
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008210954
Nosaukums VIDUSLATGALES PĀRNOVADU FONDS NODIBINĀJUMS
Taksācijas gads 2021

1. Organizācijas darbības mērķis
Sekmēt un attīstīt vietējās kopienas izaugsmi, mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas un kopienu
filantropiju Latgalē, finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, atbalstot vietējos
iedzīvotājus, īpaši maznodrošinātās ģimenes un cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
1 - Labdarība
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība
11 - Palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās
4 - Izglītības veicināšana
12 - Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības
celšana
9 - Sporta atbalstīšana

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
1 - Ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
3 - Cilvēki ar invaliditāti
5 - 15–25 gadus veci jaunieši
6 - Personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm
11 - Personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, un viņu
ģimenes
14 - Ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
15 - Bērni

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
kontaktadrese Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
tālruņa numurs 29208438
e-pasta adrese marija.svabe@inbox.lv
mājaslapa www.vlpf.lv

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.Īstenots Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītais projekts „Atbalsts mērķtiecīgai labdarībai
Viduslatgalē 2019-2020”.
2.Februārī tika izsludināta labdarības akcija "Piepildīt sapni" bērniem ar īpašām vajadzībām. Tika
piepildīti 15 bērnu sapņi un piesaistīti vairāk kā 40 akcijas atbalstītāji. 21. augustā notika
noslēguma pasākums Preiļos. Decembrī akcijas dalībniekiem tika dāvinātas saldumu paciņas
labdarības pasākumā pie svētku egles Preiļos.
3.Mazo grantu projektu konkurss "Iedzīvotāji veido savu vidi 2021", tika saņemti ap 50
pieteikumi un atbalstītas 28 projektu ieceres, ko finansēja Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas
pašvaldības.
4.Sadarbībā ar mecenātu Daumantu Pfafrodu un SIA „Ligth Guide Optics International” tika
piešķirtas Līvānu novada vispārizglītojošo skolu skolotāju radošās darba stipendijas. 2021. gadā
tās saņēma 8 skolotāji.
5.Septembrī-oktobrī tika izmaksātas vienreizējās stipendijas 50 sporta, mūzikas un mākslas skolu
audzēkņiem par teicamiem sasniegumiem savā disciplīnā.
6.Oktobrī tika piešķirtas stipendijas Līvānu novada studējošajiem jauniešiem. Stipendiju
programmas finansējumu nodrošina SIA „Light Guide Optics International”, SIA „Hansahold”,
SIA „Līvānu kūdras fabrika”. Stipendijas tiek saņemtas par 2020./2021. studiju gadu, tās
piešķirtas 28 studentiem.
7.Tika turpināta stipendiju programma Preiļu novada augstskolu studentiem. Gada laikā tika
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maksātas stipendijas 4 studentiem.
8.Tika turpināta sadarbība ar Nodarbinātības Valsts Aģentūru Preiļu nodaļu: 2021. gadā tika
nodarbināts viens darbinieks  ar īpašām vajadzībām. Brīvprātīgajā darbā tika iesaistītas 2
personas programmā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”.
9.Tika sniegts materiāls atbalsts medicīnas preču iegādei trim personām.
10.Noslēgta vienošanās pie līguma ar Borisa un Ināras fondu par projekta „Nodibinājuma
„Viduslatgales pārnovadu fonds” darbības teritorijā dzīvojošās kopienas attīstība un izaugsme,
ieviešot mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas un attīstot kopienu filantropiju” īstenošanu 2021. -
2023. gadā.
11.Notika virkne aktivitāšu ar mērķi iesaistīt iedzīvotājus labdarībā un popularizēt labdarību.
Finansējuma avots Aktīvo iedzīvotāju fonda administrētais Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas
valdības grants un Sabiedrības integrācijas fonda administrētais Kultūras ministrijas piešķirtais
valsts budžeta finansējums.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
tika piešķirtas Līvānu novada vispārizglītojošo skolu skolotāju radošās darba stipendijas. 2021.
gadā tās saņēma 8 skolotāji.
5.Septembrī-oktobrī tika izmaksātas vienreizējās stipendijas 50 sporta, mūzikas un mākslas skolu
audzēkņiem par teicamiem sasniegumiem savā disciplīnā.
6.Oktobrī tika piešķirtas stipendijas Līvānu novada studējošajiem jauniešiem. Stipendiju
programmas finansējumu nodrošina SIA „Light Guide Optics International”, SIA „Hansahold”,
SIA „Līvānu kūdras fabrika”. Stipendijas tiek saņemtas par 2020./2021. studiju gadu, tās
piešķirtas 28 studentiem.
7.Tika turpināta stipendiju programma Preiļu novada augstskolu studentiem. Gada laikā tika
maksātas stipendijas 4 studentiem.
8.Tika turpināta sadarbība ar Nodarbinātības Valsts Aģentūru Preiļu nodaļu: 2021. gadā tika
nodarbināts viens darbinieks  ar īpašām vajadzībām. Brīvprātīgajā darbā tika iesaistītas 2
personas programmā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”.
9.Tika sniegts materiāls atbalsts medicīnas preču iegādei trim personām.
10.Noslēgta vienošanās pie līguma ar Borisa un Ināras fondu par projekta „Nodibinājuma
„Viduslatgales pārnovadu fonds” darbības teritorijā dzīvojošās kopienas attīstība un izaugsme,
ieviešot mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas un attīstot kopienu filantropiju” īstenošanu 2021. -
2023. gadā.
11.Notika virkne aktivitāšu ar mērķi iesaistīt iedzīvotājus labdarībā un popularizēt labdarību.
Finansējuma avots Aktīvo iedzīvotāju fonda administrētais Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas
valdības grants un Sabiedrības integrācijas fonda administrētais Kultūras ministrijas piešķirtais
valsts budžeta finansējums.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 25
7.2 iesaistīto personu skaits 18
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 1400

