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2012. gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
I. Vispārīgā daļa
1.

Organizācijas (turpmāk – fonda) darbības mērķis:
Valmieras novada fonda mērķis ir attīstīt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas
tradīcijas Vidzemē, kā arī sekmēt vietējās kopienas izaugsmi, atbalstot vietējos
iedzīvotājus no tādām sociāli mazaizsargātām grupām kā maznodrošinātās ģimenes,
cilvēki ar invaliditāti u.c. un finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas
sociālajā sfērā, izglītībā, kultūrā, mākslā, amatieru sportā, novada vēsturē, vides
aizsardzībā un citās jomās, kam nav peļņas gūšanas rakstura.
Galvenie uzdevumi ir (1) regulāri izzināt sabiedrības aktuālākās vajadzības, (2) piesaistīt
fizisko un juridisko personu ziedojumus un citu finansējumu fonda mērķu sasniegšanai
un tam nepieciešamo izdevumu segšanai, (3) atbalstīt aktuālākās un svarīgākās vietējo
iedzīvotāju iniciatīvas, organizējot projektu konkursus, (4) veidot pastāvīgu finanšu
uzkrājumu – neaizskaramo kapitālu.
Fonds galvenokārt strādā Valmierā un tās apkaimē – Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu,
Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadā.

2.

Fonda darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma
darbību
 labdarība
 cilvēktiesību
un
indivīda
tiesību
aizsardzība
 pilsoniskās sabiedrības attīstība
 veselības veicināšana
 slimību profilakse
 palīdzības
sniegšana
katastrofu
gadījumos un ārkārtas situācijās

3.

 izglītības atbalstīšana
 zinātnes atbalstīšana
 vides aizsardzība
 trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu
sociālās labklājības celšana
 kultūras atbalstīšana
 sporta atbalstīšana
 cita (norādīt): _____________________

Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta sabiedriskā labuma darbība
 ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus;
 nepilnās ģimenes;
 cilvēki ar invaliditāti;
 personas virs darbaspējas vecuma;
 15–25 gadus veci jaunieši;
 personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;
 ilgstošie bezdarbnieki;
 bezpajumtnieki;
 cilvēktirdzniecības upuri;
 politiski represētās personas;
 personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai
viņu ģimenes;
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 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes;
 personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu
atkarības problēmām un viņu ģimenes;
 ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti;
 bērni;
 no vardarbības cietušās personas;
 cita (norādīt): Valmieras apkaimes sabiedrība kopumā (uzņēmēji, iedzīvotāji, NVO utt.)

4.

Informācijas saņemšanai:
Juridiskā adrese: Garā iela 10, Valmiera, LV-4201
Kontaktadrese: Garā iela 10, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64281792, mob. tālr.: 20258200
Fakss: 64281780
E pasts: vnf@vnf.lv
Mājas lapa: http://www.vnf.lv

II. 2012. gada darbības pārskats
5.

Mērķa grupām adresētie fonda projekti, pasākumi un citas aktivitātes
kalendāra gadā (norāda ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu
aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaita)
1)

2)

3)

4)

