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2007. gada darbības pārskats un nākamā pārskata gada darbības plāns

1. Sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk – fonda) mērķis:
Valmieras novada fonda mērķis ir attīstīt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas 
tradīcijas Valmieras rajonā, kā arī sekmēt Valmieras rajona izaugsmi, atbalstot vietējiem 
iedzīvotājiem un novadam 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  Valmieras  rajona  sabiedrības  vajadzības, 
(2) piesaistīt  fizisko un juridisko personu ziedojumus un citu finansējumu fonda mērķu 
sasniegšanai un tam nepieciešamo izdevumu segšanai, (3) organizēt projektu konkursus un 
atbalstīt  aktuālākās  un  svarīgākās  vietējo  iedzīvotāju  iniciatīvas,  (4) veidot  pastāvīgu 
finanšu uzkrājumu – neaizskaramo kapitālu.

2. Fonda pamatdarbības jomas (atzīmēt ne vairāk kā trīs)

 labdarība
 cilvēktiesības
 indivīda tiesības
 pilsoniskās sabiedrības attīstība
 veselības veicināšana
 palīdzības  sniegšana  katastrofu 
gadījumos un ārkārtas situācijās
 ģimenes
 sociālā attīstība
 interešu aizstāvība
 kopienas attīstība

 izglītība
 zinātne
 vides aizsardzība
 trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu 
sociālās labklājības celšana
 kultūra
 sports
 bērni un/vai jaunatne
 nodarbinātības veicināšana
 darba aizsardzība
 cits (nosaukt):

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta sabiedriskā labuma darbība 
(atzīmēt ne vairāk kā piecas nozīmīgākās mērķa grupas)

Fonda  mērķauditorija  ir  visa  Valmieras  pilsētas  un  rajona  sabiedrība  –  iedzīvotāji, 
nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, arī vietējās pašvaldības.

4. Mērķa grupām adresētie fonda projekti, pasākumi un aktivitātes (turpmāk – 
projekti) pārskata gadā (piecu nozīmīgāko projektu īss apraksts, norādot laiku un 
vietu (pārējos uzskaitīt); ne vairāk kā 800 zīmes)

1) 2007. gadā fonds  finansiāli atbalstījis 14 vietējo iedzīvotāju projektus, kas izvēlēti 
3 projektu  konkursos  –  (1) Labo  darbu  programmas 2008. gada  konkurss,  Hipotēku 
bankas  konkurss  apkārtējās  vides  sakārtošanai  un  SEB  konkurss  Vidzemes 
Augstskolas studentiem un darbiniekiem.

2) Labdarības  akcija  “Skolas  soma” –  sadarbībā  ar  fondu “Ziedot”  un Kopienu fondu 
kustību  vasarā  piesaistīti  ziedojumi,  lai  piešķirtu  35 latu  atbalstu  daudzbērnu  un 
nepilno ģimeņu pirmklasniekiem skolas piederumu iegādei.  Rezultātā 114 bērni  visā 
Valmieras rajonā varēja pilnvērtīgāk uzsākt savas skolas gaitas.

3) Jauniešu ideju laboratorijas uzsākšana – programma, kurā Valmieras rajona jaunieši 
apgūst  projektu  vadību,  ziedojumu  piesaisti  un  filantropijas  pamatjautājumus. 
2008. gadā  jauniešu  uzdevums  būs  pašiem  iegūt  ziedojumus  projektu  konkursa 
organizēšanai un tālāk konkursa kārtībā tos piešķirt rajona jauniešu idejām.
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4) Nevalstisko  organizāciju  apmācības –  no  augusta  līdz  decembrim  VNF  organizēja 
apmācību  ciklu  par  dažādiem  NVO  aktuāliem  tematiem,  dodot  iespēju  esošām  un 
topošām organizācijām no visas Vidzemes apgūt darbam nepieciešamās zināšanas.

5) Labdarības teātra izrāde akcijai “Palīdzēsim Elīzai Purmalei” – 23. decembrī sadarbībā 
ar Valmieras Drāmas teātri notika izrāde, no kuras visi ieņēmumi (gandrīz Ls 2000) tika 
novirzīti labdarīgiem mērķiem – jaunās valmierietes Elīzas Purmales ārstēšanai.

6) Citas  aktivitātes: Apkaimes  attīstības  rokasgrāmatas  izdošana,  Ziemassvētku 
apsveikumu kartiņu akcija, ziedojumu piesaiste ar dažādiem līdzekļiem, konsultācijas 
uzņēmumiem par mērķtiecīgu labdarību, jaunu labdarības programmu plānošana.

5. Fonda darbības rezultāti vai sasniegumi pārskata gadā attiecībā uz mērķa grupu 
un attiecīgajā jomā (ne vairāk kā 600 zīmes)

Nosauktajos  3  projektu  konkursos  fonds  piešķīris  6000  latu  dažādām  iedzīvotāju 
iniciatīvām, kas ļauj iedzīvotājiem ne vien sakārtot dzīves vidi sev apkārt, bet bieži vien arī 
noticēt sev, savām spējām un izaugsmes iespējām lauku teritorijās.
Divās labdarības akcijās – “Skolas soma” un “Palīdzēsim Elīzai Purmalei” – piesaistīti līdzekļi 
konkrētu sociālu problēmu risināšanai Valmieras rajonā.
Ziemassvētku apsveikumu kartiņu akcija – Valmieras rajona bērnu un jauniešu zīmētas 
kartiņas,  kuras  uzņēmumi  un  privātpersonas  iegādājās,  tā  ziedojot  savam  rajonam. 
2007. gadā  tika  pārdota  8331  kartiņa,  VNF  neaizskaramajam  kapitālam  “nopelnot” 
2326 latus, kas nākotnē no noguldījumu augļiem ļaus atbalstīt iedzīvotāju projektus un tā 
stiprināt pilsonisko sabiedrību Valmieras apkaimē.

