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Atbalstīt, izglītot, saliedēt! Tieši
šo impulsu vadīti, mēs kopš fonda
dibināšanas brīža mērķtiecīgi
strādājam pie atbalsta sniegšanas
programmām laikmetīgās
mākslas jomā, paralēli izglītojot
sabiedrību par tās procesiem un
norisēm gan Latvijā, gan ārpus
tās. Neapšaubāmi, tiek sniegts
atbalsts arī bērniem un ģimenēm
no dažādām sociālajām grupām,
nodrošinot iespēju pavadīt laiku un
apgūt jaunas iemaņas izglītojošās
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nometnēs. Jau deviņus gadus bērni
līdz 18 gadu vecumam no fonda
dāvanā saņem kvalitatīvus, augstas
izšķirtspējas dzirdes aparātus,
kas palīdz veiksmīgāk apgūt tik
ļoti svarīgās iemaņas — dzirdi un
runu. Tāpat fonds aktīvi iesaistās
pilsētas labiekārtošanas projektos
un topošā Latvijas Laikmetīgās
mākslas muzeja tapšanas procesā.
Visas aktivitātes esam ietvēruši
konkrētās darbības jomās —
“Laikmetīgā māksla”, “Bērni un
ģimene”, “Izglītība” un “Pilsētvide”.
Līdz šim fonds ir atbalstījis
aptuveni 300 dažādus projektus,
piešķirot tiem finansējumu kopā
ap 3 miljoniem eiro. Lai spētu
pilnvērtīgi īstenot iecerēto, esam
intensīvi sadarbojušies ar dažādām
Latvijas Republikas ministrijām,
pašvaldības iestādēm un citām
sabiedriskām organizācijām.
Darbs kopsolī sniedz kvalitatīvu
informācijas apriti, iespējas
kopā paveikt daudz vairāk, kā arī
smelties pieredzi citam no cita un
krāt labos piemēros tiem, kas tikai
vēl mācās.
Mums ir izveidojusies arī lieliska
darbinieku komanda, kur katrs no
mums ar lielu degsmi nododas
darbam, lai īstenotu idejas un
projektus. Laika gaitā esam
uzkrājuši pieredzi savu vadīto
programmu ietvaros, līdz ar to
spējam novērtēt konkrēto jomu
aktualitātes vai problemātiku. Mēs
tiekam aicināti piedalīties dažādās
valsts un pašvaldību mēroga darba
grupās, komisijās, kurās labprāt
uzklausa arī mūsu viedokli un
ņem vērā ieteikumus. Varam būt
pagodināti, ka tiek jautāts arī mūsu
kā ekspertu viedoklis, jo mērķis

mums visiem ir vienots — veidot
izglītotu un veselīgu sabiedrību ar
drošu un sakārtotu vidi visapkārt.
Jāpiemin, ka fonda dibināšana
ir cieši saistīta ar Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeja
kolekcijas veidošanu. Paralēli
tai tika uzsākts arī darbs pie
laikmetīgās mākslas attīstības
veicināšanas Latvijā. Nemitīgi
turpinām iesākto darbu
pie kolekcijas veidošanas
un laikmetīgās mākslas
popularizēšanas. Līdz ar to šajā
gada pārskatā laikmetīgās mākslas
jomas ietvaros esam izcēluši
mākslas profesionāļiem veltīto
projektu — starpinstitucionālo
simpoziju “Cross-training: 10
vingrinājumi ceļā uz muzeju”.
Šis vērienīgais pasākums bija
kā atskaites punkts kopš fonda
dibināšanas, kā arī ieskats
nākotnē, domājot par mūsu lielāko
ieceri — Latvijas Laikmetīgās
mākslas muzeju.
Pievēršoties nākotnes redzējumam,
esmu droša par fonda turpmāko
izaugsmi, arī par spīti tam, ka
mūsu valstī joprojām ir salīdzinoši
nestabila situācija nodokļu jomā,
kas īpaši neveicina sabiedrības un
uzņēmumu iesaistīšanos labdarībā.
Esam apņēmīgi un mums ir
padomā jaunas iniciatīvas, kas
aptver pašreizējās darbības jomas,
kā arī iezīmē ceļu jaunām.
Vēlos teikt sirsnīgu paldies
mecenātiem par iedvesmu,
ziedotājiem par uzticēšanos
gadu no gada un darbiniekiem
par degsmi, īstenojot fonda
programmas!
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2016. GADS KOPSAVILKUMĀ

109 472 eiro
Atbalsts laikmetīgās
mākslas izstādēm

2 706 eiro

Atbalsts Latvijas
Laikmetīgās mākslas
muzeja kolekcijas tapšanai

184 581 eiro

Dzirdes aparātu iegādei
97 Latvijas bērniem

131 893 eiro
Atbalsts 33 nometņu
organizēšanai Latvijā

9 000 eiro

Atbalsts Sergeja ģimenei

16 379 eiro

Palīdzība Zolitūdes traģēdijā
cietušajiem

341 853 eiro
Bērni un ģimene —
atbalstīti 17 projekti

628 397 eiro
ABLV Charitable Foundation atbalsts
sabiedriskā labuma iniciatīvās

112 178 eiro
Laikmetīgā māksla —
atbalstīti 10 projekti
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88 768 eiro
Izglītība —
atbalstīti 5 projekti

85 598 eiro
Pilsētvide —
atbalstīti 3 projekti

13 845 eiro
85 598 eiro

Ieguldījums pilsētas
vides uzlabošanai un
labiekārtošanai

Atbalsts kultūras satura
izglītības projektiem

74 923 eiro
Atbalsts kultūras
žurnālistikai
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ĪSTA LABDARĪBA
SPĒJ AIZRAUT UN IEDVESMOT
Mecenāts Oļegs Fiļs stāsta
par paveikto, desmit gadus
darbojoties paša līdzdibinātajā
ABLV Charitable Foundation, un
atzīst, ka visvairāk gandarījuma
viņam dod iespēja uzlabot bērnu
dzīvi programmas “Palīdzēsim
dzirdēt!” ietvaros. Savukārt
vislielākais izaicinājums fondam
šobrīd ir darbs pie Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeja un
tā kolekcijas tapšanas.
Korporatīvais labdarības fonds
ABLV Charitable Foundation pērn
nosvinēja desmit gadu jubileju.
Kuram radās doma par šāda fonda
nepieciešamību Latvijā?
Ideja par šāda fonda izveidošanu
radās dabiski un likumsakarīgi.
Protams, banka ar labdarību
nesāka nodarboties tieši pirms
desmit gadiem, tas notika daudz
agrāk. Banka auga, palielinājās
darbinieku un klientu skaits, kļuva
arvien vairāk atbalstāmo projektu,
attīstījās korporatīvā kultūra un
aizvien svarīgākas kļuva arī rūpes
par to, kas notiek sabiedrībā.
Tāpēc radās pirmās idejas par sava
labdarības fonda dibināšanu, lai
ar labdarību varētu nodarboties
strukturētāk, profesionālāk un ar
lielāku atdevi.
Mēs ar fonda līdzdibinātāju Ernestu
Berni sākām diskutēt par fonda
dibināšanas ideju, izpētījām,
kāda situācija ir Latvijā. Varat
iedomāties, ka pirms desmit
vienpadsmit gadiem nebija pārāk
daudz labdarības fondu. Izpētījām,
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kas ir pasaulē, un atklājām
korporatīvo praksi — ka uzņēmēji,
kas ar labdarību grib nodarboties
ilgtermiņā, nopietni un pārdomāti,
pieņem darbā speciālistus un veido
savus korporatīvos fondus. Tā arī
mēs nonācām pie secinājuma, ka
jādibina fonds. Tolaik mums kļuva
aktuāls jautājums par laikmetīgās
mākslas kolekcijas veidošanu
sadarbībā ar Kultūras ministriju.
Darbības virzieni, ar kuriem jau tajā
laikā mēģinājām nodarboties, bija
diezgan plaši, šo desmit gadu laikā
īstenots daudz projektu dažādās
jomās.
Kur smēlāties iedvesmu? Vai ideju
veicināja citur Eiropā un pasaulē
esoši līdzīgi labdarības fondi?
Neskatījāmies uz kādu konkrētu
fondu — pētot redzējām, ka šī
prakse ir ļoti plaša. Piemēram,
Amerikā ļoti turīgi cilvēki strukturē
savas labdarības virzienus, un mēs
varam to pārņemt un piemērot
arī Latvijas apstākļiem. Simtiem
uzņēmēju ir savs labdarības fonds,
tāpat kā “Microsoft”, arī Bilam un
Melindai Geitsiem, tāpēc piemēru
netrūka.
Kā tagad — ar desmit gadu
distanci — atceraties fonda
dibināšanas pirmsākumus? Kā uz
šo ideju reaģēja jūsu partneri —
tolaik labdarības fondi Latvijā bija
jaunums…
Reakcija uz ideju par fonda
dibināšanu bija ļoti pozitīva, jo, kā
mēs visi zinām, viena no labdarības

Oļegs Fiļs
ABLV Charitable Foundation
Līdzdibinātājs

īpašībām ir iedvesmot cilvēkus sev
apkārt un sākt darīt labas lietas.
Aizrāvām klientus, partnerus,
darbiniekus, ģimenes locekļus —
domāju, ka mums tas izdevās par
visiem 100 procentiem.
Pēdējā laikā ļoti daudz fondam
ziedo darbinieki un arī klienti.
Fonda atbalstīšanā iesaistās
patiešām daudzi.
Kādi bija fonda pirmie mērķi,
un vai tos visus jums ir izdevies
īstenot? Varbūt tie bija ilgtermiņa
mērķi, un pie to īstenošanas
strādājat joprojām? Kādi ir mērķi
un uzdevumi tuvākajam laikam?
Protams, pirms desmit gadiem bija
jāsāk ar pašu nepieciešamāko, ar
ko mēs nodarbojāmies jau pirms
labdarības fonda izveides, — bērnu
veselība, atbalsts ģimenēm. Tāpēc

bija arī laikmetīgā māksla — šī
joma sākās ar atbalstu laikmetīgās
mākslas kolekcijas tapšanai,
pēc tam plānveidīgi pārtapa par
atbalstu laikmetīgās mākslas
izstādēm. Mazliet vēlāk parādījās
pilsētvides programma, un tagad
ir milzīgs projekts, kas saistīts
ar Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzeja būvniecību.
Muzeja celtniecība ir projekts
tuvākajam laikam?
Jā. Šis projekts gan pēc
sarežģītības, gan ieguldījumu
apmēriem prasa ievērojamus
resursus un milzīgu laika
patēriņu. Bet mēs turpinām
koncentrēties arī uz sākotnējām
programmām, attīstās arī pārējie
fonda labdarības virzieni un
fonds kopumā. Iespējams, tagad
ir mazliet par agru stāstīt, bet,
kad būs pabeigta muzeja ēka,
veidosies lieliska mijiedarbība —
būs gan telpas izstādēm, gan bērnu
nodarbībām, gan apmācībām,
kur rīkot seminārus un izglītības
programmas. Viss būs zem viena
jumta.
Fondam ir vairākas darbības
jomas: atbalstāt bērnus un
ģimenes, pilsētvides izaugsmi,
laikmetīgo mākslu, kultūru. Pēc
kādiem principiem tiek izvēlēti
atbalstāmie projekti, un kas
nosaka to prioritāti?

