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Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 
 

Reģistrācijas numurs 40008093066 

Nosaukums VALMIERAS NOVADA FONDS NODIBINĀJUMS 

Taksācijas gads 2021 

I. Vispārīgā daļa 

1. Organizācijas 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 novadā – Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, 
Naukšēnu un Rūjienas apvienībās un piecās novada pilsētās – Valmierā, Rūjienā, Sedā, 
Strenčos un Mazsalacā, taču daudzas aktivitātes notiek visā Vidzemē un  Latvijā. No 
2021.gada jūlija fonds darbu sāka jaunajā Valmieras novadā un mūsu  darbības teritorijai 
pievienojās Strenču novads. 

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību 

 1 - Labdarība 

9 - Sporta atbalstīšana 

3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība 

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība 

 1 - Ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu 

5 - 15–25 gadus veci jaunieši 

4 - Personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu 

15 - Bērni 

4. Informācijas saņemšanai 

 juridiskā adrese Garā iela 10, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 

kontaktadrese Garā iela 10, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 

tālruņa numurs 29100840 

e-pasta adrese vnf@vnf.lv 

mājaslapa 

 

 
II. Darbības pārskats 

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra 
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot 
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

 1) Ar VNF ziedotāju atbalstu rīkoti un pabeigti trīs projektu konkursi Valmierā, apkaimes 
novados un visā Vidzemē, kuros atbalstīti 10 vietējo iedzīvotāju projekti, kopumā par 
5837 eiro. 
Jauniešu ideju laboratorijas rīkotajā konkursā “Jaunieši dod iespēju jauniešiem atbalstu guva 2 

projekti – Valmieras Jauniešu mājas virtuves labiekārtošana un Bungu iegāde Valmieras Pārgaujas 

valsts ģimnāzijas grupai “Piektdiena” vairāk nekā 700 eiro, bet īstenots tika tikai viens. Tika īštenoti 

vēl 4 mini ideju konkura projekti, ko īštenoja jaunieši Valmieras novadā. Kopumā jauniešu ideju 

atbalstam 2021.gadā tika piešķirti 445,03 Eur. Programmā “Ziedotāju aplis” (naudas piesaistes 

pasākums notika 2021. gada 25. februārī, projektu īstenošana 2021. gadā; Atbalstīti 2 projekti 

2352 EUR vērtībā ideju īstenošanai, lai biedrība “Aktīva dzīvesveida klubs “Savējais”” varētu 

uzsākt ierīkot disku golfa parku Valmierā projekta “Šodien stundas notiek attālināti” vadītājs 

Jānis Lārmanis varētu dot otro elpu lietotai datortehnikai, nodrošināt ar datortehniku skolēnus 

Valmierā un tās apkārtnē, kuriem tas nepieciešams mācību procesa nodrošināšanai. “Sev, tev, 

novadam” 2021. gada konkursā atbalstu no fonda saņēma 6 projekti par kopējo summu 3040 Eur.  
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 2) Jauniešu ideju laboratorija kā metode darbā ar jaunatni mērķtiecīgas labdarības 
iepazīšanai ir saglabājusies Valmieras novadā, bet arī citos kopienu fondos.  
3) Brīvprātīgā darba veicināšanai 2021. gadā turpinājās arī ilgtermiņa ārvalstu brīvprātīgo 
uzņemšana Valmieras pansionātā, bērnudārzos, fondā un citās sabiedriskās organizācijās. 
Valmieras novada fonds 
 

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu 
un attiecīgajā jomā 

 Fonda darbības rezultāti daļēji nosaukti jau iepriekš: 
* Atbalstītie un notikušie 10 vietējie projekti bija interesantas ieceres un atbilstošas 
pilsoniskās sabiedrības pamatprincipiem. Vairāku mazo projektu īstenošanā iesaistīti 
daudzi Valmieras novada un dažādu novadu ļaudis, uzņemoties atbildību par lietām, kas 
pašiem aktuālas un svarīgas labākai dzīvei; 
* turpināts VNF Ziedotāju klubs, kura nolūks ir padarīt ziedošanu interesantāku un 
pieejamāku ikvienam Valmieras novada iedzīvotājam. Ziedojot vismaz 60 eiro  gadā, kluba 
dalībnieki balso par konkursos iesniegtajiem projektiem un tiekas Ziedotāju  brokastīs, kas 
vienlaikus ļauj apzināties, ka labdarība nav tikai naudas atdošana, bet arī līdzdalība un cits 
skats uz savu kopienu; 
* VNF ilgtermiņa stabilitātei saglabāts fonda neaizskaramais kapitāls 93386,31 EUR, tai 
skaitā       10265 EUR mērķa fonds Elīzas Purmales piemiņas stipendijai. 