Ar Britu padomes un VNF ziedotāju finansiālu atbalstu īstenoti deviņi vietējo
iedzīvotāju projekti Valmierā un apkaimes novados, kopumā par LVL 2640. Tie visi
šajā gadā prioritāri bija vērsti uz sadarbības, pašpalīdzības un brīvprātīgā darba
veicināšanu, un to aktivitātes noritēja no aprīļa līdz oktobrim. Šādi mazie projekti ir
labs pamats pilsoniskās sabiedrības attīstībai vietējā līmenī, iesaistot pēc iespējas
vairāk “ierindas” iedzīvotājus. Visi projekti ir sekmīgi īstenoti – izveidoti gan vairāki
infrastruktūras objekti (rotaļu vieta bērniem Mūrmuižā, apstādījumi pie Mazsalacas
bibliotēkas, papildināta estrāde Ķoņos un atjaunota estrāde Valmieras Amatnieku
parkā), gan radītas kultūras un izglītības iespējas (eseju konkurss par Zentas
Mauriņas daiļradi, jaunas maskas Naukšēnu jauniešiem, karjeras izvēles neformālie
pasākumi Valmierā), gan arī vienkārša iedzīvotāju satikšanās un socializācija (bērnu
un sirmgalvju kopīgi pasākumi, kulinārijas un galda kultūras nodarbības Trikātā).
Kopienu fondu kustības attīstība Latvijā tika paplašināta, pateicoties Borisa un
Ināras Teterevu fonda atbalstam. Valmieras novada fonds kā mācību bāze kalpoja
par atbalsta punktu un konsultantu iedzīvotāju grupām, kas rīkoja iedzīvotāju
forumus Preiļos, Balvos, Kandavā, Salaspilī un Cēsīs. Domājot par vietējās
labdarības ilgtermiņa attīstību Latvijā, jaunu kopienu fondu veidošanās ir ļoti svarīga
un ir viens no VNF stratēģiskajiem mērķiem. Viens no atbalsta pasākumiem bija
Kopienu filantropijas vasaras akadēmija Beverīnas novadā.
Kustība “Labdarības skola” Valmieras Viestura vidusskolā 2012. gada februārī bija
labs pasākums plašai jauniešu iesaistīšanai labdarībā un brīvprātīgajā darbā,
vienlaikus iesaistot arī Valmieras nevalstiskās organizācijas un skaidrojot tām
iespējas atvērt savas durvis vietējiem brīvprātīgajiem. Skolēni projektu nedēļas laikā
apmeklēja dzīvnieku patversmi, palīdzēja zupas virtuvē, labdarības noliktavā, SOS
bērnu ciematā utt. “Labdarības skola” ir iecerēta kā ikgadējs pasākums, jo guva lielu
atsaucību gan no jauniešiem, gan no skolas.
Sociālās palīdzības pasākumi. Jau trīs gadus Labdarības noliktava Valmierā kalpo
gan kā mantu saņemšanas (mantisko ziedojumu veicināšana) un izsniegšanas
(sociālā palīdzība ģimenēm) punkts, gan kā vieta sistemātiskam brīvprātīgajam
darbam, jo tiek pilnībā nodrošināta uz brīvprātības pamatiem. Fonds Valmieras
apkaimē visu gadu turpināja īstenot pārtikas palīdzības programmu “Paēdušai
Latvijai” (pārtikas paku izsniegšana cilvēkiem, kas nonākuši pēkšņās grūtībās) un

2

Valmieras novada fonds

5)

6.

dāvanu pakas vientuļajiem sirmgalvjiem. Vasarā notika labdarības akcija “Skolas
soma”, kurā ar vietējo ziedotāju un Ziedot.lv atbalstītāju finansējumu tika sagādātas
skolas lietas 164 ģimeņu skolēniem. Vēl sadzīvisks atbalsts mazturīgām ģimenēm
sniegta programmā “Palīdzība ģimenēm”.
Citas aktivitātes: augusi un paplašinājusies Jauniešu ideju laboratorija, jau ceturto
gadu pasniegta Elīzas Purmales piemiņas fonda vijole Valmieras Mūzikas skolas
talantiem, turpināta labdarības programma “Valmieras mīļdzīvniekam” (klaiņojošo
kaķu sterilizācija un kastrācija), ar labiem panākumiem turpināta Ziemassvētku
labdarības kartīšu akcija, nosūtīts viens jaunietis Eiropas Brīvprātīgā darba
programmā, sniegts konsultatīvs atbalsts un rīkoti pasākumi Vidzemes
nevalstiskajām organizācijām u.c.

Fonda darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā
Fonda darbības rezultāti daļēji nosaukti jau iepriekš:
 atbalstītie deviņi vietējie projekti bija ļoti labi un ieceres atbilstošas pilsoniskās
sabiedrības pamatprincipiem. Projektu īstenošanā iesaistīti daudzi Valmieras
apkaimes pagastu un pilsētu ļaudis, uzņemoties atbildību par lietām, kas pašiem
aktuālas un svarīgas labākai dzīvei;
 cīnoties ar Valsts ieņēmumu dienesta uzlikto naudas sodu par brīvprātīgo grāmatvedi,
tika publiskajā telpā (medijos un politiskajā vidē) aktualizēts likumdošanas trūkums
brīvprātīgā darba jomā. Lai gan konkrētu rezultātu vēl nav, liels rezultāts ir arī gūtā
rezonanse un izraisītās diskusijas;
 Labdarības noliktavas saglabāšana uz brīvprātības pamatiem;
 sociālās palīdzības labdarības programmās “Skolas soma”, “Palīdzība ģimenēm”,
Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” un arī VNF Labdarības noliktavā sniegts finansiāls
un materiāls atbalsts aptuveni 800 mazturīgām daudzbērnu, nepilnām un citādu
sociāli mazaizsargāto grupu ģimenēm;
 programmā “Valmieras mīļdzīvniekam” ir finansēta vairāk nekā 20 klaiņojošo kaķu
sterilizācija, lai mazinātu nepieskatīto dzīvnieku kolonijas Valmierā;
 VNF ilgtermiņa stabilitātei fonda neaizskaramais kapitāls palielināts uz Ls 50 398,34,
tai skaitā 5397,18 latu mērķa fonds Elīzas Purmales piemiņas stipendijai.

