
Saskaņā ar Ministru kabineta 
03.10.2006. noteikumiem Nr. 808. 

ZIŅOJUMS pie 2015. 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) Dace Amona (no 31.03.2015.), 

3) Zane Bērziņa, 

4) Ričards Gailums, 

5) Jānis Kiļups, 

6) Antra Lāce, 

7) Daiga Rokpelne, 
8) Dāvis Sirmais (līdz 30.03.2015.). 

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. 

 

2015. gadā liels sasniegums ir daudzveidīgais un apjomīgais atbalsts vietējām 
iniciatīvām ne tikai Valmierā, bet visā Vidzemē. Rīkoti 7 projektu konkursi. 

Programmā “Sev, tev, novadam” pirmajā konkursā maijā tika atbalstīti 9 projekti 

par 4116 €. Tika atjaunots rotaļu laukums Burtnieku daudzdzīvokļu pagalmā, 

Ēveles seniori remontēja telpu kopīgām tikšanās reizēm, Mazsalacā labiekārtoja 

pastaigu taku uz vecās dzelzceļa līnijas, Dikļos ļaudis uzklāja jaunu segumu sporta 
laukumam, bet Sēļos tapa namiņš uz Mīlestības saliņas. Radot jaunas iespējas, 

Ēveles jauniešiem notika florbola nodarbības, bet Valmieras un apkaimes vecāki un 

aprūpes personas varēja piedalīties nodarbībās, kas palīdzēs sagatavot pirmsskolas 

vecuma bērnus mācībām. Peldētprasmju apgūšanai pašiem jaunākajiem 

apmeklētājiem bērnudārzā “Kārliena” un “Pienenīte” iegādāti peldēšanas riņķi. 

Savukārt gada nogalē Burtniekos ikviens varēja piedalīties vietējo amata pratēju 
vadītajās radošajās nodarbībās. 

“Sev, tev, novadam” otrajā konkursā pieteikumu iesniegšana turpinājās līdz 

2016. gada janvārim, tāpēc rezultāti tiks analizēti nākamajā gada pārskatā. 

Jauniešu ideju laboratorijas konkursā “Jaunieši dod iespēju jauniešiem” tika 

atbalstīti 7 projektu par 1021 €. Jaunieši kopā ar skolu un pašvaldību atjaunoja 

pieturu Naukšēnos, savukārt Lauvu kluba jaunieši darināja kukaiņu mini mājiņas 
Valmieras bērnudārziem, lai mazie uzzinātu vairāk par kukaiņu dzīvi dabā. Vasaras 

laikā Mazsalacā jaunieši rīkoja spēļu un gleznošanas pēcpusdienu bērniem, kā arī 

iegādājās trases auto modeli, kuru paši uzlaboja un piedalījās dažāda mēroga 

sacensībās. Rencēnos jaunieši rīkoja brīvdabas kino vakaru un izturības skrējienu 
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caur šķēršļu joslām, bet Rencēnu pamatskolas pašpārvalde izveidoja skolā atpūtas 

stūrīti un makulatūras vākšanas punktu. 
Jauniešu otrais konkurss notika sadarbībā ar Valmieras Jaunatnes centru “Vinda” 

– gada izskaņā tika atbalstīti 3 projekti par 276 €. Spāņu brīvprātīgais Valmierā 

rīkoja ziemas ainavu gleznošanas dienu un tautas bumbas turnīru, bet 

Viesturskolas audzēkņi veidos funkcionālos kubus. 

Jau otro reizi rīkojām projektu konkursus visam Vidzemes reģionam ar Kultūras 

ministrijas finansējumu. Šogad tēmas bija trīs: “Pilsonisās sabiedrības iniciatīvas”, 
“Starpkultūru dialogs” un “Mazākumtautību iniciatīvas”. Tajos tika atbalstīti 

14 projekti par 24 200 €, gana daudzveidīgi pēc satura un formas. Tā kā ar 

rezultātiem apmierinātas visas iesaistītās puses, tad visticamāk programma 

turpināsies 2016. gadā. 

 
Svarīgs sasniegums ir jaunizveidotā un 2015. gada pavasarī izsludinātā Bērnu un 

jauniešu izcilību programma. Tajā turpmāk Valmieras apkaimes bērni un jaunieši 

var saņemt atbalstu sava talanta un prasmju uzlabošanai un demonstrēšanai 

augsta mēroga sacensībās un konkursos. Pirmajā gadā jau atbalstīti trīs pieteikumi 

dalībai Eiropas un pasaules mēroga sporta sacensībās. 

