
ZIŅOJUMS pie 2021. 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: 

1) Patricija Siliņa (no 20.01.2020.) 

 
* Padome (iepriekš Uzraudzības komiteja): 

1) Zane Golvere (no 22.03.2012. līdz 02.07.2021) – padomes priekšsēdētāja, 

2) Santa Baumane (no 10.06.2019. līdz 02.07.2021), 

3) Jānis Kiļups (no 13.03.2008. līdz 02.07.2021), 

4) Kaija Muceniece (no 30.03.2017. līdz 02.07.2021 
5) Toms Bergs (no 23.03.2020) 

6) Toms Treimanis (no 23.03.2020) 

7) Lāsma Žagota (no 23.03.2020) 

8) Kitija Muižniece (no 23.03.2020 līdz 02.07.2021) 

9) Vineta Pūce (no 02.07.2021) 

10) Zane Priedule (no 02.07.2021) 
11) Agnese Vaļiniece (no 02.07.2021) 

12) Kaspars Kļaviņš (no 02.07.2021) 

13) Ričards Edijs Štibe (no 02.07.2021) 

5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi un tās attīstības perspektīvas: 

Valmieras novada fonds turpināja darbu līdzšinējos virzienos: (1) ziedojumu 
piesaiste no Valmieras novada (kopš 2021.gada 1.jūlija reformas) 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. Atskatoties uz 2021. gadu, darbu Valmieras novada fondā (VNF) 

varētu saukt par Labdarības ralliju visa gada garumā. Gada sākumā, pandēmijas 

iespaidā, vēl skaidri nebija zināms, vai pašreizējā VNF komanda varēs slaucīt 

tradicionālā Valmieras pilsētas svētku Labdarības bumbu rallija darba sviedrus un 

baudīt gandarījumu par padarīto. Pateicoties fonda padomes tehniskajam 
atbalstam un ilggadējiem optimistiskajiem sadarbības partneriem, pasākums pirmo 

reizi tika rīkots attālināti. Lai gan jau iepriekšējā gada rudenī gūtā pieredze, 

organizējot pasākumus attālināti, bija mūs iesildījusi, Ziedotāju aplis bija 

izaicinājums, bet rezultātā, tika saziedoti vairāk kā 2000 eiro diviem projektiem - 

Disku golfa parks “Pauku priedes” un Šodien stundas notiek attālināti.  

 
Gads turpinājās gan ar VNF Jauniešu ideju laboratorijas aktivitātēm – izaugsmes 

programmu "Diametrs", ko atbalstīja AS Swedbank, gan ar projektu konkursu 

“Jaunieši dod iespēju jauniešiem”, kura rezultātā tika atbalstītas divas idejas vairāk 

kā 700 eiro apmērā. Neierastā, taču interesantā formātā, visas dienas garumā tika 

organizēti VNF Ražas svētki, kad 2018., 2019., un 2020. gada projektu īstenotāji 
tika aicināti uz tikšanos ar fonda komandu un ziedotājiem.  

 

Neizpalika arī tradicionālās Ziedotāju brokastis, kuras notika abējādi – gan 

tiešsaistē, gan klātienē. Vasara nāca ar nākamo vērienīgo projektu - Domu krēslu 
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izgatavošana un uzstādīšana 19 dažādās vietās Valmieras novadā, kā arī 21 

Senioru domražu noorganizēšana un vadīšana.  
 

Jau augstāk minētais Labdarības bumbu rallijs bija vasaras kulminācija. 

Organizēšanā mums palīdzēja ne tikai jau pieredzējušie un talantīgie projektu 

vadītāji, bet arī Valmieras novada skolēni, brīvprātīgie, kā arī Eiropas solidaritātes 

korpusa brīvprātīgie no Spānijas un Filipīnām. Nedrīkst nepieminēt arī jaunos un 

pieredzējušos fonda padomes pārstāvjus, kuri ne tikai aktīvi dalījās ar ziņām par 
pasākumu savos sociālo tīklu profilos, bet arī nāca talkā mūsu oranžajā teltī, 

uzrunājot valmieriešus un pilsētas viesus akcijas laikā ziedot VNF projektu 

konkursam "Sev, tev, novadam". Labdarības bumbu rallija laikā šim mērķim 

ziedojumos tika saņemti gandrīz 5000 eiro. Tāpat pilsētas svētku laikā aktīvi 

darbojās fonda jauniešu "Ezīša miga" loterija. Tika saziedoti vairāk kā 1000 eiro.  
 

Jūlijā tikās VNF dibinātāji, padomes locekļi – gan pieredzējušie, gan topošie, 

darbinieki un brīvprātīgie ar mērķi iepazīties, dalīties pieredzē un rast jaunas idejas 

fonda darbībai. Rudenī, lai nostiprinātu iesākto, daļa cilvēku tikās vēlreiz, lai 

konkrētāk iezīmētu VNF vīziju nākamajiem gadiem.  