7.

Fonda dibinātāji/biedri un citas personas
Dibinātāju skaits: 13.
Iesaistīto personu skaits: 30 (Uzraudzības komiteja, valde, darbinieki, brīvprātīgie).
Sabiedriskā labuma guvēju skaits: apmēram 10 000.

8.

Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums:
Kalendārajā gadā saņemto ziedojumu kopsumma: 15 547,15 lati.
Kalendārajā gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 5390,39 lati, t.sk.:
* sabiedriskā labuma darbībai: 3489,60 lati;
* kalendārā gada administratīvie izdevumi no kalendārajā gadā izlietoto vispārējo
ziedojumu kopsummas: 54,08 lati no kopumā izlietotiem 832,91 latiem.

9.

Fonda darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes
iestādēm, komersantiem)
1)

2)

Iegūtā ziedotāju, sadarbības partneru un sabiedrības uzticība, kas ļauj nodrošināt
ilgstošas attiecības ar ziedotājiem un cita veida atbalstītājiem. Uzticību veicinošs
faktors ir Uzraudzības komiteja – Valmierā atpazīstami un ietekmīgi cilvēki, kas nes
kopienu filantropijas ideju sabiedrībā. 2012. gadā tai pievienojās 2 jauni cilvēki;
ilgtermiņa sadarbības līgums ar Borisa un Ināras Teterevu fondu;
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3)

4)
5)

6)

jauniegūtās telpas Garā ielā 10, kas ļauj zem viena jumta uzturēt gan fonda biroja
darbu, gan Jauniešu ideju laboratorijas pulcēšanās vietu, gan Labdarības noliktavu,
ir ļāvušas plānot jaunus pasākumus;
sekmīgā sadarbība ar vietējiem medijiem;
brīvprātīgie palīgi, kas ir gatavi un ieinteresēti sistemātiski veikt fondā
nepieciešamos ikdienas darbus (gan pasākumu sagatavošanā, gan birojā, gan ar
grāmatvedību, gan Labdarības noliktavā);
Kopienu fondu kustība un starptautiskie fondu sadarbības tīkli, kas nodrošina
saikni ar citiem fondiem, veicina nacionāla mēroga pasākumus labdarības idejas
popularizēšanai, ļauj vietējās problēmas skatīt globālā kontekstā, meklēt jaunas
finanšu iespējas, mācīties jaunas metodes un ieviest inovācijas fonda darbā.

10. Fonda darbību kavējošie faktori
1)

2)

3)

Brīvprātīgā darba izpratnes trūkums ne vien sabiedrībā, bet arī valsts pārvaldē. No
valsts puses būtu ļoti lietderīgs ne vien kāds sistemātisks atbalsta mehānisms
šādām darbībām, bet arī skaidrs regulējums, kas veicina brīvprātīgo darbu. Diemžēl
teju desmito daļu no VNF cilvēkresursiem 2012. gadā nācās patērēt bezjēdzīgai cīņai
ar Valsts ieņēmumu dienestu, tā vietā, lai neskaidrības ar brīvprātīgā darba
lietojumu grāmatvedības kārtošanai atrisinātu konstruktīvā sarunu ceļā;
birokrātiskās procedūras saistībā ar dažādu finansējumu apguvi, ziedojumu
uzskaiti un atskaitēm, kā arī attiecībā uz nelielām bezpeļņas organizācijām
nesamērīgi pielietotā birokrātija grāmatvedības uzskaitē un darba aizsardzības jomā;
nestabilais finansējums pilsoniskai sabiedrībai no valsts. Ilgtermiņa finansējuma
trūkums ir pamatā otrai problēmai – labu un uz atbildīgu, labdarīgu domāšanu
vērstu cilvēkresursu noturēšana nevalstiskajā sektorā un fondā ir ierobežota, jo
neviens cilvēks ilgtermiņā nevar dzīvot tikai no entuziasma. Līdz šim finansiālā puse
ir sekmīgi atrisināta, taču sistemātiskums šajā jomā pietrūkst ne vien Valmierā, bet
visā valstī. Labs atbalsts būtu valsts mērķtiecīgāks atbalsts labdarības
organizācijām, kuras veicina filantropiju un ziedošanas kultūru Latvijā.