Nodomu protokola par Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzeja būvniecību parakstīšana. No kreisās: Latvijas
Repbulikas Kultūras ministre Dace Melbārde, mecenāti
Ināra Tetereva, Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, Boriss Teterevs.
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fonds sākotnēji koncentrējās
uz tādām programmām kā
“Palīdzēsim dzirdēt!” — tā ir
palīdzība dzirdes aparātu iegādē;
otra programma ir “Palīdzēsim
izaugt!”, kas parādījās mazliet
vēlāk, — izglītošana un radošās
nometnes bērniem. Jau kopš
pirmsākumiem viens no virzieniem

Fonds un izstrādātās programmas
palīdz strukturēt darbību tur, kur ir
zināšanas un vēlme strādāt. Fondā
ir izveidojies patiešām brīnišķīgu
darbinieku kolektīvs, jo ar labdarību
var nodarboties tikai sirsnīgi un
kulturāli cilvēki, kas mīl to darīt.
Strukturēšana un koncentrēšanās
ļoti palīdz, un ne tikai labdarībā. Arī
biznesā tu nevari nodarboties ar
visu: ir jāizvēlas mērķi un jāmēģina

tos sasniegt.
Emocijām droši vien nav vietas?
Mēs visi esam emocionāli;
emocionāls ir arī fonda darbinieku
kolektīvs, bet tāda ir mūsu dzīve.

fondus: es varētu nosaukt vismaz
četrus vai piecus piemērus.
Un beidzot cilvēki ir sapratuši,
ka labdarība nav tikai sporta
atbalstīšana, kā, varbūt, domāja
agrāk.

ka ar šo atbalstu tiek sasniegti
izvirzītie mērķi, ka viss strādā
pareizi. Lielām organizācijām,
kas grib nodarboties ar labdarību,
manuprāt, fonda dibināšana ir
vispareizākais solis.

Kas ir tas, kas jūs pašu
pamudināja pievērsties
mecenātismam un labdarībai, un
ko tas dod jums personīgi?

Latvijā dzīvo gana daudz turīgu
cilvēku, kas vēl nenodarbojas
ar mecenātismu — kā jūs viņus
aicinātu tomēr to darīt?

Tā ir sava veida enerģijas aprite.
Labu darbu darīšana dod
gandarījumu un labsajūtu —
jebkurš cilvēks var lepoties, ja viņš
dara mazliet vairāk nekā citi. Un
skaidrs, ka cilvēks, kurš dara labus
darbus, no atgriezeniskās saites
saņem iedvesmu turpmākajiem
darbiem — gan labdarībai, gan
savam biznesam.

Man ir sajūta, ka pārsvarā turīgi
un līdz ar to arī veiksmīgi cilvēki
Latvijā jau ļoti aktīvi nodarbojas
ar labdarību. Un tas arī ir viens no
viņu veiksmes stāstiem.

Viens no fonda mērķiem ir
Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzeja celtniecība un tā
kolekcijas veidošana. Šo projektu
īstenosiet sadarbībā ar citiem
mūsu valsts mecenātiem. Kāda
bija viņu atsaucība, kad piedāvājāt
piedalīties projektā?
Galvenās nostādnes, ko ņēmām
vērā, izvēloties šā projekta
atbalstītājus un partnerus, bija
kopīgs lēmums, pārdomāta
rīcība, pieredzes un zināšanu
apvienojums, uzticami cilvēki,
partnerība — katrs partneris
dod savu pienesumu Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzejam.
Šīs lietas, manuprāt, ir
vissvarīgākās un vislabāk paskaidro
lēmumu iesaistīties tāda apjoma
projektā. Protams, jebkuram
uzņēmējam ir patīkami nodarboties
tikai ar vērienīgiem projektiem,
bet, kā jau biznesā, jebkuram
lēmumam jābūt pārdomātam un
apdomātam vismaz desmit reizes,
pirms atsaukties uzaicinājumam
veidot, būvēt un sākt domāt par
tādiem megaprojektiem. Ir viegli
izsapņot to, kas pēc tam būs
jāīsteno smagā darbā. Tāpat kā
citos projektos, veiksmes pamats ir
cilvēki, partneri un viņu pienesums.
Kāda vispār ir mecenātu,
uzņēmēju un sabiedrības kopumā
atsaucība, atbalstot labdarības
projektus un tajos iesaistoties?
Atsaucība kļūst aizvien lielāka.
Šobrīd arī citi uzņēmēji ir
nodibinājuši savus korporatīvos

Pie kādiem secinājumiem šajos
desmit fonda darbības gados esat
nonācis? Ja labdarības fonds būtu
jādibina tagad, vai jūs kaut ko
darītu citādi?
Es nemainītu neko — ne par vienu
milimetru. Jo šī desmit gadu
pieredze rāda, ka viss tiek darīts
pareizi, un tiešām ir gandarījums,

Topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja ēkas
vizualizācija.
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DESMIT GADOS PAVEIKTAIS

3 219 157 eiro

10 gados veiktā atbalsta apjoms

300 projekti

10 gados atbalstīto projektu skaits

2006

2007

2008

741 243 eiro
Laikmetīgās mākslas
projektu atbalsts
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97 projekti

2009

2010

2011

2012

1 640 345 eiro

Bērnu un ģimenes
projektu atbalsts 							

2013

2014

2015

2016

20..

354 222 eiro 393 193 eiro 90 154 eiro
123 projekti

Izglītības
projektu atbalsts

23 projekti

Pilsētvides
projektu atbalsts

5 projekti

Citu
projektu atbalsts

52 projekti
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LAIKMETĪGI PAR LAIKMETĪGO
Ksenija Pegaševa
ABLV Charitable Foundation
Projektu vadītāja

Domājot par topošo Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeju
(LLMM), ABLV Charitable
Foundation kā Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeja
fonda līdzdibinātājam ļoti
svarīgs ir ne tikai atbalsts LLMM
kolekcijas tapšanai, kas uzsākta
jau 2006. gadā, bet arī laikmetīgās
mākslas vides veidošana Latvijā.
Ar to tiek saprasts, ka fondam
nozīmīgi ir sniegt atbalstu arī
laikmetīgās mākslas izstādēm
un kultūras žurnālistikai. Par
šiem projektiem fondā viena no
atbildīgajiem ir mākslas zinātniece
Ksenija Pegaševa.
Kas Jūsu vadītajās programmās
bija būtiskākais notikums 2016.
gadā?
Mums ir būtiski visi projekti, kas
tiek īstenoti ar fonda atbalstu,
jo ikvienā no tiem tiek ieguldīts
daudz darba un resursu gan no
projektu organizatoru, gan no
fonda darbinieku puses. Manuprāt,
viens no spilgtākajiem 2016.
gada projektiem bija Miervalža
Poļa retrospekcija, ar kuru pēc
rekonstrukcijas tika atklāta Latvijas
Nacionālā mākslas muzeja galvenā
ēka. Miervaldis Polis ir viens
no nozīmīgākajiem laikmetīgās
mākslas pārstāvjiem Latvijā, viņa
darbi tiek pārstāvēti arī ABLV
Bank kolekcijā topošajam LLMM.
Izstādei bija rekordliels apmeklētāju
skaits — tā piesaistīja vairāk nekā
85 tūkstošus cilvēku, kļūstot par
skatītāko izstādi muzeja pēdējo 25
gadu vēsturē!
Bez papildu atbalsta muzejs,
protams, nevarētu atļauties tik
plašu izstādi, jo tajā bija darbi no

dažādām kolekcijām pasaulē.
Šīs izstādes viena no
visapjomīgākajām pozīcijām
tāmē bija darbu deponēšana.
Izstādes apmeklētāji visbiežāk
neaizdomājas, cik dārgi izmaksā
mākslas darbu atvešana no
citām valstīm. Lai arī no Eiropas
Savienības valstīm darbus atvest
ir salīdzinoši nedārgi, sadarbība,
piemēram, ar ASV ir daudz
sarežģītāka, jo vienmēr jārēķinās ar
daudz lielākām izmaksām.
Katru gadu fonds piešķir
finansējumu laikmetīgās mākslas
izstādēm. Ierasta prakse, ka
atbalstu saņem vidēji astoņas
deviņas izstādes gadā. Vai
pagājušais gads iezīmēja jaunas
tendences?
Mūs interesē projekti, kam ir
raksturīga pēctecība — citiem
vārdiem sakot, tādi, kuros var
saskatīt interesi par notiekošo
laikmetīgajā mākslā ne tikai
konkrētā brīdī, bet kuros tiek pētīts
arī tas, kas laikmetīgajā mākslā
Latvijā noticis kopš pagājušā
gadsimta 60. un 70. gadiem. Sākot
ar šo laika posmu, tiek veidota
arī bankas finansētā kolekcija
topošajam LLMM. Papildus tam,
izvērtējot pieteikumus laikmetīgās
mākslas izstāžu atbalstam, viens
no būtiskākajiem nosacījumiem
ir tas, vai tiks radīti jauni darbi.
Mūs interesē process attīstībā,
vēlamies atbalstīt ne tikai to darbu
izstādīšanu, kas radīti pirms,
piemēram, 15–20 gadiem, bet arī
redzēt, ka konkrētais mākslinieks
joprojām ir profesionāli aktīvs,
strādā un pēta. Fonds atbalsta ne
tikai profesionālu kuratoru rīkotas
13

mākslas izstādes, bet arī pašu
mākslinieku organizētos projektus.
Piemēram, 2016. gadā mēs
atbalstījām “Rīgas fotomēneša”
centrālo notikumu — izstādi
“Teritorijas”, tās kuratori bija
fotogrāfi Arnis Balčus un Alnis
Stakle. Mums ir svarīga dažādība.

Nereti inovatīvi projekti nāk
komplektā ar pavisam jauniem
vārdiem mākslas pasaulē.
Fonds lielākoties atbalsta
sabiedrībā pazīstamus
māksliniekus, iespējams, uz kādu
laiku nedaudz piemirstus, kuri jau
ir sasnieguši noteiktas virsotnes.
Piemēram, 2013. gadā mēs
atbalstījām Gvido Kajona no 70. līdz
90. gadiem veidotu darbu izstādi.

“Rīgas Fotomēneša 2016” ietvaros rīkotā izstāde
“Teritorijas”. Rīga, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs.
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Izvērtējot pieteikumus, protams,
mūsu lēmums ir subjektīvs, to
pieņem fonda valde, taču savu
viedokli pauž arī pieaicināts
eksperts. Rīga ir maza, daudzi
nereti prasa, kāpēc atbalsts tiek
sniegts konkrētiem projektiem, bet,
kā privātiem labdarības fondiem
ierasts, šādi lēmumi parasti
netiek sīkāk paskaidroti. Būtisks
arguments fonda iesaistei kādā
mākslas projektā ir atbalstīt to
mākslinieku izstādes, kuru darbus,

iespējams, nākotnē LLMM veidotāji
gribētu redzēt arī tā kolekcijā. Gribu
uzsvērt, ka fondam ir svarīgi dot
iespēju arī jauniem profesionāļiem
mākslas jomā izstādīt savus
darbus un pašiem iesaistīties
izstādes tapšanas procesā, tāpēc
jau vairākus gadus fonds atbalsta
Latvijas Mākslas akadēmijas
maģistra studiju noslēguma
izstādes.
Kā zināms, 2005. gadā ABLV
Bank (toreiz Aizkraukles
banka) noslēdza sadarbības
līgumu ar Latvijas Republikas
Kultūras ministriju, 11 gadu
laikā apņemoties ieguldīt vienu
miljonu latu (viens miljons četri
simti divdesmit trīs tūkstoši
eiro) topošā LLMM kolekcijā.
Kāpēc nepietiek ar to, ka tiek
iepirkti darbi topošajai kolekcijai,
kāpēc tiek veidotas, ja tā var
teikt, satelītprogrammas?
Piemēram, kādu atdevi sagaidāt
no fonda programmas “Kultūras
žurnālistika”?
Pirmkārt, uzreiz gribu atzīmēt,
ka līguma izpildes termiņš tika
pagarināts līdz 2021. gadam, kad
Rīgā tiks atklāts LLMM. Attiecībā
uz satelītprogrammām — tās tiek
veidotas ar mērķi, lai sagatavotu
muzejam tā potenciālo auditoriju
un veicinātu izpratni par laikmetīgo
mākslu. Vēlamies, lai pēc
iespējas vairāk cilvēku zinātu par
talantīgajiem māksliniekiem un par
to, kas notiek laikmetīgās mākslas
jomā. Piemēram, pēdējo gadu laikā
esam atbalstījuši vairākus medijus,
tostarp — laikrakstu “Kultūras
Diena un Izklaide”, žurnālus
“Rīgas Laiks” un “Arterritory
Sarunas”, faktiski mēs atbalstām
konkrētu tēmu tajos — rakstus
par laikmetīgo mākslu un topošo
LLMM.

