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2015. 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;
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 personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums,
vai viņu ģimenes;
 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, 26136756
E pasts: vnf@vnf.lv
Mājas lapa: http://www.vnf.lv

II. 2015. 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) Ar VNF ziedotāju un Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu rīkoti septiņi
(pabeigti seši) projektu konkursi Valmierā un apkaimes novados, kuros atbalstīti
33 vietējo iedzīvotāju projekti, kopumā par 29 600 €. Programmas “Sev, tev,
novadam” 2015. gada pirmajā konkursā (9 projekti, 4116 €) tika atjaunots rotaļu
laukums Burtnieku daudzdzīvokļu pagalmā, Ēveles seniori remontēja telpu
kopīgām tikšanās reizēm, Mazsalacā labiekārtoja pastaigu taku uz vecās
dzelzceļa līnijas, Dikļos ļaudis uzklāja jaunu segumu sporta laukumam, bet
Sēļos tapa namiņš uz Mīlestības saliņas. Radot jaunas iespējas, Ēveles
jauniešiem notika florbola nodarbības, bet Valmieras un apkaimes vecāki un
aprūpes personas varēja piedalīties nodarbībās, kas palīdzēs sagatavot
pirmsskolas vecuma bērnus mācībām. Peldētprasmju apgūšanai pašiem
jaunākajiem apmeklētājiem bērnudārzā “Kārliena” un “Pienenīte” iegādāti
peldēšanas riņķi. Savukārt gada nogalē Burtniekos ikviens varēja piedalīties
vietējo amata pratēju vadītajās radošajās nodarbībās. “Sev, tev, novadam” otrais
konkurss tika izsludināts novembrī, taču rezultāti būs tikai 2016. gadā.
Jauniešu ideju laboratorijas rīkotajā konkursā “Jaunieši dod iespēju jauniešiem
2015” (7 projekti, 1021 €) jaunieši kopā ar skolu un pašvaldību atjaunoja
pieturu Naukšēnos, savukārt Lauvu kluba jaunieši darināja kukaiņu mini
mājiņas Valmieras bērnudārziem, lai mazie uzzinātu vairāk par kukaiņu dzīvi
dabā. Vasaras laikā Mazsalacā jaunieši rīkoja spēļu un gleznošanas pēcpusdienu
bērniem, kā arī iegādājās trases auto modeli, kuru paši uzlaboja un piedalījās
dažāda mēroga sacensībās. Rencēnos jaunieši rīkoja brīvdabas kino vakaru un
izturības skrējienu caur šķēršļu joslām, bet Rencēnu pamatskolas pašpārvalde
izveidoja skolā atpūtas stūrīti un makulatūras vākšanas punktu. Otrajā JIL
konkursā (kopā ar Valmieras Jaunatnes centru) “Iededz ideju Valmierā”
(3 projekti, 276 €) spāņu brīvprātīgais Valmierā rīkoja ziemas ainavu gleznošanas
dienu un tautas bumbas turnīru, bet Viesturskolas audzēkņi veidos funkcionālos
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2)

3)

4)

5)

6)

6.

