
Gada pārskats  
2018



 Pateicības vēstule

2018. gadā labdarības fonds Novum Riga 
Charitable Foundation piedzīvoja būtiskākās 
pārmaiņas kopš tā dibināšanas – tika 
apturēta fonda lielākā atbalstītāja 
ABLV Bank, AS darbība. 

Neskatoties uz to, fonds īstenoja vairākas 
programmas un veiksmīgi noslēdza 
divpadsmito darbības gadu. Tāpat kā līdz 
šim, fonds sniedza atbalstu sabiedriskā 
labuma iniciatīvām, dodot priekšroku 
bērnu un jauniešu labsajūtas un labklājības 
veicināšanai, kvalitatīva kultūras satura 
radīšanai, kā arī sabiedrisku un izglītojošu 
organizāciju atbalstam. 

Aizvadītajā gadā Novum Riga Charitable 
Foundation turpināja darbu piecās jomās: 
“Bērni un ģimene”, “Izglītība”, “Pilsētvide”, 
“Mecenātu projekti” un “Laikmetīgā māksla”. 
Pēc fonda aplēsēm, tā darbība tieši ir skārusi 
vismaz 129 657 Latvijas iedzīvotājus, tikmēr 
netiešo ieguvēju skaits bija virs 500 000 cilvēku.

Fonds izsaka pateicību visiem ziedotājiem un 
sadarbības partneriem, ar kuriem mums ir 
iespēja kopā strādāt un sniegt palīdzību.
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Fonda atbalsts 
2018. gadā
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26 000 eiro

Laikmetīgā mākslaLaikmetīgā māksla

91 633 eiro

Bērni un ģimeneBērni un ģimene

407 728 eiro

PilsētvidePilsētvide

105 248 eiro

IzglītībaIzglītība

Mecenātu projektiMecenātu projekti



Bērni un ģimene

Jomas nozīmīgākā aktivitāte bija vājdzirdīgo 
bērnu attīstības un integrācijas sabiedrībā 
veicināšana, piešķirot augstas kvalitātes 
Widex digitālos dzirdes aparātus. Fonds 
dāvina daudzkanālu digitālos dzirdes aparātus 
un palīgiekārtas bērniem, kuriem ir ārsta 
diagnosticētā I-V vājdzirdības pakāpe. Lai 
realizētu šo iniciatīvu, turpinājām ciešu 
sadarbību ar Latvijas Bērnu dzirdes centru, no 
kura regulāri saņemam ģimeņu pieteikumus 
dzirdes aparātiem kopā ar Dzirdes centra ārsta 
atzinumu. Fonds izvērtē pieteikumus un savu 
iespēju robežās dāvina bērniem ļoti augstas 
izšķirtspējas aparātus, kas ļauj bērniem 
daudz vieglāk apgūt valodu caur kvalitatīvu 
un pareizu skaņu sadzirdēšanu, mācīties 
parastajā skolā, muzicēt, dejot un nodarboties 
ar sev tīkamu vaļasprieku. 2018. gadā fonds 
uzdāvināja digitālos dzirdes aparātus 20 
bērniem vecumā līdz 18 gadiem. 

Programmas “Palīdzēsim 21.11.” ietvaros 
fonds piešķīra atbalstu sešu Zolitūdes 

traģēdijā cietušo ģimeņu bērniem, veicinot 
viņu profesionālo izglītību. Tāpat, pateicoties 
fonda atbalstam, tika organizēts Zolitūdes 
traģēdijas 5. gadskārtas piemiņas pasākums, 
kuru kopumā apmeklēja ap 300 cilvēku. Tajā 
piedalījās augstākās valsts un pašvaldības 
amatpersonas, mediju pārstāvji, traģēdijā 
cietušie. Pasākuma laikā tika pieminēti 
traģēdijas upuri un atgādināts gan par 
2013. gada novembra notikumiem, gan par 
nepieciešamību nepieļaut līdzīgu traģēdiju 
atkārtošanos.

