
Saskaņā ar Ministru kabineta 
03.10.2006. noteikumiem Nr. 808. 

ZIŅOJUMS pie 2013. 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 22. martā. 

* Padome (iepriekš Uzraudzības komiteja) (ievēlēta 2012. gada 22. martā): 

1) Normunds Cercins – komitejas priekšsēdētājs, 

2) Zane Bērziņa, 

3) Ričards Gailums, 
4) Jānis Kiļups, 

5) Antra Lāce, 

6) Daiga Rokpelne, 

7) Dāvis Sirmais. 

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, (3) sniegtu sociālo palīdzību mazturīgām ģimenēm, kā arī (4) iesaistītu un 
izglītotu jauniešus par labdarību, brīvprātīgo darbu un pilsonisko sabiedrību. 

Atbalstāmo projektu atlasei galvenā metode ir projektu konkursi – konkursa kārtībā 

fonda un ziedotāju veidota komisija izvēlas lietderīgākos un aktuālākos projektus. 

2013. gadā fonds rīkoja ikgadējo projektu konkursu Labo darbu programmā. Joprojām 

prioritāte bija iedzīvotāju sadarbība, pašpalīdzība un brīvprātīgais darbs. Konkursā 

atbalstīti un īstenoti 4 projekti 575 latu apjomā: sniegts ieguldījums izglītībā (Naukšēnu 
vidusskolā bērni, vecāki un skolotāji kopīgi veidoja oriģinālas un prātu attīstošas 

mīkstās rotaļlietas, bet Beverīnas novada Trikātā skolas mazie bērni apguva rūpes par 

dārzeņu dobes ierīkošanu un uzturēšanu) un atbalstītas senioru aktivitātes (Burtnieku 

novada Rencēnos pensionāru biedrība paplašināja virtuves piederumu klāstu, lai rīkotu 

kopīgas nodarbības, bet Valmieras politiski represēto biedrība kopā ar jauniešiem 
apmeklēja Mores kauju vietas un iepazina kara laika stāstus). Vēl divus projektu 

konkursus rīkoja Jauniešu ideju laboratorija. Konkursā “Jaunieši dod iespēju 

jauniešiem” par 324 latiem notika ģitāristu dienas Burtniekos un Valmieras centrā tika 

uzstādīts basketbola grozs. Mini ideju konkursā “Ja es būtu novada priekšnieks” par 

140 latiem īstenotas 8 jauniešu idejas, katra par nepilniem 20 latiem. 

Darbu un izaugsmi turpina Jauniešu ideju laboratorija, kur jaunieši iepazīst nevalstisko 
sektoru un labdarību. Arī 2013. gadā notika Labdarības skola – šoreiz Valmieras 

5. vidusskolā ar uzņēmuma “Statoil”. Tāpat turpinātas arī ierastās lietas sociālajā 

palīdzībā: akcija “Skolas soma” (trūcīgu pirmklasnieku atbalstam), “Palīdzība ģimenēm” 

(sadzīviskas palīdzības sniegšanai mazturīgām Valmieras apkaimes ģimenēm), Pārtikas 

banka “Paēdušai Latvijai”, dāvanu pakas vientuļajiem sirmgalvjiem, Labdarības 

noliktavas uzturēšana. Programmā “Valmieras mīļdzīvniekam” (tiek apmaksāta pilsētas 
kaķu sterilizācija) ir saņemti ziedojumi, bet nav notikušas darbības pērnā gadā. 

