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 2009. 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;
ievēlēts atkārtoti uz 3 gadiem 2008. gada 05. jūnijā.
* Uzraudzības komiteja (ievēlēti 2007. gada 12. jūnijā ar Uzraudzības komitejas lēmumu
Nr. 6/4; pārvēlēti 2009. gada 03. septembrī, lēmums Nr. 7/1):
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
rajona (Valmieras pilsēta, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas
novads) uzņēmumiem un privātpersonām, lai par šo finansējumu (2) atbalstītu rajona
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.
Līdzās vietējo projektu atbalstam 2009. gadā fonds vēl plašāk izvērsa sociālās palīdzības
aktivitātes: labdarības akciju “Skolas soma” trūcīgu pirmklasnieku atbalstam, turpinājām
labdarības programmu “Palīdzība ģimenēm” sadzīviskas palīdzības sniegšanai mazturīgām
Valmieras apkaimes ģimenēm, savukārt rudenī iesaistījāmies Pārtikas bankā “Paēdušai
Latvijai”, izsniedzot pārtikas pakas vairākiem simtiem ekonomiskās krīzes skarto ģimeņu. Arī
Labo darbu programmas ietvaros 2009. gadā pievērsāmies krīzes skartajām ģimenēm,
meklējot risinājumus ģimeņu motivācijai un psiholoģiskajam atbalstam.
Tika izvērsts arī starptautiskais darbs ne vien piedaloties mācīšanās pasākumos un
pārstāvot Latviju, bet arī pašiem sniedzot atbalstu Moldovas kopienu fondiem.
No iepriekšējiem gadiem turpinātas tādi līdzekļu piesaistes pasākumi kā bērnu un jauniešu
radītu Ziemassvētku apsveikumu kartiņu tirdzniecība, personīga komunikācija ar
potenciālajiem ziedotājiem, ziedojumu kastītes Valmieras un Rūjienas veikalos un kafejnīcās,
ziedojumu tālrunis dažādām labdarības akcijām. Fonda darbības nodrošinājumam fonds
pats gatavojis projektu pieteikumus citiem finansētājiem, piemēram, Sabiedrības integrācijas
fondam, AB.LV Fondam u.c.
6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi un tās attīstības perspektīvas:
Ņemot vērā norises Latvijā un ekonomiskās krīzes pieaugošos apgriezienus, fondam ir
izdevies diezgan veiksmīgi iesaistīties vai pašam uzsākt dažādus pasākumus, lai palīdzētu
krīzes skartajiem cilvēkiem. Pirmkārt, Labo darbu programmā esam kopā ar ziedotājiem
piecām ģimenēm devuši iespēju gūt psiholoģisku, motivācijas un izglītojošu atbalstu
Pasaules latviešu nometnē “3x3”, lai pēc iespējas novērstu to aizbraukšanu no Latvijas.
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Nākamajā gadā (2010) fonds plāno turpināt reaģēt uz krīzi, uzsākot jaunas aktivitātes un
iesaistot pašus cilvēkus nabadzības novēršanā.
Otrkārt, cilvēkiem sniegtā materiālā palīdzība: Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” ietvaros
esam palīdzējuši 182 ģimenēm visā Valmieras rajonā, akcijā “Skolas soma” ar dāvanu kartēm
skolas lietu iegādei atbalstītas 216 ģimenes, bet ar sadzīves priekšmetiem un grāmatām
palīdzība sniegta vēl 12 ģimenēm.
Turpinot iepriekš uzsāktos mērķus, arī 2009. gadā par spīti krīzei fonds ar Hipotēku bankas
atbalstu finansēja sešus vietējos projektus vides sakārtošanas jomā, piešķirot Ls 2659.
2009. gadā plašāk nekā līdz šim fonds īstenojis Jauniešu ideju laboratoriju, iesaistot
jauniešus labdarībā un tā veidojot jauno paaudzi ar izpratni par līdzatbildību par
sabiedriskajiem procesiem. JIL tika uzsākta jau 2007. gadā, taču šogad ar VNF iniciatīvu
“laboratorija” tika uzsākta visos Latvijas kopienu fondos. 2010. gadā plānojam Jauniešu
ideju laboratoriju turpināt un jauniešus iesaistīt arvien plašākās aktivitātēs.
Īpašs sasniegums 2009. gadā bija pirmās stipendijas izveide: no Elīzas Purmales piemiņas
fonda uzkrātajiem procentiem 1. septembrī tika pasniegta pirmā vijole Valmieras Mūzikas
skolas vijoļspēles audzēknei Kitijai Zēmelei.
Būtiska nākotnes perspektīva ir neaizskaramā kapitāla audzēšana un reāla izmantošana, jo
2010. gadā pirmo reizi varētu tikt finansēti pirmie vietējie projekti no neaizskaramā kapitāla
ieguldīšanas peļņas (depozītu procentiem).