Ir ļoti daudz diskusiju, vai ir
nepieciešams skaidrot laikmetīgo
mākslu un vispār — mākslu.
Manuprāt, paskaidrojums tomēr
ir vajadzīgs, jo beigās mums tik un
tā katram ir savs viedoklis. Līdzīgi
kā literatūrā — kad to mācāmies
skolā, augstskolā, mums, izlasot
grāmatu, rodas vēlme uzzināt
arī citus viedokļus, apmainīties
ar pārdomām, jo tikai diskusijā
iespējams saprast, kas notiek.
Tas pats attiecas arī uz tēlotāja
mākslu — par to ir jārunā. Domāju,
ka tieši tāpēc topošajā LLMM
liels uzsvars tiks likts uz izglītības
projektu attīstību. Pasaulē ir muzeji,
kuri piesaista apmeklētājus ar
spilgtām kolekcijām — piemēram,
Luvra, Ermitāža, Prado, Nacionālā
galerija Londonā, bet ir arī tādi, kuri
tik lielu apmeklētāju skaitu tikai ar
kolekciju vien piesaistīt nevar, tāpēc
apmeklētājus nākas ieinteresēt
citādā veidā. Ir arī būtiski, lai
katrs muzeja apmeklētājs uz
to nenāktu tikai ķeksīša dēļ un
vienu reizi — apmeklēju, redzēju,
vairs nenākšu. Ar programmas
“Kultūras žurnālistika” darbību
vēlamies sekmēt cilvēku aktīvāku
ieinteresētību un iesaistīšanos
laikmetīgās mākslas norisēs.
Informācijas pieejamībai sabiedrībā
par laikmetīgās mākslas procesiem
ir liela nozīme, un to var panākt
ar mediju palīdzību — darot to
regulāri, tādējādi diskusiju par
laikmetīgo mākslu Latvijā un Eiropā
uzturot aktīvu.
Šī ir Jūsu pirmā pastāvīgā darba
vieta?
Savā pirmajā darba vietā Pegijas
Gugenheimas kolekcijas muzejā
Venēcijā sāku strādāt 2012.
gadā uzreiz pēc universitātes
absolvēšanas Glāzgovā, kur ieguvu
bakalaura un maģistra grādu
mākslas vēsturē. Domāju, ka šai

pieredzei bija sava loma, saņemot
uzaicinājumu strādāt fondā. Es
priecājos, ka fonds aktīvi iesaistās
laikmetīgās mākslas dzīvē. Lai
arī mani pašu visvairāk uzrunā
avangarda kustības, kas saistāmas
ar 20. gadsimta sākumu, laikmetīgā
māksla ir avangarda tradīciju
turpinājums.

Kas ir labākais, kas ar Jums fondā
noticis?
Man patīk strādāt komandā.
Profesionāli esmu saistīta ar
mākslu, visas manas domas ir
par mākslu, bet, strādājot fondā,
es sāku aizdomāties arī par citām
dzīves jomām, piemēram, sociālo
jomu, labdarību.

Kāpēc nestudējāt Latvijā?
Kad esi jauns, ir ļoti svarīgi
aizbraukt no mājām un redzēt
pasauli, tā iegūstot jaunu pieredzi,
ko ne vienmēr var apgūt, mācoties
un dzīvojot savā valstī. Turklāt
ārzemēs izglītības sistēma ir būtiski
atšķirīga no Latvijā dominējošās,
tur liels uzsvars tiek likts uz vielas
apguvi pašmācības ceļā un ļoti
daudz laika jāpavada bibliotēkās,
bet Latvijā augstskolās vairāk
dominē lekcijas. Arī mācību
programmās ir sava specifika.
Piemēram, tur eksāmenos nekad
nebūs jautājuma “Kas ir filozofija?”,
bet gan ļoti konkrēti jautājumi.
Piemēram, kad es mācījos franču
valodu, bija uzdevums salīdzināt
Žaka Prevēra dzeju ar filmu
“Amēlija”. Ja neesi lasījis darbus
un redzējis filmu, tad uzdevumu
izpildīt nav iespējams. Un tas
bija pirmajā kursā, ar katru gadu
eseju tēmas kļuva detalizētākas,
un, tur mācoties, nemaz nav
iespējams eseju nokopēt no
interneta, jo līdzīgu jautājumu
neatradīsi. No patstāvīgajiem
darbiem pasniedzējam uzreiz ir
skaidrs, cik daudz students izlasījis,
pētījis, iedziļinājies. Un tas man
ļoti patika, tas iemācīja domāt,
nebaidīties izteikt savu viedokli un
kā pašsaprotamu pieņemt, ka nav
viena pareizā viedokļa, ka vienmēr
svarīgi ir argumentēt, jo — nav
nepareiza viedokļa, ir slikta
argumentācija.

Kur Jūs redzat sevi pēc desmit
gadiem, kad fonds atzīmēs
pastāvēšanas divdesmitgadi?
Varbūt vairāk strādāšu kā mākslas
vēsturniece, iespējams, ar izglītības
programmām LLMM. Manuprāt,
darbs ar auditoriju ir brīnišķīgs, tas
padara muzejus cilvēciskus.
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Atbalstītās mākslas
izstādes
2016. gadā

Izstāde “Juris Boiko. Sāls kristāli”.
Rīga, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

1
2007

Izstāde “Ceļojums uz Nekurieni. Arturs Riņķis un Iveta Vaivode”.
Rīga, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs.

8

12

11

12

11

8

7

gads

8
2016

109 472
Kopējais atbalsts mākslas
izstādēm 2016. gadā

Daigas Grantiņas personālizstāde “Heap-core,,,”.
Rīga, Laikmetīgās mākslas centrs kim? .

Edgara Gluhova personālizstāde “L’uomo Vague”.
Rīga, Laikmetīgās mākslas centrs kim?.

185 082

Atbalstīto mākslas izstāžu
apmeklētāju skaits 2016. gadā

Izstāde “Miervaldis Polis. Ilūzija kā īstenība”.
Rīga, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

LMA maģistra programmas absolventu izstāde “Neskaidrā robeža”.
Rīga, Latvijas Mākslas akadēmija.
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LAIKMETĪGĀ MĀKSLA
2016. GADĀ
17

DOMĀJOT LATVIJAS
LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS MUZEJU
Kaspars Vanags
ABLV Charitable Foundation
Mākslas programmu vadītājs

Savā desmitgades jubilejā 2016.
gada septembrī ABLV Charitable
Foundation rīkoja starpinstitucionālu
simpoziju “Cross-training: 10
vingrinājumi ceļā uz muzeju”.
Pasākums pulcēja Latvijas mākslas
vides profesionāļus, lai mudinātu uz
domu apmaiņu par topošo Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeju,
uzsverot tā iespējas līdzdarboties
starptautiska līmeņa mākslas
norisēs un vienlaikus būt mūsu
reģiona kultūrvēsturiskās atmiņas
instruments.
Priekšlasījumos tika aplūkota
mūsdienīga muzeja spēja reaģēt
uz māksliniekiem arvien ierastāko
praksi būt starpdisciplināriem
un sociāli aktīviem. Tāpat arī tika
izvērtēta privāto iniciatīvu un valsts
sektora mijiedarbības ietekme uz
plašākiem kultūras procesiem.
Uzsverot sadarbības nozīmi
vietējā un starptautiskajā apritē,
simpozija programmā vieta bija
atvēlēta ne tikai lekcijām, bet arī
meistardarbnīcām, kurās piedalījās
Latvijas Kultūras ministrijas
un LIAA pārstāvji, nozīmīgāko
Baltijas reģiona kultūras institūciju
vadītāji, Latvijas radošā sektora un
jaunuzņēmumu vides pārstāvji.
Simpozija institucionāli atvērto
raksturu nodrošināja ABLV
Charitable Foundation ilggadējais
ieguldījums laikmetīgās mākslas
jomā. Fonda atbalstu ir saņēmušas
gan valsts iestādes un nevalstisko
organizāciju sektors, gan privātas
mākslas iniciatīvas. Grantu
programmas ir ne vien aizsniegušas
mākslas akadēmijas studentus,
bet arī palīdzējušas tapt izstādēm

Latvijas Nacionālajā mākslas
muzejā. Fonds nodrošina ilgtermiņa
līdzfinansējumu Latvijas paviljonam
Venēcijas biennālē, kā arī sniedz
regulāru atbalstu izstādēm Latvijā.
Turklāt tieši atbalsts mākslas
izstāžu veidotājiem īsteno vairākus
fonda mērķus. Tas nodrošina
jaundarbu tapšanu Latvijas
mākslinieku darbnīcās, veicina
mākslas vēstures pētījumus un
mudina izstāžu praksē izmantot
inovatīvus risinājumus skatītāju
iesaistei. Sadarbības projektu
daudzveidība ir ļāvusi pamanīt,
ka jomas attīstībai būtiska ir
starptautiski atpazīstamas
enkurinstitūcijas izveide laikmetīgās
mākslas muzeja formātā. Tādēļ
ABLV Charitable Foundation ir
pieņēmusi Latvijas mākslas vidē un
labdarībā vēl nebijušu izaicinājumu.
Partnerībā ar Borisa un Ināras
Teterevu fondu un sadarbībā ar
Latvijas Kultūras ministriju tas ir
apņēmies līdz 2021. gadam par
privātiem līdzekļiem izveidot Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeju. Šim
nolūkam tiks celta britu arhitekta
Deivida Adžeja projektēta muzeja
ēka. Simpozija mērķis bija kopā
ar pašreizējiem un potenciālajiem
ABLV Charitable Foundation
grantu saņēmējiem un sadarbības
partneriem runāt par fonda
atbalsta programmām mākslas un
kultūrizglītības jomās no nākotnē
iecerētā muzeja perspektīvas.
Simpozija nosaukums ir aizguvums
no sporta terminoloģijas. Labākam
rezultātam, īpaši profesionālajā
sportā, lietotā cross-training metode
paredz vingrinājumu kompleksus
no citām sporta disciplīnām, kas
19

nav sportista pamata disciplīna.
Simpozija dalībnieki tika aicināti
“iejusties otra ādā”, izvairoties no
hermētiski noslēgtām pieredzēm
un hierarhiskiem piemēriem.
Semināra programma tika veidota
kā apmaiņas platforma dažādām
pieredzēm. Te bija gan neformālas
mākslinieku prezentācijas, gan
priekšlasījumi ar statistikas
pētījumiem par mākslas muzeju
apmeklētāju paradumiem.