Tāpat nodrošinājām atbalstu ģimenei, kura 
zaudējusi savu vienīgo apgādnieku un kuras 
atbalstam 2015. gada septembrī fonds 
nodibināja programmu “Palīdzēsim Sergeja 
ģimenei”. Savukārt programmu “Palīdzēsim 
Andai” un “Palīdzēsim Violai” ietvaros fonds 
palīdzēja diviem cilvēkiem ar smagām 
slimībām.
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Šajā gadā turpinājām īstenot programmu “Palīdzēsim dzirdēt!”, kas ir viena no 
fonda ilglaicīgākajām programmām un viena no plašākajām vājdzirdīgo bērnu
 atbalsta platformām Latvijā. Tāpat turpinājām programmu “Palīdzēsim 21.11.”, 

kuras ietvaros fonds sniedz ilgtermiņa atbalstu Zolitūdes traģēdijā cietušo 
ģimeņu bērniem, kā arī programmas “Palīdzēsim Sergeja ģimenei”, “Palīdzēsim 

Violai” un “Palīdzēsim Andai”.

Fonda dāvinātie dzirdes aparāti ļauj bērniem daudz vieglāk apgūt valodu caur kvalitatīvu un pareizu skaņu 
sadzirdēšanu, mācīties parastajā skolā, muzicēt, dejot un nodarboties ar sev tīkamu vaļasprieku.



Izglītība
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Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2018. gadā īstenojām programmu “Izglītības 
projekti”, kuras ietvaros tiek atbalstīti profesionāli izglītības projekti, kas 

sekmē izpratni par kultūru un laikmetīgo mākslu, un programmu “Kultūras 
žurnālistika”, kas vērsta uz kvalitatīva kultūras satura interviju, rakstu krājumu, 

publikāciju un sējumu izdošanu.

2018. gada nozīmīgākais projekts ir 
“Daudzpusīga un kvalitatīva kultūras 
mediju satura veidošana un atbalstīšana 
laikrakstā “Kultūras Diena un Izklaide” un tā 
elektroniskajā versijā www.kulturasdiena.lv.” 
Fonda atbalstītie raksti tika publicēti iknedēļas 
laikrakstā “Kultūras Diena un Izklaide” 
(“KDi”) un ir pieejami bez maksas ikvienam 
interesentam arī digitālajā vidē www.diena.lv/
kd (www.kulturasdiena.lv). Īpaši jāatzīmē, ka 
katru nedēļu lasītājiem tika piedāvāta regulārā 
rakstu sērija “Domājot par laikmetīgo kopā ar 
Novum Riga Charitable Foundation”, kur tiek 
vēstīts par aktuālo laikmetīgas mākslas jomā 
Latvijā. Kopumā 2018. gadā ar fonda atbalstu 
tapuši 33 laikraksta KDi numuri un virtuālajā 
vidē tika ievietoti 360 sagatavotie materiāli — 
intervijas, recenzijas, apraksti, īsrecenzijas.

Savukārt programmas “Izglītības projekti” 
ietvaros tika nodrošināts atbalsts aktivitātēm 
izstādes “Telavivas Bauhaus arhitektūra” 
ietvaros. Izstādi, kuru realizēja Latvijas 
arhitektūras muzeja fonds, papildināja apaļā 
galda diskusijas ar Rīgas arhitektiem un 

mākslas zinātniekiem, kā arī vieslekcijas RTU 
topošajiem arhitektiem, piedaloties izstādes 
autoram Telavivas Bauhaus centra (Bauhaus 
Center Tel Aviv) līdzdibinātājam Dr. Miham 
Grosam. Izglītības projekta mērķis bija veicināt 
Latvijas un Izraēlas kultūras saites, iepazīstināt 
Latvijas skatītājus, kā arī tūristus un jomas 
speciālistus ar UNESCO kultūras mantojuma 
sarakstā iekļauto Telavivas Bauhaus 
arhitektūru. 26 izstādes eksponāti tika izpildīti 
stendu veidā, kas prezentēja spožākos 
arhitektūras objektus. Projekts sniedza 
iespēju nodrošināt profesionāļu pieredzes 
apmaiņu, tostarp par modernās arhitektūras 
saglabāšanas un aizsardzības jautājumiem, 
kā arī topošo arhitektu izglītošanu. Izstāde un 
ar to saistītās aktivitātes tika kupli apmeklētas 
(ieskaitot ārvalstu vēstniekus Latvijā), guva 
muzeja apmeklētāju un profesionāļu atzinību, 
kā arī tika plaši atspoguļota masu medijos 
ar publikācijām nozares izdevumos, kultūras 
un ziņu avotos. Izraēlas vēstniecība izstādi 
izcēla kā vienu no 2018. gada spožākajiem 
projektiem.
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Pilsētvide

