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2010. 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;
personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai
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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): visa Valmieras apkaimes sabiedrība (uzņēmēji, iedzīvotāji, NVO utt.)

4.

Informācijas saņemšanai:
Juridiskā adrese: Garā iela 9, Valmiera LV-4201
Kontaktadrese: Garā iela 9, Valmiera LV-4201
Tālrunis: 64281792, mob. tālr.: 20258200
Fakss: 64281780
E pasts: vnf@vnf.lv
Mājas lapa: http://www.vnf.lv

II. 2010. 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)

2)

3)

4)

Labdarības noliktava Valmierā – Valmieras novada fonda un Latvijas Sarkanā
Krusta kopīgi izveidota telpa, kura no 2010. gada februāra dod iespēju iedzīvotājiem
ziedot lietotas, bet joprojām derīgas mantas. Citi iedzīvotāji savukārt tās var saņemt
savas ikdienas dzīves atvieglošanai. 2010. gada laikā noliktava ir palīdzējusi aptuveni
600 ģimenēm, izsniedzot saziedotās mantas – 10 tonnas apģērba, divas tonnas
pārtikas, gana daudz simtiem rotaļlietu, trauku, sadzīves tehnikas, mēbeļu u.c.
sadzīvē noderīgas lietas. Vienlaikus Labdarības noliktava kalpojusi kā labdarības
veicinātājs, iesaistot ne vien ziedotājus, bet arī brīvprātīgos, jo noliktava veidota un
uzturēta pilnībā ar brīvprātīgo darbu aptuveni 3500 stundu apmērā.
Jauniešu ideju laboratorija turpināja arvien aktīvāku un stabilāku darbu, iesaistot
brīvprātīgajā darbā un labdarībā Valmieras jauniešus. 2010. gadā “laboratorija”
sekmīgi rīkoja Velo modes skati vasarā, Ziemassvētkos vientuļajiem pensionāriem
dāvināja pašrocīgi un ziedotāju gādātas dāvanas, kā arī rīkoja vairākus publiskus
pasākumus, tostarp ar ziedojumu piesaisti. Galvenais ieguvums – jauniešu izpratne
par vietējo labdarību, sabiedrības vajadzībām un problēmām, kā arī neformālā
izglītība. 2010. gada beigās JIL kopā ar vēl vienu jaunatnes organizāciju uzsāka
Galda spēļu vakarus, kas pulcēs jauniešus ap stratēģiskām un prātu veicinošām
galda spēlēm.
Sociālās palīdzības pasākumi 2010. gadā turpinājās, jo iedzīvotāju sociālais un
ekonomiskais stāvoklis arī Valmierā un apkaimes novados joprojām ir gana bēdīgs.
Fonds Valmierā visu gadu īstenoja pārtikas palīdzības programmu “Paēdušai
Latvijai” (pārtikas paku izsniegšana ekonomiskās krīzes upuriem – ap 750 pakas
200 ģimenēm). Vasarā notika labdarības akcija “Skolas soma”, kurā ar vietējo
ziedotāju un Ziedot.lv atbalstītāju finansējumu tika sagādātas skolas lietas
170 ģimeņu pirmklasniekiem. Vēl sadzīvisks atbalsts mazturīgām ģimenēm sniegta
programmā “Palīdzība ģimenēm”.
NVO atbalsta pasākumi pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai – VNF rīkoja
apmācības organizācijām un ieinteresētajiem iedzīvotājiem ne vien Valmierā, bet arī
Valkā un Alūksnē. Pateicoties Tieslietu ministrijas finansējumam, varējām NVO
piedāvāt gan individuālās konsultācijas, gan mācību pasākumus par ikdienišķiem
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5)

6)

6.

jautājumiem un arī par sadarbību, jaunu ideju uzsākšanu un praktisku darbību
vietējā kopienā, gan arī forumus NVO sadarbības veicināšanai Vidzemē.
Fonda 5 gadu jubilejas kontekstā šogad notika vairāki labdarības veicināšanas
pasākumi – Marta pasākums visiem sadarbības partneriem, Dārza svētki jūlijā jeb
Atvērto durvju diena kā iepazīšanās ar fondu un citām NVO Valmierā, kā arī
Kazanovas orķestra koncerts novembrī kā paraugs jauniešu entuziasmam un
iespējām daudz sasniegt ar pašu spēkiem.
Citas aktivitātes: jau otro gadu pasniegta Elīzas Purmales piemiņas fonda vijole
Valmieras Mūzikas skolas talantiem, turpināta Ziemassvētku labdarības kartīšu
akcija, nodrošināta Valmieras un Latvijas Kopienu fondu kustības pārstāvniecība
pasaulē, kas devusi jaunas iespējas potenciālo ārvalstu finansētāju piesaistei u.c.