Dažādu mākslas jomu pārstāvji darbnīcā “Riga Artweek kā
sadarbības tīkls starptautiskas uzmanības notveršanai”.
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Institucionālu un privātu kolekciju
īpašnieki apmainījās viedokļiem ar
vēsturniekiem, sociālantropologiem
un mākslas pētniekiem. Lai
nodrošinātu plašu radošā sektora
atbalstu privātajai muzeja iniciatīvai,
simpozijā tika rīkotas arī domnīcas
tipa darbnīcas. Tajās dažādu
institūciju un privāto iniciatīvu
pārstāvji izstrādāja konkrētus
priekšlikumus pilotprojektiem, kas
veidotu topošā muzeja auditoriju un
partnerību tīklu. Tā, piemēram, tika
spriests par iespēju Rīgā veidot Art
Week festivālu, kurā iesaistītos visas
nozīmīgākās kultūras institūcijas,
lai kopīgu aicinātu starptautiskās
mākslas dzīves profesionāļus tuvāk
iepazīties ar Latvijas norisēm.
Savukārt Viestura Celmiņa
vadītajā nodarbībā simpozija
dalībniekiem bija iespējams grupu

darbā iepazīties ar modulārās
strukturēšanas paņēmienu, ko
urbānās plānošanas praksē lieto
nākotnes stratēģiju izstrādē, jo
tā priekšrocības izmantojamas
arī kultūras institūciju darbības
ilgtermiņa modelēšanā.
Strādājot pie jaunu muzeju izveides,
kas atbilstu 21. gadsimta kultūras
parādību daudzšķautnainajam
raksturam, nākas sastapties
ar virkni agrāk nebijušu
jautājumu. Kā simpozija ievadā
norādīja tā līdzkurators Andris
Brinkmanis, vairumā gadījumu
atbildes iespējams rast tikai
starpdisciplinārā sarunā starp
visdažādāko jomu pārstāvjiem:
“Vai muzeja idejai joprojām būtu
jābalstās vienīgi uz tradicionālās
koncepcijas pīlāriem — iespaidīgu
ēku un krājumu, vai varbūt
sastāvdaļas, kas veido šodienīgu
muzeja institūciju, ir mainījušās?
Vai joprojām iespējams strikti
nodalīt privāto un valsts sektoru,
vai varbūt ir jāapdomā sinerģijas
iespējas? Kā “ekoloģizēt” un
padarīt ilgtspējīgākas iniciatīvas,
kas konceptuāli izriet no tādas
ilgtspējībai pretrunīgas domāšanas
sistēmas kā modernisms? Kāpēc
muzeju jomā joprojām izplatīta ir
nerentablu, grūti apsaimniekojamu
skulptūrveida celtņu būvniecība
un kā strādāt efektīvi par spīti
konkurencei, ko rada atsevišķu
multinacionālo muzeju tīklu
neproporcionālā ekspansija?
Kā izglītības, pētniecības,
arhīvu un citas muzeja darbības
programmas var kļūt par vēstures
veidošanas un kritiskas domāšanas
avotiem, nevis par ideoloģijas
rīku, peļņas gūšanas līdzekli vai
ekskluzivitātes apliecinājumu? Vai
muzeji var pāraugt nacionālās un
reprezentatīvās funkcijas? Kāda
būs šo nākotnes institūciju publika
un vai piekļuve tām un līdzdalība

to programmās var piedāvāt
alternatīvu ierasti pasīvam un
patērnieciskam lietotojumam?”
Meklējot atbildes, pasākuma
apmeklētājiem bija iespēja uzklausīt
praksē balstītu pieredzi, ko guvuši
fondi ar līdzīgām labdarības
prioritātēm gan Baltijas valstīs,
gan attālākos reģionos. Te tika
pastāstīts par privātkolekcionāru
Dangoles un Viktora Butku iniciatīvu
par pašu līdzekļiem Viļņā būvēt
Modernās mākslas centru pēc
leģendārā muzeju arhitekta Daniela
Libeskinda projekta. Ar savas
apjomīgās mākslas kolekcijas
starptautiskajiem veidošanas
principiem iepazīstināja vēl kāda
Lietuvas mākslas dzīvei tikpat
būtiska privātā iniciatīva — Lewben
Art Foundation. Pārstāvēts bija arī
Krievijas uzņēmēja L. Mikhelsona
dibinātais V-A-C Foundation, kas
pašā Maskavas centrā veic TEC-3
rekonstrukciju mākslas izstāžu
centra vajadzībām. Simpozijs
sniedza iespēju iepazīties arī ar FM
Contemporary Art Center Milānā,
kas ir jauns izstāžu, pētniecības
un restaurācijas komplekss, kura
darbības fokusā ir atbalsts mākslas
privātkolekciju īpašniekiem. Par
novatorisku pieeju darbam ar
ekspozīciju un krājumiem stāstīja
vadošie darbinieki no Cartier
laikmetīgās mākslas fonda Parīzē
un Turcijā redzamākā laikmetīgās
mākslas centra SALT. Privāti vai
valsts, vietēji vai starptautiski —
katrs simpozijā prezentētais muzeja
vai mākslas centra gadījums
parādīja konkrētu redzējumu par
iespējamo virzienu, kādā iespējams
doties, lai mākslas institūcija un tās
rīcības potenciāls atklātos jaunā
veidolā.
Īpaša uzmanība simpozijā
tika piešķirta arī jautājumiem,
kas saistīti ar topošā Latvijas

Laikmetīgās mākslas muzeja
kolekcijas veidošanu. Tiem
programmā bija atvēlētas divas
paneļdiskusijas. Kamēr senākiem
muzejiem nākas pārdomāt
ideoloģiskā diktāta vai koloniālās
pagātnes ietekmi uz savu kolekciju
veidošanās gaitu, tikmēr jaunajiem
muzejiem jāsaskaras ar nemateriālu
un procesā bāzētu mākslas darbu
rādīšanas un kolekcionēšanas
izaicinājumiem. Pavisam jaunas
kolekcijas veidošana gan dod
samērā lielu brīvību, bet tai līdzi
nāk arī liela atbildība. Tādēļ abu
paneļdiskusiju vadītāji (Latvijas
Laikmetīgā mākslas centra kuratore
Inga Lāce un mākslas kritiķis Vilnis
Vējš) sarunās lūkoja noskaidrot
pamatprincipus, pēc kuriem
mūsdienu muzeji savas kolekcijas
varētu veidojot ilgtspējīgas —
saturiski, ekoloģiski un ekonomiski.
Ko un kuru kolekcijas (re)prezentē
un uzrunā? Kādi stāsti tiek stāstīti,
kādi — apklusināti, un kāpēc? Par
to runāja gan nīderlandiešu Van
Abbemuseum krājuma vadītāja
Kristiana Berndesa, gan bijušais
Amsterdamas Stedelijk muzeja
publisko programmu vadītājs un
documenta 14 kuratoru grupas
pārstāvis Hendriks Folkerts.
Savukārt vēsturnieks Gustavs
Strenga, mākslas pētnieces un
kuratores Ieva Kalniņa un Ieva
Astahovska, filozofs Artis Svece
pievērsās jautājumiem, kas saistīti
ar laikmetīgās mākslas procesu
vēsturiskajām īpatnībām Latvijā:
“Kā kolekcionēt “laikmetīgo”, kas
jau ieguvis “vēstures” statusu? Kas
šādu statusu piešķir? Ja Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeja
kolekcijai jāveidojas, iegādājoties
ne tikai tagad radītus darbus, bet
attiecinot “laikmetīguma” jēdzienu
arī uz senāk tapušajiem, tad cik
tālu vēlams atkāpties pagātnē, lai
kolekcija nezaudētu laikmetīgās

mākslas profilu? Kad īsti sākās
laikmetīgā māksla Latvijā? Vai tā
būtu nodalāma no tradicionālās
un lietišķās mākslas, dizaina
un laikmeta dokumentālajām
liecībām?” Runātāji uzsvēra, ka
uz šiem jautājumiem atbildes ir
izšķirošas vismaz divu būtisku
iemeslu dēļ. Pirmkārt, tās palīdzēs
izvairīties no jau pastāvošo Latvijas
mākslas institūciju kolekciju
dublēšanas, un, otrkārt, neierobežos
topošo kolekciju šauros, voluntāri
noteiktos periodizācijas un formālo
pazīmju rāmjos.
Līdztekus priekšlasījumiem,
domnīcu nodarbībām un
mākslinieku prezentācijām
simpozijs piedāvāja dalībniekiem
iespēju tuvāk iepazīties arī savā
starpā, lai domātu par sadarbības
tīklu veidošanu vai radošiem
kopprojektiem. Koordinēti “fiksie
randiņi” starp vietējā mākslas vidē
strādājošajiem un simpozija ārzemju
viesiem guva plašu atsaucību kā
mākslinieku un izstāžu kuratoru
vidū, tā arī starp dažādu institūciju
pārstāvjiem.
ABLV Charitable Foundation
desmitgades programmu simpozija
norises dienās papildināja arī
Raimonda Staprāna izstādes
“Piecas gleznas” atklāšana Latvijas
Nacionālajā mākslas muzejā.
Fonda sniegtais atbalsts izstādes
tapšanā bija ar īpaši simbolisku
nozīmi. Tieši pirms desmit gadiem,
reizē ar atbalstu pirmajai trimdas
mākslinieka retrospekcijas izstādei,
dzimtajā Latvijā aizsākās ceļš
pretim ABLV Charitable Foundation
dibināšanai.
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54 365

Atbalstīto izglītības projektu
apmeklētāju skaits 2016. gadā

88 768
Kopā izlietotie līdzekļi
izglītības jomas projektu
atbalstam 2016. gadā

1 698
2015. gadā

Projekts “ISSP Starptautiskā fotogrāfijas meistarklase”,
Kuldīga.

Laikraksts “Kultūras Diena un Izklaide”, kas tiek
atbalstīts programmas “Kultūras žurnālistika” ietvaros

Bērnu diena izstādes “Edgara Gluhova un Daigas Grantiņas personālizstādes” ietvaros.
Rīga, Laikmetīgās mākslas centrs kim?.

52

Izdoti laikraksta numuri

31 200
Katra numura tirāža
Mākslinieces Andas Lāces performance izstādes “Miervaldis Polis. Ilūzija kā
īstenība” ietvaros. Rīga, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

56 000
Radošā darbnīca bērniem “Sirreālā virtuve” izstādes “Miervaldis Polis. Ilūzija kā
īstenība” ietvaros. Rīga, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

615

Raksti par nacionālajiem un
starptautiskajiem kultūras notikumiem
(bez maksas pieejami arī www.diena.lv/kd)

1 245 613
Vidējais www.diena.lv/kd
apmeklētāju skaits mēnesī
(pēc Gemius Traffic datiem)

Viena drukātā izdevuma
lasītāju skaits
(pēc TNS Latvia datiem)

Publiskā lekcija “Rīgas Fotomēnesis 2016” izstādes “Teritorijas” ietvaros.
Rīga, Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs.

Simpozijs “Salabot to, kas nav salauzts. Kā rekonstruēt laikmetīgo mākslu?”.
Rīga, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.
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IZGLĪTĪBA
2016. GADĀ
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PAŠSAPROTAMI
Inese Rītele
ABLV Charitable Foundation
Projektu vadītāja

Uzreiz pēc ABLV Charitable
Foundation dibināšanas — pirms
desmit gadiem — fonds sāka
attīstīt arī labdarības projektus.
Programma “Palīdzēsim dzirdēt!”,
kuras ietvaros atbalsts tiek sniegts
bērniem ar dzirdes problēmām,
no pāris atbalstītiem bērniem
pirmajos gados nu izaugusi tiktāl,
ka ik gadu ar dzirdes aparātiem
tiek nodrošināti visi bērni
Latvijā, kuriem tie nepieciešami.
Fonda darbības rezultātā pirms
pāris gadiem ir izveidojusies
programma “Kultūras satura
izglītības projekti” un pilsētvides
programma “Jaunā Rīga”. Par šīm
programmām fondā atbild Inese
Rītele.
Programma “Palīdzēsim dzirdēt!”
ir tikai gadu jaunāka par pašu
fondu. Kā Jūs raksturotu tās
attīstību?
Sociālajā jomā šī ir fonda pirmā
programma. Sākotnēji ar dzirdes
aparātiem tika atbalstīti divi
trīs bērni gadā, bet 2016. gadā
tie jau bija 97 bērni. Faktiski ar
dzirdes aparātiem nodrošinājām
visus bērnus, kuriem tie bija
nepieciešami. Programmu
“Palīdzēsim dzirdēt!” veido
ziedojumi, tāpēc par katru dzirdes
aparātu, kuru esam dāvinājuši
bērniem šo gadu laikā, mums
jāpateicas tieši ziedotājiem, kuri
mums uzticas un rūpīgi seko
līdzi programmas norisēm. Mūsu
atalgojums par ieguldīto darbu
un motivācija turpmākajam ir
brīnišķīgās vēstules, ko saņemam
no pašiem bērniem un viņu
vecākiem. Ļoti priecē, ka bērni
sāk labāk dzirdēt un runāt,
tāpēc veiksmīgāk spēj iekļauties