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 79125 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 67515 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 64635 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Viens no galvenajiem faktoriem ir veiksmīgi uzsāktā sadarbība ar Fonda darbības teritorijas
pašvaldībām un uzņēmējiem. Fonda pārvaldes institūcijās un dibinātāju skaitā ir komersanti,
pašvaldību institūciju atbildīgi darbinieki.
Esam guvuši arī atpazīstamību no akcijām, kuru rezultātus plaši atspoguļojam presē un novadu
mājaslapās.
Būtisks faktors ir sadarbība ar citiem kopienu fondiem Talsos, Valmierā, Alūksnē un Limbažos,
kā arī ar nevalstiskajām organizācijām Latgalē un Latvijas Pilsonisko aliansi.
Darbību veicinošais faktors ir lielais ziedojumu apjoms, ko Fonds piesaista, - tas ļauj sniegt
atbalstu labuma guvējiem un piesaistīt citus atbalstītājus, veicina uzticamību. Finanšu aprites
apmērs, MK saistošie noteikumi, kas attiecas uz Fondu un ļauj izmaksāt stipendijas, neieturot
nodokļus, kā arī  sabiedriskā labuma statuss ļauj startēt projektu konkursos un piesaistīt
finansējumu labdarības aktivitātēm.
Lielu un regulāru atbalstu saņemam no Borisa un Ināras Teterevu fonda.
Darbību veicinošs faktors ir stabilas Fonda komandas izveide.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Fondam nav lielas pieredzes starptautisko projektu īstenošanā, tas kavē lielāku resursu piesaisti
un vērienīgāku ieceru īstenošanu. Lielākais risks ir uzņēmēju ziedošanas tradīciju neveicinoša
nodokļu politika valstī, MVU īpatsvars Latgalē un bezdarbs, kas neļauj piesaistīt lielus
ziedojumus. 2021. gadā viens no būtiskākajiem kavējošajiem faktoriem ieceru un labdarības
akciju īstenošanā bija koronavīrusa globālās pandēmijas ierobežojošie pasākumi valstī.
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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)
•Noslēgta vienošanās līgumam ar Borisa un Ināras fondu par par projekta „Nodibinājuma
„Viduslatgales pārnovadu fonds” darbības teritorijā dzīvojošās kopienas attīstība un
izaugsme,  ieviešot mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas un attīstot kopienu filantropiju”
īstenošanu 2021.-2023. gadā.
•Mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi 2022”, kur iedzīvotāju grupas
no Līvānu un Preiļu novadu pašvaldībām var iesniegt pieteikumus un īstenot savas idejas.
•Aktīvo iedzīvotāju fonda finansētais projekts „Labdarības aplis” 2020.-2023. gadam.
•Kultūras ministrijas un SIF administrētais projekts „NVO fonda” programmas ietvaros no
2022. gada februāra līdz augustam.
•Ziedojumu piesaiste Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas cietuši no karadarbības Ukrainā.
Regulārs atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem, kuri nonākuši Preiļu novadā.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
•Regulāri tiks sniegta palīdzība novadu trūcīgajām ģimenēm, ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem
ar invaliditāti un nelaimē nonākušajiem iedzīvotājiem.
•Piesaistīt finansējumu stipendiju programmām 2022. gada pavasarī, uzrunājot konkrētus
ziedotājus.
•Labdarības akcijas “Piepildīt sapni”, “Labdarības bumbu rallijs” un “Lūgšanu brokastis”.

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)
•Notiek regulārs darbs ar potenciālajiem ziedotājiem,  darbs pie publicitātes un fonda
atpazīstamības.
•Ir izsludināta labdarības akcija „Piepildīt sapni”, akcijas mērķis ir sagādāt dāvanas 15
bērniem ar īpašām vajadzībām. Augustā ir paredzēts  akcijas noslēguma pasākums.
•Tiks īstenoti 8 korporatīvās sociālās atbildības semināri uzņēmējiem tiešsaistē.
•Tiks īstenotas 2  Lauku labumu brīvbodes, divi Mecenātu vakari, 2 labdarības koncerti, 2
semināri Latgales pašvaldībās par kopienu filantropiju.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
•Tiks izsludināts un īstenots  Līvānu novada studējošo jauniešu  un pedagogu radošā darba
stipendiju konkurss.
•Tiks veidota sporta, mākslas un mūzikas skolu audzēkņu stipendiju programma, piesaistot
ziedotājus-privātpersonas, vācot ziedojumus labdarības kampaņās.
•Tiks veidoti 2 sižeti Latgales reģionālajā televīzijā par labdarību Viduslatgalē.
•Tiek plānotas izglītības un pieredzes bagātināšanas aktivitātes Fonda darbiniekiem un
brīvprātīgajiem.
•Tiek plānota ziedojumu vākšanas kampaņa Divritenis, kā arī ziedojumu piesaiste vismaz 4
divu novadu gadatirgos.

Vadītājs Evija Gurgāne
31.08.2022
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