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 Pateicības vēstule
Kopš dibināšanas labdarības fonds Novum 
Riga Charitable Foundation īstenojis 
virkni labdarības projektu un iniciatīvu, 
sadarbojoties ar vairāk nekā 140 Latvijas 
organizācijām, tai skaitā biedrībām, 
nodibinājumiem, pašvaldības un valsts 
iestādēm, lai sekmētu sociālo atbildību par 
līdzcilvēkiem un vidi un veicinātu labdarības 
attīstību. Tāpat īpaša uzmanība šo gadu laikā 
pievērsta kultūras, mākslas un izglītības 
veicināšanai, bērniem un jauniešiem, kā 
arī pilsētvides attīstībai. Vienmēr esam 
to darījuši ar labu gribu un rīkojušies pēc 
labākās sirdsapziņas.

2020. gada otrajā pusē fonds saskārās 
ar būtiskiem šķēršļiem – sākot no 
2020. gada jūnija, fondam tika noteikts 
ierobežojums rīkoties ar tam saziedotajiem 
finanšu līdzekļiem un instrumentiem. 
Šo ierobežojumu pamats sākotnēji bija 
Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumi par 
finanšu līdzekļu iesaldēšanu, bet vēlāk šos 
ierobežojumus turpināja piemērot Valsts 
policija, uzliekot arestus fonda mantai. 

Fonds bija dziļi pārliecināts par uzliktā 
aresta nepamatotību un nesamērīgumu, 
tādēļ nekavējoties uzsāka savu interešu un 
tiesību aizstāvību, lai pārsūdzētu pieņemtos 
lēmumus, atceltu arestu un atjaunotu 
taisnību, tādējādi cenšoties pasargāt arī fonda 
ziedotāju, sadarbības partneru un atbalsta 
saņēmēju intereses. Esam iesnieguši valsts 
iestādēm visu informāciju par fonda darbību 
un tā īstenotajām aktivitātēm, tāpēc ticam, ka 
tiks pieņemti arī atbilstoši lēmumi, lai fonda 
darbību atjaunotu pilnībā.

Radušās situācijas dēļ fonds bija spiests uz 
vairākiem mēnešiem pārtraukt iesāktās un 
plānotās labdarības aktivitātes, taču, fonda 
dibinātājiem finansiāli nodrošinot fonda 
darbību un valsts iestādēm atceļot arestu 
naudas līdzekļus programmās “Palīdzēsim 
21.11” un “Palīdzēsim Sergeja ģimenei” ietvaros, 
fondam izdevās īstenot vairākas labdarības 
iniciatīvas un projektus. Novum Riga Charitable 
Foundation pateicas visiem ziedotājiem un 
sadarbības partneriem par līdzdalību fonda 
darbībā un mūsu iniciatīvu atbalstīšanu.
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Bērni un ģimene

Labdarības programmas “Palīdzēsim 
21.11.” ietvaros piešķīrām atbalstu pieciem 
jauniešiem, apmaksājot augstākās izglītības 
apguvi Banku augstskolā un Rīgas Stradiņa 
universitātē, sedzot izdevumus par kokles 
spēles nodarbībām Pāvula Jurjāna mūzikas 
skolā, kā arī kompensējot maksu par 
transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas 
iegūšanas apmācību. Savukārt programmā 
“Palīdzēsim Andai”, kuru fonds izveidoja ar 
mērķi sniegt finansiālu atbalstu cilvēkam 
ar smagu slimību, izmaksājām vienreizēju 
pabalstu ģimenei.

Tāpat ikmēneša finansiāla palīdzība tika 
sniegta ģimenei, kura zaudējusi savu vienīgo 
apgādnieku un kuras atbalstam 2015. gada 
septembrī fonds nodibināja programmu 
“Palīdzēsim Sergeja ģimenei”. Programmas 
dibināšanas brīdī fonds paredzēja sniegt 
palīdzību ģimenei līdz visas programmai 
saziedotās summas izmaksāšanai. 
Ņemot vērā, ka 2020. gada novembrī tika 
veikts pēdējais maksājums no atbalstam 
paredzētajiem līdzekļiem, šo programmu 
noslēdzām. 
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Šajā jomā turpinājām programmu “Palīdzēsim 21.11.”, kuras ietvaros fonds 
sniedz atbalstu Zolitūdes traģēdijā cietušo ģimeņu bērniem, kā arī īstenojām 

programmas “Palīdzēsim Sergeja ģimenei” un “Palīdzēsim Andai”. 



Laikmetīgā māksla
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2020. gadā īstenojām programmu “Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm”, 
sniedzot atbalstu Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļas 

4. kursa studentiem, kuri sadarbībā ar mākslas izglītības centru “TRĪS KRĀSAS” 
veidoja mākslas izstādi “(ne)Mākslinieka Stāsts”. 

