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Pateicības vēstule
2021. gadā labdarības fonds Novum Riga
Charitable Foundation turpināja īstenot
esošās programmas, neskatoties uz
sarežģītiem apstākļiem, kas izveidojās
2020. gadā, kad fondam tika noteikts
ierobežojums rīkoties ar lielāko daļu tam
saziedoto naudas līdzekļu un finanšu
instrumentu. Šo ierobežojumu pamats
sākotnēji bija Finanšu izlūkošanas dienesta
rīkojumi par finanšu līdzekļu iesaldēšanu, bet
vēlāk šos ierobežojumus turpināja piemērot
Valsts policija, uzliekot arestus fonda
ziedojumiem un dāvinājumiem.

2020. gada nogalē valsts iestādes atcēla
arestu ziedojumiem, kas saņemti fonda
programmu “Palīdzēsim 21.11” un “Palīdzēsim
Sergeja ģimenei” ietvaros, kā arī 2021. gada
aprīlī tika atcelts arests nelielai ziedojumu
summai programmas “Palīdzēsim izaugt!”
ietvaros. Diemžēl lielākā daļa no fonda
naudas līdzekļiem un finanšu instrumentiem
palika arestēta. 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.

Fonds 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.

Neskatoties uz visu notikušo, fonds
neatlaidīgi īsteno savu misiju – palīdzēt,
kā arī turpina godīgu un atklātu cīņu par
taisnīgumu un tiesībām strādāt un palīdzēt
Latvijā. Sakām vislielāko paldies mūsu
ziedotājiem, pateicoties viņiem varam
turpināt fonda misiju.

Mecenātu projekti
96 690 eiro

Fonda atbalsts
2021. gadā

164 581 eiro

Bērni un ģimene
13 156 eiro

Pilsētvide
27 628 eiro

Laikmetīgā māksla
29 107 eiro
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Laikmetīgā māksla
Šajā jomā īstenojām programmu “Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm”,
sniedzot atbalstu biedrības “Kim? Laikmetīgās mākslas centrs” projektam
“Laikmetīgās mākslas izstāde “Force(d) Majeure””. Projekts sekmējis gan
pilsoniskās sabiedrības attīstību, veicinot iedzīvotāju pilsoniskās zināšanas,
prasmes un attieksmi, gan veicinājis kultūras attīstību, nodrošinot radošo
procesu attīstību un mākslas pieejamību ikvienam.

Laikmetīgās mākslas izstāde “Force(d)
Majeure”, kas norisinājās no 2021. gada
3. septembra līdz 2021. gada 1. decembrim,
tika veidota ar nolūku radīt rosinošu fonu
diskusijām, kas skar spēku/varas sadursmes
momentus ar sabiedrību, apkārtējo dabu un
ķermeni. Izstādes dalībnieki – starptautisku
pieredzi guvuši mākslinieki, kuru darbi
atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
un starptautisku institūciju krājumos,
privātkolekcijās, kā arī starptautisku atzinību
guvusi burtveidola speciāliste un grafiti
mākslinieki – 0.0.01.0.0, Santa France, Indriķis
Ģelzis, Kiwie, Krišs Salmanis, Aleksandra
Samuļenkova, Līga Spunde. Izstādē ietvertie
mākslas darbi, to vidū skulptūras, izdrukas,

burtveidolu tehnikā veidoti darbi un grafiti,
uzdeva jautājumus par sabiedrības un tās
grupu pieredzējumu saskarē ar pārvaldības
sistēmām, kā arī sekmēja potenciālu
iespējamību, iestājoties pret maldiem,
nepamatotas neslavas celšanu, graujošām
neprecizitātēm un “dzēšanas” praksi.
Tā bija augstas kvalitātes laikmetīgās māksla
izstāde Rīgā ar 7 starptautisku atzinību guvušu
Latvijas mākslinieku dalību. Tika atbalstīta
Latvijas mākslinieku radošā sadarbība un
jaunu darbu radīšana, bagātināts Latvijas
auditorijai pieejamo vizuālās mākslas
notikumu klāsts Rīgā (tās pastāvīgajiem
iedzīvotājiem un pilsētas viesiem), pievērsta
vietējo un ārvalstu mediju uzmanība mākslas
norisēm Rīgā un Latvijā, pievērsta ārvalstu
mākslas profesionāļu (kuratoru, muzeju
vadītāju, preses pārstāvju) uzmanība
laikmetīgās mākslas norisēm Rīgā. Izstādi
apmeklēja vairāk nekā 2 500 apmeklētāju,
veicinot sabiedrības interesi par laikmetīgo
mākslu kopumā.

