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2017. 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, taču daudzas aktivitātes notiek visā
Vidzemē un Latvijā.

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;
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 politiski represētās personas;
 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): vietējā kopiena – 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, mobilais tālrunis: 26136756, 20258200
E pasts: vnf@vnf.lv
Mājas lapa: http://www.vnf.lv

II. 2017. 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 un pabeigti
septiņi projektu konkursi Valmierā, apkaimes novados un visā Vidzemē, kuros
atbalstīti 30 vietējo iedzīvotāju projekti, kopumā par 32 274 €. Programmas
“Sev, tev, novadam” 2016. gada otrajā konkursā (konkurss pabeigts
2015.g. decembrī, projekti īstenoti 2017.g. janvārī-oktobrī, 7 projekti, 4638 €,
finansējums no vietējiem ziedojumiem un pasākumu ieņēmumiem) Burtniekos
daudzdzīvokļu māju pagalmā tika ierīkota atpūtas un svētku vieta par godu Baltā
galdauta svētkiem, turpat netālu Burtnieku muižas parkā atjaunota vēsturiskā
rožu dobe, bet Mazsalacā izveidots neliels bērnu rotaļu laukums. Brenguļu
pagastā atjaunota Mīlestības taka gar Gauju un Abulu. Valmieras jauniete
publicēja komiksu par soļotāju Jāni Daliņu, Rencēnu seniori iegādājās
vingrošanas inventāru, bet Rūjienas bērnudārzā tika sagādāti rezerves
kombinezoni, lai bērniem neiet secen ziemas prieki. “Sev, tev, novadam”
2017. gada pirmajā konkursā (konkurss pabeigts aprīlī, projekti īstenoti maijānovembrī, 5 projekti, 1936 €) Valmieras 5. vidusskolas pagalmā vecāki atjaunoja
savas bērnības ielu spēles uz asfalta (klasītes u.tml.), Trikātas amatierteātris radīja
jaunu izrādi bērniem “Pelīte Melīte”, bet Zilākalnā ļaudis organizēja veselības
nedēļu. Tikmēr Burtniekos tika radīta “brīvdabas izstāžu zāle” ar pārvietojamiem
stendiem, bet Ipiķos, veidojot 2018. gada foto kalendāru, tika sakopti vietējie
nozīmīgākie objekti. “Sev, tev, novadam” 2017. gada otrais konkurss noslēdzās
janvārī, tāpēc par rezultātiem varēs runāt 2018. gadā. Jauniešu ideju laboratorijas
rīkotajā konkursā “Jaunieši dod iespēju jauniešiem” (konkurss pabeigts aprīlī,
projekti īstenoti maijā-novembrī, 4 projekti, 1386 €, finansējums no vietējiem
ziedojumiem un pasākumu ieņēmumiem) Rūjienas jaunieši rīkoja teātra festivālunodarbības “Kaut kas citāds”, Rencēnos iegādājās atbalsta inventāru, lai bērniem
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2)

3)

4)

5)

6.

