodkins

Inga Meķe

Denīze Kūma

Guna Strapcāne

Inga Rence

Diana Makedonska

Gunārs Bāgants

Inga Smirnova

Diāna Beržuka

Gundars Ķīlis

Inga Vēvere

Diāna Dubencova

Gundega Stepa

Inga Vīksna

Diāna Ivbule

Gunita Kirmuška

Inga Vēvere

Diāna Kapustina

Gunta Bojāre,

Inna Botmane

Diāna Kotova

Gunta Grantiņa

Inna Ivanova

Diāna Ļitvinova

Gunta Kļava

Inna Ponomarenko

Diāna Miska

Guntars Lazdiņš

Intars Miezītis

Diāna Seržanova

Ģirts Granāts

Ints Baškevics

Diāna Stūrmane

Hermanis Viligurs

Irina Lastovska

Didzis Gulbis

Ieva Balgalve

Irina Osīta

Dmitrijs Lapidus

Ieva Koļeda

Irina Prokofjeva
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Irina Rinkeviča

Jūlija Aleksejeva

Ļubova Bačkova

Ņikita Kiseļevs

Sergejs Gačenko

Vjačeslavs Tarasovs

Irina Stepanova

Jūlija Budanceva

Ļubova Beginina

Ņina Kukuškina

Sergejs Jevharitskis

Vladimirs Gorelovs

Irina Zubeļaka

Jūlija Novikova

Madara Bērziņa

Oksana Belinceva

Sergejs Maļuhins

Vladimirs Larionovs

Ivans Harenkovs

Jūlija Surikova

Maira Melbārde

Oksana Fenhane

Sergejs Mazurs

Vladimirs Maļkovs

Ivans Šarkovs

Jūlija Tamanska

Maksims Novaks

Oksana Gizatullina

Sergejs Sosnovskis

Vladimirs Mihaiļičenko

Ivars Brics

Karens Tadevosjans

Margarita Ivanova

Oksana Kuļčihina

Sergejs Ščuļipenko

Vladislavs Boborikins

Ivars Dinstmanis

Karina Antoščenko

Marija Barbakare

Oksana Kuraša

Signe Briede

Vladislavs Madļans

Ivars Stankevičs

Karina Kragele

Marija Hiļko

Olga Medvedevskiha

Signe Lauberte

Vladislavs Serdjuks

Ivars Zaicevs

Kaspars Bajārs

Marija Panferova

Olga Muhanova

Silvija Strogonova

Zaiga Grīnberga

Iveta Lause

Kaspars Dreimanis

Marija Skaba

Olga Ponomarenko

Singa Labinska

Zana Vorobjova

Iveta Savicka

Kaspars Siliņš

Marika Parhimuka

Olga Rusakova

Skaidrīte Kukīte

Zanda Zilgalve

Ivita Ozoliņa

Kaspars Vīksniņš

Marina Bormane

Olga Undalova

Solveiga Babre

Zane Banga

Jana Martinsone

Katrīna Martiņenko

Marina Lūse

Olga Vovka

Solveiga Krima-Dāve

Zane Bērziņa

Jānis Brūveris

Katrīna Millere

Marina Pikina

Oļegs Jeskovs

Svetlana Baribina

Zane Ivbule

Jānis Bunte

Kārlis Savickis

Marina Šarafutdinova

Oļegs Kravčenko

Svetlana Braslova

Zane Kurzemniece

Jānis Grīnbergs

Kintija Ziediņa

Marks Gubermans

Oļegs Morozs

Svetlana Guļeviča

Zigmārs Bērziņš

Jānis Hutkovs

Kitija Kalniņa

Marks Mustafins

Oļegs Puzikovs

Svetlana Koļesņikova

Žanna Jakovicka

Jānis Kaņeps

Kristaps Elstiņš

Marta Ozola

Oļegs Saveiko

Tarass Počtarenko

Žanna Korobova

Jānis Kazaks

Kristaps Lunts

Marta Vārpiņa

Oļegs Sivuškovs

Tatjana Barnjaka

Žanna Lipiņa

Jānis Krūziņš

Kristaps Skrupskis

Mārcis Ozoliņš

Oļegs Šumilo

Tatjana Belavina

Žanna Strojeva

Jānis Mednis

Kristīna Fedorenkova

Māris Gūtmanis

Oļesja Dolgileviča

Tatjana Gaivoronska

AVN BŪVE SIA

Jānis Putraims

Kristina Fricjuka

Māris Kannenieks

Raimonds Krapsis

Tatjana Kaļiņņikova

BELVION GROUP LTD

Jekaterina Klubova

Kristīna Rutkauska

Māris Kārkliņš

Raisa Mosina

Tatjana Ratņikova

DELACAM INDUSTRIES LLP

Jekaterina Kuzmina

Kristīne Lūsēna

Māris Paeglītis

Raits Kite

Tatjana Šibajeva

DIGITEL PROJECTS L.P.