kubus. Kultūras ministrijas finansētajos Pilsoniskās sabiedrības, starpkultūru
dialoga un mazākumtautību iniciatīvu konkursos Vidzemei (14 projekti,
24 200 €) īstenoti NVO projekti visā reģionā. Tie bija gan NVO kopīgi pasākumi
un dažādu sabiedrības grupu apmācības, gan vietējās kopienas apspriedes, gan
mazākumtautību koncerti un tērpu darināšana, gan dažādas radošas aktivitātes
starpkultūru izpratnes un tolerances vairošanai.
Bērnu un jauniešu izcilību programma ir jauns fonda darbības virziens, kas
radīts, pateicoties viena ziedotāja iniciatīvai un sākuma ieguldījumam. Tajā
Valmieras apkaimes bērni un jaunieši var saņemt atbalstu sava talanta un
prasmju uzlabošanai un demonstrēšanai augsta mēroga sacensībās un
konkursos sportā, kultūrā, izglītībā vai jebkurā citā jomā (dalības maksa, ceļa
nauda, sagatavošanās vai citas izmaksas). Izcilību programma izsludināta
2015. gada pavasarī, un līdz gada beigām atbalstīti trīs pieteikumi (1587 €): Ralfs
Krūze piedalījās pasaules čempionātā trases automodelismā Čehijā, Savēlijs
Suharževskis startēja Eiropas kausā junioriem triatlonā Turcijā (gatavojas
Olimpiskajām spēlēm 2020. gadā), bet Atis Heinols pārstāvēja Latviju pasaules
junioru čempionātā velo orientēšanās sportā Čehijā.
Brīvprātīgā darba veicināšanas pasākumi ir rīkoti visas Latvijas mērogā:
turpināts pilnveidot DEEDin platformu brīvprātīgajiem un NVO (iespēja reģistrēt
savu brīvprātīgo darbību, krāt sasniegumus, meklēt jaunas iespējas, publicēt
vakances), jūlijā notika apmācības nevalstiskajām organizācijām par brīvprātīgā
darba vadību un mērķtiecīgu koordinēšanu, bet decembrī rīkota godināšana
“Gada brīvprātīgais 2015” (sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un
reģionālajiem partneriem godināti 12 brīvprātīgie un organizācijas visā Latvijā).
Publiskās klavieres Valmierā tika ierīkotas par godu fonda desmitgadei kā
dāvana pilsētai un viesiem. Trīs vietās Valmierā (pie augstskolas/bibliotēkas
Pārgaujā, pie mūzikas skolas Gaujmalā un pie Dzirnavu ezeriņa promenādes)
brīvā dabā tika uzstādītas klavieres, kuras bez maksas jebkurā diennakts laikā
varēja izmantot jebkurš valmierietis vai viesis. Jūlijā ar “24h klavierspēles
maratonu” klavieres tika atklātas un bija pieejamas līdz septembra sākumam.
Sociālās palīdzības pasākumi. Jau sešus 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 turpināja ļoti minimālā apjomā īstenot pārtikas
palīdzības programmu “Paēdušai Latvijai” (pārtikas paku izsniegšana cilvēkiem,
kas nonākuši pēkšņās grūtībās), bet vairāk atbalstīja vientuļos seniorus ar
dāvanu pakām un īpaši rīkotiem pasākumiem. Vasarā nelielā apjomā notika
labdarības akcija “Skolas soma”, kurā ar vietējo ziedotāju un Ziedot.lv
atbalstītāju finansējumu tika sagādātas skolas lietas 36 ģimeņu skolēniem.
Savukārt sadarbībā ar Ziedot.lv uzsākta jauna programma “Palīdzi trūcīgiem
mazuļiem!” (pamperu un piena maisījumu izsniegšana trūcīgām ģimenēm).
Citas aktivitātes: augusi Jauniešu ideju laboratorija, sniegts metodisks un
informatīvs atbalsts Kopienu fondu kustības izaugsmei Latvijā un jaunu
reģionālo labdarības fondu izveidei, uzņemti vairāki brīvprātīgie jaunieši fondā
un trīs ārvalstu jaunieši Eiropas Brīvprātīgā darba programmā biedrībā
“Kristīgais Žēlsirdības centrs” un Valmieras pansionātā (fonds atbildīgs par
projekta koordinēšanu), rīkota Labdarības skola, sniegts konsultatīvs atbalsts
Vidzemes nevalstiskajām organizācijām, rīkots 3. Valmieras Iedzīvotāju forums
un Apkaimes ideju darbnīcas Mazsalacas novadā u.c.

