
 

 

FONDA 2016.GADA REZULTĀTI 

 

 

 

 

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 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: “Laikmetīgā māksla”, “Bērni un ģimene”, “Izglītība” un 

“Pilsētvide”.  

 

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. 

 

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: 

 „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”; 

 “Mecenātu projekti” un tās programma “Nākotne”. 

 

Fonda desmitgadei veltītās aktivitātes  

 

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.   



 

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 

EUR 1 046 173, no kuriem 193 ziedotāji bija Latvijas rezidenti, saziedojot EUR 516 239, savukārt pārējie 

72 – nerezidenti, saziedojot EUR 529 934. “Palīdzēsim dzirdēt!” vājdzirdīgu bērnu atbalstam saziedoti 

EUR 127 116, un, kā solīts, katram ziedotajam eiro Fonds pievienoja vēl vienu, tā programmā pieejamos 

līdzekļus papildinot kopā par EUR 254 232. “Palīdzēsim izaugt!” izglītojošu nometņu organizēšanai 

labdarības akcijas laikā saņemti EUR 108 062, savukārt “Jaunā Rīga” programmā galvaspilsētas centra 

labiekārtošanas un Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja izveides atbalstam piesaistīti EUR 810 995. 

Tāpat pirmos ziedojumus EUR 250 000 apmērā labdarības akcijas laikā saņēmām jaunajai programmai 

“Nākotne”, kuras īstenošana tiks uzsākta 2017.gadā.  

 

2016. gadā kopā Fonds ir saņēmis EUR 4 552 lielu ziedojumu un dāvinājumu kopsummu vispārējai fonda 

darbības nodrošināšanai bez to izlietošanas ierobežojumiem, kā arī ziedojumus un dāvinājumus gandrīz 

1,6 miljonu eiro apmērā konkrētu programmu īstenošanai. 

 

Fonda 2016. gada rezultāti 

 

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 

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. 

 

 

http://www.ablv.org/


 

2016. gadā fonda īstenotās sabiedriskā labuma aktivitātes 

 

Laikmetīgā māksla:  

 

2016. gada laikā ar ABLV Charitable Foundation atbalstu jomas „Laikmetīgās māksla” ietvaros tika 

atbalstīti 7 organizāciju 9 nozīmīgi projekti par kopējo summu EUR 112 178. 

 

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 muzeja rekonstruētā ēka. 

 

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. Vairāk par šo jomu lasiet šeit. 

 

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 EUR 341 853. 

 

2016. gada laikā programmas „Palīdzēsim dzirdēt!” ietvaros esam nodrošinājuši dzirdes aparātus 97 

Latvijas bērniem par kopējo summu EUR 184 581, kā arī, programmas „Palīdzēsim izaugt!” ietvaros, 

atbalstījuši 14 nometņu organizāciju rīkotās 33 nometnes par kopējo summu EUR 110 519. Ar Fonda 

līdzfinansējumu 1159 mērķgrupas 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”. Vairāk par šo jomu lasiet šeit. 

 

 

 

 

http://www.ablv.org/lv/joma/2
http://www.ablv.org/lv/joma/1


 

Izglītība 

 

Jomu „Izglītība” veido divas programmas: „Kultūras satura izglītības projekti” un „Kultūras žurnālistika”, 

kurās 2016.gadā kopā ir ieguldīti EUR 88 768. 

Programmā “Kultūras žurnālistika”, sadarbībā ar nodibinājumu "Dienas Nākotnes 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 un aizvadītajā 

gadā iznācis 52 KDi numurs ar mūsu atbalstīto raksta 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. Vairāk par šo jomu lasiet šeit. 

 

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.  

 

Jomas “Pilsētvide” ietvaros esam sasnieguši 47 tūkstoši cilvēku tiešo un 225 tūkstoši cilvēku netiešo 

auditoriju, kopumā 2016. gada laikā ieguldot tajā EUR 85 598. Vairāk par šo jomu lasiet šeit. 

 

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 tā 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 fonda mājas lapā www.ablv.org. 

 

http://www.ablv.org/lv/joma/3
http://www.ablv.org/lv/joma/5
http://www.ablv.org/


 

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.  

 

 

Zanda Zilgalve 

Valdes priekšsēdētāja 

 

 

2017. gada 22. februārī 


