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2009. gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

I. Vispārīgā daļa

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, kurās tas 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

 izglītības atbalstīšana
 zinātnes atbalstīšana
 vides aizsardzība
 trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu 
sociālās labklājības celšana
 kultūras atbalstīšana
 sporta atbalstīšana
 cita (norādīt): _____________________

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

 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 
viņu ģimenes;
 Černobiļas  atomelektrostacijas  avārijas  seku likvidēšanas  dalībnieki  un viņu ģimenes, 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes;
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 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 rajona 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.: 26136756 (Ansis Bērziņš)
Fakss: 64281780
E pasts: vnf@vnf.lv
Mājas lapa: http://www.vnf.lv

II. 2009. gada darbības pārskats

5. Mērķa grupām adresētie fonda projekti, pasākumi un citas aktivitātes pārskata 
gadā (norāda ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu, 
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaita)

1) 2009. gadā  fonds  finansiāli  atbalstījis  sešas  vietējo  iedzīvotāju  un  nevalstisko 
organizāciju  iniciatīvas apkārtējās  vides  sakārtošanas  jomā  (atlasītas Hipotēku 
bankas  2009. gada  konkursā).  Savukārt  reaģējot  uz  ekonomisko  krīzi,  Labo  darbu 
programmas ietvaros šajā gadā fonds piecām krīzes skartajām ģimenēm ļāva piedalīties 
Pasaules  latviešu  nometnē  “3x3”  Kazdangā,  kas  deva  psiholoģisko  atbalstu  un 
izglītošanās iespējas kā atspērienu dzīves spara nezaudēšanai.

2) Turpināta ikgadējā labdarības akcija “Skolas soma” – sadarbībā ar Ziedot.lv, Kopienu 
fondu kustību un Reģionālo labdarības organizāciju tīklu vasarā piesaistīti ziedojumi, 
lai piešķirtu 35 latu atbalstu daudzbērnu un nepilno ģimeņu pirmklasniekiem skolas 
piederumu  iegādei.  Rezultātā  216  bērni  visā  bijušajā  Valmieras  rajonā  (Beverīnas, 
Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadā un Valmierā) septembrī 
varēja pilnvērtīgi uzsākt skolas gaitas (kopsummā piešķirti Ls 7560).

3) Izveidota pirmā stipendija: Elīzas Purmales piemiņas fonds jauno vijoļspēles talantu 
atbalstam. Valmieras Mūzikas skolā ik septembri turpmāk no fonda dāvanā jaunu vijoli 
savu prasmju izkopšanai saņems viens jaunais talants, kura ģimene pati to nevarētu 
atļauties. 2009. gada 1. septembrī tika pasniegta pirmā vijole Kitijai Zēmelei.

4) Arvien  plašāka kļūst  Jauniešu ideju laboratorija –  programma,  ar  kuras  palīdzību 
iesaistām labdarības procesā jauniešus. 2009. gadā pēc VNF iniciatīvas laboratorija tika 
reāli uzsākta arī citos Latvijas kopienu fondos, un jaunieši ir bijis liels atbalsts fondu 
labdarības aktivitātēs. Jaunieši Valmierā ir rīkojuši divus labdarības pasākumus – “Velo 
modes skatē” Valmieras pilsētas svētkos ieguva ziedojumus Alekseja Cīruļa ārstēšanai, 
bet Ziemassvētku akcijā, iesaistot visas pilsētas iedzīvotājus un vairākus uzņēmējus, 
sagatavoja īpašus dāvanu maisiņus Valmieras vientuļajiem pensionāriem.

5) Oktobrī  arī  Valmierā  tika  uzsākta  Pārtikas  banka  “Paēdušai  Latvijai” –  pārtikas 
palīdzība  Valmieras  apkaimes  ģimenēm,  kuras  ekonomiskās  krīzes  rezultātā  ir 
zaudējušas darbu vai būtisku daļu no saviem ienākumiem. 2009. gada trijos mēnešos 
tika izsniegtas pamatīgas pārtikas pakas 182 ģimenēm visā bijušajā Valmieras rajonā.

6) Citas  aktivitātes: labdarības  programma  “Palīdzība  ģimenēm”  praktiska  atbalsta 
sniegšanai,  Ziemassvētku  apsveikumu  kartiņas,  dažādi  labdarības  idejas 
popularizēšanas pasākumi, regulāra ziedojumu piesaistes aktivitātes, jaunu labdarības 
programmu plānošana, nevalstisko organizāciju apmācības un konsultācijas u.c.
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6. Fonda darbības rezultāti vai sasniegumi 2009. gadā attiecībā uz mērķa grupu un 
attiecīgajā jomā

Fonda darbības rezultāti daļēji nosaukti jau iepriekš:
• abās labdarības akcijās “Skolas soma” un “Palīdzība ģimenēm” sniegts finansiāls atbalsts 

aptuveni  250 mazturīgām daudzbērnu  un  nepilnām ģimenēm visā  bijušajā  Valmieras 
rajonā (kopsummā par Ls 8360);