vienaudžu vidū, viņiem uzlabojas
sekmes skolā. Bērni kļūst atvērtāki
apkārtējai pasaulei. Madara Anna,
kurai ir 10 gadi, raksta: “Dzirdes
aparāti patiešām ir labi. Es tagad
daudz labāk dzirdu un nav jāpārjautā
vēlreiz, ko kāds saka un prasa.
Tāpēc man tagad arī skolā ir labākas
sekmes un vieglāk saprast mācīto.
Ļoti patīk, ka aparātiem ir dažādas
programmas. Es tās labprāt
izmantoju. Man liekas, ka viss ir
kļuvis daudz labāk. Kamēr man
nebija jaunie aparāti, es gribēju iet
uz citu skolu mācīties, bet tagad es
varu palikt mācīties parastajā skolā
un dzīvot mājās kopā ar mammu,
tēti, māsu un brāli.” Manuprāt,
programmas attīstību var saistīt ar
vēl trīs citām progresējošām jomām,
proti, ziedotāju augošo uzticēšanos,
dzirdes aparātu tehnoloģiju
progresu un bērnu dzirdes veselības
attīstību. Tas viss ietekmē mūsu
darbību šodien un to, kā strādāsim
rīt. Šo gadu laikā 362 bērniem
dāvināti dzirdes aparāti par kopējo
summu 705 621 eiro.
Fonds uzsver atbalstu bērniem
un ir izvēlējies rūpēties par tiem,
kuriem ir dzirdes problēmas.
Kāpēc tieši šī joma?
Dzirdes veselībai ir ļoti liela nozīme
bērnu attīstībā, tā ir svarīga arī
runātprasmes apguvē — ja nedzird,
nevar iemācīties arī runāt, un
tad cilvēkam tiek “atņemtas” jau
divas maņas. Ne velti, bērnam
piedzimstot, uzreiz tiek pārbaudīta
dzirde, un, ja tiek konstatētas
nobīdes no normas, vecākiem ir
skaidrs, ka turpmāk komunikācija ar
bērnu būs citādāka — intensīvāka.
Tiks izmantotas arī palīgiekārtas
kā, piemēram, dzirdes aparāti ,
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un būs nepieciešams regulārs
darbs pie logopēda, taču bērns
spēs sagatavoties skolai un
netiks pazaudēts neviens gads.
Tāpēc savlaicīga diagnostika
un mērķtiecīgs darbs noteikti
rezultēsies bērna attīstībā, nākotnē
paverot viņam plašas interešu,
izglītības un darba iespējas.

Vajadzība mazinās?
Speciālisti uzskata, ka mazinās tikai
tāpēc, ka cilvēki emigrē no Latvijas.
Daba tā ir iekārtojusi, ka ik gadu
noteikts procents bērnu piedzimst
ar dzirdes traucējumiem. Latvijā
katru gadu apmēram 90 bērniem
no jauna nepieciešami dzirdes
aparāti. Pamatā jaundzimušajiem
un arī tiem, kas dzīves laikā ieguvuši
dzirdes traucējumus no slimībām vai
traumām.
Vai sabiedrība var kaut ko darīt, lai
šāda vajadzība mazinātos?

Estere (12 gadi) ar daudzkanālu digitālo dzirdes aparātu
palīdzību pēc ķīmijterapijas kursa atguva dzirdi un var
mācīties vietējā skolā un dejot sporta dejas.
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Patiesībā — ļoti daudz var darīt.
Noteikti vairāk jāpievērš uzmanība
savai vispārējai veselībai. Piemēram,
no meningīta ir ļoti īss ceļš līdz
dzirdes problēmām, pat vājdzirdībai.
Par galvas aizsardzību jārūpējas
arī braucot ar velosipēdu vai
skrituļojot, jo aizsargķivere krītot

pasargās galvu no trieciena. Arī
skaļas mūzikas klausīšanās var
veicināt strauju dzirdes veselības
pasliktināšanos. Cilvēks bieži vien
neaizdomājas, kā konkrēta nodarbe
vai ikdienas rutīna ietekmē viņa
veselību, piemēram, ka atrašanās
skaļā sporta spēlē vai koncertā
pie skaļruņiem var neatgriezeniski
pasliktināt dzirdi. Jo īpaši
mazam bērnam atrašanās šādos
pasākumos bez skaņu slāpējošām
austiņām var būt izšķiroša. Protams,
arī iedzimtība ir svarīgs faktors,
kas var ietekmēt dzirdes veselību.
Uzskatu, ka sabiedrībai kopumā
jābūt daudz apdomīgākai, jo dzirdes
zaudēšana ir neatgriezeniska.
Ja dzirdes veselība tiek sabojāta,
vienīgais, ko var darīt — rūpēties,
lai tā nepasliktinās un pēc iespējas
ātrāk sākt dzirdes aparātu lietošanu.
Kamēr bērns aug, par viņu
atbild vecāki, tāpēc ieteiktu arī
pieaugušajiem būt vērīgākiem un
iedziļināties situācijā, ja ir bažas
vai aizdomas, ka bērns slikti dzird.
Bieži esam raduši paļauties tikai
uz ārsta viedokli vien, neizvērtējot
reālo situāciju un to, kas notiek ar
bērnu, tāpēc uzskatu, ka pašiem
jābūt uzstājīgākiem, neatlaidīgākiem
un, iespējams, jāuzklausa vēl pāris
ārstu atzinumi, līdz tiek iegūta
atbilde uz iekšējo nemieru.
Tomēr tieši pret cilvēkiem ar
dzirdes aparātiem sabiedrības
vairākumam ir diezgan neiecietīga
attieksme. Kāpēc, Jūsuprāt, cilvēks
ar brillēm neizraisa tādu ziņkārību
kā cilvēks ar dzirdes aparātu?
Redzes problēmas sabiedrībā ir
pieņemts uzskatīt par normālu
parādību, bet dzirdes aparāts ausī
tiek uztverts kā kaut kas īpašs, lai
gan abos gadījumos tā ir ierīce,
kas palīdz dzirdēt vai palīdz redzēt.
Vājdzirdīgi cilvēki ļoti bieži nevar

izrunāt līdzskaņus, valoda nav tik
izteikta un, iespējams, tas ir iemesls
neiecietībai — otrs runā citādi, ir
grūtāk viņu saprast un līdz ar to arī
pieņemt. Darbā esmu novērojusi,
ka pieņemšana vai nepieņemšana
sākas tieši ģimenē. Jautājums,
cik gatavi paši vecāki ir sadzīvot
ar to, ka viņu bērns ir īpašāks
nekā citi. Ja ģimene to pieņem
un bērnu uztver kā pilnīgi veselu
sabiedrības locekli, tad bērns ar
šādu pārliecību arī ies sabiedrībā
un dzīvos pilnvērtīgu dzīvi.
Sarunājoties ar bērnu ģimenēm,
esmu secinājusi, ka apkārtējo
uztvere tomēr nedaudz uzlabojas.
To var teikt par skolotājiem, pulciņu
vadītājiem, klasesbiedriem un viņu
vecākiem, kuri kļūst saprotošāki un
izpalīdzīgāki. Visus šos gadus esam
mērķtiecīgi strādājuši, lai ne tikai
sniegtu atbalstu bērniem, bet arī lai
informētu un izglītotu sabiedrību par
vājdzirdību.

atgriežas jau prasīgāki arī pret
mūsu muzeju piedāvājumiem, tāpēc
uzskatu, ka ar inovatīvu un oriģinālu
izglītības programmu var padarīt
izstādi pat ļoti unikālu.
Kā ceļš Jūs ir atvedis līdz fondam?
Man vienmēr ir bijis būtiskāk izkopt
savu apkārtējo vidi un attiecības
ar apkārtējiem, nevis nodoties
kāpšanai pa karjeras kāpnēm
vai mēģināt sasniegt pārdošanas
rekordus. Laika gaitā esmu
uzkrājusi salīdzinoši raibu darba
pieredzi, tai skaitā, izmēģināta arī

arī ABLV Charitable Foundation
tajā laikā darbinieku nemeklēja,
es piezvanīju un izteicu vēlmi
pievienoties viņu kolektīvam. Pēc
mēneša es jau strādāju fondā un
biju neizsakāmi pateicīga liktenim
par šo pavērsienu. Uzsākot darbu,
man nebija konkrētu priekšstatu
vai gaidu, kā labdarības jomā viss
notiek, vai kā tam jānotiek. Biju
atvērta visam jaunajam, jo jauns
man bija viss. Es joprojām katru
dienu mācos no sastaptajiem
cilvēkiem un iegūtās pieredzes
projektu īstenošanā. Protams, pirms
četriem gadiem fonds aptvēra daudz

Kā attīstās programma “Kultūras
satura izglītības projekti”?
Kopš programmas dibināšanas
2014. gadā līdz šim brīdim esam
atbalstījuši 9 projektus par kopējo
summu 47 733 eiro. Sākotnēji
izglītojoši pasākumi izstāžu ietvaros
Latvijā vēl bija reta parādība, taču
pēc šiem piemēriem sapratām,
ka tas ir vislabākais veids, kā
pastāstīt par laikmetīgo mākslu
un iepazīstināt ar to lielus un
mazus. Ar gadiem jūtam, ka
sabiedrība kļūst izglītotāka un
ieinteresētāka laikmetīgās mākslas
jomā. Arī pieteikumos izglītības
pasākumiem, ko ik gadu saņemam,
ir jūtama izaugsme. Tā projektu
kvalitātes latiņa, ko organizētājs
vēlas nodrošināt un piedāvāt
apmeklētājam, ir augstāka, un mēs
ceram, ka prasība pēc kvalitātes
turpinās tikai pieaugt. Cilvēki ceļo,
apmeklē muzejus ārvalstīs un

tā pati aktīvā pārdevēja profesija,
taču, laikam ritot, lēnām piezogas
pārdomas par savu profesionālo
karjeru. Šīs pārdomas liek attīstīt
dzīvē sev svarīgas vērtības un
sekot tām. Pirmo reizi par ABLV
Charitable Foundation, toreiz vēl
AB.LV Sabiedriskā labuma fondu,
es uzzināju pirms kādiem 8 gadiem
interneta darba meklētāju vietnē.
Fonds meklēja darbinieku. Atminos,
ka, izlasot darba sludinājumu,
nodomāju, cik interesantas un
sabiedrībai svarīgas lietas tiek
darītas, kādu laiku vēl prātoju par
to, taču acīmredzot pati vēl nebiju
gatava šādā darbā iesaistīties.
Pagāja aptuveni četri gadi, un, lai

mazāku apjomu, nekā tagad. Fonds
savu darbību jomas vairākkārt ir
papildinājis un turpina to darīt,
uzmanības centrā paturot cilvēku
un visas sabiedrības atbildību par
līdzcilvēkiem un vidi.

Radošās nodarbības vasaras nometnē vājdzirdīgiem
bērniem “Sadzirdi, klausies, runā!” Kokneses novads.
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341 853
Izlietoti bērnu un ģimeņu
programmās 2016. gadā

1 159

Mērķgrupas dalībnieku skaits
kādā no 33 atbalstītajām
nometnēm Latvijā

97

Nometne “Nometnes Jelgavas novada bērniem – 2016”,
Jelgavas novads.

Bērniem esam
palīdzējuši dzirdēt

Pludmales mandalas vienā no Latvijas Bērnu fonda
organizētajām nometnēm.

45 86

2013. gadā

2014. gadā

90

2015. gadā

Nometne “Izaicini sevi šajā vasarā”, Jēkabpils novads,
Leimaņu pagasts.

16 379
Programmas
“Palīdzēsim 21.11”
sniegtā atbalsta apjoms

Ance (11 gadi) saņēmusi jaunākās paaudzes dzirdes
aparātus Widex Dream D-FA Power abām austiņām.

Nometne “Neba maize pati nāca…”, Rēzeknes novads,
Dricāni.