Starp 2018. gada fonda būtiskajiem darbiem 
bija atbalsts topošā Latvijas Laikmetīgās 
mākslas muzeja izveidei, panākot vienošanos 
par muzeja būvniecības un arhitektūras 
projekta pabeigšanu. Pateicoties fonda 
atbalstam, tika izstrādāta un ar pozitīvu 
ekspertīzi pilnībā pabeigta apjomīgā muzeja 
ēkas būvkonstrukciju sadaļa, izstrādāta 
arhitektūras daļa, savietoto tīklu plāns un 
ģenerālplāna daļa, ugunsdrošību pasākumu 
pārskats un energoefektivitātes sadaļa. Muzeja 
projektēšanas darbos piedalījušies vairāk 
nekā 30 uzņēmumu un ekspertu no Latvijas, 
kā arī speciālisti no Somijas, Lielbritānijas un 
Nīderlandes. Ārvalstu speciālisti piesaistīti 
jomās, kurās nepieciešamas specifiskas, ar 
starptautiskajiem standartiem muzeju jomā 
saistītas zināšanas un pieredze, piemēram, 
izstāžu zāļu apgaismojums, muzeju drošība, 
mākslas darbu loģistika u.c. 

Tāpat turpinājām rūpēties par vides objektu 
“Globuss” Jūrmalā, veicot tā apkopes darbus.

2018. gadā fonds turpināja darboties šīs jomas vienīgajā programmā 
“Jaunā Rīga”, kuras mērķis ir sekmēt Rīgas labiekārtošanu, jaunu, sabiedrībai 

nozīmīgu būvprojektu attīstību, kā arī veicināt diskusijas par mūsdienīgu 
pilsētvides attīstību. 

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejaizstāžu zāles vizualizācija.

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja centrālā ātrija vizualizācija.

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja dārza ieejas vizualizācija.



Mecenātu projekti
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2018. gads ir otrais gads, kad fonds pilnvērtīgi darbojas šajā jomā, īstenojot 
mecenāta Ernesta Berņa ģimenes labdarības programmu “Nākotne”. Aizvadītajā 

gadā ar fonda atbalstu tika īstenotas vairākas iniciatīvas.

Nozīmīgākais projekts bija Rīgas pašvaldības 
izglītības iestādes “Rīgas 21. vidusskola” 
remonts. Apzinoties skolotāju un skolēnu 
vajadzības pēc pieejamas, drošas un 
labiekārtotas mācību vides, fonds apmaksāja 
atjaunošanas un remonta darbus Rīgas 21. 
vidusskolā, saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma 
departamentu atļauju īstenot šo labdarības 
iniciatīvu. 

2018. gadā realizēta projekta kārta “Evakuācijas 
kāpņu telpu remonts objektā Rīgas 21. 
vidusskola” un projekta kārta ”2.stāva un 
galveno kāpņu remonts objektā Rīgas 21. 
vidusskola”, kā arī uzsākta projekta kārta “1. 
bloka sanitāro mezglu remonts objektā Rīgas 
21. vidusskola”. 

Vēl viena svarīga iniciatīva – atbalsts radošās 
darbības biedrībai “Grande”, nodrošinot tās 
audzēkņiem iespēju piedalīties starptautiskajā 
baleta konkursā “Royal Dance Grand Prix” 

Pekinā”. Projekta mērķis bija dot iespēju 
Latvijas talantīgiem bērniem un jauniešiem 
iepazīt dažādu valstu kultūru caur dejas 
mākslu. Starptautiskajā baleta konkursā 
piedalījās ap 3 000 dejotāju no dažādām 
Eiropas un Āzijas valstīm, t.sk. radošās 
darbības biedrības “Grande“ audzēkņi. 
Biedrības audzēkņi iekļuva finālā un ieguva 
godalgotas vietas, iegūstot jaunu pieredzi, kā 
arī apgūstot klasisko ķīniešu deju. 

