Saskaņā ar Ministru kabineta
03.10.2006. noteikumiem Nr. 808.

ZIŅOJUMS pie 2014. 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) (ievēlēta 2014. gada 6. martā):
1) Normunds Cercins – padomes 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.
2014. gadā fonds rīkoja piecus projektu konkursus.
Programmā “Sev, tev, novadam” (līdzšinējā Labo darbu programmu) Ziemas konkursā
aprīlī tika atbalstīti 11 projekti par 4300 €. Mazsalacieši ar grants segumu nostiprināja
ļaužu iemīļoto taciņu pilsētā gar Salacas upi, Ķoņu kalnā tika uzstādītas kāpnes uz
iedzīvotāju izbūvēto estrādi, bet rencēnieši izveidoja atpūtas laukumu ar pašu
gatavotiem soliem un ugunskura vietu. Par sporta popularizēšanu rūpējās rūjienieši,
labiekārtojot volejbola laukumu un uzstādot atkritumu urnas daudzdzīvokļu namu
kvartālā. Naukšēnos hokeja spēlētājiem vairs nebūs jāsatraucas izlidojošām spēles
ripām, jo ap bortiem tika uzstādīts aizsargtīkls. Pilnveidojot brīvā laika iespējas,
Mūrmužas jaunieši remontēja dienas centra telpas. Turpat netālu Kauguru skolā
iekārtoja pasaku istabu, kur bērniem pēc stundām uzkavēties, gaidot autobusu mājup.
Telpu kosmētisko remontu veica arī Mazsalacas mazuļu skoliņas vadītāji un vecāki.
Stiprinot ģimeniskas saites, Dikļos notika izglītojošs cikls vecākiem, kas ļauj izprast
bērnu emocionālās vajadzības un apgūt kopīgas laika pavadīšanas iespējas. Kocēnos
atbalstu saņēma arī ideja par vairāku dienu pārgājienu, kurā jaunieši izzināja vēsturi,
apguva alpīnisma un aktīvā tūrisma iemaņas. Savukārt Naukšēnu Cilvēkmuzejā ļaudis
turpmāk tiks cienāti ar turpat audzēto ārstniecības augu tēju un uzzinās dabas velšu
labvēlīgo ietekmi uz veselību.
Programmas “Sev, tev, novadam” Rudens konkursā gada izskaņā, decembrī, tika
apstiprināti 9 projekti par 4800 €, kuru īstenošana gan notiks tikai 2015. gadā.
Bērzaines jaunieši, māmiņas un seniori bez maksas varēs apgūt dažādas rokdarbu
prasmes. Projektā “Dzīvības veste” apkaimes skolēni apgleznos atstarojošās vestes sev
un dāvināšanai neredzamajiem gājējiem. Rencēnu jaunieši dibinās biedrību un
labiekārtos satikšanās telpas, lai turpmāk rīkotu pasākumus vietējiem iedzīvotājiem, bet
Ķoņu kalnā brīvprātīgie cels nojumi, kas pasargās pasākumus no nelabvēlīgiem
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laikapstākļiem. Naukšēnu jaunās vecmāmiņas organizēs mazuļiem attīstošas
nodarbības. Trikātieši, godinot Lāčplēša kara ordeņa kavalierus, uzstādīs kapos
informatīvus stendus par viņu atdusas vietām. Vilpulkā vietējie ļaudis uzcels nelielu
nojumi, lai kultūras pasākumi varētu notikt brīvā dabā, bet Valmieras vakara
vidusskolas korekcijas klasei notiks dažādas praktiskas nodarbības jaunu iemaņu
attīstīšanai.
