
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 2007. 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  tās  locekļi  ievēlēti  dibināšanas  sapulcē  30.06.2005.; 
saskaņā  ar  statūtiem  atkārtoti  ievēlēti  Uzraudzības  komitejas  sēdē  12.06.2007.  ar 
lēmumu Nr. 6/4): 
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  (1) ziedojumu  piesaiste  no 
Valmieras rajona uzņēmumiem un privātpersonām, lai par šo finansējumu (2) atbalstītu 
rajona iedzīvotāju un NVO iniciatīvas vietējās dzīves kvalitātes stiprināšanai. Iniciatīvu, 
kam tālāk nodot piesaistīto finansējumu, atlasei galvenā metode ir projektu konkursi – 
konkursa kārtībā fonda izveidota komisija izvēlas lietderīgākos un aktuālākos projektus.
2007. gadā  ziedojumu  piesaiste  notikusi  gan  ar  personisku  komunikāciju  ar 
potenciālajiem  ziedotājiem,  gan  caur  masu  medijiem.  Labo  darbu  programmas 
ziedojumu piesaistei tika ierīkots ziedojumu tālrunis, tas pats darīts labdarības akcijai 
“Palīdzēsim  Elīzai  Purmalei”.  Akcijai  “Skolas  soma”  tika  ļoti  sekmīgi  izmantotas 
ziedojumu  kastītes  četros  Valmieras  veikalos  un  kafejnīcās.  Neaizskaramā  kapitāla 
vairošanai fonds paplašināja savu saimniecisko darbību, kas joprojām ir vērsta uz VNF 
mērķu  sasniegšanu  –  Ziemassvētku  kartiņu  tirdzniecība,  apmācības  nevalstiskajām 
organizācijām un NVO popularizēšana. Savukārt administratīvā darba nodrošināšanai 
fonds pats gatavojis projektu pieteikumus citiem finansētājiem, piemēram, Sabiedrības 
integrācijas fondam, AB.LV Fondam u.c.
Atšķirībā  no  iepriekšējiem  gadiem  fonds  vairāk  strādāja  pie  neaizskaramā  kapitāla 
palielināšanas un tāpēc nodarbojās ar vairākiem it kā netiešiem projektiem, startējot 
valsts  iepirkumu  konkursos,  kas  nesa  labumu  gan  vietējai  sabiedrībai,  gan  VNF 
kapitālam.

6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi un tās attīstības perspektīvas:
2007. gadā sekmīgi notikusi labdarības akcija “Skolas soma”, kuras ietvaros materiālu 
palīdzību  skolas  gaitu  uzsākšanai  saņēma  114  pirmklasnieki  no  daudzbērnu  un 
nepilnajām ģimenēm visā Valmieras rajonā, kopsummā par 3990 latiem. Notikuši trīs 
projektu konkursi vietējās sabiedrības vajadzībām un idejām – Labo darbu programmas 
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konkurss,  Hipotēku  bankas  konkurss  vides  sakārtošanas  jomā  un  SEB  konkurss 
Vidzemes  Augstskolas  studentiem  un  darbiniekiem.  Tajos  piešķirti  vairāk  nekā 
6000 latu 14 vietējiem projektiem.
Būtisks  sasniegums  ir  fonda  atbalsts  apkaimes  nevalstiskajām  organizācijām  to 
zināšanu paaugstināšanai – gada sākumā izdota Apkaimes attīstības rokasgrāmata, bet 
nogalē organizēts apmācību cikls ar 10 dažādiem aktuāliem semināriem.
Darbā  ar  ziedotājiem  ir  uzsāktas  sarunas  par  jaunām  programmām  2008. gadā. 
Stipendiju  programmu  atvēršanai  ir  iegūta  Ministru  kabineta  atļauja  izmaksāt 
jauniešiem  stipendijas  bez  nodokļiem.  2008. gadā  ir  paredzēts  izsludināt  pirmos 
konkursus vismaz 3 stipendijām Valmieras rajona jauniešiem.
Viens  no  2008. gada  plāniem  ir  sociālās  programmas  paplašināšana  un  ziedojumu 
piesaiste tieši sociālo problēmu risināšanai Valmieras rajonā.
Fonda ilgtermiņa stabilitātei  svarīgs sasniegums ir neaizskaramā kapitāla pieaugums 
virs Ls 10’000. Tas ļauj uzsākt nopietnāku naudas ieguldīšanas plānošanu. VNF darba 
mērķtiecīgai virzīšanai 2007.g. aprīlī apstiprināta Attīstības stratēģija 5 gadiem.

