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Kāpēc es sadarbojos ar 
Talsu novada fondu?

1. Mums katram, kur� spēj un var ir iespēja 
līdzdarboties apkārtnes veido�anā;

2. Viens pats uzņēmējs nekad nespētu īstenot 
visus projektus, kurus kopā ar Talsu novada 
fondu esam neilgā laikā jau realizēju�i; 

3. Es ticu un pilnībā uzticos fondam un mūsu 
pa�u ievēlētai tā valdei;

4. Man kā fonda biedram ir visas iespējas sekot 
līdzi no idejas līdz tās īsteno�anai dzīvē.



Man ir svarīgi, ka ..

❚ Ikvienam ir dota iespēja atbalstīt to nozari, 
kur uzskatām par sev vistuvāko, vai tā būtu 
izglītība, kultūra, māksla vai sports;

❚ Mūsu darbībai un labdarībai ir da�ādas 
iespējas izteikties - dodam savas zinā�anas, 
labo gribu, dārgo laiku vai materiālo 
palīdzību;

❚ Es jūtos piederīga darbiem, kas notiek ar 
ilgtermiņa skatījumu, ne kā vienas reizes 
akcija.



Uzņēmējs Uzņēmējs 
�� labdaris vai �lādzīgs cilvēks�?labdaris vai �lādzīgs cilvēks�?

Fonds Fonds �� uzņēmējiem iespēja uzņēmējiem iespēja 
materiālās palīdzības materiālās palīdzības 
lūdzējus mudināt rakstīt lūdzējus mudināt rakstīt 
projektus, aizstāvēt uz projektus, aizstāvēt uz 
vienlīdzīgiem noteikumiem, vienlīdzīgiem noteikumiem, 
un ar fonda palīdzību īstenot un ar fonda palīdzību īstenot 
dzīvē.dzīvē.



�Labestība, �Labestība, 
bez darbu sniegtā seguma, bez darbu sniegtā seguma, 
ir humanitātes imitācija jeb ir humanitātes imitācija jeb 
tuk�a pļāpā�ana�tuk�a pļāpā�ana�

/Z.Mauriņa/



Aicinu...Aicinu...

❚❚ Talsu pilsētas un novada iedzīvotājus, Talsu pilsētas un novada iedzīvotājus, 
uzņēmējus uzņēmējus -- kļūt par Talsu novada fonda kļūt par Talsu novada fonda 
biedriem,biedriem,

❚❚ vai arī veidot savā novadā vai pilsētā �āda vai arī veidot savā novadā vai pilsētā �āda 
veida kopienas fondus.veida kopienas fondus.

Nepaliksim malā, beigsim sapņot par to, kā būtu, Nepaliksim malā, beigsim sapņot par to, kā būtu, 
ja būtu. Palīdzēsim saviem un citu līdzcilvēku ja būtu. Palīdzēsim saviem un citu līdzcilvēku 

sapņiem, kaut vai maziem sapnī�iem, sapņiem, kaut vai maziem sapnī�iem, 
pārvērsties par īstenību!pārvērsties par īstenību!



Paldies par uzmanību Paldies par uzmanību 
un labo apņem�anos un labo apņem�anos 

Jūsu sirdīs!Jūsu sirdīs!