Jauniešu ideju laboratorijas projektu konkursā “Ieejam mākslas kosmosā” tika
atbalstītas un īstenotas 3 jauniešu ieceres par 610 €. Valmierā pie Gaujas Kazu krācēm
izveidots radošs godināšanas pjedestāls, Jauniešu dienu pasākumā notika “Mazā Indija
Valmierā” ar foto izstādi un hennas darbnīcām, bet Mazsalacas vidusskolā tika iekārtots
atpūtas stūris skolēniem un skolotājiem ar pašu darinātām mēbelēm.
Pirmo reizi fonds rīkoja projektu konkursus visam Vidzemes reģionam: “Pilsoniskās
sabiedrības iniciatīvas Vidzemē” un “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē”. Tajos tika
atbalstīti 15 projekti par 22 078,85 €. Projekti bija daudzveidīgi un visā reģionā, tos
finansēja Kultūras ministrija. Rezultāti pozitīvi novērtēti arī noslēguma konferencē, kas
notika 2015. gada februārī Valmierā.
Darbu turpina Jauniešu ideju laboratorija, kur jaunieši iepazīst nevalstisko sektoru un
labdarību. Arī 2014. gadā notika Labdarības skola – šoreiz Valmieras Pārgaujas
ģimnāzijā. 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 būtiskas darbības.
Līdzekļu piesaistei šajā gadā galvenā metode nemainīgi bija individuālas sarunas ar
uzņēmējiem un iedzīvotājiem, taču sekmīgi rīkoti arī publiski pasākumi – Labdarības
Bumbu rallijs Valmieras pilsētas svētkos jūlijā, tirgotas Ziemassvētku apsveikumu
kartītes, Jauniešu ideju laboratorijas jaunieši izgatavoja un tirgoja foto kalendārus.
Veikalos “Austris” un “Neldi” pastāvīgi izvietotas ziedojumu kastītes, kurās ik pēc dažiem
mēnešiem tiek mainīts ziedojumu piesaistes mērķis.
Fonda darbību finansiāli nodrošina Valmieras pilsētas pašvaldības dotācija, Borisa un
Ināras Teterevu fonda piešķīrums un EEZ finanšu instrumenta piešķīrums, ko
administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Gada laikā ir aktīvi strādāts pie vērienīga un ambicioza projekta – DEEDin jeb interneta
spēle brīvprātīgā darba veicināšanai. Tas ir Eiropas mēroga projekts, kas tiek īstenots
kopā ar Slovākijas, Rumānijas un Beļģijas partneriem, ar Eiropas Komisijas un Latvijas
valsts atbalstu. Interneta vietne un mobilā aplikācija DEEDin ir izstrādāta, testēta un
piesaistīti pirmie lietotāji, taču vēl priekšā liels darbs pie mārketinga. 5. decembrī ar šī
projekta atbalstu un kopā ar vairākiem Latvijas partneriem Rīgā notika godināšana
“Gada brīvprātīgais 2014”.
Sadarbībā ar Teterevu fondu turpināts mērķtiecīgs atbalsts Kopienu fondu kustības
izaugsmei un paplašināšanai. Esošajiem kopienu fondiem sniegts metodisks atbalsts
(akadēmijas), piedāvātas kopīgas aktivitātes un kopprojekti, tostarp Labdarības skola.
Kopš rudens VNF ir viens no konsultantiem jaunu fondu izveides procesā četros Latvijas
novados, kas tika izraudzīti Teterevu fonda grantu konkursā.
6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi un tās attīstības perspektīvas:
Par būtiskāko sasniegumu joprojām uzskatām Ziedotāju kluba paplašināšanos un
ziedojumu summu kāpumu 2014. gadā. 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 Ziedotāju brokastīs
un gūt citas priekšrocības fondā. Līdz gada beigām Ziedotāju klubam pievienojušās
30 personas. Saziedotie līdzekļi tiks izlietoti konkursa kārtībā vietējām iedzīvotāju
iniciatīvām zem programmas nosaukuma “Sev, tev, novadam”.
