
Saskaņā ar Ministru kabineta
03.10.2006. noteikumiem Nr. 808.

ZIŅOJUMS pie 2011. gada pārskata.

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

2. Organizācijas juridiskā adrese: Garā iela 10, 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; 
ievēlēts atkārtoti 2008. gada 05. jūnijā un 2011. gada 21. septembrī.
* Uzraudzības komiteja (ievēlēta 2011. gada 9. jūnijā; tiks pārvēlēta 2012. gada martā):
1) Normunds Cercins – komitejas priekšsēdētājs,
2) Ričards Gailums,
3) Zenta Iļķēna,
4) Jānis Kiļups,
5) Antra Lāce,
6) Daiga Rokpelne,
7) Lauma Tjuniņa.

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 
apkaimes  (Valmieras  pilsēta,  Beverīnas,  Burtnieku,  Kocēnu,  Mazsalacas,  Naukšēnu  un 
Rūjienas novads) uzņēmumiem un privātpersonām, lai par šo finansējumu (2) atbalstītu 
iedzīvotāju un NVO iniciatīvas vietējās dzīves kvalitātes stiprināšanai. Atbalstāmo projektu 
atlasei galvenā metode ir projektu konkursi – konkursa kārtībā fonda un ziedotāju izveidota 
komisija izvēlas lietderīgākos un aktuālākos projektus.
2011. gadā atkal  pēc  gada pārtraukuma fonds rīkoja  divus projektu konkursus.  Šoreiz 
tajos  prioritāte  bija  iedzīvotāju  sadarbība,  pašpalīdzība  un  brīvprātīgais  darbs.  Viens 
konkurss bija adresēts tieši  jauniešiem, un to rīkoja VNF Jauniešu ideju laboratorija – 
jaunieši, kuriem tā ir iespēja praksē iepazīt nevalstisko sektoru, labdarību un uzņemties 
atbildību par sabiedrību.
Tika turpināti ekonomiskās krīzes ietekmē uzsāktie un citi sociālās palīdzības pasākumi – 
labdarības  programmas  “Skolas  soma”  (trūcīgu  pirmklasnieku  atbalstam),  “Palīdzība 
ģimenēm” (sadzīviskas palīdzības sniegšanai mazturīgām Valmieras apkaimes ģimenēm), 
Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai”, Labdarības noliktavas uzturēšana. Jauna programma ir 
“Valmieras mīļdzīvniekam”, kurā tiek apmaksāta pilsētas kaķu sterilizācija.
2011. gadā vairāk nekā iepriekš fonds ar saviem pasākumiem un informāciju “izgāja ielās”, 
piedaloties  ar  savu  stendu vai  informatīvo  telti  Valmieras  pilsētas  svētkos  un  Simjūda 
gadatirgū.  Īpaša  uzmanība  2011. gadā  tika  veltīta  pieredzes  apmaiņai,  izglītojošiem un 
viedokļus  izzinošiem  pasākumiem.  Tā  notika  2. Valmieras  Iedzīvotāju  forums,  vairāki 
nevalstisko organizāciju saieti Vidzemē. Savukārt aktīvistiem no visas Latvijas fonds un 
Britu padome deva iespēju piedalīties starptautiskā programmā “Darbīgās kopienas”. Lai 
nodrošinātu VNF un Latvijas Kopienu fondu kustības redzamību kopienu fondu pasaulē, 
fonda vadītājs piedalījās arī vairākos starptautiskos forumos un mācīšanās pasākumos.