4 960
2015. gadā

4 360
2014. gadā
Arhitektes Artas Goldbergas un stikla mākslinieces veidotais Zolitūdes
traģēdijas upuru piemiņai veltītais pagaidu piemineklis.
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BĒRNI UN ĢIMENE
2016. GADĀ
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ATTĪSTĪT POTENCIĀLU
Madara Bērziņa
ABLV Charitable Foundation
Projektu vadītāja

Mēs dzīvojam sabiedrībā,
kurā vajadzību pēc palīdzības
ir daudz, turklāt dažādām
sabiedrības grupām. Visiem
palīdzēt nav iespējams, tādēļ
labdarības organizācijas
specializējas konkrētās
jomās, radot tām atbilstošas
atbalsta programmas. Viena
no ABLV Charitable Foundation
galvenajām mērķauditorijām
ir bērni un ģimenes, un tieši
šīs jomas projektus pārrauga
projektu vadītāja Madara Bērziņa
programmu “Palīdzēsim izaugt!”
un “Palīdzēsim 21.11” ietvaros.
Kāpēc Jūs uzrunāja darbs tieši
labdarības jomā?
Godīgi sakot, brīvprātīgo darbu
un labdarību kā tādu es atklāju
vien gadu, pirms sāku strādāt
ABLV Charitable Foundation, bet,
pašai neapjaušot, ar to esmu
nodarbojusies jau kopš ļoti agras
bērnības. Man vienmēr bijusi
neapzināta tieksme palīdzēt tiem,
kuri paši sevi nevarēja aizsargāt.
Mazotnē viss aizsākās ar mīlestību
pret dzīvniekiem, ar kuriem neviens
nespēlējās un kuri tika atstāti
novārtā. Ar laiku sāku palīdzēt
arī bērniem, kuri tika izsmieti vai
iedunkāti. Vieni mani redzēja kā
puicisku meiteni un kausli, citi — kā
savu aizstāvi un labāko draugu. Gluži
nejauši šīs situācijas uzradās man
apkārt vai, visticamāk, biju īstajā
vietā un laikā, lai kādam palīdzētu.
Līdz pienāca diena, kad, darbojoties
patversmē un apgūstot suņu
dresūras un kucēnu socializācijas
iemaņas, sapratu, ka, palīdzot
citiem, es patiesībā palīdzu arī pati
sev. Līdz ar to labdarības joma un
darbs fondā ir kā iepriekš aizsākto

darbību turpinājums ar papildu
pievienoto vērtību — gandarījumu
par paveikto.
Programmas “Palīdzēsim 21.11”
ietvaros atbalsts tiek sniegts
Zolitūdes traģēdijā cietušo un
bojāgājušo vecāku bērniem. Kāpēc
kā vienīgos atbalstāmos esat
izvēlējušies tieši bērnus?
Pēc tik lielas traģēdijas cilvēki
vairākos labdarības fondos ziedoja
līdzekļus, lai palīdzētu ģimenēm
atgūties un atgriezties ikdienas
ritmā. Līdz ar to aktualizējās
jautājums, kā tos efektīvāk izlietot.
Tas nevienam fondam nav viegls
uzdevums, mediji daudziem
pārmetuši, ka netiek tērēti Zolitūdes
traģēdijā cietušajiem saziedotie
līdzekļi. Lai gan viss izskatās
vienkārši, tomēr tā nav, jo cietušo
saraksts ir konfidenciāls, ko paredz
likums, tāpēc privāti nevienu uzrunāt
nevaram. Cietušo loks savukārt
ir ļoti plašs, jo par tādu tiek atzīts
gan bojāgājušā cilvēka radinieks,
gan tas, kurš traģiskajā notikuma
brīdī bijis veikalā, bet izdzīvojis, gan
tas, kuram, piemēram, automašīna
stāvējusi pie veikala, tai trāpījusi
kāda lauska un braucamlīdzeklis
tādējādi ticis pie palielāka bojājuma.
Tā kā vēlējāmies palīdzēt ilgtermiņā,
tad izlēmām sniegt atbalstu līdz
traģēdijai dzimušajiem bērniem
un jauniešiem, kuriem pieteikuma
iesniegšanas brīdī fondā vēl nav
21 gads, tādējādi nodrošinot, ka
līdzekļiem palīdzības sniegšanai
vajadzētu pietikt gan tiem, kuri
pašreiz vēlas apgūt svešvalodu
kursus, iestāties augstskolā vai
apmeklēt deju un mākslas pulciņus,
gan tiem, kuri, gadiem ejot, vēl līdz
šiem pulciņiem tikai izaugs.
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Programma “Palīdzēsim izaugt!”
arī orientēta uz bērnu labklājību
tikai nometņu veidā, sniedzot
atbalstu trūcīgo, maznodrošināto
ģimeņu bērniem un bērniem ar
ilgstošām saslimšanām. Kāds,
jūsuprāt, bērniem ir ieguvums no
šīm nometnēm?
Kad es augu, vecākiem nekas cits
neatlika kā pelnīt naudu iztikai,
mani pieskatīja vecāmamma un
toreiz neviens par nometnēm neko
pat nezināja. Bezdarbībā bērnam
rodas dažādas trakas idejas un

Bērni un nometnes vadītājs ar fonda dāvinātajām
mugursomām un atstarotājiem nometnē “Dzīvosim,
Redzēsim, Filmēsim”, Aglonas pagasts, Jaunaglona.
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enerģija tiek tērēta ne vienmēr
tajos labākajos darbos. Es zinu,
kā tas ir — būt savā burbulī un no
tā neizkāpt. Mani paglāba tas, ka
vienmēr esmu bijusi zinātkāra,
bet ne visi bērni paši uzsūc visu
iespējamo informāciju. Skatoties uz
bērniem, bieži vien redzu iniciatīvas
trūkumu no pieaugušajiem, lai
bērnu mazliet iedrošinātu un
pabīdītu, lai viņš savu potenciālu
atraisītu un attīstītu. Un tieši to
sniedz nometnes — lietderīgi
tiek pavadīts laiks un caur
izklaidēm, radošajiem darbiem un
meistarklasēm tiek attīstīta bērnu
domāšana un radošums, kā arī
spēlējoties viņi apgūst turpmākajai
dzīvei noderīgas un nepieciešamas

iemaņas, piemēram, komunikācijas
prasmes un spēju strādāt komandā.
Kā izvēlaties, kuras nometnes
atbalstīt, kuras — nē?
Cenšamies izvērtēt ne tikai
iespēju palīdzēt pēc iespējas
plašākā Latvijas teritorijā, bet arī
aptvert daudzveidīgu auditoriju.
Tomēr, lai dalībnieki apgūtu pēc
iespējas vairāk, mūsu nometnes
tiek orientētas uz integrācijas un
izglītošanas procesu. Tas nozīmē,
ka tajās piedalās dažādu tautību
dalībnieki no atšķirīgām vecuma
un sociālā stāvokļa grupām.
Teiksim, ja vienā nometnē ir
absolūti vesels bērns un bērns
ar īpašām vajadzībām, tad šāda
satikšanās abiem ir svarīga, jo,
iespējams, viens nekad mūžā nav
sastapis sava vecuma bērnu ar
īpašām vajadzībām, bet otram līdz
tam nav paveicies sastapties ar
labvēlīgi noskaņotiem veseliem
vienaudžiem, kas viņam varētu
palīdzēt ikdienas dzīvē, jo dažreiz
palīdzību lūgt ir grūtāk nekā to
sniegt. Tieši integrācija nometnēs
ir vissvarīgākais, lai bērni
iemācītos savstarpēji saprasties un
sadarboties, izaugot par izglītotas un
izpalīdzīgas sabiedrības locekļiem.
Piemēram, vardarbībā cietušie bērni
nometnes sākumā ir ierāvušies sevī,
dusmīgi uz visu pasauli, bailīgi, ar
dažādiem paņēmieniem parāda savu
neapmierinātību. Bet nometnes
beigās viņi ir atvērtāki un pozitīvāk
raugās uz turpmāko dzīvi.
Vai fondam ir svarīgi, kas ir
organizatori un kādus bērnus tie
nometnēs uzņem?
Svarīgi, lai mēs vispār izskatītu
pieteikumu un organizācija
varētu pretendēt uz grantu, —
projektu pieteicējam jābūt Latvijas
Republikā reģistrētai biedrībai vai

nodibinājumam, izglītības iestādei
vai interešu centram, pašvaldībai
vai tās iestādei, pašvaldību veidotai
aģentūrai, valsts iestādei vai valsts
aģentūrai, kuras darbība nav saistīta
ar peļņas gūšanu. Pēc šīs atlases
sākas grūtākais vērtēšanas process,
jo ļoti ilgi pētām pieteikumu: gan
saturisko, gan finanšu formas, gan
to, kāda bijusi iepriekšējā sadarbība,
kā organizatori veic mērķauditorijas
atlasi, kādu izglītojošo un
integrējošo programmu un ar
kādiem paņēmieniem īsteno
nometnē. Ir nometnes, kurās
katru gadu atlasa citus bērniņus,
paplašinot auditoriju, bet ir arī
tādas, kuras katru gadu vai ik pēc
kāda laika izvēlas vienus un tos
pašus bērniņus, lai būtu mērķtiecīga
attīstība. Piemēram, nometnēs,
kurās piedalās sociālā riska un
maznodrošinātās ģimenes, tieši
nepārtraukta un secīga attīstība ir
svarīga — mācīt nākamo soli, lai
ģimene augtu un attīstos prasmēs
un izpratnē par svarīgiem ikdienas
jautājumiem. Teiksim, lai mācītos
saprast, ka nepaklausīgam bērnam
nav jāsit, ka konfliktu var atrisināt
citādāk un vispār līdz konfliktam var
arī nenonākt. Jāņem vērā arī tas,
ka sociālā riska ģimenes vasarās
veic dažādus darbus, lai varētu
piepelnīties, — lasa ogas, sēnes,
vāc dažādas zālītes tējām, un arī
viņu bērni ir lieli šī vecāku darba
palīgi, bet nometņu organizatori
tomēr vēlas sniegt arī šiem bērniem
iespēju atpūsties, izklaidēties un
iegūt cita veida zināšanas, lai tomēr
viņiem dotu iespēju izbaudīt bērnību
nevis uzreiz izjust darba slogu uz
saviem pleciem.
Šī programma ir jau piecus gadus,
esat pētījuši, ja tā var teikt, tās
atdevi?
Objektīvi to grūti nomērīt.
Atgriezenisko saiti lielākoties

saņemu, sezonas laikā regulāri
apbraukājot pēc iespējas vairāk
nometņu. Bieži cilvēks no malas
nevar pat iztēloties, ko dalībnieki
no katras šīs pieredzes iegūst.
Piemēram, pie bērniem atnāk
zobārsts, lai stāstītu par zobu
higiēnas nozīmi, un daži bērni
iepriekš nekad zobus nav mazgājuši,
nav zinājuši pat, kāpēc tas būtu
jādara, nemaz nerunājot par to, kā
pareizi to darīt. Citi bērni no gultas
uz grīdas met gultasveļu, jo nekad
tādā nav gulējuši, daži pat sākumā
labāk gribējuši gulēt uz grīdas, citi,
braucot mājās no nometnes, somās
ņem līdzi tualetes papīra ruļļus, jo
mājās tādu nav. Visas it kā absurdās
situācijas nemaz nevar uzskaitīt —
kas vienam cilvēkam ir normāla
ikdienas sastāvdaļa, citiem — kas
pavisam nezināms. Daudz esmu
runājusi ar nometņu vadītājiem un
zinu, ka viņi ir ļoti pašaizliedzīgi
cilvēki, jo ar šādām nometnēm
nopelnīt nevar, tas principā ir
brīvprātīgo darbs, kas balstīts uz
lielu personisko entuziasmu.
Kāpēc cilvēki to dara?
Tā ir laba savu resursu
izmantošana — tu vari, tu dari, tu
palīdzi. Piemēram, Latgales pusē
vasaras sezonā ABLV Charitable
Foundation līdzfinansētu nometni
organizē pāris skolotājas, lai
pagasta bērniem nebūtu jāskraida,
jādauzās un jāblēņojas, bet
laiku varētu pavadīt saturīgās
aktivitātēs. Tas ir arī labs veids, kā
pieaugušajam nonākt nometnē, kurā
viņam nav bijusi iespēja piedalīties
bērnībā un pašam atkal piedzīvot
bērnības priekus, vienlaikus palīdzot
citiem. Varbūt dzinulis ir pienākuma
apziņa radīt labāku un izglītotāku
sabiedrību, vēlme palīdzēt tiem,
kuriem nav tik ļoti paveicies,
iespējams, vienkārši gribas darīt
labus darbus. Es sev laikam