Krišs Salmanis, “Nost ar saukļiem”, 2021.

Indriķis Ģelzis, “Low-Hanging Fruit”, 2021.

Aleksandra Samuļenkova. “Glifi”, 2021.
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Bērni un ģimene
2021. gadā turpinājām īstenot programmu “Palīdzēsim 21.11.”, kuru izveidojām īsi
pēc Zolitūdes traģēdijas, lai palīdzētu cietušo ģimeņu bērniem, galvenokārt iegūt
izglītību. Programmas ietvaros apmaksājām mācības pirmsskolas iestādēs,
interešu pulciņos, kā arī studijas augstskolās.

Izmantojot programmas ietvaros savāktos
ziedojumus, 2021. gadā mēs nodrošinājām
atbalstu astoņiem Zolitūdes traģēdijā
cietušajiem bērniem un jauniešiem,
apmaksājot augstākās izglītības apguvi,
izmaksājot stipendijas, kompensējot izmaksas
par transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas
iegūšanas apmācību, kā arī uzdāvinot datorus,
tādējādi Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos
nodrošinot bērniem mūsdienīgus mācību
līdzekļus, kas ļauj piedalīties neklātienes
mācību procesā.

Liels prieks un gandarījums mums vienmēr ir
par fonda stipendiātu panākumiem. 2021. gadā
mūsu stipendiāte Žanete veiksmīgi pabeigusi
studijas Rīgas Stradiņa universitātē un ieguvusi
zobārsta diplomu. Mums bija gods atbalstīt
Žaneti 5 gadu garumā – kopš 2016. gada, kad
viņa iestājās universitātē.
Tāpat kā citus stipendiju projektus, arī šo
īstenojām kopā ar ilglaicīgo programmas
partneri – nodibinājumu “Vītolu fonds”.
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Pilsētvide
2021. gadā turpināja darboties programma “Jaunā Rīga”, kuras mērķis ir sekmēt
jaunu, Latvijas sabiedrībai nozīmīgu būvprojektu attīstību, kā arī veicināt
diskusijas par mūsdienīgu pilsētvides attīstību. Fonds turpināja atbalstīt topošā
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja izveidi.

Pateicoties fonda atbalstam un nodibinājuma
“Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja
fonds” neatlaidīgajam darbam, 2021. gads
iezīmējis pagrieziena punktu Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeja attīstībā, jo
Latvijas Republikas Kultūras ministrija ar
rīkojumu Nr. 2.5.-1-86 “Par darba grupas

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja
centrālā ātrija / izstāžu zāles vizualizācija.

izveidi priekšlikumu izstrādei par Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības
ieceres realizācijas iespējām” nodibināja
darba grupu, kuras uzdevums ir atrast
iespējamos risinājumus nepieciešamo līdzekļu
piesaistīšanai, kā arī piedāvāt scenārijus
muzeja pārvaldībai nākotnē. Darba grupā
piedalās valsts sekretāre Dace Vilsone,
Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks
kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš, Rīgas
Domes vicemērs Mārtiņš Kossovičs, Latvijas
Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita
Krese, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
direktore Māra Lāce u.c. 2021. gadā darba
grupa risināja jautājumus, kas saistīti ar
muzeja būvniecības realizāciju, muzeja sociāli
ekonomisko ietekmi, muzeja pārvaldības
juridiskajiem modeļiem un potenciālo finanšu
struktūru.

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja centrālās ieejas vizualizācija.
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Mecenātu projekti
2021. gadā, īstenojot mecenāta Ernesta Berņa ģimenes labdarības programmu
“Nākotne”, sadarbībā ar nodibinājumu “Borisa un Ināras Teterevu fonds”
tika pabeigti vairāki projekti.

Pateicoties nodrošinātajam finansējumam,
2021. gadā tika paveikti atjaunošanas darbi
valsts nozīmes kultūras pieminekļa O.Vācieša
ielā 6, Rīgā, vēsturiskajā ēkā (vēsturiskās
ēkas fasādes izgaismojuma izveide, telpu
atjaunošana, tai skaita bīskapa Boļeslava
Sloskāna un citu garīdznieku piemiņai),
kā arī pieguļošās teritorijas/ieejas zonas
labiekārtošanas darbi. Šie paveiktie darbi ir

turpinājums 2020. gadā atbalstītājiem telpu
atjaunošanas darbiem šajā vēsturiskajā ēkā.
2021. gadā tika sniegts atbalsts 12 studiju
programmu modernizācijai veselības
aprūpes un sociālo zinātņu virzienos Rīgas
Stradiņa universitātē, tādējādi sniedzot iespēju
nodrošināt studijas arī attālinātā formā.
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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