Jūlijā fonda ikdienas darba nodrošināšanai piesaistīts papildu finansējums no 

Sabiedrības integrācijas fonda administrētā EEZ finanšu instrumenta. Tas papildina jau 

līdzšinējo ikgadējo atbalstu no Borisa un Ināras Teterevu fonda un no Valmieras pilsētas 

pašvaldības. 
2013. gadā ir sniegts būtisks un sistemātisks atbalsts Kopienu fondu kustības 

izaugsmei Latvijā. Ar Eiropas Komisijas programmas “Jaunatne darbībā” atbalstu 

Valmierā rīkots Eiropas Jauniešu banku forums, kas pulcēja 11 valstu pārstāvjus un 
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ļāva kopā mācīties “jauniešu banku” organizēšanu un pārņemt dažādās pieredzes. Kopā 

Teterevu fondu sniegts atbalsts Kopienu fondu kustības izaugsmei – sniegts metodisks 
atbalsts divu jaunu vietējo labdarības fondu izveidei Kandavā un Preiļos, esošajiem 

fondiem rīkotas divas Kopienu filantropijas “akadēmijas”. Savukārt Kocēnos oktobrī 

rīkota starptautiska konference “Kopienu fondu kustība Baltijā – 10 gadi”, kas pulcēja 

vairāk nekā 100 kopienu pārstāvjus no Latvijas un vēl 10 pasaules valstīm. 

Gada izskaņā uzsākts jauns vērienīgs un ambiciozs projekts – “DEEDin” jeb interneta 

spēle brīvprātīgā darba veicināšanai. Tas ir Eiropas mēroga projekts, kas tiek īstenots 
kopā ar vairākiem partneriem, ar Eiropas Komisijas un Latvijas valsts atbalstu. 

6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi un tās attīstības perspektīvas: 

Primārais sasniegums ir Ziedotāju kluba izveide augustā. Lai piesaistītu vairāk 

ziedotājus (gan personas pēc skaita, gan naudas summas), Ziedotāju klubs ir veids, kā 

parādīt iespēju ziedot gan lielākas, gan mazākas summas no 20-200 eiro gadā. Ikvienam 
ziedotājam ir iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanā, tikties ar citiem ziedotājiem un gūt 

citas priekšrocības fondā. Līdz gada beigām Ziedotāju klubam pievienojās jau 

20 personas. Saziedotie līdzekļi tiks izlietoti konkursa kārtībā vietējām iedzīvotāju 

iniciatīvām, līdzīgi kā iepriekš, tikai zem nosaukuma “Sev, tev, novadam”. 

Notikušie divi starptautiskie pasākumi ļāvuši VNF vārdam izskanēt plašāk un bijuši arī 

svarīgi Kopienu fondu kustības izaugsmei: “Eiropas Jauniešu banku forums” un 
konference “Kopienu fondu kustība Baltijā – 10 gadi” (aprakstīti iepriekšējā punktā). 

Institucionālo izaugsmi apliecina fonda darbinieku un brīvprātīgo skaita pieaugums, kas 

arī ļauj paplašināt darbības jomas un apjomu. Tāpat arī darba apstākļu uzlabošana: 

Labdarības noliktavai labiekārtotas telpas, bet Jauniešu ideju laboratorijai iekārtotas 

pavisam jaunas telpas – “Jauniešu Ceplis”, kas pieejams ikvienam apkaimes jaunietim. 

7. Papildu informācija par fondiem (bilancē): 

Valmieras novada fondam izveidoti 9 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 49 906,25. Te ieskaitīti procentu 

ieņēmumi no depozītiem un citiem ieguldījumiem, saimnieciskajā darbībā gūtā 

“peļņa”, kā arī daļa no vispārīgajiem un mērķa ziedojumiem atbilstoši iekšējiem 

nolikumiem vai ziedojumu līgumiem; 
b. Elīzas Purmales piemiņas fonds – LVL 5321,06, no kura ieguldīšanas peļņas 

tiek iegādāta vijole vienam Valmieras Mūzikas skolas talantam; 