III. Turpmākās darbības plāns
11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā (2013)
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par
1 gadu):
# iesāktie (norāda ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu,
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaita):
 Labo darbu programmā 2013. gada sākumā jau ir izsludināts projektu/ideju konkurss
“Dari sev un citiem!”, lai turpinātu mudināt iedzīvotājus un nevalstiskās organizācijas
meklēt sadarbību, veicināt cilvēku pašiniciatīvu, līdzdalību un pašpalīdzību, kā arī
stiprināt brīvprātīgo darbu savos novados. Pavasarī konkursam iezīmēti 1000 lati, bet
rudenī iecerēts otrs konkurss;
 Jauniešu ideju laboratorija – programmas turpināšana Valmierā. 2013. gadā
gatavosimies otrajam jauniešu projektu konkursam, kā arī turpināsim darbu pie
detalizētas mācību un aktivitāšu plāna, lai virzītos uz ilgtermiņa mērķi – Jauniešu
ideju laboratorijas konceptu piedāvāt organizācijām un pašvaldībām citviet Latvijā;
 sistemātisks atbalsts Latvijas Kopienu fondu kustības izaugsmei – sadarbībā ar
Teterevu fondu tiks veicināta jaunu kopienu fondu veidošanās Latvijas novados,
iedzīvotāju forumu rīkošana un vietējās labdarības attīstība citās formās;
 regulāras aktivitātes vietējās filantropijas veicināšanai un ziedošanas kultūras
pilnveidei – elektroniskā ziņu lapa reizi ceturksnī, regulāras publikācijas medijos,
fonda gada pārskats, publiskas ziedotāju godināšanas un pateicības u.c. pasākumi;
 ierastā akcijas un programmas: Labdarības noliktavas uzturēšana un klientu
(ziedotāju un saņēmēju) apkalpošana, tai skaitā programmas “Paēdušai Latvijai”
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pārtikas paku izsniegšana ģimenēm, ziedojumu piesaiste labdarības programmai
“Palīdzība ģimenēm” un mazturīgo ģimeņu atbalstam, sagādājot sadzīvei
nepieciešamus priekšmetus, grāmatas bērniem u.tml. Arī labdarības programma
“Valmieras mīļdzīvniekam” – atbalsts klaiņojošo kaķu un suņu sterilizācijai.
# plānotie (norāda ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu,
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaita):
 “Jauniešu ceplis” – telpa fonda ēkā, kur 2013. gada sākumā, pateicoties Latvijas
Mobilā telefona ziedojumam, jau uzsākts remonts un labiekārtošana, lai izveidotu
jauniešu satikšanās telpu. Tur notiks gan fonda Jauniešu ideju laboratorijas
nodarbības un pasākumi, gan arī iecerēts to izmantot kā neformālu vietu jebkurām
citām iniciatīvām;
 VNF Ziedotāju klubs – 2013. gadā tiks uzsākts darbs pie koncepcijas izstrādes, lai
paplašinātu ziedotāju motivāciju un atvērtību ziedot un stiprinātu viņu līdzdalību
ziedojumu izlietojumā;
 Brīvprātīgā darba platforma – sistemātiska šīs jomas sakārtošana Valmieras apkaimē
un Vidzemes reģionā, lai demonstrētu gan iedzīvotājiem viņu iespējas veidot savu
dzīves vidi, gan arī nevalstiskajām organizācijām iespējas brīvprātīgo darbu efektīvi
izmantot organizācijas misijas sasniegšanā un izaugsmē. Ir vairākas komplicētas
ieceres, kas prasītu vairāku gadu darbu un ir tiešā veidā atkarīgas no tā, vai izdosies
iegūt finansējumu to īstenošanai.
Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz
1 gadam):
# iesāktie (norāda ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu,
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaita):
 dāvanu pakas vientuļajiem sirmgalvjiem – līdz pat maijam svētkos 200 vientuļie
pensionāri tiks sveikti ar nelielu pārtikas paciņu. Martā jau noticis arī pasākums –
Elitas Veidemanes koncerts.
# plānotie (norāda ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu,
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaita):
 projekts “Labdarības skola” Valmieras 5. vidusskolā – skolēnu iesaistīšana un
iepazīstināšana ar labdarību un dažādiem tā veidiem;
 labdarības akcija “Skolas soma” (jūnijs-septembris) – ziedojumu kampaņa trūcīgo
ģimeņu pirmklasnieku atbalstam līdzīgi kā iepriekšējos gados;
 Ziemassvētku apsveikumu kartīšu radīšana un tirdzniecība oktobrī-decembrī, iesaistot
procesā bērnus un jauniešus, topošos māksliniekus;
 Jauniešu ideju laboratorijas rīkots Eiropas forums līdzīgām organizācijām no
11 valstīm.

2013. gada 28. martā,
Valmierā
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valdes priekšsēdētājs:

Ansis Bērziņš
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