Gandarījums par to, ka pēc krīzes laikiem izdevies atjaunot plašāku atbalstu vietējo
iedzīvotāju iniciatīvām – projektu konkursi bijuši veseli pieci un tajos finansējums
piešķirts 38 projektiem, kas ir gana daudz.
Vienlaikus sasniegums un izaicinājums ir uzsāktais darbs pie brīvprātīgā darba
veicināšanas jautājumiem. DEEDin mobilā lietotne, brīvprātīgo godināšana, līdzdalība
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likuma izstrādē ir pērn paveiktie darbi, uzsākta sadarbība ar vairākiem
partneriem, bet 2015. gada aktivitātēm piesaistīts papildu finansējums
projektam no EEZ finanšu instrumenta. DEEDin projektā aktuālie jautājumi ir
lai radītais IT risinājums noder tām pašvaldībām, kuras rīko savus
“konkursus”, “brīvprātīgo pases” u.tml.

Latvijas
jaunam
panākt,
iekšējos

7. 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 segtu administratīvos izdevumus:
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;
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. uzkrājums dažādiem projektu konkursiem – tiek uzskaitīta tematiskiem vai
citiem projektu konkursiem saņemtā un neizlietotā nauda. Pašlaik šāda
uzkrājuma nav;
b. uzkrājums programmai “Sev, tev, novadam” – tiek ieskaitīta “Sev, tev, novadam”
programmas ziedojumu Projektu programmai paredzētā daļa (summa tiek
noteikta atbilstoši dibinātāju lēmumam, iekšējiem nolikumiem vai ziedojumu
līgumiem) un citi maksājumi šai programmai, kas pārskata gadā nav izlietoti
šim mērķim. Te šobrīd ieskaitīts gan pieejamais naudas uzkrājums
nākamajiem konkursiem, gan jau apstiprinātajiem projektiem rezervētais
finansējums;
c. uzkrājums JIL projektu konkursiem – uzskaitīts Jauniešu ideju laboratorijas
nākamā gada konkursiem pieejamais finansējums;
d. uzkrājums izcilo bērnu un jauniešu atbalsta programmai – uzskaitīti saņemtie
ziedojumi jaunas labdarības programmas izveidei 2015. gadā;
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 akcijas finansēšanai nākamajā gadā;
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 saņemto
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 turpmākajos gados.
8. Informācija par nodokļiem un nodevām:
Pārskata gadā aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 10 567,46, valsts
obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas EUR 18 213,50 un uzņēmējdarbības riska
valsts nodeva EUR 24,12. Vēl maksātas valsts nodevas Uzņēmumu reģistrā (izmaiņas
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statūtos) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (ieceļošanas dokumenti Eiropas
brīvprātīgajiem). 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 sešas personas.
Darbinieku algas (bruto) kopsumma – EUR 53 802,32.
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:
a. EUR 15 722,40 – alga (bruto) par darbu fondā (pēc darba un uzņēmuma
līgumiem, kas slēgti pēc Padomes lēmumiem),
b. EUR 4235,34 – 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 – EUR 854 dotācija fonda darbības nodrošināšanai
(saimnieciskie un biroja izdevumi).
 Jelgavas pilsētas pašvaldība – EUR 396 piešķīrums godināšanas ceremonijas “Gada
brīvprātīgais 2014” norisei 5. decembrī DEEDin projekta ietvaros.
 Valsts budžeta dotācija no Kultūras ministrijas – EUR 27 836,30 par līdzdarbības
līgumu pilsoniskās sabiedrības un mazākumtautību atbalstam Vidzemes reģionā.
 Valsts budžeta dotācija no Sabiedrības integrācijas fonda – EUR 4995,72 JOBNET
projekta līdzfinansējumam.
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 tajā pārskata gadā,
kad atskaite par īstenoto projektu 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 nav
sagatavojis finanšu atskaiti vai finansētājs to nav apstiprinājis. Šajā gadā te ietverti
avansā saņemtie granti no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Sabiedrības
integrācijas fonda, “Via Foundation” (Čehija) un Eiropas Komisijas (Beļģija), kā arī
Kultūras ministrijai neatmaksāts neizlietotais finansējums.