2) uzkrājumi projektu programmai – tajos tiek ieskaitīta ziedojumu un cita 
finansējuma daļa, kas paredzēta vietējo projektu finansēšanai un pārskata gada 

laikā nav izlietota līgumos noteiktajam mērķim. Katrai vietējo iniciatīvu 

programmai tiek veidots atsevišķs uzkrājums un uzskaite: 
a. vispārējās projektu programmas uzkrājums – LVL 16,01. Uzskaitīts iepriekšējo 

gadu projektu konkursos neizlietotais finansējums, kurš vēl nav pārcelts uz 

citām programmām; 
b. Labo darbu programmas uzkrājums – LVL 4501,50. 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. Te šobrīd norādīts pieejamais naudas uzkrājums 

nākamajiem konkursiem; 
c. uzkrājums JIL projektu konkursiem – LVL 93,49. Uzskaitīts Jauniešu ideju 

laboratorijas nākamā gada konkursiem pieejamais finansējums; 

3) uzkrājumi sociālās palīdzības programmām – tajos tiek ieskaitīta ziedojumu 

un cita finansējuma daļa, kas paredzēta dažādiem sociālās palīdzības mērķiem un 

pārskata gada laikā nav izlietota. Katrai programmai tiek veidots atsevišķs 

uzkrājums un uzskaite: 
a. akcijas “Skolas soma” uzkrājums – LVL 280,42. Pārskata gadā neizlietotie 

ziedojumi tiek saglabāti akcijas finansēšanai nākamajā gadā; 
b. programmas “Palīdzība ģimenēm” uzkrājums – LVL 1848,71. Uzskaitīts 

iepriekšējos gados saņemto mērķziedojumu atlikums, kas pēc vajadzības tiks 
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novirzīts ģimeņu atbalstam turpmākajos gados, kā arī vienai ģimenei ārkārtas 

situācijā izsniegts aizdevums; 
c. programmas “Pārtikas banka Paēdušai Latvijai” uzkrājums – LVL 252,68. 

Uzskaitīts iepriekšējos gados saņemto ziedojumu atlikums, kas pēc vajadzības 

tiks izlietots pārtikas produktu iegādei turpmākajos gados; 
d. programmas “Valmieras mīļdzīvniekam” uzkrājums – LVL 578,28. Uzskaitīts 

iepriekšējos gados saņemto ziedojumu atlikums, kas pēc vajadzības tiks 

izlietots pilsētas dzīvnieku atbalstam turpmākajos gados. 

8. Informācija par nodokļiem un nodevām: 
Pārskata gadā aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 5202,75, valsts obligātās 

sociālās apdrošināšanas iemaksas Ls 8375,42 un uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 

Ls 12,25. Citās valsts nodevās (tiesu izpildītājam un vīzu ielūgumu apstiprināšanai) 

izlietoti Ls 65,00. Visi obligātie maksājumi ir nomaksāti. 

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 četras personas. 
Darbinieku algas (bruto) kopsumma – Ls 22 259,15. 

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 15 100,78 apmērā: 
a. Ls 9576,14 – alga (bruto) par darbu fondā (pēc darba un uzņēmuma līgumiem, 

kas slēgti pēc Padomes lēmumiem), 

b. Ls 5524,64 – dažādu izdevumu kompensācija (avansa norēķini par sadzīves 

preču iegādi, par ceļa izdevumiem u.c., tai skaitā paša un citu fonda 

darbinieku un brīvprātīgo ārvalstu komandējumu izdevumi). 

12. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu: 

 Valmieras pilsētas pašvaldība – LVL 600 dotācija fonda darbības nodrošināšanai 
(saimnieciskie un biroja izdevumi). 

 Vairāku pašvaldību dotācijas grāmatas “Automodeļu sporta vēsture Latvijā” 
izdošanai: Burtnieku novada pašvaldība (LVL 200), Kocēnu novada pašvaldība 

(LVL 200), Mazsalacas novada pašvaldība (LVL 200), Rūjienas novada pašvaldība 

(LVL 200), Valmieras pilsētas pašvaldība (LVL 200). 

 Valsts budžeta dotācija no Nodarbinātības valsts aģentūras – LVL 939,14 jauniešu 
brīvprātīgā darba stipendijām. 