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

 7.1 dibinātāju/biedru skaits 13 

7.2 iesaistīto personu skaits 40 

7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 4000 

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

 8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 11687 euro 

8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 4046,14 euro,  

tai skaitā: 

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 4046,14 euro 

8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra 0 euro 
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas 

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, 
komersantiem) 

 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 novadā 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, bija Eiropas brīvprātīgie; 
3) 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; 
4) ilgtermiņa sadarbības līgums ar Borisa un Ināras Teterevu fondu par atbalstu fondam un 
Kopienu fondu kustībai līdz 2023. gada sākumam; 
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. Organizācijas darbību kavējošie faktori 
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 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 arī 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 ilgtermiņā nevar dzīvot tikai no entuziasma. 
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. 
4) COVID-19 pandēmija - 2021. gadā darbs pie esošajiem projektiem turpinās gan 
klātienē fonda biroja telpās, gan attālināti, cenšoties rast risinājumus vai radīt jaunus 
līdzšinējo projektu veiksmīgai īstenošanai. 2021.gadā, ņemot vērā ierobežojumus, vasarā, 
tomēr, notika iepriekšējā gadā nenotikušais Valmieras svētkos organizētais bumbu rallijs. 
Ziedot.lv atbalstītā projekta ietvaros tika uzstādīti Domu krēsli 19 dažādās novada vietās 
– pagastos un Valmieras pilsētā.  
Visu gadu rit aktīvs darbs pie  Aktīvo iedzīvotāju fonda projektiem, pildot šī fonda 
viena no administratoriem lomu.  2021. gada rudens turpinās Covid- 
19 vīrusa ēnā, kaut gan darbs fondā turpinājās kā ierasts vai pat var teikt, daudz 
intensīvāks. Septembrī, oktobrī un novembrī Valmieras novados, sadarbībā ar Valmieras 
pilsētas pašvaldību, tika rīkotas Senioru domrades (iedzīvotāju forumi), kurās tikai 
aktualizētas un apspriestas senioru iniciatīvas un apkaimju izaicinājumi.  
No domradē izskanējušām idejām, 9 tika iesniegtas Sev, Tev, novadam konkursā, no kurām 
5 tika atbalstītas. 
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III. Turpmākās darbības plāns 

11. Organizācijas darbības mērķis 

 Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu 
gadu): 

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

projektu programma “Sev, tev, novadam” – 2022. gada rudenī tiks izsludināts projektu 
konkurss jauniem iedzīvotāju projektiem. “Sev, tev, novadam” programmā 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 un metodisks atbalsts 
laboratoriju izveidei un darbam citos Latvijas novados; 
* regulāras aktivitātes vietējās filantropijas veicināšanai un ziedošanas kultūras pilnveidei – 
regulāras publikācijas medijos, fonda gada pārskats, publiskas ziedotāju godināšanas un 
pateicības u.c. pasākumi. 

plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

Turpināt aizsākto iniciatīvu – rīkot iedzīvotāju forumus - domrades, katru gadu īpašu 
uzsvaru liekot uz kādu konkrētu iedzīvotāju grupu. 2022.gadā tiks rīkotas 35 domrades katrā 
novada pagastā un 5 Valmieras mikrorajonos. 
* Lai gan norisinājās jau 2021.gadā video formātā, plānots klātienē pirmo reizi VNF darbības 
laikā rīkot Spēka brokastis – Spēka brokastis tiks rīkotas,  par pamatu ņemot Lūgšanu 
brokastu rīkošanas konceptu, ko aktīvi izmanto pārējie Latvijas  novadu fondu vietēju finanšu 
līdzekļu piesaistē (https://www.teterevufonds.lv/jaunumi/lugsanu- brokastis/). 

 Pasākuma koncepts paredz no „brokastotājiem” saņemt ziedojumu, kas ir arī galvenais 
brokastu mērķis, un tiek novirzīts novada fonda izvēlētam mērķim (lielākoties, sociālam). 

 Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam): 

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 
* Latvijas NVO fonda finansēts projekts Filantropijas stiprināšana Ziemeļvidzemē 

plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 
* Startēt arī citos projektu konkursos – piemēram, Ziedot.lv, Kultūras ministrijas 

izsludinātajos projektu konkursos, u.c. 
* Turpināt startēt Latvijas NVO fonda finansēto projektu konkursā 

 
 

 
 

Vadītājs Patricija Siliņa 

30.06.2022 

http://www.teterevufonds.lv/jaunumi/lugsanu-

