
Saskaņā ar Ministru kabineta
03.10.2006. noteikumiem Nr. 808.

Valmieras novada fonds, reģ.nr. 40008093066
Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras 
nodaļai

ZIŅOJUMS

pie 2006. gada pārskata

1. Organizācijas pilns nosaukums: Nodibinājums “Valmieras novada fonds”

2. Organizācijas juridiskā adrese: Garā iela 9, Valmiera LV-4201

3. Organizācijas reģistrācijas numurs: 40008093066, datums: 28.07.2005.

4. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem (vārds, uzvārds, amatā stāšanās 
datums):
Valdes priekšsēdētājs – Ansis Bērziņš, amatā kopš dibināšanas 2005. gada 30. jūnijā.
Uzraudzības komiteja (visi komitejas locekļi ievēlēti dibināšanas sapulcē 30.06.2005.): 
1) Normunds Cercins – komitejas priekšsēdētājs,
2) Ričards Gailums,
3) Zenta Iļķēna,
4) Artis Jansons,
5) Lauma Kugrēna,
6) Antra Lāce,
7) Daiga Rokpelne.

5. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības 
no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:
Valmieras  novada  fonda  galvenās  darbības  metodes  ir  ziedojumu  piesaiste  no 
Valmieras rajona uzņēmumiem un privātpersonām, lai par šo finansējumu atbalstītu 
rajona iedzīvotāju un organizāciju iniciatīvas vietējās dzīves kvalitātes stiprināšanai. 
Iniciatīvu  atlasei  galvenā  metode  ir  projektu  konkursi  –  konkursa  kārtībā  fonda 
izveidota komisija izvēlas lietderīgākos un aktuālākos projektus.
Ziedojumu  piesaistei  šajā  gadā  galvenā  metode  bija  personiska  komunikācija, 
galvenokārt  ar  lielajiem  uzņēmumiem.  Taču  akcijai  “Skolas  soma”  izmantotas  arī 
ziedojumu kastītes Valmieras pilsētā un visā rajonā, savukārt neaizskaramā kapitāla 
audzēšanai  fonds  uzsāka  saimnieciskās  darbības  aktivitātes  –  kopā  ar  Valmieras 
rajona  bērniem  un  jauniešiem  sagatavoja  Ziemassvētku  apsveikumu  kartiņas  un 
pārdeva tās uzņēmumiem un citiem interesentiem.

6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi un tās attīstības perspektīvas:
Attiecībā uz fonda mērķauditoriju – Valmieras rajona sabiedrību – galvenie sasniegumi 
ir organizētie trīs projektu konkursi sadarbībā ar Nīderlandes fondu “KNHM”, akciju 
sabiedrību “Valmieras stikla šķiedra” un akciju sabiedrību “SEB Latvijas Unibanka”. 
Šajos konkursos finansējums 55-700 latu apmērā piešķirts 38 vietējiem projektiem.
Būtiska ir uzsāktā sadarbība ar lielajiem ziedotājiem. Domājams, ka pozitīvā pieredze 
un  veiksmīgie  īstenotie  projekti  ļaus  turpināt  labdarības  aktivitātes  gan  ar 
AS “Valmieras stikla šķiedra”, gan SEB Unibanku, gan piesaistot jaunus uzņēmumus, 
kuri savus ziedojumus vēlas izlietot mērķtiecīgi, atbalstot vietējai sabiedrībai patiešām 
svarīgas lietas.
Svarīgs darbs sabiedriskā labuma darbības jomā bija labdarības akcija “Skolas soma”, 
kuras  ietvaros  2025  lati  tika  piešķirti  kā  dāvanu kartes  skolas  piederumu iegādei 
Valmieras rajona maznodrošināto ģimeņu pirmklasniekiem.
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Tikpat vērtīgs sasniegums ir arī izveidotais neaizskaramais kapitāls gandrīz 1700 latu 
apmērā. Tuvākajos gados šis kapitāls ir jāpalielina, sākot jau tā investēšanu.

