FONDA 2014.GADA REZULTĀTI
Nodibinājums “ABLV Charitable Foundation” 2014.gadā atbalstīja sabiedriskā labuma iniciatīvas vairāk
nekā 692 133 EUR apmērā.

Fonda "ABLV Charitable Foundation” darbības kopsavilkums 2014.gadā
Nodibinājums ABLV Charitable Foundation (Fonds) 2014.gadā veicināja labdarības attīstību un sniedza
atbalstu sabiedriskā labuma iniciatīvām, īpaši pievēršoties sabiedrības sociālajai un etniskajai integrācijai,
bērniem un jauniešiem, kultūras un mākslas veicināšanai, izglītības attīstībai, pilsoniskās sabiedrības
attīstībai.
Fonds pagājušā gada nogalē atzīmēja savu astoto veiksmīgo darbības gadu. Pagājuša gada laikā esam
gan saņēmuši lielu ziedotāju uzticību un atsaucību, gan būtiski palielinājuši atbalstu sabiedriskā labuma
iniciatīvām, gan saņēmuši pateicību no LR Kultūras ministres Daces Melbārdes un Rīgas domes
priekšsēdētāja NilaUšakova par sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu atbalstu un īstenošanu.
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī 2014.gadā Fonds savas sabiedriskā labuma aktivitātes īsteno no
ziedojumos un dāvinājumos saņemtajiem līdzekļiem, savukārt administratīvos izdevumus segšanu pilnībā
nodrošina no cita veida ieņēmumiem.
2014.gada 21.oktobrī ABLV Charitable Foundation kļuva par vienu no Latvijas laikmetīgās mākslas
muzeja fonda dibinātājiem.
Pagājušajā gadā ABLV Charitable Foundation ir paplašinājis savu darbību ne tikai palielinot labdarībā
ieguldīto līdzekļu apjomu, bet arī uzsākot darbību jaunā jomā - „Pilsētvide”. Iepriekšējā gada laikā Fonda
līdzdalība pilsoniskās sabiedrības, kā arī kultūras, mākslas un izglītības projektos tika īstenota jau 4 jomās
un 8 programmās:
•

„Laikmetīgā māksla” un tās programmas „Atbalsts laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas tapšanai" un

„Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm”;
•

„Bērni un ģimenes” un tās programmas „Palīdzēsim dzirdēt!”, „Palīdzēsim izaugt!” un „Palīdzēsim

21.11”;
•

„Izglītība” un tās grantu programma, kas turpmāk tiks izdalīta programmās „Kultūras žurnālistika” un

„Kultūras satura izglītības projekti”;
•

„Pilsētvide” un tās programma „Jaunā Rīga”.

2014.gadu uzsākām, apkopojot 2013./2014.gada Ziemassvētku labdarības akcijas rezultātus, jomas „Bērni
un ģimenes” 3 programmām, kuri bija labākie visā fonda darbības laikā, un ļāva sniegt arvien lielāku
atbalstu tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Savukārt, jau 2014.gada nogalē, apkopojot nākamās
labdarības akcijas rezultātus, ar pateicību secinām, ka arī 2015. gadā mūsu atbalsts jomā „Bērni un
ģimenes” pieaugs, turklāt varēsim turpināt mūsu jaunuzsākto pilsoniskās sabiedrības labdarības
programmu ,Jaunā Rīga” jomas „Pilsētvide” ietvaros.
Kopā 2014.gada laikā ABLV Chariable Foundation sniedza atbalstu 26 organizācijām to sabiedriskā
labuma iniciatīvu īstenošanai, kā arī programmas „Palīdzēsim dzirdēt!” ietvaros 86 bērniem piešķīra
digitālos dzirdes aparātus.
Pēc Fonda aplēsēm, nodibinājuma aktivitātēs tieši tika iesaistīti gandrīz 300 tūkstoši, bet netieši - gandrīz
750 tūkstošiem iedzīvotāju no visas Latvijas. 2014.gadā Fonds ir saņēmis 198 tūkstošus EUR lielu
ziedojumu un dāvinājumu kopsummu vispārējai Fonda darbības nodrošināšanai bez to izlietošanas
ierobežojumiem, kā arī ziedojumus un dāvinājumus 1,47 miljonus EUR apmērā konkrētu programmu
īstenošanai.
No 2014.gada esam uzsākuši publicēt atskaites par piesaistītajiem līdzekļiem, kā arī to izlietojumu.
Detalizēti ar šo informāciju aicinu Jūs iepazīties Fonda mājas lapā www.ablv.org.
2015.gadā plānojam attīstīt savu darbību visās 4 jomās, lai atbalstītu gan uzsāktos projektus, gan jaunās
ieceres Latvijas sabiedrības integrācijai, kultūras, laikmetīgās mākslas un izglītības attīstībai, kā arī
sakārtotas, drošas un estētiskas pilsētvides veidošanai.
2014.gadā Fonda īstenotās sabiedriskā labuma aktivitātes:
Laikmetīgā māksla
2014.gadā Rīga bija Eiropas Kultūras galvaspilsēta. Ar ABLV Charitable Foundation atbalstu jomas
„Laikmetīgās māksla” ietvaros tika atbalstīti 11 nozīmīgi projekti gan Rīgā, gan ārpus tās par kopējo
summu 59 012 EUR, attiecīgi, programmā „Atbalsts Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas tapšanai” – 3
projekti par kopējo summu 6 755 EUR, un programmā „Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm” – 8 projekti
par kopējo summu 52 257 EUR.
Šīs jomas ietvaros esam sasnieguši 77 611 cilvēku tiešo un 522 010 cilvēku plašu netiešo auditoriju.
Vairāk par šo jomu lasiet šeit.

