VALMIERAS
NOVADA
FONDS

Nodibinājuma nosaukums: Valmieras novada fonds
Vienotais reģistrācijas numurs: 40008093066
2006. gada darbības pārskats un nākamā pārskata gada darbības plāns
1.

Sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk – fonda) mērķis:
Valmieras novada fonda mērķis ir veicināt Valmieras pilsētas un rajona iedzīvotāju
piederību savai pilsētai un novadam, 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

3.

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

Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta sabiedriskā labuma darbība
(atzīmēt ne vairāk kā piecas nozīmīgākās mērķa grupas)
Fonda darbība ir vērsta uz visām Valmieras pilsētas un rajona iedzīvotāju grupām, līdz
ar to mērķgrupa ir visa Valmieras rajona sabiedrība – gan iedzīvotāji un nevalstiskās
organizācijas, gan uzņēmumi, gan 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) 2006. gadā notika 3 projektu konkursi – “Dari sev un citiem!” (sadarbībā ar
Nīderlandes fondu “KNHM”), AS “Valmieras stikla šķiedra” konkurss “Labākai
rītdienai” sociālās jomas iniciatīvām un SEB Latvijas Unibankas konkurss sportisko
aktivitāšu nodrošinājumam.
2) Labdarības akcija “Skolas soma” – sadarbībā ar fondu “Ziedot” augustā-septembrī
piesaistīti ziedojumi, lai piešķirtu 25 latu atbalstu mazturīgo ģimeņu
pirmklasniekiem skolas gaitu uzsākšanai.
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3) Jūlijā atvērta Labo darbu programma – iespēja ziedot ikvienam valmierietim un
Valmieras draugam. Par iegūtajiem ziedojumiem tiks organizēti vispārēji projektu
konkursi, pirmais tika izsludināts 2006. gada decembrī.
4) Fonda neaizskaramā kapitāla veidošanai fonds piedāvāja uzņēmumiem iegādāties
Valmieras rajona bērnu un jauniešu zīmētas Ziemassvētku apsveikumu kartiņas,
kopumā pārdodot 2686 kartiņas un uzkrājumam iegūstot 680,97 latus.
5) Sabiedrības vajadzību izzināšanai 2006. gada 2. novembrī VNF organizēja pirmo
Valmieras Iedzīvotāju forumu.

5.

Fonda darbības rezultāti vai sasniegumi pārskata gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā (ne vairāk kā 600 zīmes)
Iepriekš minētajos projektu konkursos atbalstītas 38 Valmieras rajona iedzīvotāju
idejas par 20117,25 latiem, katram projektam piešķirot 50-700 latus. Projekti bija
visdažādākie – kultūras, vēstures, vides sakārtošanas, sporta un sociālajā jomā,
jauniešiem, bērniem, vecajiem ļaudīm paredzēti, u.c. sabiedriska labuma projekti. Tie
ļāvuši lauku pagastu iedzīvotājiem apzināties savu vērtību, gūt pašapziņu par iespējām
ko paveikt dzīves vides sakārtošanā, kā arī gūt praktisku labumu no izveidotajiem
objektiem un organizētajiem pasākumiem.
Labdarības akcija “Skolas soma” palīdzēja 81 mazturīgai ģimenei 18 pašvaldībās
pilnvērtīgāk palaist uz skolu savus bērnus.
Diviem uzņēmumiem ir palīdzēts veidot sociālo politiku un labdarību mērķtiecīgāku.

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.
Papildus fondam piesaistīta grāmatvede un komunikācijas koordinatore, kā arī
atsevišķos projektos vairāki speciālisti un brīvprātīgie.

7.

Pārskata gadā saņemto vispārējo ziedojumu kopsumma: ____105,00____ lati

8.

Pārskata gada administratīvo izdevumu no vispārējiem ziedojumiem
kopsumma: ________0_______ lati

9.