7. Papildu informācija par fondiem (bilancē):
Valmieras novada fondam izveidoti 4 mērķfondi:

1) neaizskaramais kapitāls (atbilstoši  Statūtu 6.1.1. punktam) – LVL 10740,22. 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 un valsts 
iepirkumu īstenošanai 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 2838,00. Fondā tiek ieskaitīta ziedojumu un 
cita finansējuma daļa, kas paredzēta Projektu programmai un pārskata gada laikā 
nav  izlietota  līgumos  noteiktajam  mērķim.  2007. gadā  šajā  fondā  uzskaitīts 
AS “SEB  Latvijas  Unibanka”  ziedojums  un  VAS “Latvijas  Hipotēku  un  zemes 
banka” finansējums, kas vēl nav izlietots;

3) Labo  darbu  programmas  uzkrājums –  LVL 2664,43.  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;

4) Akcijas “Palīdzēsim Elīzai Purmalei” uzkrājums – LVL 1928,16. Fondā 2007. gadā 
uzskaitīti ziedojumi un saimnieciskās darbības ieņēmumi, kas paredzēti tieši šīs 
akcijas mērķu sasniegšanai.

Ņemot vērā mērķfondu palielinājumus un lielos līdzekļus, kas fondā saņemti kā avansa 
maksājumi, rezerves fonds ir par LVL 8077 samazinājies un brīvai lietošanai paredzētie 
līdzekļi ir ar negatīvu zīmi.

8. Informācija par nodokļiem un nodevām:
Pārskata  gadā  aprēķināts  un  Valsts  kasē  iemaksāts  iedzīvotāju  ienākuma  nodoklis 
Ls 1946,22 un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas Ls 2479,43.
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  ar  darba  līgumiem  nodarbinātas  3  personas  (pirmais  līgums  slēgts 
2007.g. 02. aprīlī). Darbinieku algas (bruto) kopsumma 2007. gadā – Ls 5227,80.
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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 6732,20 apmērā:
a. Ls 3155,27  –  alga  (neto)  par  darbu  fondā  (pēc  darba,  uzņēmuma  un 

autoratlīdzības līgumiem, kas slēgti pēc Uzraudzības komitejas lēmumiem),
b. Ls 583,65  –  stipendija  par  fonda  vadīšanu  (pamatojoties  uz  “Sorosa  fonds 

Latvija” granta līgumu un MK noteikumiem),
c. Ls 296,93 – vietējo komandējumu un ceļa izdevumi,
d. Ls 2353,74  –  starptautisko  komandējumu  izdevumi  (pieredzes  apmaiņas  un 

komandas  veidošanas  brauciens  uz  Itālijas  kopienu  fondiem,  dalība 
starptautiskās konferencēs Madridē, Maskavā, Amsterdamā un Tallinā),

e. Ls 342,61 – citu fonda izdevumu kompensācija (avansa norēķini);
2) Uzraudzības komitejas locekļi Normunds Cercins, Ričards Gailums, Antra Lāce un 

Daiga  Rokpelne,  katrs  LVL 158,78  apmērā  –  komandējuma  izdevumi  pieredzes 
apmaiņas un komandas veidošanas braucienam uz Itālijas 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 biedrībām, nodibinājumiem 
un citām 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 avansā 
saņemtie  granti  no  Baltijas  –  Amerikas  Partnerattiecību  programmas,  Sabiedrības 
integrācijas  fonda,  AB.LV  Fonda,  Pasaules  Bankas  un  Īpašu  uzdevumu  ministra 
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta.

13.Papildu informācija par ieņēmumu un izdevumu pārskatu:
Pārskata periodā gandrīz puse (41%) no ieņēmumiem 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  Hipotēku  bankas  vietējo  projektu  atbalstam  un  daļēji  fonda 

izdevumiem – LVL 2796,00;
• finansējums no  Nīderlandes  korporatīvā  fonda  “KNHM” vietējo  projektu  atbalstam 

(konkursa organizēšanai) – LVL 1196,47;
• finansējums no fonda “Ziedot” labdarības akcijai “Skolas soma” – LVL 3565,00;
• granti no Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programmas (fonda ikdienas izdevumu 

segšanai un filantropijas veicināšanai atbilstoši statūtiem) – LVL 8818,56;
• grants no AB.LV Sabiedriskā labuma fonda ziedojumu piesaistei – LVL 569,89;
• procentu ieņēmumi par ieguldījumiem – LVL 203,48.

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

Valmieras rajona iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai) – LVL 8930,07;
• labdarības akcijas “Skolas soma” mērķiem – LVL 3990,00;
• telefona un citi sakaru pakalpojumi, reklāmas pakalpojumi, komandējumu izdevumi, 

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

2008. gada 27. martā
VNF valdes priekšsēdētājs: ___________________ Ansis Bērziņš
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