vieglāk apgūt slidošanu, bet Valmierā tapa divi objekti – Valmieras tehnikuma
pagalmā izveidota trenažieru zona, bet Pārgaujas ģimnāzijas bēniņos jaunieši
izremontēja teātra pulciņa telpu. Kultūras ministrijas finansētajos Pilsoniskās
sabiedrības, starpkultūru dialoga un mazākumtautību iniciatīvu konkursos
Vidzemei (14 projekti, 24 313 €) īstenoti NVO projekti visā Vidzemes reģionā. Tie
bija gan projekti par vēstures izpēti un saglabāšanu, gan veidoti video stāsti par
nozīmīgām vai vienkārši interesantām novadu personībām, gan rīkoti dažādu
tautību kultūras un izglītojoši pasākumi.
Jauniešu ideju laboratorija kā metode darbā ar jaunatni mērķtiecīgas labdarības
iepazīšanai ir ne tikai saglabājusies un pilnveidojusies Valmierā, bet arī citos
kopienu fondos. Laboratorijas jaunieši 2017. gadā sasniedza jaunus rekordus –
piesaistīja projektu konkursam jau 2600 eiro, kas ļāva notikt iepriekš
aprakstītajam “Jaunieši dod iespēju jauniešiem”.
Ziedotāju aplis kā jauna metode naudas piesaistei, attiecībām ar ziedotājiem un
organizāciju stiprināšanai. 2017. gada 7. decembrī Valmierā un ar mūsu
konsultatīvu atbalstu pirms tam Talsos un Limbažos notika pirmie Ziedotāju apļu
pasākumi. Valmierā tika saziedoti 6500 eiro trim projektiem (par tiem vairāk
nākotnes plānu sadaļā). Svarīgi atzīmēt, ka organizācijām liels ieguvums ir arī
uzstāšanās ziedotāju priekšā, prezentēšanas prasmes, iepazīšanās un iespēja
veidot jaunas ilgtermiņa attiecības, veicināt savu atpazīstamību.
Programmas “Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” koordinēšana visā Latvijā
sadarbībā ar Ziedot.lv tika pabeigta februārī. Tās ietvaros fonds pirka un piegādāja
28 partneriem un tālāk 1100 ģimenēm visā Latvijā pamperus un piena
maisījumus.
Citas aktivitātes: sniegts metodisks un informatīvs atbalsts Kopienu fondu
kustības izaugsmei Latvijā, uzņemti vairāki brīvprātīgie jaunieši fondā un četri
ārvalstu jaunieši Eiropas Brīvprātīgā darba programmā biedrībā “Kristīgais
Žēlsirdības centrs”, Valmieras pansionātā un fondā (fonds atbildīgs par projekta
koordinēšanu), sniegts konsultatīvs atbalsts Vidzemes nevalstiskajām
organizācijām.

Fonda darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā
Fonda darbības rezultāti daļēji nosaukti jau iepriekš:
 Atbalstītie un notikušie 30 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 (mazliet virs 40 dalībnieku), 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;
 paplašināts VNF ziedotāju loks caur pasākumu Ziedotāju aplis.
 VNF ilgtermiņa stabilitātei saglabāts fonda neaizskaramais kapitāls 94 723 EUR, tai
skaitā 8621 EUR mērķa fonds Elīzas Purmales piemiņas stipendijai.

7.

Fonda dibinātāji/biedri un citas personas
Dibinātāju skaits: 13.
Iesaistīto personu skaits: 40 (padome, valde, darbinieki, brīvprātīgie).
Sabiedriskā labuma guvēju skaits: apmēram 8000.
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8.

Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums:
Kalendārajā gadā saņemto ziedojumu kopsumma: 13 325,11 eiro.
Kalendārajā gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 2848,28 eiro, t.sk.:
* sabiedriskā labuma darbībai: 2848,28 eiro;
* kalendārā gada administratīvie izdevumi no kalendārajā gadā izlietoto vispārējo
ziedojumu kopsummas: 0 eiro no kopumā izlietotiem 1202,86 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) uzticams un saprotošs personāls (gan algotie darbinieki, gan atsevišķiem
darbiem nolīgtās personas, gan brīvprātīgie), kas labi izprot fonda darbības jēgu
un lomu vietējā kopienā, kā arī ir gatavi veidot fonda izaugsmi. Lieli palīgi, jo īpaši
ar jaunām vēsmām un multimediju darbā, ir Eiropas brīvprātīgie;
3) ilgtermiņa sadarbības līgums ar Borisa un Ināras Teterevu fondu par atbalstu
fondam un Kopienu fondu kustībai kopumā;
4) piemērotas telpas Garā ielā 10, kas ļauj zem viena jumta uzturēt gan fonda biroja
darbu, gan Jauniešu ideju laboratorijas pulcēšanās vietu. 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;
5) 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. Ņemot vērā arvien
komplicētākos un detalizētākos skaidrojumus pie gada pārskata, būtu grūti
iedomāties šo darbu paveikt bez šādas apjomīgas programmas;
6) laba reputācija un sekmīga sadarbība ar vietējiem medijiem, citām institūcijām;
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) Izpratnes trūkums par pilsonisko sabiedrību, brīvprātīgo darbu un
mērķtiecīgu labdarību. Tas valda gan sabiedrībā kopumā, gan valsts pārvaldē,
kam vajadzētu būt svarīgam pilsoniskās sabiedrības veicinātājam. Valsts pārvaldē
problēma ir tā, ka iestādes (jo īpaši kontrolējošās) neizprot bezpeļņas un
sabiedriskā labuma darbības principus, burtiski piemērojot fondiem tos pašus
nosacījumus, kas attiecināmi uz komersantiem. Savukārt sabiedrībā ieilgušais
zemais labklājības līmenis ir vairojis cilvēku neticību it visam, bezcerību,
nekritisku domāšanu, arī nenovīdību un pat bezatbildību;
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,
drīzumā ar datu 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
4