7. Papildu informācija par fondiem (bilancē):
Valmieras novada fondam izveidoti 3 mērķfondi:

1) neaizskaramais kapitāls (atbilstoši Statūtu 6.1.1. punktam) – LVL 1699,68. Šie 
līdzekļi nav paredzēti izlietošanai un ir izmantojami tikai augļu gūšanai, lai ar 
tiem palīdzētu  sasniegt  sabiedriska  labuma mērķus  vai  segtu  administratīvos 
izdevumus. Neaizskaramajā kapitālā ieskaitīti visi saimnieciskajā darbībā gūtie 
ieņēmumi, atskaitot ar to saistītos izdevumus, kā arī Labo darbu programmas un 
citu  ziedojumu daļa  (standarta  gadījumos  –  15% apmērā)  atbilstoši  iekšējiem 
nolikumiem vai ziedojumu līgumiem;

2) projektu programmas uzkrājums – LVL 1618,00. Fondā tiek ieskaitīta ziedojumu 
daļa, kas paredzēta Projektu programmai un pārskata gada laikā nav izlietota 
attiecīgajam mērķim, kas paredzēts ziedojumu līgumos. 2006. gadā šajā fondā 
ieskaitīti AS “Valmieras stikla šķiedra” un AS “SEB Latvijas Unibanka” ziedojumi, 
kas projektu konkursos vēl nav grāmatoti izdevumos;

3) Labo darbu programmas uzkrājums –  LVL 1384,37.  Fondā tiek ieskaitīta  Labo 
darbu programmas ziedojumu Projektu programmai paredzētā daļa (summa tiek 
noteikta  atbilstoši  dibinātāju  lēmumam,  iekšējiem  nolikumiem  vai  ziedojumu 
līgumiem) un citi  maksājumi Labo darbu programmai, kas pārskata gadā nav 
izlietoti šim mērķim. Šajā pārskata gadā Labo darbu programmas ietvaros līdzekļi 
vēl nav izlietoti, bet saņemti gan kā privātpersonu, gan organizāciju ziedojumi, 
gan kā Valmieras pašvaldības dotācija.

Rezerves fonds ir par LVL 509,07 samazināts, jo brīvai lietošanai paredzētie līdzekļi ir 
samazinājušies un vairākas bilances aktīvu sadaļas tiek finansētas no nākamo periodu 
ieņēmumiem par projektu īstenošanu, kuriem vēl nav apstiprinātas fonda iesniegtās 
atskaites.  Vēl  samazinājums  radies,  precizējot  iepriekšējā  gada  grāmatojumus, 
saņemtā ziedojuma daļas ieskaitot neaizskaramajā kapitālā (LVL 1,24) un Labo darbu 
programmas uzkrājumā (LVL 5,62).

8. Informācija par nodokļiem un nodevām:
Pārskata gadā aprēķināts un Valsts kasē iemaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
Ls 426,51 un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas Ls 364,00.
Citi nodokļi fondam nav jāmaksā.

9. Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē 
(garantijas, ķīlas u.tml.):
–

10.Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba 
algas kopsumma:
Pārskata gadā neviens darba līgums nav slēgts.

11.Pārvaldes institūciju locekļu saņemtās algas vai atlīdzības par noteikta veida 
izdevumiem (šo izdevumu kopsumma un skaidrojums par izdevumu veidiem):
Atlīdzības saņēmuši šādi pārvaldes institūcijas locekļi:

1) valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, LVL 2726,69 apmērā:
a. Ls 170,62  –  alga  (neto)  par  Iedzīvotāju  foruma  projekta  vadīšanu  (pēc 

uzņēmuma līguma),
b. Ls 1884,64 – stipendija par fonda vadīšanu (pamatojoties uz “Sorosa fonds 

Latvija” granta līgumu un MK noteikumiem),
c. Ls 59,41 – vietējo komandējumu un ceļa izdevumi,
d. Ls 530,25  –  starptautisko  komandējumu  izdevumi  (pieredzes  apmaiņas 

braucieni uz Slovākijas kopienu fondiem un Gīterslo kopienas fondu Vācijā),
e. Ls 81,77 – citu fonda izdevumu kompensācija;
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2) Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs Normunds Cercins, LVL 109,72 apmērā – 
komandējuma izdevumi pieredzes apmaiņas braucienam uz Slovākijas kopienu 
fondiem.

