Pateicības
vēstule
Sirsnīgi pateicamies Jums par līdzdalību
labdarības fonda Novum Riga Charitable
Foundation darbībā un mūsu iniciatīvu
atbalstīšanu!
Ar labiem darbiem esam aizvadījuši 2019. gadu, kurā strādājām pie 16 sabiedriskā labuma
projektiem, kopumā piešķirot to īstenošanai 655 512 eiro. Lai arī fondam joprojām nav iespējas
pilnvērtīgi darboties, pateicoties Jūsu atbalstam pērn mēs turpinājām īstenot iniciatīvas sociālajā,
kultūras un izglītības jomā.
Šajā vēstulē vēlamies dalīties svarīgākajos notikumos un mūsu kopīgajos sasniegumos atbalsta
jomās “Bērni un ģimene”, “Izglītība”, “Pilsētvide” un “Mecenātu projekti”.

Joma
“Bērni un ģimene”
Šīs jomas projekti ir visemocionālākie, tajos
mēs ikdienā sastopamies ar dažādiem
ģimeņu stāstiem, kuri neatstāj vienaldzīgus
arī Jūs. Vislielākā aktivitāte mums tradicionāli
bija programmā “Palīdzēsim dzirdēt!”,
kura jau paspējusi sevi pieteikt kā mūsu
valsts lielāko privāto palīdzības platformu
vājdzirdīgiem bērniem. Pagājušajā gadā,
pateicoties ziedojumiem, 36 bērni vecumā no
2 līdz 18 gadiem saņēma augstas kvalitātes
digitālos dzirdes aparātus. Salīdzinot ar 2018.
gadu, pērn mūsu atbalstīto bērnu skaits teju
dubultojies.
Pirmo reizi pēc ilga laika mēs mainījām savas
tradīcijas - Ziemassvētku labdarības akcijas
vietā mēs, sadarbībā ar mūsu ilggadējo partneri
Latvijas Bērnu dzirdes centru, organizējām
pirmskolas labdarības akciju “Palīdzēsim
dzirdēt!”. Akcijai bija liela atsaucība un visiem
kopā mums izdevās palīdzēt skolas vecuma
vājdzirdīgiem bērniem ne tikai pilnvērtīgi sākt
mācību gadu, bet arī iegūt lielākās iespējas un
ticību saviem spēkiem arī ārpus skolas.

Mēs nemainīgi turpinām atbalstīt dalībniekus
no programmas “Palīdzēsim 21.11”, kuras
ietvaros sniedzam iespēju bērniem no
Zolitūdes traģēdijā cietušajām ģimenēm iegūt
izglītību vai papildu iemaņas, kuras noderēs
nākotnē. Mūsu atbalstītajās ģimenēs ir arī
studenti: 2019. gadā trīs jaunieši veiksmīgi
turpināja studijas izvēlētajās augstākās
izglītības programmās ekonomikas, finanšu
un medicīnas jomās.
Pērn iesaistījāmies arī vairākās individuālās
iniciatīvās, kuras bija vērstas atbalsta
sniegšanai konkrētām ģimenēm — palīdzējām
cīņā ar smagu slimību, kurai nepieciešama
specifiska ārstniecība, kā arī finansiāli
atbalstījām ģimeni, kura zaudēja tās vienīgo
apgādnieku.

Pateicoties jaunajiem dzirdes aparātiem
Elisai ir iespēja mācīties vispārizglītojošajā
skolā un brīvo laiku veltīt radošām
aktivitātēm

Edvards ir viens no mūsu pirmsskolas
labdarības akcijas “Palīdzēsim dzirdēt!”
dalībniekiem

Žanete mērķtiecīgi seko savam sapnim kļūt
par zobārstu

Joma
“Izglītība”
Pagājušajā gadā mēs turpinājām aktivitātes
programmā “Kultūras žurnālistika”, kas
vērstas uz kvalitatīva kultūras satura
publicistisku materiālu par laikmetīgo mākslu
— interviju, rakstu krājumu, publikāciju un
sējumu — izdošanu. Jau ilgu laiku sniedzam
atbalstu vienam no Latvijas lielākajiem
iknedēļas drukātājiem un digitālajiem
izdevumiem “Kultūras Diena un izklaide”.
2019. gadā tika sagatavots 51 laikraksta
numurs, bet virtuālajā vidē ievietotas 513 autora
sagatavotās publikācijas, kas bez maksas
pieejamas visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Izdevums ir nodibinājis atsevišķu rubriku
“Domājot par laikmetīgo kopā ar Novum Riga
Charitable Foundation”, kurā īpašu uzmanību
pievērš laikmetīgās mākslas aktuālajiem
notikumiem un spilgtām personībām.
Lai sekotu izmaiņām kultūras ziņu veidošanas
specifikā, pagājušajā gadā mēs kārtējo reizi
apmeklējām “Kultūras Diena un izklaide”
redakciju un atkal izgājām numura veidošanas
ceļu, sākot ar materiālu plānošanu un beidzot
ar drukāšanu tipogrāfijā.