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 – EUR 7688,46;
 granti no Borisa un Ināras Teterevu fonda VNF darbības nodrošinājumam un
sirmgalvju dāvanu pakām – EUR 32 067,84;
 Latvijas Samariešu apvienības preces Pārtikas bankai “Paēdušai Latvijai” –
EUR 335,01;
 finansējums no fonda “Ziedot” (programmai “Sev, tev, novadam”) – EUR 607,28;
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 finansējums no Latvijas Jaunatnes padomes godināšanas ceremonijas “Gada
brīvprātīgais 2014” norisei 5. decembrī DEEDin projekta ietvaros – EUR 3000,00;
 finansējums no “Carpathian Foundation Hungary” par JOBNET projekta īstenošanu –
EUR 11 656,69;
 grants no “Via Foundation” (Čehija) starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumiem –
EUR 277,00;
 grants no “WINGS” (ASV/Brazīlija) Latvijas pārstāvniecībai forumā Stambulā –
EUR 151,75;
 grants no Sabiedrības integrācijas fonda (EEZ finanšu instruments) – EUR 23 608,31;
 finansējums no Nodarbinātības Valsts aģentūras brīvprātīgo jauniešu stipendijām –
EUR 776,04;
 finansējums Eiropas Brīvprātīgā darba (EK programma “Jaunatne darbībā”)
dalībnieku uzņemšanas izmaksām Valmierā – EUR 11 461,35;
 finansējums no EK programmas “Jaunatne darbībā” par 2013. gada projekta “Eiropas
Jauniešu banku forums Valmierā” īstenošanu – EUR 20 213,28.
Savukārt postenī “Citi izdevumi” ietvertas šādas lielākās izmaksu kategorijas:
 vietējo projektu finansēšanas izdevumi (fonda pamatdarbība, piešķirot atbalstu
Valmieras apkaimes iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai), kopumā EUR 25 980,73:
o programmā “Sev, tev, novadam” – EUR 3235,69,
o jauniešu konkursā “Ieejam mākslas kosmosā” – EUR 609,73,
o jauniešu MINI ideju konkursā – EUR 56,46,
o konkursā “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē” – EUR 14 973,82,
o konkursā “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” – EUR 7105,03;
 sociālo mērķu finansēšanai labdarības programmās, kopumā EUR 10 309,37:
o “Skolas soma” – EUR 1300,00,
o “Palīdzība ģimenēm” – EUR 558,21,
o Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” – EUR 335,01,
o “Dāvanu pakas vientuļiem sirmgalvjiem” – EUR 8083,25,
o “Valmieras mīļdzīvniekam” – EUR 32,90;
 pasākumi vientuļajiem senioriem Valmieras apkaimē – EUR 1297,44;
 DEEDin projekta izmaksas (lietotnes izstrāde, pasākuma “Gada brīvprātīgais 2014”
rīkošana, partneru sapulce) – EUR 43 189,96;
 JOBNET projekta izmaksas (pētījums par jauniešu bezdarbu Vidzemē, projekta
noslēguma sapulce) – EUR 2389,10;
 Eiropas Brīvprātīgā darba dalībnieku ceļa un dzīvošanas izmaksas – EUR 6711,45;
 Kopienu fondu kustības izaugsme Latvijā – EUR 7082,03;
 telefona, interneta un pasta izdevumi, reklāmas un tipogrāfiju pakalpojumi,
komandējumu izdevumi u.c. izdevumi fonda darbības nodrošināšanai un statūtos
noteikto uzdevumu veikšanai – EUR 12 421,55.
2015. gada 08. aprīlī
VNF valdes priekšsēdētājs: ___________________ Ansis Bērziņš
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