Fonda darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā
Fonda darbības rezultāti daļēji nosaukti jau iepriekš:
• brīvprātīgā darba veicināšanai liels solis ir izveidotā Labdarības noliktava, kas kalpo
par labu piemēru un jau ir ļāvis iesaistīt jaunus brīvprātīgos arī citos pasākumos. Lai
Eiropas brīvprātīgā darba kontekstā 2011. gadā runātu par brīvprātīgo kustības
paplašināšanu (patiesībā – uzsākšanu!), labie piemēri un jau esošie regulārie
brīvprātīgie, turklāt dažādu paaudžu cilvēki, ir būtisks elements;
• pēc vairāku gadu pārtraukuma izdevās atjaunot intensīvāku atbalstu nevalstiskajām
organizācijām tieši aktuālo un “mūžīgo” zināšanu paaugstināšanai un individuālo
jautājumu risināšanai. Ņemot vērā minimālo valsts atbalstu regulārai pilsoniskās
sabiedrības stiprināšanai un ziedotāju mazo izpratni par šīm lietām, ik pēc pāris
gadiem ir nepieciešams atsvaidzināt gan mācīšanās, gan NVO sadarbības (tīklošanās)
iespējas;
• jauniešu līdzdalība labdarībā un izpratne par brīvprātīgo darbu, pateicoties VNF
Jauniešu ideju laboratorijai, ir pieaugusi ar katru rīkoto pasākumu un īstenoto
projektu;
• labdarības programmās “Skolas soma” un “Palīdzība ģimenēm”, kā arī VNF Labdarības
noliktavā sniegts finansiāls un materiāls atbalsts aptuveni 800 mazturīgām
daudzbērnu, nepilnām un citādu sociāli mazaizsargāto grupu ģimenēm;
• VNF ilgtermiņa stabilitātei izdevies vēl vairāk palielināt fonda neaizskaramo kapitālu,
kas ļauj domāt par vietējās kopienas atbalstīšanu no ieguldījumu procentiem. Tas nu
ir Ls 40’873,27 liels, tai skaitā 5061,49 latu mērķa fonds Elīzas Purmales piemiņas
stipendijai.

7.

Fonda dibinātāji/biedri un citas personas
Dibinātāju skaits: 13.
Iesaistīto personu skaits: 17 (Uzraudzības komiteja, valde, darbinieki, brīvprātīgie).
Sabiedriskā labuma guvēju skaits: apmēram 10 000.

8.

Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums:
Kalendārajā gadā saņemto ziedojumu kopsumma: 6438,52 lati.
Kalendārajā gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 2220,46 lati, t.sk.:
* sabiedriskā labuma darbībai: 1455,05 lati;
* kalendārā gada administratīvie izdevumi no kalendārajā gadā izlietoto vispārējo
ziedojumu kopsummas: 1,45 lati.
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9.

Fonda darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes
iestādēm, komersantiem)
1)

2)

3)
4)

Iegūtā uzticība no tiem cilvēkiem, kuri saskārušies ar VNF, kas ļauj nodrošināt
ilgstošas attiecības ar ziedotājiem un cita veida atbalstītājiem. Uzticību veicinošs
faktors ir Uzraudzības komiteja – Valmierā atpazīstami un ietekmīgi cilvēki, kas nes
kopienu filantropijas ideju sabiedrībā;
Kopienu fondu kustība un Reģionālo labdarības organizāciju tīkls sadarbībā ar
vadošo labdarības organizāciju, Fondu “Ziedot”, kas nodrošina sadarbību ar citiem
fondiem, konsultatīvu atbalstu un veicina nacionāla mēroga pasākumus labdarības
idejas popularizēšanai;
sekmīgā sadarbība ar vietējiem medijiem;
starptautiskā sadarbība, kas ļauj vietējās problēmas skatīt globālā kontekstā,
meklēt jaunas finanšu iespējas, mācīties jaunas metodes un ieviest inovācijas fonda
darbā.