Jekaterina Tarasova

Kristīne Ļaksa

Mārtiņš Saulītis

Raivis Parms

Tatjana Zaharova

EUROMET SALES CORP

Jeļena Budanova

Kristīne Pāviška

Māris Zavadskis

Ramona Rancāne

Tatjana Žiļajeva

L-EKSPRESIS SIA

Jeļena Burceva

Kristīne Strazdiņa

Mārīte Vītiņa-Šakovece

Rita Bokmeldere

Toms Jansons

ICEMAN DESIGN LTD

Jeļena Čugunova

Kristīne Strīģele

Mārtiņš Allers

Rita Ūzula

Toms Tumovs

JAUNĀ RĪGA

Jeļena Fedeņeva

Kristofers Karlauskis

Mārtiņš Markvarts

Roberts Grandbergs

Uldis Auznieks

SERVICES LTD

Jeļena Gņezdilova

Ksenija Kercgure

Mārtiņš Mālnieks

Rolands Citajevs

Uldis Bertāns

NEPTUNE MARINE SERVICES LTD

Jeļena Golubkova

Ksenija Pegaševa

Mihails Mohovs

Rolands Rudāns

Uldis Veinbergs

OZONE ELECTRONICS LTD

Jeļena Jakuceņa

Ksenija Stratijenko

Monta Lomanovska

Rolands Serģis

Ulvita Medne

SELMER SEAFOOD LLP

Jeļena Kuruško

Larisa Mihelsone

Nadežda Maļinovska

Romans Krezevskis

Vadims Korzinovs

TRANSIT INTERNATIONAL GROUP

Jeļena Livča

Laura Ērkšķe

Nataļja Baranovska

Romāns Dreimanis

Valdis Maļinovskis

UNITREND EXPRESS AG

Jeļena Narbute

Laura Treikane

Nataļja Dovgaņa

Rudīte Vanaga

Valerijs Kogols

UNOTEX SYSTEMS LTD

Jeļena Ņikitajeva

Laura Zorgenfreija

Nataļja Grudiņina

Ruslanas Terentjevas

Valija Gaure

VELLESS, SIA

Jeļena Ņikitina

Lauris Bērziņš

Nataļja Kozlovska

Ruslans Gorodovs

Vasilijs Kravcevs

Anonīmi ziedotāji (143)

Jeļena Petrova

Lauris Siliņš

Nataļja Krasikova

Ruta Skrastiņa

Vera Tumčenoka

Jeļena Rumjanceva

Leonid Vorobiev

Nataļja Kudrjaševa

Rūdolfs Legzdiņš

Veronika Manuilova

Jeļena Šudrova

Leonīds Aļšanskis

Nataļja Toršina

Samanta Priedīte

Veronika Protasova

Jeļena Tuncova

Leonīds Juščenko

Natālija Baranova

Sandijs Stepiņš

Vija Kazlauska

Jeļena Vititņeva

Lidija Šļakota

Natālija Bataļina

Sandra Korna

Viktorija Bebre

Jevgēnija Tamanska

Ligita Zālīte

Natālija Berežnaja

Sandra Majore

Viktorija Hohlova

Jevgenijs Fisenko

Linda Saukāne

Natālija Grigorjeva

Sandris Vidžups

Viktorija Kravčenko

Jevgeņijs Geižāns

Līga Albina

Natālija Hramčenko

Sanita Aizupe

Viktorija Radčenko

Jevgēnijs Ivanovskis

Līga Gulbe

Natālija Moisejenko

Sanita Gulbe

Viktorija Trešutina

Jevgeņijs Krasņakovs

Līga Rozenfelde

Nauris Liepiņš

Sanita Indriksone

Vita Dobrovoļska

Jurijs Andrejevs

Līga Stepena

Nauris Pļaviņš

Sanita Rozīte

Vita Halturina

Jurijs Franguļans

Ludmila Botičeva

Nauris Šaķis

Sanita Salmiņa

Vitālijs Barilo

Juris Liepiņš

Ludmila Čurajeva

Nikolajs Geižāns

Santa Aukšmuksta

Vitālijs Truškins

Juris Liscovs

Luīze Bērziņa

Ņikita Kelehsašvili

Santa Ezerniece

Vitālijs Zubeļaks
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PALīDzēSim
izAUGT!
2016. gadā, programmas “Palīdzēsim izaugt!”
ietvaros, atbalstīsim vairāk kā 1000 sociāli
mazaizsargātu bērnu dalību izglītojošās un
attīstošās nometnēs visā Latvijā.

www.ablv.org

