
Saskaņā ar Ministru kabineta 
03.10.2006. noteikumiem Nr. 808. 

ZIŅOJUMS pie 2016. 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, 2011. gada 21. septembrī un 

2014. gada 3. septembrī. 

* Padome (iepriekš Uzraudzības komiteja): 

1) Zane Bērziņa (no 22.03.2012.) – padomes priekšsēdētāja, 
2) Dace Amona (no 31.03.2015.), 

3) Miks Balodis (no 30.03.2016.), 

4) Jānis Kiļups (no 13.03.2008.), 

5) Antra Lāce (no 30.06.2005.), 

6) Elīna Leimane (no 30.03.2016.), 

7) Egija Ļuļēna (no 30.03.2016.), 
8) Daiga Rokpelne (no 30.06.2005.), 

9) Ritvars Sirmais (no 30.03.2016.), 

10) Normunds Cercins (no 30.06.2005. līdz 30.03.2016.), 

11) Ričards Gailums (no 30.06.2005. līdz 30.03.2016.), 

5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi un tās attīstības perspektīvas: 
Valmieras novada fonds turpināja darbu līdzšinējos virzienos: (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. 
 

Galvenā prioritāte joprojām ir atbalsts daudzveidīgām vietējo iedzīvotāju un NVO 

iniciatīvām Valmieras apkaimē un visā Vidzemē. Rīkoti 6 projektu konkursi. 

Programmā “Sev, tev, novadam” (tiek finansēta no vietējiem ziedojumiem un 

Labdarības bumbu rallija ieņēmumiem) gada sākumā tika dota zaļā gaisma 
7 projektiem par 3708 € (viens atbalstītais projekts nav vēl uzsākts, tāpēc nav 

ieskaitīts). Tie tika īstenoti visa 2016. gada garumā. Īstenojās vecāku iecere uzbūvēt 

pārvietojamu brīvdabas estrādi pie Valmieras Viestura vidusskolas un dabas draugu 

iniciatīva iekārtot ugunskura vietu Dabas izglītības centrā “Vecupītes” Kocēnu 

novadā. Tika radīti neparasti puķu podi Rencēnos, kam stādus audzēja bērnudārza 

audzēkņi un skolēni. Apkaimes skolēni kopā ar policistiem radošā veidā izveidoja 
grāmatiņu par bērnu drošību sadzīviskos apstākļos un uz ceļa. Raisot bērnu vēlmi 

izzināt, tapa leļļu teātra izrāde, kura tika demonstrēta pašiem mazākajiem apkaimes 

bērnudārzos, bet Naukšēnos vecāku klubiņš šūdināja teātra kostīmus skolas 

izrādēm. Valmieras politiski represēto koris “Baltie bērzi” rīkoja koncertlekcijas 

skolēniem, lai atgādinātu par Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīmi. 

“Sev, tev, novadam” 2016. gada pirmajā konkursā aprīlī tika atbalstīti vēl 5 projekti 
par 1870 €. Valmieras pagasta senioru ansamblis sev pašuva jaunus koncertu 

tērpus, kas jau vairākkārt bijuši uz skatuves. Vairojot kultūru laukos, Zilākalna 

ļaudis priecēja augsta līmeņa koklētāju ansamblis. Mazsalacā vides entuziasti 

organizēja pulciņa “Mazsalacas dabas atklājēji” aktivitātes, kā arī sagādāja inventāru, 
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kas noderīgs arī nākotnes brīvdabas pasākumiem. Savukārt Naukšēnos ar vietējo 

iedzīvotāju līdzdalību tika izveidots bērnu rotaļu laukums. 
“Sev, tev, novadam” 2016. gada otrajā konkursā, kas noslēdzās jau gadumijā, tika 

atbalstīti 7 projekti par 4638 €, taču tie īstenosies 2017. gadā un pagaidām nav 

uzskatāmi par rezultātiem. 

Jauniešu ideju laboratorijas konkursā “Jaunieši dod iespēju jauniešiem” tika 

atbalstīti 4 projekti par 1417 €. Naukšēnu jaunieši pašrocīgi radīja lielformāta spēles 

1.-4. klašu skolēniem – dambretes, koka domino, no auduma un filca izšūtu Riču-
Raču, koka zivis un makšķeri ar auklu. Divās pilsētās – Mazsalacā un Rūjienā – tika 

izveidota atpūtas un brīvā laika telpa jauniešiem. Savukārt Mazsalacā tika iegādāts 

drons, ar kuru iemūžināt novada apskates objektus un kultūras dzīvi. 