Fonda darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā
Fonda darbības rezultāti daļēji nosaukti jau iepriekš:
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 atbalstītie 33 vietējie projekti bija interesantas ieceres un atbilstošas pilsoniskās
sabiedrības pamatprincipiem. Vairāku mazo projektu īstenošanā iesaistīti daudzi
Valmieras apkaimes un visas Vidzemes pagastu un pilsētu ļaudis, uzņemoties
atbildību par lietām, kas pašiem aktuālas un svarīgas labākai dzīvei;
 paplašināts VNF Ziedotāju klubs (38 dalībnieki), kura nolūks ir padarīt ziedošanu
interesantāku un pieejamāku ikvienam Valmieras apkaimes iedzīvotājam. Ziedojot
vismaz 20, 70 vai 200 eiro gadā, kluba dalībnieki balso par konkursos
iesniegtajiem projektiem, tiekas Ziedotāju brokastīs un laika gaitā gūs citas
priekšrocības, kas vienlaikus ļaus apzināties, ka labdarība nav tikai naudas
atdošana, bet arī līdzdalība un cits skats uz savu kopienu;
 Labdarības noliktavas saglabāšana uz brīvprātības pamatiem;
 sociālās palīdzības labdarības programmās “Skolas soma”, “Dāvanu pakas
vientuļiem sirmgalvjiem”, Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai”, “Palīdzi trūcīgiem
mazuļiem” un arī VNF Labdarības noliktavā sniegts finansiāls un materiāls
atbalsts 10 659 eiro apjomā (neskaitot ziedoto apģērbu un citas mantas, kā arī
Ziedot.lv gādātos pamperus) vairākiem simtiem mazturīgu daudzbērnu, nepilno un
citādu sociāli mazaizsargāto grupu ģimeņu;
 VNF ilgtermiņa stabilitātei fonda neaizskaramais kapitāls palielināts uz
93 149 EUR, tai skaitā 8324 EUR mērķa fonds Elīzas Purmales piemiņas
stipendijai;
 par brīvprātīgā darba menedžmentu apmācīti 15 organizāciju pārstāvji, vēl
12 organizācijas un brīvprātīgie ir godināti, plašākai sabiedrībai demonstrējot
brīvprātīgā darba nozīmi, ieguvumus un atgādinot par tā potenciālu.
7.

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

8.

Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums:
Kalendārajā gadā saņemto ziedojumu kopsumma: 9043,54 eiro.
Kalendārajā gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 10 810,22 eiro, t.sk.:
* sabiedriskā labuma darbībai: 8830,33 eiro;
* kalendārā gada administratīvie izdevumi no kalendārajā gadā izlietoto vispārējo
ziedojumu kopsummas: 0 eiro no kopumā izlietotiem 3208,21 eiro.

9.