Izstādes “(ne)Mākslinieka Stāsts” pamatmērķis 
un iecere tika balstīta vēlmē iepazīstināt 
sabiedrību ar zināmu un mazāk zināmu 
mākslinieku dzīvesstāstiem un daiļradi, 
izceļot personību sarežģītās attiecības ar 
Latvijas Mākslas akadēmiju kā institūciju, kas 
leģitimizē mākslinieka statusu. 

Izstādes ietvaros Agneses Bules, Valda Buša, 
Birutas Delles, Miķeļa Fišera, Leo Kokles, 
Andreja Krūmiņa, Arnolda Mazīša, Jāņa 
Pauļuka, Oto Pladera, Jura Pudāna, Vilņa 
Raudssepa, Maijas Tabakas, Visvalža Ziediņa, 
Artura Jūrastetera un Oskara Norīša radošās 
darbības attīstības ceļš skatīts no mazliet 
citāda skatupunkta. Stāsts ir par dažādām 
grūtībām, cīņu par sevi un savu mākslu. Centrā 
viņu darbi no studiju gadiem līdz atzītam 
statusam – Mākslinieks. 

Izvēlēto personu dzīves gaitu izpēte un 
popularizēšana veicina sabiedrības izpratni 

par vēstures kā metodes izmantošanu sociālo 
procesu atspoguļošanā. Projekta mērķis 
ietvēra autoru vēlmi informēt un aicināt 
līdzdarboties sabiedrības viedokļa radīšanā par 
akadēmiskās izglītības nozīmi profesionālās 
karjeras un personības veidošanas procesos. 

Izstāde notika Latvijas Mākslas akadēmijas 
ēkā Kalpaka bulvārī 13, un tajā tika eksponēti 
15 mākslinieku darbi un 14 stāsti par mākslas 
izglītības formu un tās ietekmi uz radošām 
personībām, kā arī tika īstenotas 9 ekskursijas 
dažādām mērķauditorijām: skolēniem; 
mākslas interesentiem, noorganizētas 
2 radošās meistarklases (tēlniecības un 
glezniecības) bērniem – kopā 34 bērniem, 
publiskā diskusija ar tiešraidi: piedalījās 7 
sarunas dalībnieki un ap 70 interesentu, 
projekta ietvaros realizēti vismaz 4 publicitātes 
pasākumi medijos.

Izstādes “(ne)Mākslinieka Stāsts” atklāšana.
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Pilsētvide

Starp būtiskajiem darbiem bija piešķirtais 
atbalsts topošā Latvijas Laikmetīgās 
mākslas muzeja izveidei. Pateicoties fonda 
nodrošinātajam finansējumam, nodibinājums 
“Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja 
fonds”, turpmāk – LLMMf, veica projekta 
aktualizāciju nozarē un publiskajā sektorā, kā 
arī iesaistījās visas muzeju nozares nozīmes 
un lomas sabiedrībā aktualizācijā nevalstiskajā 
sektorā, aktīvi līdzdarbojoties muzeju sociālajā 
kampaņā Latvijas Muzeju biedrības ietvaros 
un veicot sabiedrisko attiecību aktivitātes. 
Abu darbības virzienu mērķis bija aktualizēt 

un norādīt uz laikmetīgās mākslas muzeja 
nepieciešamību gan Latvijas tēla un kultūras 
tūrisma kontekstā, gan kultūras mantojuma 
saglabāšanā, gan izglītībā un laikmetīgās 
mākslas attīstības kontekstā. 

Tika veiktas darbības, kas vērstas uz Latvijas 
Laikmetīgās mākslas muzeju popularizējošu 
un tā nepieciešamību pamatojošu materiālu 
izveidi, piemēram, projekta prezentācijas 
materiāliem Latvijas Republikas Kultūras 
ministrijā, prezentāciju un muzeja nacionālās 
nozīmes un sociāli ekonomiskās vērtības 
pamatojumu Latvijas Republikas Kultūras 
ministrijai, Latvijas Republikas Ekonomikas 
ministrijai un Rīgas Domei. Tāpat tika 
sagatavots piedāvājums potenciālajai projekta 
dāvinājuma iecerei, organizēta mecenātu 
tikšanās ar Latvijas Republikas kultūras 
ministru Nauri Puntuli, kurā mecenāti izteica 
dāvinājuma ieceri, savukārt kultūras ministrs 
izteica pateicību par apjomīgo ieguldījumu 
Latvijas kultūrā un piekrišanu virzīt tālāk 
projekta dāvinājuma apstiprinājumu valdībā.