Ar Kultūras ministrijas finansējumu notika trīs konkursi visa Vidzemes reģiona 

nevalstiskajām organizācijām. Konkursā “Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas 
simtgadei” tika atbalstīti un īstenoti 5 projekti par 8014 €, konkursā “Starpkultūru 

dialogs Vidzemē” – 5 projekti par 8004 €, bet konkursā “Mazākumtautību 

iniciatīvas Vidzemē” – 4 projekti par 7905 €. Īstenoti gan projekti par vēstures izpēti 

un saglabāšanu, gan veidoti video stāsti par nozīmīgām vai vienkārši interesantām 

novadu personībām, gan rīkoti dažādu tautību kultūras un izglītojoši pasākumi. 

 
Atsevišķs darbības virziens bija brīvprātīgā darba veicināšana. Šajā gadā noslēdzām 

vairāku gadu pasākumus šajā jomā ar vēl vienām apmācībām un forumu NVO 

pārstāvjiem no visas Latvijas, bet Valmierā rīkojām Brīvprātīgā darba mēnesi. Tā 

nolūks bija organizācijām likt aizdomāties par brīvprātīgo uzņemšanu un mērķtiecīgu 

pielietojumu, bet iedzīvotājiem ļaut iepazīt brīvprātīgā darba iespējas un 
daudzveidību. Izdevām bukletu bezdarbniekiem “Esi brīvprātīgais – atrodi darbu!”, 

kurā ar reāliem stāstiem skaidrojām brīvprātīgā darba ieguvumus (gūt jaunas vai 

pilnveidot esošās prasmes, socializēties), kas palīdzētu tiktu pie algota darba. Vēl 
pilnveidojām interneta platformu DEEDin.com, veicām informatīvo darbu u.c. 

Arvien plašāk arī izvērsta Eiropas brīvprātīgo uzņemšana ar “Erasmus+” programmas 

atbalstu – no rudens fonds koordinē jau sešu jauniešu dzīvi un darbu Valmierā: 
Kristīgajā Žēlsirdības Centrā, Valmieras pansionātā, tostarp divi jaunieši tagad ir tieši 

fondā. 

 

Darbā ar ziedotājiem sekmīgi turpināta Ziedotāju kluba pilnveide un sadarbība ar 

regulārajiem ziedotājiem, kas atvēl fondam vismaz 20 eiro gadā. Vairāki ziedotāji 

labprāt izmanto iespēju balsot par konkursos iesniegtajiem projektiem, tāpat pieaug 
dalība ziedotāju brokastīs. Jauns drosmīgs pasākums bija “Kur ir, tur rodas” 

novembrī – tajā aicinājām esošos ziedotājus atvest uz sarunu jaunus potenciālos 

ziedotājus iepazīties ar fondu. Papildu līdzekļu piesaistei veiksmīgi turpināts 

Labdarības Bumbu rallijs, kā arī vairākas jauniešu iniciētās akcijas. 

Reģionālā un nacionālā mērogā fonds administrēja Ziedot.lv finansēto programmu 
“Palīdzi trūcīgiem mazuļiem”, kas finansiāli ir vislielākā 2016. gadā un tas redzams 

arī ieņēmumu un izdevumu pārskatā. Tās ietvaros fonds pirka un piegādāja 

28 partneriem un tālāk 1100 ģimenēm visā Latvijā pamperus un piena maisījumus. 

Valmieras apkaimē četras reizes gadā dāvātas svētku paciņas un rīkoti pasākumi 

vientuļajiem senioriem. Turpinot sadarbību ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, 

sniegts mērķtiecīgs atbalsts Kopienu fondu kustības izaugsmei – metodisks atbalsts 
esošajiem kopienu fondiem (akadēmijas), kopīgas aktivitātes un kopprojekti, tostarp 

Labdarības skola, kā arī palīdzība jaunajam Ķekavas novada fondam. 

Fonda ikdienas darba nodrošināšanai lielākais atbalstītājs joprojām ir Borisa un 

Ināras Teterevu fonds, ar telpām un dotāciju palīdz Valmieras pilsētas pašvaldība. 