Valmieras novada fonds

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 (2018)
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” – 2018. gada janvārī parakstīti līgumi ar
pērnā gada otrā konkursa uzvarētājiem, kuri īstenos projektus 2018. gada garumā,
bet jau 2018. gada aprīlī tiks dota zaļā gaisma nākamajiem projektiem. Rudenī
gaidāms šīgada otrais 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;
 Ziedotāju apļa atbalstīto projektu īstenošana un gatavošanās nākamajam
pasākumam 2018. gada novembrī. Pērngada decembrī saziedotā nauda (6500 €)
tiks izmantota trim projektiem. Biedrības “Ģimenes šūpulis” savām klientēm krīzē
nonākušajām jaunajām māmiņām dos ne vien patvērumu, bet arī iespēju mācīties
un palīdzēs tikt pie darba. Vides entuziasts Toms Treimanis Kocēnu novadā un
Valmierā izvietos brīvdabas grāmatu mājiņas. Savukārt “Vidzemes sporta asociācija”
ar jauno inventāru varēs trenēties augstākā līmenī, lai tiektos uz izcilības mērķi –
kvalificēties Tokijas Olimpiskajām spēlēm;
 Bērnu un jauniešu izcilību programma – pieejams atbalsts dalībai augsta līmeņa
sacensībās un konkursos. Pieteikumus fonds pieņems un izvērtēs nepārtraukti. Šīs
programmas iedzīvināšana ir viens no 2018. gada uzdevumiem;
 Jauniešu ideju laboratorija – programmas turpināšana Valmierā un metodisks
atbalsts laboratoriju izveidei un darbam citos Latvijas novados. Valmierā 2018. gada
martā jau izsludināts jauniešu projektu konkurss;
 Valmieras labdarības un lojalitātes programma, kuras nosaukums vēl top un kuras
partneri vēl jauzrunā, bet kuras pamatideja ir skaidra – iepērkoties veikalos, klients
iegūst atlaidi sev un vienlaikus vēl kādus noteiktus procentus veikals ziedo
labdarībai. Tas ļautu iesaistīt labdarībā gan plašāku ļaužu loku, gan padarīt to
pieejamāku, gan arī ienestu vairāk naudas, kas ļautu īstenot vērienīgākas ieceres
Valmierā vai tās tuvumā;
 sistemātisks atbalsts Latvijas Kopienu fondu kustības izaugsmei – sadarbībā ar
Borisa un Ināras Teterevu fondu tiks sniegts regulārs metodisks atbalsts esošajiem
kopienu fondiem;
 regulāras aktivitātes vietējās filantropijas veicināšanai un ziedošanas kultūras
pilnveidei – 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.
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# plānotie (norāda ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu,
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaita):
 jaunu sadarbības piedāvājumu radīšana ziedotājiem.
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 senioriem 2018. gada februārī.
# plānotie (norāda ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu,
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaita):
 Ziemassvētku apsveikumu kartīšu radīšana un tirdzniecība oktobrī-decembrī,
iesaistot procesā bērnus un jauniešus, topošos māksliniekus;
 dažādas aktivitātes vietējai kopienai, piemēram, brīvprātīgā darba popularizēšana;
 Vidzemes NVO forums 2018. gada rudenī.

2018. gada 03. aprīlī, Valmierā

Valmieras novada fonda
valdes priekšsēdētājs:

Ansis Bērziņš
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