Fonda darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes
iestādēm, komersantiem)
1) Iegūtā ziedotāju, sadarbības partneru un sabiedrības uzticība, kas ļauj
nodrošināt ilgstošas attiecības ar ziedotājiem un cita veida atbalstītājiem.
Uzticību veicinošs faktors ir Padome – Valmieras apkaimē atpazīstami un
ietekmīgi cilvēki, kas nes kopienu filantropijas ideju sabiedrībā;
2) ilgtermiņa sadarbības līgums ar Borisa un Ināras Teterevu fondu par atbalstu
fondam un Kopienu fondu kustība kopumā, kā arī 2,5 gadu līgums (līdz
2015. gada beigām) par finansējumu no EEZ finanšu instrumenta (administrē
Sabiedrības integrācijas fonds) fonda darbības nodrošināšanai;
3) piemērotas telpas Garā ielā 10, kas ļauj zem viena jumta uzturēt gan fonda
biroja darbu, gan Jauniešu ideju laboratorijas pulcēšanās vietu, gan Labdarības
noliktavu. Tas ir daudzkārt ļāvis plānot jaunus pasākumus, ērti satikties ar
ziedotājiem un citiem partneriem, attīstīt jaunus darbības virzienus. Pateicoties
vairākiem atbalstītājiem, telpas arī pakāpeniski izremontētas;
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4) spēcīga grāmatvedības sistēma “Ozols”, kas ļauj nodrošināt normatīvo aktu
un pašu vajadzībām atbilstošu grāmatvedības uzskaiti – lietderīga gan projektu
vadībā, gan ziedojumu un saimnieciskās darbības uzskaitē;
5) sekmīgā sadarbība ar vietējiem medijiem;
6) brīvprātīgie palīgi, kas veic dažādus ikdienas darbus, tostarp sistemātiski uztur
Labdarības noliktavas darbu, bet arī palīdz pasākumu sagatavošanā un biroja
darbos;
7) 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) Pilsoniskās sabiedrības, brīvprātīgā darba un mērķtiecīgas labdarības
izpratnes trūkums valsts pārvaldē. Bieži nākas saskarties, ka valsts pārvaldes
(jo īpaši kontrolējošās) iestādes neizprot bezpeļņas un sabiedriskā labuma
darbības principus, burtiski piemērojot fondiem tos pašus nosacījumus, kas
attiecināmi uz komersantiem. Acīmredzot valsts pārvaldē būtu vērts apsvērt
izglītojošas/skaidrojošas programmas par pilsoniskās sabiedrības principiem,
par atšķirībām un arī par nevalstisko organizāciju administratīvo kapacitāti, kas
ne vienmēr atbilst vēlamajam;
2) birokrātiskās procedūras saistībā ar dažādu finansējumu apguvi, ziedojumu
uzskaiti un atskaitēm, kā arī attiecībā uz nelielām bezpeļņas organizācijām
nesamērīgi piemērotā birokrātija grāmatvedības uzskaitē un darba aizsardzībā;
3) nestabilais finansējums pilsoniskai sabiedrībai valstiskā līmenī – nemainīgs
risks jau daudzus gadus. 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 (2016)
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):
 projektu programma “Sev, tev, novadam” – 2016. gada februārī parakstīti līgumi ar
pērnā gada otrā konkursa uzvarētājiem, martā izsludināts jauns konkurss, bet
rudenī gaidāms vēl viens projektu konkurss. “Sev, tev, novadam” programmā
konkursi tiek rīkoti divas reizes gadā, un tajos tiks atbalstītas iedzīvotāju
iniciatīvas, kas vairo dažādas iespējas un ļauj cilvēkiem uzņemties atbildību par
vietējo kopienu;
 Bērnu un jauniešu izcilību programma – pieejams atbalsts dalībai augsta līmeņa
sacensībās un konkursos. Pieteikumus fonds pieņems un izvērtēs nepārtraukti;
 Jauniešu ideju laboratorija – programmas turpināšana Valmierā. 2016. gada
martā jau izsludināts jauniešu projektu konkurss, kā arī turpināsim darbu pie
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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
(Ķekava), 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, ziedojumu piesaiste labdarības programmai
“Palīdzība ģimenēm” un mazturīgo ģimeņu atbalstam, sagādājot sadzīvei
nepieciešamus priekšmetus, grāmatas bērniem u.tml., labdarības akcija “Skolas
soma” (jūnijs-septembris) – ziedojumu kampaņa trūcīgo ģimeņu pirmklasnieku
atbalstam līdzīgi kā iepriekšējos gados.
# plānotie (norāda ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu,
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaita):
 labdarības programmas “Palīdzi trūcīgiem mazuļiem!” pārņemšana no Ziedot.lv un
koordinēšana visas Latvijas mērogā (pieprasījumu apkopošana, pasūtījums un
izplatīšana 30 reģionālajiem partneriem, kuri tālāk mantas nodos ģimenēm).
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 pavasarim svētkos 300 vientuļie
pensionāri divreiz ir sveikti ar nelielu pārtikas paciņu. Papildus tam aprīlī seniori
pulcēsies uz Ausekļa Limbažu teātra izrādi. Iespējams, šis projekts turpināsies arī
rudenī.
# plānotie (norāda ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu,
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaita):
 projekts “Labdarības skola” Mazsalacas vidusskolā un Rubenes pamatskolā
februārī – skolēnu iesaistīšana un iepazīstināšana ar labdarību un dažādiem tās
veidiem;
 Ziemassvētku apsveikumu kartīšu radīšana un tirdzniecība oktobrī-decembrī,
iesaistot procesā bērnus un jauniešus, topošos māksliniekus;
 dažādas aktivitātes vietējai kopienai: brīvprātīgā darba popularizēšana, Apkaimes
ideju darbnīcas Burtnieku novadā.
2016. gada 31. martā, Valmierā
Valmieras novada fonda
valdes priekšsēdētājs:

Ansis Bērziņš
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