6. Informācija par nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem: 

Nr. Nosaukums Sākotnējā 
vērtība 

Atlikusī 
vērtība 

Ziedotajiem 
pamatlīdzekļiem 

Atlikums 

gada 

sākumā 

Gada 

nolieto-

jums 
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1.  Microsoft dāvināto biroja licenču 

komplekts 

12870,03 0,00 0 0 

2.  Datorprogramma “Zalktis” 2 gab. 330,10 0,00 0 0 

3.  Grāmatvedības programma 

“Ozols” (dāvinājums) 

4410,90 0,00 0 0 

4.  Antivīrusa ESET licences 70,68 15,52 0 0 

5.  Portatīvie datori ar 
programmatūru 3 gab. (2008., 

2011., 2016.g.) 

3169,40 963,96 0 0 

6.  Stacionārie datori ar 

programmatūru 5 gab. (2009., 

2012.-2015.g.) 

3811,37 55,79 0 0 

7.  Serveris grāmatvedības 

programmai (dāvinājums) 

426,86 0,00 0 0 

8.  Kopētājs (2007.g.) 1365,96 0,00 0 0 

9.  Printeri 2 gab. (2007., 2013.g.) 382,75 0,00 0 0 

10.  Projektors (2010.g.) 1024,47 0,00 0 0 

11.  Video kamera ar piederumiem 
(2015.g.) 

1210,00 201,66 0 0 

12.  Biroja galds un krēsls 515,44 0,00 0 0 

13.  Vijoles 6 gab. (Elīzas Purmales 

piemiņas fonda dāvinājumi 

Mūzikas skolas audzēkņiem 

2009.-2015.g.) 

2753,57 559,07 0 0 

14.  Bērnu rotaļu laukumi pie 

Valmieras Pārgaujas sākumskolas 
un bērnudārza “Vālodzīte” 

8086,75 0,00 0 0 

15.  Dzīvoklis Burtnieku novada 

Viestura laukumā 

38 966,65 38 479,57   

 KOPĀ 79394,93 40275,57 0,00 0,00 

7. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem: 

Gada laikā mantiskie ziedojumi nav saņemti un uzkrāti. 

8. Papildu informācija par fondiem (bilancē): 

Valmieras novada fondam izveidoti 11 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 nodrošinātu fonda darbību: 
a. vispārējais neaizskaramais kapitāls – 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 – no tā ieguldīšanas peļņas gandrīz katru 

gadu tiek iegādāta vijole vienam Valmieras Mūzikas skolas talantam. 

Mērķfondam tiek pieskaitīti gūtie procenti, bet atskaitītas vijoles iegādes 

izmaksas; 

2) uzkrājumi projektu programmām – 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. uzkrājums dažādiem projektu konkursiem – tiek uzskaitīta tematiskiem vai 

citiem projektu konkursiem un ārpus konkursiem atbalstāmām iniciatīvām 

saņemtā un neizlietotā nauda; 
b. uzkrājums programmai “Sev, tev, novadam” – tiek ieskaitīta “Sev, tev, 

novadam” programmas ziedojumi un citi maksājumi šai programmai 

(tostarp Bumbu rallija “peļņa”), kas pārskata gadā nav izlietoti šim mērķim. 

Te šobrīd ieskaitīts gan pieejamais naudas uzkrājums nākamajiem 
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konkursiem, gan jau apstiprinātajiem projektiem rezervētais finansējums, 

gan pabeigto projektu neizlietotā nauda; 
c. uzkrājums JIL projektu konkursiem – uzskaitīts Jauniešu ideju laboratorijas 

nākamā gada konkursiem pieejamais finansējums, kas iegūts gan no 

ziedojumiem, gan no saimnieciskās darbības ieņēmumiem; 
d. uzkrājums Bērnu un jauniešu izcilību programmai – uzskaitīti neizlietotie 

ziedojumi, kas pieejami izcilu bērnu un jauniešu atbalstam konkursa 

kārtībā nākamajos gados; 
e. uzkrājums režisora Krodera piemiņai – uzskaitīti saņemtie ziedojumi Oļģerta 

Krodera pieminekļa vai citu piemiņas pasākumu īstenošanai atkarībā no 

situācijas sadarbībā ar Krodera fondu; 