 
Rudens un ziemas laiks turpinājās ar Senioru domradēm, tika rīkotas 13 

Labdarības un filantropijas akadēmijas skolēniem, 10 - iestādēm un uzņēmumiem, 

lai mudinātu Valmieras novada iedzīvotājus atklāt un novērtēt ziedošanas un 

labdarības nozīmi mūsu novada attīstībā. Tika rīkota pavisam jauna ziedošanas 

akcija - VNF Spēka brokastis, kuru laikā tika saziedoti vairāk kā 1000 eiro "Sev, 
tev, novadam" projektu konkursam.  

Un paralēli visam, šī gada laikā aktīvi darbojās "Sev, tev, novadam" projektu 

īstenotāji - tika īstenoti seši "Sev Tev novadam projekti" - Mūzikas svētki 

Burkānciemā, Keramikas darbnīca Mazsalacā, Veselā miesā vesels gars (Brenguļu 

pagastā), Andreja Upīša 17b pagalma iedzīvināšana (Valmierā), Valmieras Jāņparka 

apkaimes iedzīvotāju aktivizēšana kopīgai rīcībai un Matīšu pagasta tūrisma 
attīstība un kopienas aktīvās atpūtas veicināšana.  

 

Vēl viens pilsoniskās līdzdalības un atbildības pienākums visa šī gada garumā un 

vēl līdz 2024. gada pavasarim ir darbs Aktīvo iedzīvotāju fonda padome, projektu 

konsultēšanā un koordinēšanā.  
 

No organizācijas ilgtspējas viedokļa 2021. gads turpināja būt pārbaudījumu un 

pārmaiņu laiks ar izmaiņām darbinieku sastāvā. Jau ar pieredzi, bet, tomēr, Covid-

19 pandēmijas skarti aktivitātes rīkojām attālināti un dažas tika atceltas. Notikušas 

izmaiņas/rotācija padomes locekļu sastāvā un sākts Ziedotāju kluba modeļa 

pārveides process. Izvērtētas piedāvātās sadarbības iespējas ar ziedotājiem, 
koncentrējot fonda darbību uz visaktuālākajiem un interesantākajiem 

piedāvājumiem. 
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Informācija par nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem: 

Nr. Nosaukums Sākotnējā 
vērtība 

Atlikusī 
vērtība 

Ziedotajiem 
pamatlīdzekļiem 

Atlikum

s gada 

sākumā 

Gada 

nolieto-

jums 

1.  Microsoft dāvināto biroja licenču 

komplekts 

12870,03 0,00 0 0 

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

3.  Grāmatvedības programma 

“Ozols” (dāvinājums) 

4410,90 0,00 0 0 

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

2011., 2016.g.) 

3169,40 0,00 
 

– – 

5.  Stacionārie datori ar 

programmatūru 5 gab. (2009., 

2012.-2017.g.) 

4156,94 0,00 

 

0 0 

6.  Serveris grāmatvedības 

programmai (dāvinājums) 

426,86 0,00 0 0 

7.  Kopētājs (2007.g.) 1365,96 0,00 – – 

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

9.  Projektors (2010.g.) 1024,47 0,00 – – 

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

1210,00 0,00 – – 

11.  Biroja galds un krēsls 515,44 0,00 – – 

12.  Eifonijs un vijoles 8 gab. (Elīzas 

Purmales piemiņas fonda 

dāvinājumi Mūzikas skolas 

audzēkņiem 2009.-2017.g.) 

4353,57 195.62 – – 

13.  Bērnu rotaļu laukumi pie 

Valmieras Pārgaujas sākumskolas 

un bērnudārza “Vālodzīte” 

8086,75 0,00 – – 

14.  Dzīvoklis Burtnieku novada 
Viestura laukumā 

38 966,65 28737.97 – – 

15.  Portatīvais dators 463,99 133,00 - - 

 KOPĀ 81733.81 29066.59 0,00 0,00 

6. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem: 

Mantiskie ziedojumi nav saņemti. 

7. Papildu informācija par fondiem (bilancē): 

Valmieras novada fondam izveidoti 13 mērķfondi, kas iedalāmi četrās 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 reizi 2-3 gados 

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: 
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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 iepriekšējo gadu Bumbu rallija “peļņa”), kas pārskata gadā nav 

izlietoti šim mērķim. Te šobrīd ieskaitīts gan pieejamais naudas uzkrājums 

nākamajiem 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; 
f. uzkrājums programmai “Ziedotāju aplis” – uzskaitīti saņemtie un 

neizlietotie ziedojumi “Ziedotāju apļa” programmā, kas tika uzsākta 

2017. gada decembrī un kur visa nauda ir rezervēta konkrētiem 

projektiem; 
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; 

4) uzkrājumi stipendijām – tajos tiek ieskaitīta ziedojumu un cita finansējuma 

daļa, kas paredzēta stipendijām un līdz pārskata gada beigām nav izlietota. 
Pašlaik ir uzsākta pirmās stipendijas izveide, bet tās izmaksāšana ir plānota 

pēc vairākiem gadiem, tāpēc detaļas pašlaik netiek sniegtas, ievērojot 

ziedotāja vēlmi pēc konfidencialitātes. 