12.Papildu informācija par bilanci:
Tā kā bilancē ir ieviestas 2 pozīcijas, kas īpašas tieši Valmieras novada fondam, tad 
sniedzams neliels skaidrojums.
Aktīvos debitoru pozīcijā “II–2. Vietējo projektu īstenotāji” tiek reģistrēts finansējums, 
kas  izsniegts  (ar  bankas  pārskaitījumu)  rajona  organizācijām  un  iestādēm  vietējo 
projektu īstenošanai, taču par šiem līdzekļiem nav saņemta un apstiprināta finansiālā 
atskaite  par  naudas  izlietojumu.  Šis  postenis  tiks  samazināts  pārskata  gadā,  kad 
atskaite par organizācijas īstenoto projektu tiks apstiprināta Valmieras novada fondā.
Savukārt  pasīvā  īstermiņa  kreditoru  pozīcijā  “III–4.  Nākamo  periodu  ieņēmumi” 
iekļauti līdzekļi (granti vai pakalpojumu apmaksa avansā), ko Valmieras novada fonds 
saņēmis no citiem finansētājiem un par kuru fonds bilances datumā nav sagatavojis 
finanšu atskaiti vai finansētājs to nav apstiprinājis. Šajā pārskata gadā te ietverti no 
Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programmas un Pasaules Bankas saņemtie granti.

13.Papildu informācija par ieņēmumu un izdevumu pārskatu:
Pārskata  periodā  salīdzinoši  liela  ieņēmumu daļa  iekļauta  pozīcijā  “Citi  ieņēmumi”. 
Liela daļa saņemto ieņēmumu tieši attiecas uz fonda statūtos paredzēto darbību un 
sabiedriska labuma darbību, kā arī uz fonda administratīvo uzturēšanu:
• finansējums no Nīderlandes korporatīvā fonda “KNHM” vietējo projektu atbalstam 

(konkursa organizēšanai) – EUR 26500,00 (jeb LVL 18624,31);
• grants  no  Baltijas  –  Amerikas  Partnerattiecību  programmas  (fonda  ikdienas 

izdevumu segšanai un filantropijas veicināšanai atbilstoši statūtiem) – LVL 2378,60;
• grants no Nīderlandes vēstniecības kopienu filantropijas veicināšanas pasākumiem 

Valmieras rajonā – LVL 2396,40;
• grants no Sabiedrības integrācijas fonda “Phare”  programmas ietvaros Slovākijas 

pieredzes apmaiņas brauciena īstenošanai – LVL 906,60;
• procentu ieņēmumi – LVL 56,54;
• finansējums  no  fonda  “Ziedot”  –  saņemtas  hokeja  biļetes  Valmieras  rajona 

jauniešiem  LVL 4720,00  vērtībā  un  saņemta  nauda  akcijai  “Skolas  soma”  – 
LVL 1800,00.

Savukārt postenī “Citi izdevumi” ietvertas šādas lielākās izmaksu kategorijas:
• vietējo  projektu  finansēšanas  izdevumi  (fonda  pamatdarbība,  piešķirot  atbalstu 

Valmieras rajona iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai) – LVL 15702,75;
• rajona skolām un citām organizācijām dāvinātās hokeja biļetes – LVL 4720,00;
• labdarības akcijas “Skolas soma” mērķiem – LVL 2025,00;
• telefona  un  citi  sakaru  pakalpojumi,  reklāmas  pakalpojumi,  komandējumu 

izdevumi,  kancelejas  preces  u.c.  izdevumi  fonda ikdienas  izdevumu segšanai  un 
statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

2007. gada 12. martā

VNF valdes priekšsēdētājs: ___________________ Ansis Bērziņš
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