
353  projekti
realizēti ar fonda atbalstu

411bērni
saņēmuši dzirdes aparātus

5 667 dalībnieki
piedalījušies izglītojošās nometnēs

ABLV CHARITABLE FOUNDATION 

PALDIES!

4 870 291 eiro
piešķirts projektu realizēšanai



11 LABDARĪBAS GADI

Citi projekti – 613 051 eiro

Bērni un ģimene

149 projekti

1 426 539 eiro
projektu izmaksas

6 097 dalībnieki

Laikmetīgā māksla

106 projekti

852 741 eiro
projektu izmaksas

4 870 291 eiro
kopējās projektu izmaksas

Bērni un ģimene – 1 426 539 eiro

Laikmetīgā māksla – 852 741 eiro

Izglītība – 422 642 eiro

Mecenātu projekti – 134 984 eiro

Pilsētvide – 1 420 334 eiro



Pilsētvide

7 projekti

1 420 334 eiro
projektu izmaksas

Izglītība

33 projekti

422 642 eiro
projektu izmaksas

Izglītība – 422 642 eiro

Mecenātu projekti

6 projekti

134 984 eiro
projektu izmaksas

Citi projekti

52 projekti

613 051 eiro
projektu izmaksas



...mākslā
• Ilgtermiņā atbalstījām Venēcijas mākslas biennāles Latvijas paviljonu
• Piedalījāmies laikmetīgās mākslas kolekcijas veidošanā topošajam 
   Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejam
• Vairākus gadus pēc kārtas saņēmām Kultūras ministrijas un avīzes “Diena” atzinības par būtisku   
   ieguldījumu, veicinot sabiedrībā interesi par laikmetīgo mākslu un kultūras vērtībām
• Mūsu līdzveidotā izstāde “Tev ir pienākušas 1243 ziņas. Dzīve pirms interneta. Pēdējā paaudze” 
   ieguva gada balvu “Kilograms kultūras 2017” kategorijā “Gada notikums 2017”

Spilgtākie ABLV Charitable Foundation notikumi

...pilsētvidē
• Plānojām par privātiem līdzekļiem uzbūvēt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju
• Kopā ar 100 bērniem Rīgā atklājām ar mūsu atbalstu tapušo interaktīvo strūklaku Kronvalda parkā
• Restaurējām vēsturisko vides objektu “Globuss” Jūrmalā
• Doma laukumā izveidojām bērnu rotaļu laukumu “Labirints”

...sociālajā vidē
• Īstenojot mūsu ilglaicīgāko programmu, palīdzējām 411 bērniem ar dzirdes traucējumiem, dāvājot 
   viņiem augstas kvalitātes daudzkanālu digitālos dzirdes aparātus un palīgiekārtas 
• Atbalstījām maznodrošinātās un sociālā riska ģimenes, sniedzot iespēju apmeklēt izglītojošas 
   un radošas nometnes
• Saņēmām Rīgas domes pateicību par sniegto palīdzību Zolitūdes traģēdijā cietušajiem bērniem

...mūsu sirdīs
• Ieguvām starptautisko balvu Corporate Art Awards 2017 kategorijā 
   "XXI gadsimta mākslas patrons"
• Saņēmām pateicības rakstu no Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas par ieguldījumu izglītotas 
   sabiedrības, zinātnes un valsts nākotnes labā 
• Mūsu darbība tieši skārusi gandrīz ikvienu Latvijas iedzīvotāju — mūsu sabiedriskā labuma guvēji 
   ir gandrīz 1,5 miljoni cilvēku 

2018

...nākotnē
• Notikumi ap ABLV Bank, diemžēl, ir apturējuši gandrīz visas fonda iesāktās labdarības aktivitātes,  
   taču tās nav beigas. Lai arī fonds vairs nekad nebūs tāds, kādu to bija iecerējuši mecenāti, bankas
   pašlikvidācija ir ne tikai vecā beigas, bet arī kā jauna sākums... 
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