6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi un tās attīstības perspektīvas:
Svarīgs 2011. gada sasniegums ir otrā Valmieras Iedzīvotāju foruma rīkošana 15. oktobrī. 
Tas ir pasākums, kur aicināts ikviens valmierietis, lai paustu savu viedokli par pilsētas 
stiprajām pusēm, trūkumiem un lai paši iesaistītos jaunu ideju īstenošanā. Iepriekšējais 
Iedzīvotāju  forums  Valmierā  notika  pirms  5 gadiem,  un  jaunais  forums  ļāvis  fondam 
atjaunot iedzīvotāju viedokļus par Valmieru.
Pārskata gadā rīkoti divi projektu konkursi un atbalstītas deviņas iedzīvotāju iniciatīvas, 
kas 2011. gada vispārējam finanšu un cilvēkresursu stāvoklim ir liels sasniegums. Īpaši 
svarīgs sasniegums ir projektu konkurss “Jaunieši dod iespēju jauniešiem”, ko rīkoja paši 
jaunieši fonda paspārnē.
Jauniešu ideju laboratorijas darbība 2011. gadā ieguva jau starptautisku vērienu, pavasarī 
rīkojot  radošo  darbu konkursu  Latvijas  jauniešiem,  kuri  pēc  tam pulcējās  Eiropas  un 
Āzijas jaunatnes forumā Bulgārijā.
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Par  organizācijas  iekšējo  sasniegumu  uzskatāma  jauno  telpu  iegūšana  bezatlīdzības 
lietošanā no Valmieras  pašvaldības.  Tas  apliecina fonda noderīgumu un sešu darbības 
gadu  sasniegumu  novērtējumu.  Tāpat  iekšējais  sasniegums  ir  spēja  nodrošināt  fonda 
darbības nepārtrauktību 2010. un 2011. gadā ar ierobežotiem finanšu resursiem darbības 
nodrošinājumam. Tas galvenokārt bijis iespējams, pateicoties fonda brīvprātīgajiem.
2012. gada februārī tika uzsākta jauna sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, kas 
atbalstīs  kopienu filantropijas  izaugsmi  Latvijā  turpmākos  5 gadus.  Līdz  ar  to  arī  VNF 
darbība tuvākajos gados ir stratēģiski un mērķtiecīgi plānojama, apzinoties resursus.

7. Papildu informācija par fondiem (bilancē):
Valmieras novada fondam izveidoti 8 mērķfondi, kas iedalāmi divās kategorijās:

1) neaizskaramais  kapitāls (atbilstoši  Statūtu  6.1.1. punktam)  –  šie  līdzekļi  nav 
paredzēti  izlietošanai  un ir  izmantojami tikai  augļu gūšanai,  lai  ar  tiem palīdzētu 
sasniegt sabiedriska labuma mērķus vai segtu administratīvos izdevumus:
a. vispārējais  neaizskaramais  kapitāls –  LVL 39 258,74.  Te  ieskaitīti  visi  procentu 

ieņēmumi no depozītiem un citiem ieguldījumiem, saimnieciskajā darbībā gūtie 
ieņēmumi, atskaitot ar to saistītos izdevumus, kā arī  daļa no vispārīgajiem un 
mērķziedojumiem  (standarta  gadījumos  –  15%  apmērā)  atbilstoši  iekšējiem 
nolikumiem vai ziedojumu līgumiem;

b. Elīzas Purmales piemiņas fonds – LVL 5223,26, no kura ieguldīšanas peļņas ik 
gadu  tiek  iegādāta  vijole  vienam  Valmieras  Mūzikas  skolas  talantam  (no 
2012. gada tas notiks katru otro gadu zemo depozītu likmju dēļ);

2) uzkrājumi  projektu  programmai –  tajos  tiek  ieskaitīta  ziedojumu  un  cita 
finansējuma daļa, kas paredzēta vietējo projektu vai labdarības mērķu finansēšanai 
un  pārskata  gada  laikā  nav  izlietota  līgumos  noteiktajam  mērķim.  Katrai  mērķa 
programmai/akcijai tiek veidots atsevišķs uzkrājums un uzskaite:
a. vispārējās  projektu  programmas  uzkrājums –  LVL 534,72.  Uzskaitīts  vēl 

nenorakstītais ziedotāju finansējums, kurš vietējiem projektiem izmaksāts avansā;
b. Labo  darbu  programmas  uzkrājums –  LVL 3723,03.  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.  2011.  gadā  te  uzskaitīts  gan  avansā  izmaksātais 
finansējums,  gan  faktiski  pieejams  naudas  uzkrājums  2012.  gada  projektu 
konkursam;

c. akcijas “Skolas soma” uzkrājums – 2011. gadā pilnībā izlietots;
d. programmas  “Palīdzība  ģimenēm”  uzkrājums –  LVL  1830,70.  Uzskaitīts  vienai 

ģimenei ārkārtas situācijā izsniegtais aizdevums un iepriekšējos gados saņemto 
mērķziedojumu  atlikums,  kas  pēc  vajadzības  tiks  novirzīts  ģimeņu  atbalstam 
turpmākajos gados;

e. programmas “Pārtikas banka Paēdušai Latvijai” uzkrājums – LVL 86,34. Uzskaitīts 
iepriekšējos  gados  saņemto  mērķziedojumu  atlikums,  kas  pēc  vajadzības  tiks 
izlietots pārtikas produktu iegādei turpmākajos gados;

f. programmas  “Valmieras  mīļdzīvniekam”  uzkrājums –  LVL 43,64.  Uzskaitīts 
iepriekšējos  gados  saņemto  mērķziedojumu  atlikums,  kas  pēc  vajadzības  tiks 
izlietots pilsētas dzīvnieku atbalstam turpmākajos gados.