6. Fonda biedru un iesaistīto personu skaits
Fondam nav biedru.
Fonda pārvaldē aktīvi iesaistījušās 8 personas: valde (1 persona) un Uzraudzības komiteja 
(7 locekļi, kuri pārstāv biznesa vidi, nevalstiskas organizācijas un pašvaldību). Revīziju veic 
komisija 3 cilvēku sastāvā no dažādiem sabiedrības sektoriem.
Dažādu pienākumu veikšanai fonda darbā tiek iesaistīti pastāvīgi vai īslaicīgi darbinieki un 
brīvprātīgie.

7. Pārskata gadā saņemto vispārējo ziedojumu kopsumma: ____555,00____ lati

8. Pārskata gada administratīvo izdevumu no vispārējiem ziedojumiem kopsumma: 
________23,98_______ lati

9. Fonda darbību veicinošie faktori (ne vairāk kā 500 zīmes)
1) VNF atpazīstamība un uzticēšanās no cilvēkiem, kuri saskārušies ar VNF – fondu pazīst 

gan pašvaldības, gan liela daļa iedzīvotāju un uzņēmēju;
2) Uzraudzības  komiteja  –  Valmierā  atpazīstami  un  ietekmīgi  cilvēki,  kas  nes  kopienu 

filantropijas ideju sabiedrībā;
3) Kopienu  fondu  kustība,  kas  nodrošina  sadarbību  ar  citiem  fondiem,  konsultatīvu 

atbalstu un veicina nacionāla mēroga pasākumus labdarības idejas popularizēšanai;
4) administratīvā finansējuma piesaistīšana fonda darbībai vismaz līdz 2009. gada beigām, 

lai šim nolūkam var nelietot ziedojumus.

10. Fonda darbību kavējošie faktori (ne vairāk kā 500 zīmes)
1) Birokrātiskās procedūras saistībā ar ziedojumu uzskaiti un atskaitēm;
2) administratīvā finansējuma neregularitāte un sarežģītās procedūras gan tā saņemšanai, 

gan ar atskaitēm. Bez administratīvā finansējuma fonds nevar sekmīgi un kvalitatīvi 
strādāt  kā  profesionāla  kopienu filantropijas  organizācija.  Labs  atbalsts  būtu  valsts 
mērķtiecīgāks  atbalsts  labdarības  organizācijām,  kuras  veicina  filantropiju  un 
ziedošanas kultūru Latvijā.
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11. Fonda darbības plāns 2008. gadam (iesākto un plānoto projektu uzskaitījums, 
norādot to laiku un vietu)

Projekti un aktivitātes, kas plānotas 2008. gadā:
• turpinās Jauniešu ideju laboratorijas un 2008. gada aprīlī paredzēts izsludināt projektu 

konkursu Valmieras rajona jauniešiem. Kopā ar jauniešiem plānotas arī citas aktivitātes, 
lai motivētu viņus iesaistīties labdarības darbā;

• iepriekšējos projektu konkursos atbalstīto projektu uzraudzība;
• Labo darbu programmas 2008. gada konkurss – izsludināšana martā, atbalstīto projektu 

īstenošana no maija līdz oktobrim;
• Hipotēku bankas projektu konkurss apkārtējās vides sakārtošanai – izsludināšana aprīlī 

vai maijā, atbalstīto projektu īstenošana no maija līdz 2009.g. martam;
• tematiskais projektu konkurss – rudenī, rezultāts atkarīgs no ziedojumu piesaistes;
• regulāra ziedojumu piesaiste vietējiem projektu konkursiem – individuāla komunikācija 

ar uzņēmumiem un masu komunikācija ar iedzīvotājiem;
• labdarības tālrunis akcijai “Palīdzēsim Elīzai Purmalei” – turpinās no 2007. gada;
• labdarības  akcija  “Palīdzība  ģimenēm”  –  uzsākta  martā,  turpināsies  ar  jaunām 

aktivitātēm ziedojumu piesaistē un palīdzības sniegšanā regulāri;
• pirmās stipendijas Valmieras rajona jauniešiem sadarbībā ar kādu konkrētu uzņēmumu, 

kā arī Valmieras novada stipendija, kurai pavasarī aicināsim ziedot iedzīvotājus;
• regulāras  aktivitātes  vietējās  filantropijas  veicināšanai  un  ziedošanas  kultūras 

audzināšanai – elektroniskās ziņu lapas izdošana reizi 3 mēnešos, regulāras publikācijas 
medijos,  fonda  gada  pārskata  publicēšana,  publiskas  ziedotāju  godināšanas  un 
pateicības u.c. pasākumi.

12. Fonda adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese informācijas saņemšanai
Adrese: Garā iela 9, Valmiera LV-4201
Tālrunis: 64281792, mob. tālr.: 26136756 (Ansis Bērziņš)
Fakss: 64281780
E pasts: vnf@vnf.lv
http://www.vnf.lv

2008. gada 27. martā,
Valmierā

VNF valdes priekšsēdētājs: Ansis Bērziņš
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