• ir izdevies izveidot pirmo pastāvīgo (mūža) stipendiju: Elīzas Purmales piemiņas fondu. 
Lai  cik  skumjš  būtu  stāsts  par  šī  piemiņas  fonda  aizsākumiem,  rezultātā  ir  lielisks 
piemērs,  kā  var  godināt  aizgājuša  cilvēka  piemiņu  un  vienlaikus  no  neaizskaramā 
kapitāla  līdzekļiem  sniegt  sabiedrībai  atbalstu  vienmēr,  nevis  izlietojot  programmas 
budžetu vienā vai dažos gados;

• VNF ilgtermiņa stabilitātei izdevies vēl vairāk palielināt fonda neaizskaramo kapitālu, kas 
ļauj  domāt  par  vietējās  kopienas  atbalstīšanu  no  ieguldījumu  procentiem.  Tas  nu  ir 
Ls 34 441 liels.

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. Kalendārajā gadā saņemto ziedojumu izlietojums:
Kalendārajā gadā saņemto ziedojumu kopsumma: 7317,54 lati.
Kalendārajā gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 9900,25 lati, t.sk.:

* sabiedriskā labuma darbībai: 9601,01 lati;
* kalendārā  gada  administratīvie  izdevumi  no  kalendārajā  gadā  izlietoto  vispārējo 
ziedojumu kopsummas: 254,69 lati.

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

1) Iegūtā  uzticība no  tiem  cilvēkiem,  kuri  saskārušies  ar  VNF,  kas  ļauj  nodrošināt 
ilgstošas attiecības ar ziedotājiem un cita veida atbalstītājiem;

2) Uzraudzības komiteja –  Valmierā atpazīstami un ietekmīgi  cilvēki,  kas nes kopienu 
filantropijas ideju sabiedrībā;

3) 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, kā arī ļauj mācīties no starptautiskajiem kolēģiem (konferencēs, 
treniņos u.c.);

4) sadarbība ar medijiem;
5) administratīvais finansējums fonda darbībai no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 

līdz 2009. gada beigām, lai varētu profesionāli strādāt labdarības jomā un šim nolūkam 
var nelietot ziedojumus.

10. Fonda darbību kavējošie faktori
1) Birokrātiskās procedūras saistībā ar ziedojumu uzskaiti un atskaitēm;
2) cilvēkresursi – ieinteresēti brīvprātīgie, kuri būtu gatavi sistemātiski ieguldīt savu laiku 

un zināšanas sabiedriskā labuma mērķu sasniegšanā;
3) 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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III. Turpmākās darbības plāns

11. Organizācijas plānotā darbība 2010. gadā
Ilgtermiņa projekti,  pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods vairāk nekā 
1 gads): 
# iesāktie (norāda  ne  vairāk  kā  piecus  nozīmīgākos  projektus  un  veido  īsu  aprakstu, 
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaita):
• Jauniešu  ideju  laboratorija  –  programmas  turpināšana  Valmierā  un  arī  visā  Latvijā. 

Iespējams, 2010. gadā notiks pirmais JIL projektu konkurss Valmieras rajona jauniešiem, 
uzraudzību un izvērtēšanu veicot pašiem ‘laboratorijas’ dalībniekiem;

• atbalstīto vietējo projektu uzraudzība un konsultēšana;
• regulāras  aktivitātes  vietējās  filantropijas  veicināšanai  un  ziedošanas  kultūras 

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

• regulāra  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  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.

# plānotie (norāda  ne  vairāk  kā  piecus  nozīmīgākos  projektus  un  veido  īsu  aprakstu, 
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaita):
• —

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):
• Labo darbu programma – vispirms ziedojumu piesaiste, bet pēc tam īpašas programmas 

uzsākšana, lai mazinātu ekonomiskās krīzes radīto bezcerību. Plānojam mudināt radīt 
jaunas sociālos pakalpojumus un cilvēku sadarbības mehānismus, lai paši cilvēki varētu 
realizēt sev aktuālās sociālās vajadzības un palīdzētu paši sev.

# plānotie (norāda  ne  vairāk  kā  piecus  nozīmīgākos  projektus  un  veido  īsu  aprakstu, 
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaita):
• fonda  piecu  gadu  jubilejas  kontekstā  plānojam  vairākas  plašākas  aktivitātes,  kas 

galvenokārt vērstas uz labdarības popularizēšanu un cilvēku iepazīstināšanu ar iespējām 
piedalīties savas kopienas dzīves veidošanā. Atkarībā no finansiālajām iespējām tie būs 
publiski pasākumi vai dalība citu rīkotās norisēs;

• labdarības akcija “Skolas soma” (jūnijs-septembris) – ziedojumu kampaņa trūcīgo ģimeņu 
pirmklasnieku atbalstam līdzīgi kā iepriekšējos gados;

• Ziemassvētku apsveikumu kartiņu radīšana un tirdzniecība oktobrī-decembrī.

2010. gada 31. martā,
Valmierā

VNF valdes priekšsēdētājs: Ansis Bērziņš
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