piedēvētu no katra šī apraksta pa
mazumiņam.
Kāds ir Jūsu ieguvums, ik gadu
aizbraucot un uz vietas redzot
nometnes un to dalībniekus?
Katru gadu man šķiet, ka neko jaunu
jau neieraudzīšu un neuzzināšu,
bet ikreiz kāda nometne mani
pārsteidz, liek aizdomāties par
kādas jaunas lietas būtību un sūtību
un aizskar līdz sirds dziļumiem. Es
ticu, ka ikviens cilvēks, notikums
vai iespēja uzrodas, lai ko iemācītu,
tāpēc caur šo pieredzi esmu sākusi
novērtēt to, kas man ir dots, kas
man ir apkārt, nevis koncentrēties
uz lietām, kuru man nav. Tādējādi
esmu teju pilnībā atbrīvojusies no
jebkāda veida skaudības un, godīgi
sakot, esmu simtreiz laimīgāks
cilvēks nekā jebkad iepriekš.
Raugoties uz bērniem un dzirdot
viņu dzīves stāstus, saprotot kā
viņi no bērnības traumām izauguši
par nepakļāvīgiem jauniešiem,
es no malas ieraugu kopējo bildi,
kāpēc viņš ir tieši tāds. No tā
esmu iemācījusies saskatīt savā
bērnībā nenovērtētās lietas. Kas
agrāk šķita likteņa izspēlēts sods,
tagad izskatās kā dzīves mācība,
lai es izaugtu kā personība un
stipra rakstura sieviete, kāda
esmu šodien. Un tieši tāpēc šādi,
caur savu pieredzi filtrējot visu
informāciju, saprotu, cik nozīmīgas
ir šīs nometnes bērniem, lai arī viņi
spētu dzīvespriecīgāk, intelektuālāk
un mērķtiecīgāk doties iekšā lielās
dzīves piedzīvojumā.
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JAUNĀ RĪGA

2016

“Latvijas 100gades interaktīvā strūklaka” atklāšanas
pasākums Kronvalda parkā pie Rīgas Kongresu nama.

ATBALSTS

Vides objekta “Globuss”
atjaunošana

PROJEKTI

18 798 eiro

15 000 eiro

Projekts “Latvijas 100gades
interaktīvā strūklaka”

LLMMF

Latvijas Laikmetīgās makslas muzeja
arhitektūras konkurss

RĪKO

Vides objekts – skulptūra “Globuss”
pirms atjaunošanas darbu uzsākšanas.

Interaktīvā strūklaka pie Rīgas Kongresu nama.

Muzeja ēkas projekta izstrāde

Konkurss Baltic Young Artist Award
Metālmākslinieks Ainārs SIls vides objekta - skulptūras
“Globuss“ restaurācijas procesā.

“Latvijas 100gades interaktīvā strūklaka” atklāšanas
pasākums Kronvalda parkā pie Rīgas Kongresu nama.

Skulptūra “Globuss“ Jūrmalā, Jomas ielā pēc restaurācijas
darbu pabeigšanas.
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PILSĒTVIDE
2016. GADĀ
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2016. 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

01.01.2016. – 31.12.2016.

Iepriekšējais pārskata periods

01.01.2015. – 31.12.2015.

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
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ABLV CHARITABLE FOUNDATION
VADĪBAS ZIŅOJUMS
Zanda Zilgalve
ABLV Charitable Foundation
Valdes priekšsēdētāja

Godātie dibinātāji, sadarbības
partneri, ziedotāji un atbalsta
saņēmēji!
2016. gadā nodibinājums ABLV
Charitable Foundation atzīmēja savu
desmito veiksmīgo darbības gadu,
kuru pavadīja sauklis “10 labdarības
gadi” jeb “10 Years of Philanthropy”.
Fonds turpināja aktīvi atbalstīt
labdarības attīstību, sniedzot

Fonda desmitgadei veltītās
aktivitātes

Aizvadītajā gadā fonda darbības
rezultātā ir sasniegts nozīmīgs
tiešo un netiešo ieguvēju loks,
attiecīgi — gandrīz 350 tūkstoši
tiešie un 1,7 miljoni netiešo ieguvēju.
Tas ir saistīts gan ar līdzekļu
efektīvu ieguldīšanu esošajās
labdarības programmās, gan ar
aktivitāšu pieaugumu, piemēram —
līdzdarbojoties Latvijas Laikmetīgās
mākslas muzeja izveidē, kur kopā
ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
kopš 2014. gada tiek finansēts
Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzeja fonds.

Lai aktualizētu jomas, kurās fonds
darbojas, 2016. gadā ar ABLV
Charitable Foundation atbalstu
tika īstenotas vairākas fonda
desmitgadei veltītas aktivitātes,
piemēram, jomas “Pilsētvide”
ietvaros Rīgā, Kronvalda parkā tika
atklāta unikāla interaktīva strūklaka
MOSES, par kuras “diriģentu” var
kļūt ikviens.

• “Laikmetīgā māksla” un tās
programmas “Atbalsts LLMM
kolekcijas tapšanai” un “Atbalsts
laikmetīgās mākslas izstādēm”;

Latvijas paviljona 57. Venēcijas mākslas biennālē
izziņošana. No kreisās: projekta kuratore Inga Šteimane,
mākslinieks Miķelis Fišers, Latvijas Republikas Kultūras
ministre Dace Melbārde, ABLV Charitable Foundation
vadītāja Zanda Zilgalve.
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• “Mecenātu projekti” un tās
programma “Nākotne”.

“Laikmetīgā māksla”, “Bērni un
ģimene”, “Izglītība” un “Pilsētvide”.

Pateicoties pieaugošajai ziedotāju
uzticībai un atsaucībai 2016. gada
nogalē uzsākām ziedojumu piesaisti
jaunas jomas “Mecenātu projekti”
programmas “Nākotne” īstenošanai,
gadu noslēdzot ar 5 jomām un 10
ilgtermiņa programmām. Attiecīgi,
fonda līdzdalība pilsoniskās
sabiedrības, kā arī kultūras,
mākslas un izglītības projektos tika
īstenota:

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.
Arī 2016. gads nebija izņēmums —
fonds turpināja savu darbību
koncentrēt 4 darbības jomās:

• “Pilsētvide” un tās programma
“Jaunā Rīga”;

• “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”;

Savukārt, jomas “Laikmetīgā
māksla” un “Izglītība” ietvaros
mākslas profesionāļiem tika dota
iespēja gūt jaunas zināšanas un
iedvesmu fonda rīkotajā simpozijā
“Cross-training: 10 vingrinājumi
ceļā uz muzeju”, kur viesojās un
ar savu pieredzi dalījās pasaulē
atzīti mākslas profesionāļi.
Simpozija mērķis bija kopā ar
esošajiem un potenciālajiem ABLV
Charitable Foundation sadarbības
partneriem runāt par mūsu
atbalsta programmām mākslas un
kultūrizglītības jomās, domājot par
nākotnes lielāko ieceri — Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeju.
ABLV Charitable Foundation
ziedojumus saņem visu gadu, tomēr,
ik gadu mēs rīkojam Ziemassvētku
labdarības akciju, piesaistot
līdzekļus darbības nodrošināšanai
turpmākajos gados. 2016. gada
nogalē ABLV Charitable Foundation
rīkoja vērienīgu tā pastāvēšanas
desmitgadei veltītu labdarības
akciju, kuras laikā no 2016. gada 7.
novembra līdz 31. decembrim fonds
aicināja ABLV grupas darbiniekus,
klientus, sadarbības partnerus un

citus sabiedrības locekļus, kurus
uzrunā programmas mērķis,
ziedot trīs programmām. Šim
aicinājumam akcijas laikā atsaucās
265 ziedotāji, kopā saziedojot
rekordlielu summu 1 046 173
eiro, no kuriem 193 ziedotāji bija
Latvijas rezidenti, saziedojot 516
239 eiro, savukārt pārējie 72 —
nerezidenti, saziedojot 529 934 eiro.
“Palīdzēsim dzirdēt!” vājdzirdīgu
bērnu atbalstam saziedoti 127
116 eiro, un, kā solīts, katram
ziedotajam eiro fonds pievienoja
vēl vienu, tā programmā pieejamos
līdzekļus papildinot kopā par 254
232 eiro. “Palīdzēsim izaugt!”
izglītojošu nometņu organizēšanai
labdarības akcijas laikā saņemti
108 062 eiro, savukārt “Jaunā
Rīga” programmā galvaspilsētas

centra labiekārtošanas un Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeja
izveides atbalstam piesaistīti
810 995 eiro. Tāpat pirmos
ziedojumus 250 000 eiro apmērā
labdarības akcijas laikā saņēmām
jaunajai programmai “Nākotne”,
kuras īstenošana tiks uzsākta 2017.
gadā.
2016. gadā kopā fonds ir saņēmis
4 552 eiro lielu ziedojumu un
dāvinājumu kopsummu vispārējai
fonda darbības nodrošināšanai bez

Ideju apmaiņa projekta “Cross-training: 10 vingrinājumi
ceļā uz muzeju” ietvaros.
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to izlietošanas ierobežojumiem,
kā arī ziedojumus un dāvinājumus
gandrīz 1,6 miljonu eiro apmērā
konkrētu programmu īstenošanai.

“Laikmetīgās māksla” ietvaros tika
atbalstīti 7 organizāciju 9 nozīmīgi
projekti par kopējo summu 112 178
eiro.

Fonda 2016. gada rezultāti

Kā viens no aizvadītā gada
vērienīgākajiem un sabiedrībai
nozīmīgākajiem projektiem jāmin
fonda atbalsts izstādei “Miervaldis
Polis. Ilūzija kā īstenība”, ar kuru
2016. gada pavasarī durvis vēra
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
rekonstruētā ēka.

Nodibinājums ABLV Charitable
Foundation 2016. gadā atbalstīja
sabiedriskā labuma iniciatīvas
vairāk nekā 628 tūkstoši eiro
apmērā, sniedzot atbalstu vairāk
kā 25 organizācijām to sabiedriskā
labuma iniciatīvu īstenošanai.
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī
2016. gadā fonds savas sabiedriskā
labuma aktivitātes īsteno no

Pateicoties 2015. gada nogalē
noslēgtajai vienošanās ar Latvijas
Republikas Kultūras ministriju
par ilgtermiņa atbalstu Venēcijas
mākslas biennāles Latvijas paviljona
ekspozīcijas veidotājiem, 2016.
gadā veikts pirmais ieguldījums
2017. gada Latvijas paviljona
izveidē — atbalstīta mākslinieka
Miķeļa Fišera eksponāta radīšana.
Nodoma protokols par sadarbību
paredz atbalstīt Latvijas pārstāvību
trīs secīgās Venēcijas mākslas
biennālēs līdz 2021. gadam.
Jomas “Laikmetīgā māksla” ietvaros
esam sasnieguši vismaz 185
tūkstošu cilvēku tiešo un gandrīz
miljonu cilvēku plašu netiešo
auditoriju.

ziedojumos un dāvinājumos
saņemtajiem līdzekļiem, savukārt
administratīvos izdevumus segšanu
pilnībā nodrošina no cita veida
ieņēmumiem. Detalizētas fonda
atskaites par piesaistītajiem
līdzekļiem, kā arī to izlietojumu
pieejamas mājas lapā www.ablv.org.
2016. gadā fonda īstenotās
sabiedriskā labuma aktivitātes
Laikmetīgā māksla

7 gadus vecais Adrians ir viens no 97 bērniem, kas 2016.
gadā tika pie jauna dzirdes aparāta.
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2016. gada laikā ar ABLV Charitable
Foundation atbalstu jomas