Fonda darbību veicinošie faktori (ne vairāk kā 500 zīmes)
1) VNF atpazīstamība, pateicoties līdzšinējam veikumam vietējās sabiedrības labā –
fondu pazīst gan pašvaldības, gan arī liela daļa iedzīvotāju un uzņēmēju;
2) Kopienu fondu kustība, kas nodrošina sadarbību ar citiem fondiem, konsultatīvu
atbalstu filantropijas veicināšanas jautājumos un iespēju veidot kopējas akcijas;
3) Valmieras mediju informatīvais atbalsts, kas nodrošina labo piemēru
demonstrēšanu un jaunu ziedotāju piesaisti;
4) Uzraudzības komiteja ar Valmierā pazīstamiem un ietekmīgiem cilvēkiem, kas var
nest kopienu filantropijas ideju savās aprindās.

10. Fonda darbību kavējošie faktori (ne vairāk kā 500 zīmes)
1) Administratīvā finansējuma risks pēc 2007. gada, kad beidzas Baltijas – Amerikas
Partnerattiecību programmas atbalsts. Fonds nevar sekmīgi un kvalitatīvi strādāt
kā profesionāla kopienu filantropijas organizācija uz brīvprātības pamatiem.
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2) Birokrātiskās procedūras gan ar valsti, gan ar dažādu projektu atskaitēm, kas ir
neizbēgamas, lai nodrošinātu darbībai nepieciešamo finansējumu. Līdz ar to
esošajiem cilvēkresursiem bieži vien pēc formalitāšu sakārtošanas pietrūkst laika
uz mērķi virzītu aktivitāšu veikšanai.

11. Fonda darbības plāns 2007. gadam (iesākto un plānoto projektu
uzskaitījums, norādot to laiku un vietu)
Projekti un aktivitātes, kurām var norādīt konkrētu nosaukumu un laiku:
•

Labo darbu programmas 2006. gada konkursa izvērtēšana un atbalstīto projektu
īstenošana – no 2007. gada marta;

•

labdarības tālrunis Labo darbu programmas ziedojumu piesaistei – marts, aprīlis;

•

Labo darbu programmas 2007. gada konkurss – izsludināšana aprīlī, projektu
īstenošana līdz š.g. oktobrim, novembrim. Šis konkurss turpinās sadarbību ar
Nīderlandes fondu “KNHM”, kurš piešķirs finansējumu tādā apmērā, cik daudz būs
piesaistīts ziedojumos Valmierā;

•

Hipotēku bankas projektu konkurss apkārtējās vides sakārtošanā – izsludināšana
maijā, projektu īstenošana līdz pat gada beigām;

•

VNF attīstības un līdzekļu piesaistes stratēģijas apstiprināšana – līdz aprīlim.
Stratēģijas uzdevums ir definēt fonda misiju un mērķus sabiedrības labā
turpmākajiem 3-5 gadiem, kas veicami ar vietējo ziedotāju un citu sadarbības
partneru atbalstu. Vienlaikus šis dokuments palīdzēs plānot fonda ilgtermiņa
pastāvēšanas iespējas un piedāvājumus uzņēmumiem.
Papildus tiek prognozētas šādas aktivitātes, negarantējot to norisi un konkrētu laiku:
•

turpināt uzsāktos uzņēmumu projektu konkursus – sociālajā jomā sadarbībā ar
AS “Valmieras stikla šķiedra” un sporta jomā sadarbībā ar SEB Latvijas Unibanku;

•

aktīvs darbs pie Labo darbu programmas ziedotāju piesaistes, lai labdarības
procesā iesaistītu pēc iespējas plašāku Valmieras sabiedrību – gan uzņēmumus,
gan privātpersonas, tā liekot cilvēkiem uzņemties atbildību par savas dzīves vides
sakārtošanu;

•

finanšu resursu lietderīgai izmantošanai un vairošanai sabiedriska labuma mērķu
dēļ tiks investēts neaizskaramais kapitāls;

•

tiks sagatavots fonda piedāvājums uzņēmumiem, paplašinot biznesam mērķtiecīgas
labdarības iespējas, bet sabiedrībai – finansējuma pieejamību.

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

2007. gada 26. martā,
Valmierā
VNF valdes priekšsēdētājs:

Ansis Bērziņš
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