8. Informācija par nodokļiem un nodevām: 

Pārskata gadā aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 9346,35 EUR, valsts 

obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas 20299,09 EUR, uzņēmējdarbības riska 
valsts nodeva 30,38 EUR, nekustamā īpašuma nodoklis par fondam piederošo 

dzīvokli 8,17 EUR. Vēl maksātas valsts nodevas Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldē (ieceļošanas dokumenti Eiropas brīvprātīgajiem) un Uzņēmumu reģistrā. 

Visi obligātie maksājumi ir nomaksāti likumā noteiktajos termiņos. 

Citi nodokļi fondam nav jāmaksā. 
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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 vidēji astoņas personas. 

Darbinieku algas (bruto) kopsumma – 61655,66 EUR. 

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 priekšsēdētāja Patricija Siliņa: 

a. 18880,00 EUR – alga (bruto) par darbu fondā (pēc darba un uzņēmuma 
līgumiem), 

b. 505.81 EUR– dažādu izdevumu kompensācija (par sadzīves preču iegādi, 

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

brīvprātīgo ārvalstu komandējumu un vietējie izdevumi). 

12. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu: 

 Valmieras pilsētas pašvaldība – 1300,00 EUR fonda darbības nodrošināšanai 
(saimnieciskie un biroja izdevumi); 

 Valsts finansējums AIF (Aktīvo iedzīvotāju fonds) – 14184,30 EUR 

13. 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 

“Erasmus+” un 

“Solidaritātes 
korpuss” Eiropas 

Brīvprātīgā darba 

projekti 

129166.85 36267.70 127609.40 37825.15 15253.06 

      

Nodarbinātības 

valsts aģentūras 

ESF finansējums 

stipendijām un 
subsidētajai 

darbavietai 

0 2343.00 2343.00 0 2343.00 

Global Fund for 
Community 
Foundations 

(Lielbritānija) 

13 130,21 0 0 13 130,21 13130.21 

Kopā: 142297.06 38610.70 129952.40 50955.36 30726.27 

14. 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 
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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 fonds nav izmaksājis noslēguma 

maksājumu. 

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, 

Kultūras ministrijas, Borisa un Ināras Teterevu fonda, Aktīvo iedzīvotāju fonda un 
Global Fund for Community Foundations. 

15. Papildu informācija par ieņēmumu un izdevumu pārskatu: 
Pozīcijā “Citi ieņēmumi” uzskaitītās summas tieši attiecas uz fonda statūtos 

definēto darbību un sabiedriska labuma darbību, vai arī uz fonda darbības 

nodrošinājumu (administrēšanu): 

 ieņēmumi no ieguldījumiem un finanšu darījumiem – 747,00 EUR; 
 

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

kategorijas: 

 vietējo projektu finansēšanas izdevumi (fonda pamatdarbība, piešķirot atbalstu 
Valmieras apkaimes un Vidzemes iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai), kopumā 

12518.97 EUR: 

o programmā “Sev, tev, novadam” – 4046.14 EUR  

o Jauniešu ideju laboratorijas konkursos – 445.03 EUR, 

o pasākumos “Ziedotāju aplis” atbalstītajiem projektiem – 
7077.95 EUR; 

 Eiropas Brīvprātīgā darba (Erasmus+) dalībnieku ceļa un dzīvošanas izmaksas – 
15253.06 EUR; 

 “Aktīvo iedzīvotāju fonda” īstenošanas izmaksas – 14184.00 EUR; 

 KM pilsoniskās sabiedrības konkursos atbalstītās iniciatīvas – 37500.00 EUR 

 KM starpkultūru dialogu konkursos atbalstītās iniciatīvas – 12000.00 EUR 

 Izcilības programmas finansēšana- 985.00 EUR 

 telefona, interneta, pasta un bankas izdevumi, reklāmas un tipogrāfiju 
pakalpojumi, pasākumu rīkošana, ceļa izdevumi u.c. izdevumi fonda darbības 

nodrošināšanai un statūtos noteikto uzdevumu veikšanai – 6251.03 EUR. 

16. Informācija par brīvprātīgo darbu fondā. 

Brīvprātīgā darba stundu kopskaits: 220 h. 

Brīvprātīgā darba veicēju skaits pa vietām: 

 fonda birojā un dažādos pasākumos – 15 personas. 
 

 

2022. gada 30. jūnijā 

 

 
   VNF valdes priekšsēdētāja: ___________________ Patricija Siliņa 


