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 2010. 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.
2010. gadā pat vēl vairāk nekā 2009. gadā Valmieras novada fonds bija spiests pievērsties
sociālajai palīdzībai. Papildus ierastajām akcijām “Skolas soma” (trūcīgu pirmklasnieku
atbalstam) un “Palīdzība ģimenēm” (sadzīviskas palīdzības sniegšanai mazturīgām Valmieras
apkaimes ģimenēm), aktīvi izsniedzām iedzīvotāju saziedotās pārtikas pakas ekonomiskās
krīzes skartajām ģimenēm programmā “Pārtikas banka Paēdušai Latvijai”. Īpašais
jaunievedums ir Labdarības noliktavas atvēršana kopā ar Latvijas Sarkanā Krusta Valmieras
komiteju – tā ir unikāla iespēja cilvēkiem ziedot lietojamas un nevajadzīgas mantas, kuras
citiem var izrādīties ļoti noderīgas. 2010. gada laikā noliktavu apmeklējuši vairāki simti
ģimeņu, ziedotas ap 10 tonnu apģērba, apavu, tikpat daudz pārtikas, arī sadzīves tehnika,
mēbeles, trauki un citas sadzīvē noderīgas lietas.
Lai nodrošinātu VNF un Latvijas Kopienu fondu kustības redzamību kopienu fondu pasaulē,
fonda vadītājs piedalījās vairākos starptautiskos forumos un mācīšanās pasākumos, kā arī
vienu starptautisku apmaiņu uzņēma Latvijā, kad te viesojās labdarības organizāciju
pārstāvji no visas pasaules, tostarp Taizemes, Vjetnamas, Meksikas, Kanādas u.c. valstīm.
Arvien aktīvāk fonda darbā piedalās jaunieši jeb VNF Jauniešu ideju laboratorija. Jauniešiem
tā ir iespēja praksē iepazīt nevalstisko sektoru, labdarību un savu lomu sabiedrībā.
6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi un tās attīstības perspektīvas:
Ņemot vērā Latvijas ekonomisko stāvokli un iedzīvotāju bezpalīdzības sajūtu arī Valmieras
apkaimē, būtisks sasniegums un devums vietējai kopienai bija izsniegtās pārtikas pakas. No
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fonda viedokļa ļoti liels sasniegums ir Labdarības noliktavas atvēršana un uzturēšana,
pilnībā to darot ar brīvprātīgo atbalstu un ikdienas darbu noliktavā, arī remontā pirms
atvēršanas.
Izvērtējot līdzšinējo Jauniešu ideju laboratorijas izaugsmi un arvien pieaugošās aktivitātes, tā
ir viena no fonda attīstības perspektīvām – kļūt par tādu kā jauniešu līdzdalības labdarībā
kompetenču centru, izstrādājot mācību programmu, sadarbības modeli un to pakāpeniski
piedāvājot arī citām Vidzemes, Latvijas un Baltijas organizācijām.
Pateicoties lieliskai finanšu plānošanai iepriekšējos gados, fondam 2010. gadā izdevās
piesaistīt salīdzinoši daudz naudas no depozītiem. Tostarp Elīzas Purmales piemiņas fonda
ieguldījums joprojām nes pietiekami daudz depozīta procentu, lai varētu 1. septembrī
pasniegt jau otro piemiņas vijoli Valmieras Mūzikas skolas audzēknei Lindai Mīlbergai.
2010. gads tika aizvadīts fonda piecu gadu jubilejas noskaņās, un tas arī bija viens no
veiksmes stāstiem – sākot ar Marta pasākumu martā, turpinot ar publiskiem Dārza svētkiem
jeb fonda Atvērto durvju dienu un īpašo jubilejas pasākumu ziedotājiem jūlijā, bet noslēdzot
ar Kazanovas orķestra koncertu dāvinājumu valmieriešiem novembrī.
Daudzas lietas labdarības un nevalstisko organizāciju atbalsta jomā izdevās paveikt,
pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda un Tieslietu ministrijas finansējumam NVO
atbalsta valsts programmā. Tas ļāva rīkot ne vien vietējos pasākumus, bet iesaistīt procesos
NVO no visas Vidzemes.
7. Papildu informācija par fondiem (bilancē):
Valmieras novada fondam izveidoti 5 mērķfondi:
1) neaizskaramais kapitāls (atbilstoši Statūtu 6.1.1. punktam) – LVL 35811,78. 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 5061,49, no kura peļņas procentiem ik
gadu tiks iegādāta vijole vienam Valmieras Mūzikas skolas talantam;
2) projektu programmas uzkrājums – LVL 878,87. Fondā tiek ieskaitīta ziedojumu un cita
finansējuma daļa, kas paredzēta vietējo projektu finansēšanai un pārskata gada laikā
nav izlietota līgumos noteiktajam mērķim. Attiecīgi 2.4.-2.8. punktā uzskaitīti projektu
programmas apakškonti, katrai mērķa programmai/akcijai veidojot atsevišķu
uzkrājumu un uzskaiti.
8. Informācija par nodokļiem un nodevām:
Pārskata gadā aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 2666,06, valsts obligātās
sociālās apdrošināšanas iemaksas Ls 3629,51 un riska valsts nodeva Ls 2,00. 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 nodarbināta 1 persona. Darbinieku algas (bruto)
kopsumma – Ls 2046,38.
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 5732,23 apmērā:
a. Ls 3809,61 – alga (bruto) par darbu fondā (pēc uzņēmuma un autoratlīdzības
līgumiem, kas slēgti pēc Uzraudzības komitejas lēmumiem),
b. Ls 1922,62 – dažādu 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.
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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. 2010. gadā te ietverti avansā saņemtie granti no
Sorosa fonda Latvija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Īpašu uzdevumu
ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta.
2011. gada 31. martā
VNF valdes priekšsēdētājs: ___________________ Ansis Bērziņš
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