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 – pārskata gadā neizlietotie ziedojumi tiek 

saglabāti skolēnu atbalstam nākamajos gados; 
b. programmas “Palīdzība ģimenēm” uzkrājums – uzskaitīts saņemto 

ziedojumu atlikums, kas pēc vajadzības tiks novirzīts ģimeņu atbalstam 

turpmākajos gados, kā arī vienai ģimenei ārkārtas situācijā izsniegts 

aizdevums; 
c. programmas “Pārtikas banka Paēdušai Latvijai” uzkrājums – uzskaitīts 

ziedojumu atlikums, kas pēc vajadzības tiks izlietots pārtikas produktu 

iegādei turpmākajos gados; 
d. programmas “Valmieras mīļdzīvniekam” uzkrājums – uzskaitīts saņemto 

ziedojumu atlikums, kas pēc vajadzības tiks izlietots pilsētas dzīvnieku 

atbalstam un klaiņojošo dzīvnieku sterilizācijai turpmākajos gados. 

9. Informācija par nodokļiem un nodevām: 
Pārskata gadā aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 8876,13 EUR, valsts 

obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas 14 906,85 EUR un uzņēmējdarbības 

riska valsts nodeva 20,52 EUR. Vēl maksātas valsts nodevas Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldē (ieceļošanas dokumenti Eiropas brīvprātīgajiem). 

Visi obligātie maksājumi ir nomaksāti likumā noteiktajos termiņos. 
Citi nodokļi fondam nav jāmaksā. 

10. Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē 

(garantijas, ķīlas u.tml.): 

— 

11. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba 

algas kopsumma: 
Pārskata gadā ar darba līgumiem nodarbinātas vidēji četras personas. 

Darbinieku algas (bruto) kopsumma – 32 155,01 EUR. 

12. 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: 

a. 12 394,40 EUR – alga (bruto) par darbu fondā (pēc darba un uzņēmuma 

līgumiem, kas slēgti pēc padomes lēmumiem), 

b. 1650,43 EUR – dažādu izdevumu kompensācija (veselības apdrošināšanas 

polise, avansa norēķini par sadzīves preču iegādi, par ceļa izdevumiem u.c., 

tai skaitā paša un citu fonda darbinieku un brīvprātīgo ārvalstu 
komandējumu un vietējie izdevumi). 
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13. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu: 

 Valmieras pilsētas pašvaldība – 1000 EUR finansējums fonda darbības 
nodrošināšanai (saimnieciskie un biroja izdevumi); 

 Kultūras ministrija – 30 149,75 EUR finansējums par līdzdarbības līgumu 

pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru dialoga jomā Vidzemē. 

14. Informācija par izlietoto finansējumu no ES fondiem, EEZ fondiem un citiem 

ārvalstu fondiem: 

Nosaukums Atlikumi 

no 

iepriekšējā 

gada 

Gadā 

saņemtie 

avansi 

Grāmatotie 

ieņēmumi 

Saistību 

atlikums 

gada beigās 

Faktiski 

izlietotā 

nauda 

EEZ NVO fonda 
“Darbības atbalsta 

programma” (SIF) 

5875,21 2317,19 8192,40 0 0 

EEZ NVO fonda 

“Projektu 

programma” (SIF) 

17727,91 47553,75 26968,10 38313,56 43189,76 

Erasmus+ Eiropas 

Brīvprātīgā darba 
projekti 

36362,15 34905,65 16055,00 55212,80 33177,91 

Eiropas Komisijas 

programma “Eiropa 

pilsoņiem” 

74958,80 0 0 74958,80 1210,00 

Nodarbinātības 

valsts aģentūras 

ESF stipendijas 

-90,00 505,80 424,37 -8,57 424,37 

Via Nadace (Čehija) 

piešķīrumi 

2915,40 143,36 3058,76 0 3442,17 

Kopā: 137749,47 85425,75 54698,63 168476,59 81444,21 

15. 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, kas līdz pārskata 

gada beigām vēl nav pabeigta. Debets tiek dzēsts tajā pārskata gadā, kad būs 
pabeigtas projekta aktivitātes, fondā saņemta un apstiprināta atskaite par īstenoto 

projektu. 