13. Papildu informācija par bilanci: 
Bilancē ir ieviestas 2 pozīcijas, kas specifiskas tieši Valmieras novada fondam. 

Aktīvos apgrozāmo līdzekļu 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 šo līdzekļu 

izlietojumu nav saņemta un apstiprināta atskaite. Debets tiek dzēsts pārskata gadā, kad 
atskaite par īstenoto projektu tiks apstiprināta Valmieras novada fondā. Šī pārskata 

gada beigās visas saistības ar vietējo projektu īstenotājiem ir nokārotas. 

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 nav 

sagatavojis finanšu atskaiti vai finansētājs to nav apstiprinājis. 2013. gadā te ietverti 
avansā saņemtie granti no Borisa un Ināras Teterevu fonda, Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras, Sabiedrības integrācijas fonda, “Carpathian Foundation 

Hungary” (Ungārija) un Eiropas Komisijas (Beļģija). 
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14. Papildu informācija par ieņēmumu un izdevumu pārskatu: 

Pārskata periodā lielākā daļa (60%) no ieņēmumiem iekļauta pozīcijā “Citi ieņēmumi”. 
Liela daļa saņemto ieņēmumu tieši attiecas uz fonda statūtos definēto darbību un 

sabiedriska labuma darbību, vai arī uz fonda darbības nodrošinājumu (administrēšanu): 

 ieņēmumi no depozītiem, ieguldījumiem un finanšu darījumiem – LVL 3522,06; 

 kavējuma naudas un atgūtie tiesāšanās izdevumi – LVL 124,26; 

 granti no Borisa un Ināras Teterevu fonda – LVL 21 970,52; 

 grants no “Global Fund for Community Foundations” (Ziemeļīrija) – LVL 6334,10; 

 finansējums no “Community Foundations of Canada” – LVL 608,62; 

 grants no Sabiedrības integrācijas fonda (EEZ finanšu instruments) – LVL 2876,26; 

 finansējums Eiropas Brīvprātīgā darba (EK programma “Jaunatne darbībā”) 
dalībnieku nosūtīšanas izmaksām – LVL 224,90; 

 Latvijas Samariešu apvienības preces Pārtikas bankai “Paēdušai Latvijai” un 
transporta kompensācija – LVL 141,72; 

 finansējums no fonda “Ziedot” (ziedojumi no “Latvijas Valsts mežiem” un mērķprojekti 
“Palīdzība ģimenēm” – LVL 16 524,25. 

 

Savukārt postenī “Citi izdevumi” ietvertas šādas lielākās izmaksu kategorijas: 

 vietējo projektu finansēšanas izdevumi (fonda pamatdarbība, piešķirot atbalstu 
Valmieras apkaimes iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai) Labo darbu programmā, 

konkursā “Jaunieši dod iespēju jauniešiem”, Jauniešu MINI konkursā un ārpus 

konkursiem atbalstītiem mērķprojektiem – LVL 4296,83; 

 labdarības akcijas “Skolas soma” mērķiem – LVL 1430,00; 

 labdarības programmas “Palīdzība ģimenēm” mērķiem – LVL 6445,00; 

 pārtikas produkti “Paēdušai Latvijai” – LVL 106,78; 

 preces labdarības programmai “Dāvanu pakas vientuļiem sirmgalvjiem” – 
LVL 5776,99; 

 Eiropas Jauniešu banku foruma rīkošanas un ārvalstu dalībnieku ceļa izmaksas – 
LVL 13 665,73; 

 programmas “Labdarības skola” īstenošana Valmierā un Latvijā – LVL 3391,98; 

 Eiropas Brīvprātīgā darba dalībnieku ceļa un dzīvošanas izmaksas – LVL 2155,03; 

 Kopienu fondu kustības izaugsme Latvijā – LVL 5105,23; 

 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 16 722,93. 
 

 

2014. gada 24. martā 

 

 

    VNF valdes priekšsēdētājs: ___________________ Ansis Bērziņš 