10. Fonda darbību kavējošie faktori
1)
2)

3)

Birokrātiskās procedūras saistībā ar dažādu finansējumu apguvi, arī ar ziedojumu
uzskaiti un atskaitēm;
nestabilais finansējums pilsoniskai sabiedrībai no valsts. 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;
brīvprātīgā darba kustības trūkums Latvijā. Tieši tāpēc fonds 2011. gadā plāno
uzsākt vairākus pasākumus šajā jomā Valmierā, lai, izmantojot labos piemērus,
mudinātu arī citus apzināties savas iespējas kādas stundas nedēļā/mēnesī veltīt
labdarības organizācijām. No valsts puses būtu ļoti lietderīgs kāds atbalsta
mehānisms šādām darbībām, piemēram, caur uzņēmumiem (darba devējiem).

III. Turpmākās darbības plāns
11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā (2011)
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):
• Labo darbu programmā 2011. gada sākumā ir izsludināts projektu/ideju konkurss
“Dari sev un citiem!”, lai mudinātu iedzīvotājus un nevalstiskās organizācijas meklēt
sadarbību, veicināt cilvēku pašiniciatīvu, līdzdalību un pašpalīdzību, kā arī stiprināt
brīvprātīgo darbu savos novados. Pateicoties Sorosa fonda atbalstam un daudzajiem
VNF ziedotājiem, šim mērķim vismaz 3 projektos tiks piešķirti 4500 latu;
• Jauniešu ideju laboratorija – programmas turpināšana Valmierā un arī visā Latvijā.
2011. gadā notiks pirmais JIL projektu konkurss Valmieras jauniešiem, uzraudzību un
izvērtēšanu veicot pašiem ‘laboratorijas’ dalībniekiem. Ar laiku plānojam šo darbības
modeli izvest nacionālā mērogā, un 2011. gadā uzsāksim programmas detalizētu
izstrādi, lai ar 2012.-13. gadu to piedāvātu organizācijām un pašvaldībām citviet
Latvijā un, iespējams, visā Baltijā;
• atbalstīto vietējo projektu uzraudzība un konsultēšana;
• regulāras aktivitātes vietējās filantropijas veicināšanai un ziedošanas kultūras
audzināšanai – elektroniskā ziņu lapa reizi ceturksnī, regulāras publikācijas medijos,
fonda gada pārskats, publiskas ziedotāju godināšanas un pateicības u.c. pasākumi;
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• līdzdalība Valmieras pašvaldības Sociālo lietu konsultatīvajā padomē, lai veicinātu
sociālās jomas attīstību pilsētā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām;
• ikgadēja stipendija no Elīzas Purmales piemiņas fonda;
• Labdarības noliktavas uzturēšana un klientu (ziedotāju un saņēmēju) apkalpošana;
• labdarības programma “Palīdzība ģimenēm” – ziedojumu piesaiste mazturīgo ģimeņu
atbalstam, sagādājot sadzīvei nepieciešamus priekšmetus, grāmatas bērniem u.tml.;
• Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” – pārtikas paku izsniegšana krīzes skartām
ģimenēm;
• jaunā labdarības programma “Valmieras mīļdzīvniekam” – atbalsts klaiņojošo kaķu un
suņu sterilizācijai, lai mazinātu nepieskatīto dzīvnieku kolonijas Valmierā.
# plānotie (norāda ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu,
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaita):
• brīvprātīgā darba kustības izveide/pilnveide Valmierā un apkaimes novados –
sadarbībā ar Valmieras integrēto bibliotēku mudināsim nevalstiskās organizācijas,
pašvaldības un to bezpeļņas iestādes (skolas, bibliotēkas, pansionāti, slimnīcas utt.) uz
diskusiju un nopietnu plānošanu par to, kādas brīvprātīgā darba iespējas katrs var
piedāvāt. Lai 2011. gada otrajā pusē uzsāktu sadarbības aktīvu informēšanu,
reklāmas kampaņu un aicinājumu kļūt par brīvprātīgajiem, pirms tam tiks sagatavota
augsne un pašas organizācijas informētas par nepieciešamajiem sagatavošanās
darbiem, resursiem u.c. Ar laiku šo pasākumu rezultātā taps tāda kā “brīvprātīgā
darba platforma” Valmierā, to izveidojot kā jaunu vai uz kādas esošas interneta vietnes
bāzes.
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):
• —
# plānotie (norāda ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu,
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaita):
• labdarības akcija “Skolas soma” (jūnijs-septembris) – ziedojumu kampaņa trūcīgo
ģimeņu pirmklasnieku atbalstam līdzīgi kā iepriekšējos gados;
• Ziemassvētku apsveikumu kartīšu radīšana un tirdzniecība oktobrī-decembrī, iesaistot
procesā bērnus un jauniešus, topošos māksliniekus.

2011. gada 31. martā,
Valmierā

Valmieras novada fonda
valdes priekšsēdētājs:

Ansis Bērziņš
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