8. Informācija par nodokļiem un nodevām:
Pārskata  gadā  aprēķināts  iedzīvotāju  ienākuma  nodoklis  Ls 681,17,  valsts  obligātās 
sociālās apdrošināšanas iemaksas Ls 1330,95 un riska valsts nodeva Ls 3,00. Visi obligātie 
maksājumi ir nomaksāti, ienākuma un sociālais nodoklis – pārmaksāts.
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  līgumu  nodarbināta  viena  persona.  Darbinieku  algas  (bruto) 
kopsumma – Ls 2138,26.
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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 9658,11 apmērā:
a. Ls 273,00 – alga (bruto) par darbu fondā (pēc uzņēmuma līgumiem, kas slēgti pēc 

Uzraudzības komitejas lēmumiem),
b. Ls 6521,00  –  atlīdzība  pašnodarbinātai  personai  par  projektu  vadības 

pakalpojumiem (pēc uzņēmuma līgumiem, kas slēgti pēc Uzraudzības komitejas 
lēmumiem),

c. Ls 2864,11 – dažādu VNF izdevumu kompensācija (avansa norēķini).

12.Papildu informācija par bilanci:
Tā kā bilancē ir ieviestas 2 pozīcijas, kas specifiskas tieši Valmieras novada fondam, tad 
sniedzams neliels skaidrojums.
Aktīvos  debitoru  pozīcijā  “II–2. Vietējo  projektu  īstenotāji”  (024) tiek  reģistrēts 
finansējums, kas izsniegts (ar bankas pārskaitījumu) biedrībām, nodibinājumiem un citām 
iestādēm  vietējo  projektu  īstenošanai,  taču  par  šiem  līdzekļiem  nav  saņemta  un 
apstiprināta 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” (066) 
iekļauti  līdzekļi  (granti/finanšu  piešķīrumi  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. 2011. gadā te 
ietverti  avansā  saņemtie  granti  no  Sorosa  fonda  Latvija,  Britu  padomes  Latvijā, 
starptautiskām  organizācijām  “Global  Fund  for  Community  Foundations” 
(Ziemeļīrija/Dienvidāfrika) un “Workshop for Civic Initiatives Foundation” (Bulgārija).

13.Papildu informācija par ieņēmumu un izdevumu pārskatu:
Pārskata periodā lielākā daļa (56%) no ieņēmumiem iekļauta pozīcijā  “Citi ieņēmumi”. 
Liela  daļa  saņemto  ieņēmumu  tieši  attiecas  uz  fonda  statūtos  paredzēto  darbību  un 
sabiedriska labuma darbību, vai arī uz fonda administratīvo uzturēšanu:
• procentu ieņēmumi no depozītiem un ieguldījumiem – LVL 2031,53;
• valūtas kursu starpības – LVL 194,33;
• ieņēmumi natūrā – brīvprātīgais darbs kā projekta līdzfinansējums – LVL 705,00;
• grants no Britu padomes Latvijā – LVL 9212,59;
• subsidētās darba vietas finansējums no Nodarbinātības valsts aģentūras – LVL 2112,08;
• grants no Sorosa fonda Latvija – LVL 1398,58;
• starptautisko organizāciju stipendijas dalībai konferencēs – LVL 396,72;
• finansējums Eiropas Brīvprātīgā darba (EK programma “Jaunatne darbībā”) dalībnieku 

nosūtīšanas izmaksām – LVL 705,86;
• granti par citām aktivitātēm programmā “Jaunatne darbībā” – LVL 5346,60;
• Latvijas Samariešu apvienības preces Pārtikas bankai “Paēdušai Latvijai” – LVL 314,19;
• fonda  “Ziedot”  finansējums  labdarības  programmām  “Skolas  soma”  un  “Palīdzība 

ģimenēm” – LVL 3200,00.

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

Valmieras apkaimes iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai) – LVL 6467,56;
• labdarības akcijas “Skolas soma” mērķiem – LVL 4555,00;
• labdarības programmas “Palīdzība ģimenēm” mērķiem – LVL 800,00;
• Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” mērķiem – LVL 314,19;
• labdarības programmas “Valmieras mīļdzīvniekam” mērķiem – LVL 296,00;
• telefona,  interneta  un  pasta  izdevumi,  reklāmas  un  tipogrāfiju  pakalpojumi, 

komandējumu izdevumi, kancelejas preces u.c. izdevumi fonda darbības nodrošināšanai 
un statūtos noteikto uzdevumu veikšanai – LVL 25 874,31.

2012. gada 22. martā

VNF valdes priekšsēdētājs: ___________________ Ansis Bērziņš
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