Daļa no “Kultūras Diena uz izklaide” radošā
kolektīva ikdienas darbos

Tikko nodrukātais “Kultūras Diena un
izklaide” numurs

Joma
“Pilsētvide”
2019. gads bija nozīmīgu sasniegumu
bagāts arī programmā “Jaunā Rīga”. Mēs
fokusējamies uz atbalstu Latvijas Laikmetīgās
mākslas
muzeja
tehniskā
projekta
pabeigšanai. Rezultātā tika veiksmīgi pabeigta
projektēšana, veikta izstrādāto daļu ekspertīze,
noslēgti darbi pie neekspertējamo projekta
sadaļu izstrādes un iegūti nepieciešamie
saskaņojumi, tā muzeja projektu sagatavojot
būvniecības fāzei. Neskatoties uz zināmām
grūtībām, mēs turpinām atbalstīt Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeja fondu, lai kādu

dienu britu arhitektu biroja Adjaye Associates
un tā Latvijas partnera AB3D projektētais
muzejs uz visiem laikiem mainītu Latvijas
kultūras un Rīgas pilsētas ainavu.
Jomas ietvaros mēs turpinājām rūpēties
arī par vienu no Latvijas vecākajiem vides
objektiem — skulptūru “Globuss”, kura
ir kļuvusi par Jūrmalas simbolu. Vismaz
reizi gadā mēs veicam konstrukcijas pilnu
apkalpošanu un sekojam līdzi “Globuss”
vizuālajai un tehniskajai kārtībai.

Skulptūras “Globuss” sagatavošana jaunajai sezonai

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja makets

Joma
“Mecenātu projekti”
Pērn šīs jomas ietvaros mecenāta Ernesta
Berņa personīgajā programmā “Nākotne”
sniedzām atbalstu divām izglītības iestādēm.
Rīgas 21. vidusskolā tika pabeigti vērienīgi
remontdarbi, kuri sākās vēl 2017. gadā.
Plānveida darbi vairāku gadu garumā iekļāva
sevī centrālo kāpņu, koridoru, sanitāro mezglu
un garderobes atjaunošanu. Projektam
noslēdzoties, 2019. gada 1. septembrī
skolēniem un pedagogiem bija iespēja sākt
jauno mācību gadu mūsdienīgā un ērtā vidē,
kura vēl vairāk noskaņo mācību procesam.

Veicinot izglītību, esam palīdzējuši Bolderājas
Mūzikas un mākslas skolai iegādāties bungu
komplektu, lai audzēkņi pilnvērtīgi apgūtu
sitamo instrumentu specialitāti.
Papildu mecenāts sniedza individuālu atbalstu
smagi slimam bērnam, kurš zaudēja redzi.

Fonda līdzdibinātājs Ernests Bernis apmeklē
Rīgas 21. vidusskolu pēc remontdarbu
noslēgšanas

Bungu komplekts Bolderājas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņiem

2020. gadā mēs turpinām iespēju robežās sniegt atbalstu gan uzsāktajiem projektiem, gan realizēsim jaunas ieceres
Latvijas sabiedrības integrācijai, kultūras un izglītības attīstībai. Mūsu vīzija paliek nemainīga — palīdzēt Latvijas
cilvēkiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi atklātākā un gudrākā sabiedrībā, pieejamā un labiekārtotā vidē.
Mums patiess prieks, ka jums ir tuvi fonda mērķi! Mēs augsti vērtējam jūsu atbalstu un ziedojumu saņēmēju, kā arī
mecenātu vārdā pateicamies par nozīmīgu ieguldījumu mūsu sabiedrības stiprināšanā!

Novum Riga Charitable Foundation
sniegtais atbalsts 2019. gadā

Bērni un ģimene
105 840 eiro
10 projekti
- izsniegti dzirdes aparāti 36 bērniem
- piešķirts atbalsts 7 bērniem no
Zolitūdes traģēdijā cietušajām
ģimenēm

Izglītība
95 902 eiro
1 projekts

655 512
eiro

- izveidotas 513 kvalitatīva satura
publikācijas par kultūru un mākslu, kas
bez maksas pieejamas visiem Latvijas
iedzīvotājiem

Pilsētvide
281 360 eiro
2 projekti
- pabeigts Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzeja tehniskais projekts
- uzturēts vizuālā un darba kārtībā Jūrmalas
vides objekts “Globuss”

Mecenātu projekti
172 410 eiro
3 projekti
- pabeigti remontdarbi Rīgas 21. vidusskolā
- atbalstīta vēl 1 izglītības iestāde un
1 privātpersona

Nodibinājums “Novum Riga Charitable Foundation”
Reģistrācijas numurs: 40008108111
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Labiem darbiem nav noilguma