Tāpat tika sniegts atbalsts biedrībai “Latvijas 
tenisa savienība”, nodrošinot biedrības dalību 
Starptautiskās Tenisa federācijas rīkotajā 
konferencē (“2018 ITF Conference & AGM”). 
Projekta mērķis bija stiprināt zināšanas par 
bērnu un jauniešu attīstību tenisā, kā arī, 
attīstot šādu starptautisko sadarbību un 
pieredzes apmaiņu, popularizēt veselīgu 
atpūtas veidu Latvijā, it īpaši bērnu un 
jauniešu vidū.
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Laikmetīgā māksla

Izstāde saņēma Latvijas sabiedrisko mediju 
balvu “Kilograms kultūras” kā 2017. gada 
nozīmīgākais notikums kultūrā. Tā vēstīja 
par neseno pagātni, kad sevis paša un citu 
meklējumi notika analogā, nevis digitālā vidē. 
Izstādes mākslas darbi stāstīja par personīgo 

atmiņu kultūru, savstarpēju tīklošanos un 
eksperimentālu jaunradi. Līdztekus mākslai 
ekspozīcijā bija iekļautas arī sadzīviska 
rakstura laikmeta liecības: ģimeniskiem 
diapozitīvu vakariem savulaik sarūpēti un 
vēlāk aizmirsti fotostāsti, radioamatieru 
korespondences, neparastas dienasgrāmatas 
un īpatņu izveidotas vēsturisko priekšmetu 
kolekcijas, kā arī izcila šaha partija, kas 
izspēlēta starpkontinentāli pa pastu: cik 
gājienu, tik pastkartīšu. 

Izstāde “TEV IR PIENĀKUŠAS 1243 ZIŅAS. 
Dzīve pirms interneta. Pēdējā paaudze” 
izraisīja dažādas atmiņas vidējās un vecākās 
paaudzes skatītājos, savukārt interneta 
laikmetā uzaugušajiem tā bija maz zināma, 
bet intriģējoša pasaule, kuru atklāt. Izstāde 
ļāva arī iepazīt māksliniekus, kuru veikumu 
pieskaita nozīmīgam pagrieziena punktam 
mūsdienu mākslas vēsturē un kas Latvijā 
bija redzami pirmo reizi, piemēram, Ons 
Kavara (On Kawara), Marta Rozlere (Martha 
Rosler), Dīters Rots (Dieter Roth). Tika radīta 
konceptuāli pārdomāta izstāde ar pavadošo 
kultūras programmu, kas aktualizēja 
Latvijas laikmetīgās mākslas vēsturi plašāka 
kultūras mantojuma kontekstā un saistībā 
ar starpreģionāli būtiskiem sociālajiem 
procesiem.

Pagājušajā gadā šajā jomā fondam bija vērojama vismazākā aktivitāte, ņemot 
vērā darbības prioritāšu izmaiņas. 2018. gadā aktivitāte tika īstenota programmā 
“Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm”, kuras ietvaros fonds turpināja atbalstīt 

2017. gadā iesākto projektu – sadarbībā ar biedrību “Latvijas Laikmetīgās 
mākslas centrs” veidoto izstādi “TEV IR PIENĀKUŠAS 1243 ZIŅAS. Dzīve pirms 

interneta. Pēdējā paaudze”.

Izstāde “TEV IR PIENĀKUŠAS 1243 ZIŅAS. 
Dzīve pirms interneta. Pēdējā paaudze”.



Nodibinājums “Novum Riga Charitable Foundation” 
Reģistrācijas numurs: 40008108111 
Elizabetes iela 21A-104, Rīga, LV-1010 

Tālr. +371 67281383 
info@novumriga.org 
novumriga.org Labiem darbiem vienmēr ir īstais laiks 