2020. gadā fonds turpināja programmu “Jaunā Rīga”, kuras mērķis ir sekmēt 
jaunu, Latvijas sabiedrībai nozīmīgu būvprojektu attīstību, kā arī veicināt 
diskusijas par mūsdienīgu pilsētvides attīstību. Fonds atbalstīja arī vides 

objekta “Globuss” Jūrmalā,  apkopes darbu veikšanu. 

Vides objekts “Globuss” Jūrmalā.

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja dienesta ieejas vizualizācija.



Izglītība
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Tāpat kā iepriekšējos gados, arī pērn šajā jomā realizējām programmu “Kultūras 
žurnālistika”, kas vērsta uz kvalitatīva kultūras satura interviju, rakstu krājumu, 

publikāciju un sējumu izdošanu. 

Ar fonda atbalstu 2020. gadā tika realizēts 
projekts „Daudzpusīga un kvalitatīva kultūras 
medija satura veidošana un atbalstīšana” 
laikrakstā „Kultūras Diena un Izklaide” un tā 
elektroniskajā versijā www.kulturasdiena.lv  
(www.diena.lv/kd/), lai veicinātu vispārēju 
kultūras un par kultūras procesiem izglītotas 
sabiedriskās domas attīstību valstī. 

Izdevums “Kultūras Diena un Izklaide” (KDi) 
iznāk reizi nedēļā – ceturtdienās – kā laikraksta 
“Diena” pielikums. Tā apjoms ir 24 lpp. (formāts 
3A), un tas ir apjomīgākais iknedēļas drukātais 
izdevums, kas veltīts kultūras un mākslas 
norisēm Latvijā.

Īpašs izdevuma fokuss ir laikmetīgā māksla 
– tiek piedāvāta regulāra rubrika, kas 
iepazīstina ar norisēm laikmetīgajā mākslā, 
kā arī aktuālākajiem kultūras un mākslas 
notikumiem un spilgtākajām personībām. 
 
Izdevuma mērķa grupa ir dažādu vecumu 
Latvijas iedzīvotāji, kuriem būtiska ir kultūra 
un māksla. KDi publicētie materiāli tiek 
ievietoti arī digitālajā vidē (www.kulturasdiena.
lv,  (www.diena.lv/kd)), paplašinot lasītāju 
auditoriju un materiālu pieejamību. Kopumā 
KDi auditorija ik mēnesi aptver vidēji ap 100 
000 lasītāju. Aptuveni 80% no katriem 100 000 
lasītājiem piekļūst KDi saturam bez maksas.

2020. gadā projekta ietvaros tika sagatavoti 52 
laikraksta “Kultūras Diena un izklaide” numuri. 
Virtuālajā vidē tika ievietoti 353 sagatavotie 
materiāli / autordarbi – intervijas, recenzijas, 
apraksti un citi materiāli. 

Laikraksta “Kultūras Diena un Izklaide” redakcija. 

Laikraksta “Kultūras Diena un Izklaide” numuri.



Mecenātu projekti
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Īstenojot fonda līdzdibinātāja Ernesta Berņa ģimenes labdarības programmu 
“Nākotne”, sadarbībā ar nodibinājumu “Borisa un Ināras Teterevu fonds” tika 

realizētas vairākas iniciatīvas kultūras, izglītības un sociālā jomā.

Rīgas Katoļu ģimnāzijā Ojāra Vācieša 
ielā 6, Rīgā, tika ierīkots lifts, sniedzot iespēju 
patstāvīgi, bez asistenta palīdzības brīvi 
pārvietoties izglītojamajiem, pedagogiem 
un izglītības iestādes viesiem ar kustību 
traucējiem (izglītības iestādē – teju 300 
audzēkņi, pedagogi un darbinieki). Projekta 
īstenošanas rezultātā nodrošināta pacelšanās 
/ nolaišanās ēkā no 1. līdz 4. stāvam. 

Tāpat ir atjaunots valsts nozīmes kultūras 
pieminekļa Ojāra Vācieša ielā 6, Rīgā, 
vēsturiskās ēkas vestibils (ēka pabeigta 
1910. gadā), vienlaikus atjaunojot iekļūšanu 
vēsturiskajā ēkā pa galveno ieeju. 

2020. gadā tika sniegts atbalsts 10 studiju 
programmu modernizācijai veselības 
aprūpes un sociālo zinātņu virzienos Rīgas 
Stradiņa universitātē, tādējādi sniedzot iespēju 
nodrošināt studijas arī attālinātā formā. Tāpat 
tika veikti sagatavošanas darbi, lai 2021. gadā 
veiktu papildus atjaunošanas darbus valsts 
nozīmes kultūras pieminekļa O.Vācieša ielā 6, 
Rīgā, vēsturiskajā ēkā.

Rīgas Katoļu ģimnāzija.



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 