Bērni un ģimene
2016. gada laikā būtiski pieaugusi
fonda aptvertā tiešā un netiešā
auditorija jomas “Bērni un ģimene”
ietvaros — sasniegta 5 117 cilvēku
tiešā un 17 366 cilvēku plaša netiešā
auditorija. Pavisam 2016. gada
laikā jomā “Bērni un ģimene” esam
ieguldījuši 341 853 eiro.
2016. gada laikā programmas
“Palīdzēsim dzirdēt!” ietvaros esam
nodrošinājuši dzirdes aparātus
97 Latvijas bērniem par kopējo
summu 184 581 eiro, kā arī,

programmas “Palīdzēsim izaugt!”
ietvaros, atbalstījuši 14 nometņu
organizāciju rīkotās 33 nometnes
par kopējo summu 110 519 eiro.
Ar fonda līdzfinansējumu 1159
mērķa grupas dalībniekiem no visas
Latvijas kopā ar citiem bērniem bija
iespēja piedalīties izglītojošās vai
rehabilitējošās nometnēs.
Tāpat, turpinājām sniegt palīdzību
Zolitūdes traģēdijā cietušajiem,
programmas “Palīdzēsim 21.11”
ietvaros, kā arī turpinājām
programmu “Palīdzēsim Sergeja
ģimenei”.
Izglītība
Jomu “Izglītība” veido divas
programmas: “Kultūras satura
izglītības projekti” un “Kultūras
žurnālistika”, kurās 2016. gadā kopā
ir ieguldīti 88 768 eiro.
Programmā “Kultūras žurnālistika”,
sadarbībā ar nodibinājumu “Dienas
Nākotnes fonds” un ar to saistību
pārņēmēju nodibinājumu “Nākotnes
attīstības fonds“, 2016. gadā
turpinājām iknedēļas rakstu sēriju
“Domājot Latvijas Laikmetīgās
mākslas muzeju kopā ar ABLV
Charitable Foundation”. Projekta
mērķis ir veicināt kultūras satura
projektu attīstību Latvijā kura
ietvaros aizvadītajā gadā iznāca
52 KDi numuri ar mūsu atbalstīto
rakstu sēriju.
Pie lielākajiem “Kultūras satura
izglītības projektiem” jāpieskaita
atbalstītā izglītības programma
izstādei “Miervaldis Polis. Ilūzija kā
īstenība”, kā arī simpozijs “Salabot
to, kas nav salauzts. Kā rekonstruēt
laikmetīgo mākslu”.
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
vairāk nekā 110 tūkstoši cilvēku un
vēl netiešā veidā ieguvēji ir vairāk
nekā 550 tūkstoši cilvēku.
Pilsētvide
Kā iepriekš izklāstīju, 2016. gadā
ABLV Charitable Foundation savas
darbības desmitgadi atzīmēja
atbalstot interaktīvās strūklakas
MOSES izveidi Rīgā pie Kongresu
nama. Ņemot vērā labo pieredzi,
pagājušajā gadā programmas
“Jaunā Rīga” ietvaros tika izsludināts
atklāts konkurss projektiem, kas
uzlabos Rīgas pilsētas vidi. Šādu
konkursu turpmāk paredzēts
izsludināt katru gadu.

Pateicība
Nodibinājuma ABLV Charitable
Foundation valdes vārdā izsaku
vissirsnīgāko pateicību mecenātiem
Oļegam Fiļam un Ernestam
Bernim, kā arī ziedotājiem par
uzticību, savukārt darbiniekiem
un sadarbības partneriem par
pašaizliedzīgo darbu un aizrautību
palīdzot līdzcilvēkiem, kā arī par
līdzdalību mūsu apkārtējās vides
uzlabošanai, jo īpaši kopā strādājot
pie Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzeja izveides.

Jomas “Pilsētvide” ietvaros esam
sasnieguši 47 tūkstoši cilvēku tiešo
un 225 tūkstoši cilvēku netiešo
auditoriju, kopumā 2016. gada laikā
ieguldot tajā 85 598 eiro.
Nākotnes ieceres
2017. gadā fonds turpinās iesāktās
ilgtermiņa programmas
4 virzienos — “Laikmetīgā māksla”,
“Bērni un ģimene”, “Izglītība” un
“Pilsētvide”, kā arī uzsāks pirmos
projektus jomas “Mecenātu
projekti” ietvaros, tādējādi attīstot
jau 10 ilgtermiņa programmas.
Ar ziedotāju atbalstu, mums ir
iespēja uzlabot Latvijas iedzīvotāju
dzīves kvalitāti, sniedzot būtisku
ieguldījumu gan sabiedrības
integrācijā, izglītībā, kā arī
laikmetīgajā mākslā un sakārtotas,
drošas un estētiskas pilsētvides
veidošanā.
Ar fonda jaunumiem var iepazīties
mājas lapā www.ablv.org.
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BILANCE

EUR
AKTĪVI

31.12.2016.

31.12.2015.

IEŅĒMUMU UN
IZDEVUMU PĀRSKATS

EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences
Nemateriālie ieguldījumi kopā

-

4 386

-

4 386

Pamatlīdzekļi
Nekustamais īpašums

304 762

323 516

16 409

13 253

321 171

336 769

525 000

525 000

Finanšu ieguldījumi kopā

525 000

525 000

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

846 171

866 155

Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi kopā
Finanšu ieguldījumi
Akcijas un daļas

Apgrozāmie līdzekļi

2016

2015

Ieņēmumi
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, t. sk.

1 603 402

2 839 358

Ziedojumi

950 378

1 200 149

Dāvinājumi

653 024

1 639 209

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

21 750

-

180 376

125 216

1 805 528

2 964 574

730 886

528 276

Palīdzēsim dzirdēt!

184 581

157 213

Palīdzēsim izaugt!

131 893

81 314

Palīdzēsim 21.11

16 379

4 960

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

Krājumi
Preces
Krājumi kopā
Debitori

775

1 068

775

1 068

378 041

19 302

Vērtspapīri

4 959 833

4 761 351

Nauda

1 048 504

677 666

6 387 153

5 459 387

Apgrozāmie līdzekļi kopā
Kopā aktīvi

7 233 324

6 325 542

31.12.2016.

31.12.2015.

Palīdzēsim Sergeja ģimenei

9 000

1 500

112 178

120 632

Izglītība

88 768

81 390

Pilsētvide

85 598

57 595

102 489

23 672

183 298

156 005

914 184

684 281

891 344

2 280 293

Laikmetīgā māksla

Citas izmaksas sabiedriskā labuma darbībai
un fonda mērķu īstenošanai
Citas izmaksas fonda darbībai un programmu īstenošanai
Izdevumi kopā
Ieņēmumu un izdevumu starpība

PASĪVI
Fondi

Fonda vārdā finanšu pārskatu apstiprināja:

Rezerves fonds
Iepriekšējo gadu rezerves fonds

6 317 959

4 037 666

891 344

2 280 293

Rezerves fonds kopā

7 209 303

6 317 959

Fondi kopā

7 209 303

6 317 959

24 021

7 583

Īstermiņa kreditori kopā

24 021

7 583

Kreditori kopā

24 021

7 583

7 233 324

6 325 542

Pārskata gada rezerves fonds

Zanda Zilgalve
Valdes priekšsēdētāja
Rīgā, 2017. gada 28. februārī

Kreditori
Īstermiņa kreditori
Pārējie kreditori

Kopā pasīvi
Fonda vārdā finanšu pārskatu apstiprināja:

Zanda Zilgalve
Valdes priekšsēdētāja
Rīgā, 2017. gada 28. februārī
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ABLV CHARITABLE FOUNDATION
IZSAKA PATEICĪBU VISIEM
ZIEDOTĀJIEM 2016. GADĀ!
Ziedotāji, kuri ziedojuši, sākot no 10 000 eiro:

Aleksandrs Pāže

ABLV CAPITAL MARKETS, IBAS

PEM, SIA

Ernests Bernis

ABLV CONSULTING SERVICES, AS

Anonīmi ziedotāji (28)

Oļegs Fiļs

ABLV CORPORATE SERVICES, SIA

ABLV Bank, AS

GREEN TRACE, SIA

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

Aliaksandr Tarasenka

CIAMBELLA, SIA

Edgars Pavlovičs

GREENPARK TRADING COMPANY, SIA

Romans Surnačovs

PRINTFINDER, SIA

Vladislavs Serdjuks

Anonīmi ziedotāji (22)

ABLV ASSET MANAGEMENT, IPAS

Ziedotāji, kuri ziedojuši līdz 1000 eiro:

Agija Vēvere

Arvis Šteinbergs

Ina Pelse

Aigars Lācis

Dace Lubāniša

Inese Rītele

Aigars Rečs

Dana Stūre

Inese Zandava

Aija Šļaukstiņa

Darja Sauka

Inga Rence

Aira Magone

Deniss Čmihovs

Inga Svalbe

Aivars Rauska

Diāna Kotova

Inna Botmane

Aleksejs Savko

Dmitrijs Nikonovs

Irina Cvetkova

Alise Para

Edīte Beliha

Ivars Brics

Ance Āboliņa-Auzuleja

Edvīns Ivanovskis

Ivars Stankevičs

Andrejs Jakovļevs

Elīna Kozlova

Ivars Zaicevs

Andrejs Jermoņins

Elīna Salava

Iveta Savicka

Andrejs Kazackovs

Evija Ozola

Jana Borščevska

Andrejs Percovs

Evija Treija

Jānis Āboliņš-Auzuleja

Andris Mockus

Gajane Paplavska

Jānis Bunte

Andris Zakis

Garijs Piseckis

Jānis Lāčaunieks

Anete Šalma

Gints Inķens

Jekaterīna Kaļiņina-Drozdova

Anna Celma

Ieva Koļeda

Jeļena Čumačenko

Anna Libarte

Ieva Valtere

Jeļena Golubkova

Anna Semeņako

Ilga Štagere

Jeļena Kasatkina

Āris Vuškāns

Ilona Kapica

Jeļena Livča

Arnis Artemovičs

Ilva Sāre

Jeļena Ostrovska

Artis Starpiņš

Ilze Gabrusenoka

Jeļena Petrova

Arturs Jadlausks

Ilze Vīgante

Jeļena Šudrova
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Jevgeņija Štremplera

Sandra Majore

Jevgēnijs Kārkliņš

Sandra Zariņa

Jūlija Surikova

Sandris Vidžups

Karina Kragele

Sanita Indriksone

Kaspars Bajārs

Santa Aukšmuksta

Kintija Ziediņa

Santa Bernāne

Kristaps Lunts

Santa Ezerniece

Kristīna Fedorenkova

Santa Feodorova

Kristīne Ļaksa

Solveiga Babre

Ksenija Pegaševa

Tatjana Barnjaka

Laila Zemīte

Tatjana Ratņikova

Larisa Mihelsone

Vasilijs Kravcevs

Laura Ērkšķe

Viktorija Kravčenko

Lauris Bērziņš

Vineta Jurāne

Leonīds Aļšanskis

Vitālijs Truškins

Līga Paura

Vladimirs Gorelovs

Līga Stepena

Vladimirs Maļkovs

Linda Janova

Vladislavs Boborikins

Ļubova Streļuhina

Vladislavs Boikovs

Ludmila Čurajeva

Zana Vorobjova

Madara Bērziņa

Zane Banga

Magdalēna Žigaļova

Žanna Jakovicka

Marija Hiļko

Žanna Strojeva

Māris Paeglītis

BELVION GROUP LTD

Marks Mustafins

BONLMEX L.P.

Mārtiņš Vestfāls

DELACAM INDUSTRIES LLP

Maruta Āboliņa

FAMA TRADING INC.

Mihails Krivuņecs

NEPTUNE MARINE SERVICES LTD

Mikus Petersons

ORGRAL TECHNOLOGIES CORPORATION

Nadežda Suhačova

OZONE ELECTRONICS LTD

Nansija Čaure

WALKJET EXPERTS INC.

Nataļja Toršina

Anonīmi ziedotāji (118)

Nauris Pļaviņš
Oksana Belinceva
Oksana Gizatullina
Oļegs Jeskovs
Oļegs Morozs
Oļegs Rusnaks
Oļegs Šumilo
Olga Ponomarenko
Pēteris Zaharevskis
Raits Kite
Roberts Meiers
Roksana Belaja
Rolands Citajevs
Rolands Serģis
Rūdolfs Legzdiņš
Ruta Skrastiņa
Samanta Borisova
Sandra Kļaviņa
Sandra Korna
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www.ablv.org