Šāda paša nosaukuma postenis pasīvā īstermiņa kreditori “III–3. Vietējo projektu 

īstenotāji” (075) aptver finansējumu tiem projektu īstenotājiem, kuru projekti ir 

pabeigti pārskata gadā, bet kuriem nav izmaksāts noslēguma maksājums. 

Pasīvā īstermiņa kreditoru pozīcijā “III–5. Nākamo periodu ieņēmumi” (077) 
iekļauti līdzekļi (granti/finanšu piešķīrumi vai pakalpojumu apmaksa avansā), ko 

Valmieras novada fonds saņēmis no citiem finansētājiem un par ko fonds nav 

sagatavojis finanšu atskaiti vai finansētājs to nav apstiprinājis. Šajā gadā te ietverti 

avansā saņemtie granti no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, 

Sabiedrības integrācijas fonda, Kultūras ministrijas, Borisa un Ināras Teterevu fonda 
un Eiropas Komisijas (Beļģija). 

16. Papildu informācija par ieņēmumu un izdevumu pārskatu: 

Liela daļa (59%) no ieņēmumiem iekļauta pozīcijā “Citi ieņēmumi”. Tie 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 – 5320,69 EUR; 

 piešķīrums no Borisa un Ināras Teterevu fonda VNF darbības nodrošinājumam un 
starptautiskajai sadarbībai – 23 533,72 EUR; 
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 piešķīrums no Borisa un Ināras Teterevu fonda sirmgalvju dāvanu pakām – 
13 162,50 EUR; 

 Latvijas Samariešu apvienības preces Pārtikas bankai “Paēdušai Latvijai” – 
128,81 EUR; 

 finansējums no fonda “Ziedot.lv” labdarības programmai “Palīdzēsim trūcīgiem 
mazuļiem” visā Latvijā – 131 096,09 EUR. 

 

Savukārt postenī “Citi izdevumi” (76%) ietvertas šādas lielākās izmaksu kategorijas: 

 vietējo projektu finansēšanas izdevumi (fonda pamatdarbība, piešķirot atbalstu 
Valmieras apkaimes iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai), kopumā 41 983,45 EUR: 

o programmā “Sev, tev, novadam” – 4817,62 EUR, 

o jauniešu ideju konkursos – 1416,50 EUR, 
o Vidzemes pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu programmā – 

11 721,82 EUR, 

o konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē” – 14 532,51 EUR, 

o konkursā “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” – 9495,00 EUR; 

 sociālo mērķu finansēšanai labdarības programmās, kopumā 141 432,61 EUR: 
o Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” – 148,81 EUR, 

o “Dāvanu pakas vientuļiem sirmgalvjiem” – 10 187,71 EUR 
o “Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” visā Latvijā – 131 096,09 EUR; 

 pasākumi vientuļajiem senioriem Valmieras apkaimē – 1848,60 EUR; 

 metodisks atbalsts un pasākumi Vidzemes nevalstiskajām organizācijām – 
4686,33 EUR; 

 DEEDin projekta audits – 1210,00 EUR; 

 nacionāla un reģionāla mēroga pasākumu rīkošana (“Gada brīvprātīgais 2016”, 
brīvprātīgā darba apmācības, buklets bezdarbniekiem, DEEDin platformas 

pilnveide, Strukturētais dialogs u.c.) – 21 469,34 EUR; 

 Eiropas Brīvprātīgā darba dalībnieku ceļa un dzīvošanas izmaksas – 
15 437,47 EUR; 

 Kopienu fondu kustības izaugsme Latvijā – 3126,56 EUR; 

 zaudējumi no valūtu kursu svārstībām un obligācijām – 7415,70 EUR; 

 telefona, interneta un pasta izdevumi, reklāmas un tipogrāfiju pakalpojumi, 
komandējumu izdevumi u.c. izdevumi fonda darbības nodrošināšanai un statūtos 

noteikto uzdevumu veikšanai – 3923,90 EUR. 

17. Informācija par brīvprātīgo darbu fondā. 

Brīvprātīgā darba stundu kopskaits: 4800 h. 

Brīvprātīgā darba veicēju skaits pa vietām: 

 VNF Labdarības noliktavā – 6 personas, 

 fonda birojā un dažādos pasākumos – 30 personas. 
 

 

2017. gada 30. martā 
 

 

   VNF valdes priekšsēdētājs: ___________________ Ansis Bērziņš 