Bērni un ģimene
Kopā ar partneriem 2014.gada decembrī tika īstenota Ziemassvētku labdarības akcija, piesaistot līdzekļus
dzirdes aparātu iegādei (programma „Palīdzēsim dzirdēt!”) un bērnu vasaras nometņu organizēšanai
(programma „Palīdzēsim izaugt!”). Kā katru gadu, fonds no savām rezervēm dubultoja abās šajās
programmās saziedotās kopsummas.
Savukārt, par 2013./2014.gada akcijā saziedotajiem līdzekļiem, kuru kopsummu Fonds dubultoja,
2014.gada laikā programmas „Palīdzēsim dzirdēt!” ietvaros esam nodrošinājuši dzirdes aparātus 86
Latvijas bērniem par kopējo summu 173 194 EUR, kā arī, programmas „Palīdzēsim izaugt!” ietvaros,
atbalstot 9 nometņu rīkotāju organizācijas, esam atbalstījuši 30 nometnes par kopējo summu 98 368 EUR.
Ar Fonda līdzfinansējumu 1 036 dalībniekiem no visas Latvijas bija iespēja piedalīties izglītojošās vai
rehabilitējošās nometnēs. Tāpat, šogad pirmo reizi esam snieguši palīdzību 2 Zolitūdes traģēdijā
cietušajiem, no programmas „Palīdzēsim 21.11” sedzot studiju izmaksas augstskolā, kopā ieguldot 4 360
EUR.
Pavisam 2014.gada laikā jomā Bērni un ģimenes esam ieguldījuši 275 922 EUR.
Šīs jomas ietvaros esam sasnieguši 5 620 cilvēku tiešo un 11 240 cilvēku plašu netiešo auditoriju.
Vairāk par šo jomu lasiet šeit.
Izglītība
Izglītības virziena ietvaros 2014.gadā tika īstenoti vairāki nozīmīgi projekti, daļa no kuriem veiksmīgi
turpināsies 2015.gadā un pat 2016.gadā.
Kopā 2014.gada laikā, piešķirot 6 grantus 107 200 EUR apmērā, esam veicinājuši gan kultūras satura
projektu attīstību Latvijā, gan atbalstījuši kultūras žurnālistikas projektus, lai padarītu tos pieejamākus pēc
iespējas plašākai auditorijai.
Ņemot vērā, cik liela auditorijai šobrīd saņem iespēju iepazīties ar kultūras satura projektiem, esam
aprēķinājuši, ka šajā jomā kopējā tiešā auditorija, kas iegūst no šāda veida sabiedriskā labuma darbības ir
vairāk nekā 211 tūkstoši cilvēku un vēl netiešā veidā ieguvēji ir vairāk nekā 215 tūkstoši cilvēku.
Vairāk par šo jomu lasiet šeit.
Pilsētvide
2014.gadā ABLV Charitable Foundation uzsāka darbu jaunā virzienā - Pilsētvide, izveidojot programmu
„Jaunā Rīga”, kuras mērķis ir sekmēt Rīgas pilsētas labiekārtošanu, jaunu, sabiedrībai nozīmīgu
būvprojektu attīstību un ap to pieguļošo teritoriju ierīkošanu, dodot sabiedrībai iespēju dzīvot drošā un

sakārtotā vidē. Šīs programmas ietvaros, sekojot Rīgas domes izstrādātajām prioritātēm un attīstības
stratēģijai, Rīgas centrs kļūs par skaistu, ģimenēm draudzīgu un ar kultūru bagātu vidi.
Vairāk par šo jomu lasiet šeit.
Nākotnes ieceres
2015.gadā Fonds turpinās iesāktās ilgtermiņa programmas 4 virzienos – „Laikmetīgā māksla”, „Bērni un
ģimenes”, „Izglītība” un „Pilsētvide”, plānojot pasākumus atbilstoši šī brīža aktualitātēm. Ar Fonda
jaunumiem var iepazīties Fonda mājas lapā www.ablv.org.
ABLV Charitable Foundation 2006.gadā dibināja ABLV Bank akcionāri Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, lai
īstenotu dzīvē savas pamatvērtības un sekmētu uzņēmēju atbildību par sabiedrību un vidi. Fonds darbojas
kā galvenais ABLV Bank partneris labdarības jomā, atbalstot radošus cilvēkus un izcilas organizācijas, kas
iegulda pūliņus un zināšanas, lai sasniegtu visiem svarīgus mērķus – veidotu saliedētu, pārtikušu un drošu
sabiedrību. Fonda uzmanības lokā ir laikmetīgā māksla, bērni un jaunieši, izglītības, pilsētvides un
pilsoniskās sabiedrības attīstība. Aizvadītajos gados fonds ir atbalstījis vairāk nekā 270 projektus, piešķirot
tiem finansējumu vairāk nekā 2 000 000 EUR apmērā.
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