
Lielvārdes uzņēmēju loma 
kopienas fonda izveidē

Andris Gribusts
Lielvārdes attīstības fonda valdes priek�sēdētājs,

izdevniecības �Lielvārds� izpilddirektors



Kopienas filantropijas attīstība 
Lielvārdē

Lielvārdes ārzemju sakaru un izglītības 
veicinā�anas birojs � 1993. g.

Lielvārdie�u forums � 2002. g.

Lielvārdes attīstības fonds � 2003. g. 



Lielvārdes ārzemju sakaru un izglītības 
veicinā�anas birojs

Dibināts 1993. gadā

Dibinātāji:
! Lielvārdes pa�valdība,
! Lielvārdes vidusskola,
! Mūzikas skola, 
! Brigita un Jānis Baltači.



Nozīmīgākie projekti

Lielvārde � Oldenzāle (Holande)   
humānās un tehniskās palīdzības organizē�ana 
pa�valdības darbinieku, skolotāju, sabiedrisko 
organizāciju pieredzes apmaiņa

Lielvārde � Surndāle (Norvēģija)  
ikgadējās jaunie�u studijas Tautas universitātē 
līdzdalība gazifikācijas projektā pieredzes (arī 
uzņēmēju) apmaiņas braucieni



Lielvārdie�u Forums

Noorganizēts 2002. gada aprīlī ar Baltijas �
Amerikas partnerattiecību programmas un 
NVO centra atbalstu.

Foruma ietvaros apkopotas vairāk par 1000 
lielvārdie�u anketām ar ierosinājumiem un 
palīdzības piedāvājumiem.

Forumā un tā sagatavo�anā piedalījās 
apmēram 120 lielvārdie�i.



2002. un 2003. gadā realizētie projekti

Dro�ā pāreja

Jaunie�u forums

Iekārtotas pensionāru biedrības telpas

Iesākta bērnu rotaļu laukuma izveide 

Soliņu izvieto�ana iecienītākajos gājēju 

mar�utos



Lielvārdes attīstības fonds

Dibināts 2003. gada 2. decembrī



Darbības mērķi un uzdevumi

Popularizēt kopienu filantropijas principus 
sabiedrībā,

atbalstīt vietējās sabiedrības izraudzītos 
projektus,

piesaistīt finan�u līdzekļus izraudzīto 
projektu īsteno�anai,

veidot patstāvīgus finan�u līdzekļu 
uzkrājumus, fonda ilglaicīgai darbībai.



Fonda sastāvs

DalībniekiDalībnieki � juridiska vai 18 gadu vecumu 
sasniegusi fiziska persona, kas atbalsta Fonda 
mērķus, ievēro statūtus un veic noteikto gada 
dalības maksu.

AtbalstītājiAtbalstītāji � piedalās fonda darbībā ar 
līdzekļiem, vienreizējiem ziedojumiem vai 
darbu.



Fonda dibinātāji

�Auto Lielvārde� Donats �kapars
�Gamma� Antoņina Āriņa
�Grau�upe� Konstantīns Volohs
�Īves aptieka� Inese Krūmiņa
�Kalniņi AL� Ligita Margēviča

Ilze Krei�mane
�Lācplē�a grauds� Ilgonis Rags
�Lielvārds� Andris Gribusts
�Māris & Ko� Māris Mālmeistars
�MRK� Māris Klips
�Preiss� Valdis Pabērzs
�Ruta R� Ivars Ra�manis
�Tūre S� Uldis Stalmeistars
�Veina Pluss� Santa Ločmele
�Verro� Aija Tro�čenko



Vadības institūcijas

Uzņēmēji [4]
Sabiedrības pārstāvji [4]
Pa�valdības pārstāvis [1]

Valde

Izpilddirektore
Ilze Krei�mane

Revīzijas komisija

Inese Krūmiņa
Aija Tro�čenko
Ivars Ra�manis

Dalībnieku kopsapulce

Valdes priek�sēdētājs
Andris Gribusts



Valdes sastāvs

Santa Ločmele � uzņēmēja un fonda dibinātāja

Ligita Margēviča � uzņēmēja un fonda dibinātāja

Andris Gribusts � uzņēmējs un fonda dibinātājs, valdes 
priek�sēdētājs

Māris Mālmeistars � uzņēmējs un fonda dibinātājs

Genovefa Poriete � pensionāru biedrības pārstāve

Andris Grīnbergs � jaunie�u apvienības pārstāvis

Vita Saratova � skolu pārstāve

Jānis Baltačs � sabiedrības pārstāvis

Aivars Troska � pa�valdības pārstāvis



Tuvākie uzdevumi 2004. gadā

pabeigt rotaļu
laukuma izveidi

skeitparka izveido�ana
fonda ideju popularizē�ana
līdzekļu piesaiste