7. Papildu informācija par fondiem (bilancē):
Valmieras novada fondam izveidoti 5 mērķfondi:
1) neaizskaramais kapitāls (atbilstoši Statūtu 6.1.1. punktam) – LVL 34440,92. 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 procentu ieņēmumi no depozītiem un citiem
ieguldījumiem, visi 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;
a. t.sk. Elīzas Purmales piemiņas fonds – LVL 4699,04, no kura peļņas procentiem ik
gadu tiks iegādāta vijole vienam Valmieras Mūzikas skolas talantam;
2) projektu programmas uzkrājums – LVL 597,75. Fondā tiek ieskaitīta ziedojumu un cita
finansējuma daļa, kas paredzēta vietējo projektu finansēšanai un pārskata gada laikā
nav izlietota līgumos noteiktajam mērķim. 2009. gadā šajā fondā uzskaitīts vēl
nenorakstītais VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” finansējums (vietējiem
projektiem avansā izmaksātā summa);
3) Labo darbu programmas uzkrājums – LVL 3030,68. 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.
2009. gadā te uzskaitīti Ls 412,00 avansā izmaksātais finansējums un Ls 2618,68
uzkrājums 2010. gada konkursam;
4) Programmas “Palīdzība ģimenēm” uzkrājums – LVL 624,43. Te uzskaitīts neizsniegtais
mazvērtīgais inventārs (Ls 40) un iepriekšējos gados saņemto mērķziedojumu atlikums,
kas pēc vajadzības tiks novirzīts ģimeņu atbalstam 2010. un turpmākajos gados.
8. Informācija par nodokļiem un nodevām:
Pārskata gadā aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 2821,78, valsts obligātās
sociālās apdrošināšanas iemaksas Ls 4752,78 un riska valsts nodeva Ls 4,50. 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 3 personas. Darbinieku algas (bruto)
kopsumma – Ls 12 204,50.
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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 10 071,79 apmērā:
a. Ls 8464,32 – alga (bruto) par darbu fondā (pēc darba un uzņēmuma līgumiem, kas
slēgti pēc Uzraudzības komitejas lēmumiem),
b. Ls 1514,27 – ceļa un komandējumu izdevumi vietējiem un starptautiskiem
braucieniem (Latvijas pārstāvniecība starptautiskās filantropijas konferencēs
Berlīnē, Sanantonio, Romā, Bratislavā, kā arī attīstības sadarbības pasākums
Moldovā un Moldovas viesu uzņemšanai Latvijā),
c. Ls 93,20 – citu VNF izdevumu kompensācija (avansa norēķini).
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” (014) 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” (035)
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. 2009. gadā te ietverti avansā saņemtie granti no
Sabiedrības integrācijas fonda, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Īpašu
uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta. Šajā pozīcijā ieskaitīti arī
atbilstoši depozīta līguma nosacījumiem aprēķinātie procenti, kurus faktiski fonds saņems
no bankas 2010. gada februārī.
13. Papildu informācija par ieņēmumu un izdevumu pārskatu:
Pārskata periodā lielākā daļa (78%) 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:
• procentu ieņēmumi no ieguldījumiem – LVL 2039,13;
• valūtas kursu starpības – LVL 24,90;
• granti no AB.LV Sabiedriskā labuma fonda – LVL 629,98;
• Eiropas un ASV organizāciju stipendijas dalībai konferencēs – LVL 919,08;
• grants no Sabiedrības integrācijas fonda (VNF darbības nodrošināšanai) – LVL 16498,34;
• Hipotēku bankas finansējums vietējiem projektiem un fonda izdevumiem – LVL 2842,12;
• humānās palīdzības krava no Norvēģijas – LVL 315,00;
• Latvijas Samariešu apvienības preces Pārtikas bankai “Paēdušai Latvijai” – LVL 1982,80;
• finansējums no fonda “Ziedot” (labdarības akcijai “Skolas soma” un citu fonda labdarības
programmu īstenošanai) – LVL 5967,17.
Savukārt postenī “Citi izdevumi” ietvertas šādas lielākās izmaksu kategorijas:
• vietējo projektu finansēšanas izdevumi (fonda pamatdarbība, piešķirot atbalstu Valmieras
rajona iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai) – LVL 10511,96;
• labdarības akcijas “Skolas soma” mērķiem – LVL 7454,98;
• labdarības programmas “Palīdzība ģimenēm” mērķiem – LVL 904,87;
• labdarības akcijas “Palīdzēsim Elīzai Purmalei” mērķiem – LVL 300,00;
• labdarības akcijas “Palīdzēsim Aleksejam Cīrulim” mērķiem – LVL 1920,42;
• Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” mērķiem – LVL 1982,80;
• 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 13 436,52.
2010. gada 31. martā
VNF valdes priekšsēdētājs: ___________________ Ansis Bērziņš
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