Arvien mazāku apjomu fonda darbā un izdevumos aizņem tieša sociālā palīdzība – 
gan “Skolas somas”, gan citās ģimeņu atbalsta programmās pieprasījums un līdz ar 

to izmaksas sarūk. Līdz ar to uzkrātā nauda tiek glabāta neparedzētiem 

gadījumiem. 

 

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. Papildu līdzekļu piesaistei veiksmīgi turpināts Labdarības Bumbu rallijs, 

kā arī vairākas jauniešu iniciētās akcijas. Būtiski kāpināta līdzekļu piesaiste 

saimnieciskās darbības formā, kas fondam ļauj vairot neatkarību no 

institucionālajiem naudas devējiem. 
Fonda ikdienas darba nodrošināšanai lielākais atbalstītājs joprojām bija Borisa un 

Ināras Teterevu fonds, taču ar telpām un dotāciju palīdzēja arī Valmieras pilsētas 

pašvaldība. Izvērst plašumā un dziļumā darbu ļāva EEZ finanšu instrumenta 

atbalsts (administrē Sabiedrības integrācijas fonds). 

Fonds arvien vairāk ir iesaistījies aktivitātēs ārpus Valmieras. Jau otro reizi rīkojām 
godināšanu “Gada brīvprātīgais 2015” Rīgā 5. decembrī, šogad sadarbībā ar 

Izglītības un zinātnes ministriju un reģionālajiem partneriem. Vēl rīkojām 

pasākumu par godu Starptautiskajai jaunatnes dienai augustā, vairākas jaunatnes 

politikas diskusijas zem Strukturētā dialoga “karoga”, arī forumu un apmācības par 

brīvprātīgā darba vadību. Turpinot sadarbību ar Teterevu fondu, sniegts 

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

kopprojekti, tostarp Labdarības skola, kā arī palīdzība topošajam Ķekavas novada 

fondam. 

6. Informācija par nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem: 

Nr. Nosaukums Sākotnējā 

vērtība 

Atlikusī 

vērtība 

Ziedotajiem 

pamatlīdzekļiem 

Atlikums 
gada 

sākumā 

Gada 
nolieto-

jums 

1.  Microsoft dāvināto biroja licenču 

komplekts 

12870,03 0,00 1138,03 1138,03 

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

3.  Grāmatvedības programma 

“Ozols” (dāvinājums) 

4410,90 0,00 735,14 735,14 

4.  Antivīrusa ESET licences 70,68 39,10 0 0 



ZIŅOJUMS pie 2015. gada pārskata.  Valmieras novada fonds 

 

 3 

5.  Portatīvie datori ar 

programmatūru 2 gab. (2008. un 

2011.g.) 

2205,44 0,00 0 0 

6.  Stacionārie datori ar 
programmatūru 5 gab. (2009., 

2012.-2015.g.) 

3811,37 784,85 35,58 35,58 

7.  Serveris grāmatvedības 

programmai (dāvinājums) 

426,86 0,00 71,14 71,14 

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.) 

1210,00 806,64 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.) 

2753,57 892,65 0 0 

14.  Bērnu rotaļu laukumi pie 

Valmieras Pārgaujas sākumskolas 

un bērnudārza “Vālodzīte” 

8086,75 0,00 0 0 

 KOPĀ 39464,32 2523,24 1979,89 1979,89 

7. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem: 

Gada laikā ir saņemts tikai viens mantiskais ziedojums 52,68 EUR vērtībā, kas 
uzreiz izlietots un krājumos nav uzskaitīts. 

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 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 un ārpus konkursiem atbalstāmām 

iniciatīvām saņemtā un neizlietotā nauda; 
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 

(tostarp 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; 
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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 10 004,76 EUR, valsts 

obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas 17 228,87 EUR un uzņēmējdarbības 

riska valsts nodeva 24,48 EUR. Vēl maksātas valsts nodevas Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldē (ieceļošanas dokumenti Eiropas brīvprātīgajiem). 
Ienākuma nodokļa parāds veidojas par janvārī izmaksātu dzīvokļa īri, kas attiecas 

uz decembri. 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 sešas personas. 

Darbinieku algas (bruto) kopsumma – 47 235,19 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. 14881,30 EUR – alga (bruto) par darbu fondā (pēc darba un uzņēmuma 

līgumiem, kas slēgti pēc Padomes lēmumiem), 

b. 5945,94 EUR – 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 un vietējie 

izdevumi). 

13. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu: 

 Valmieras pilsētas pašvaldība – EUR 1000 dotācija fonda darbības 
nodrošināšanai (saimnieciskie un biroja izdevumi). 

 Jelgavas pilsētas pašvaldība – EUR 500 piešķīrums godināšanas ceremonijas 

“Gada brīvprātīgais 2015” norisei 5. decembrī. 
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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) 

5844,08 24037,44 24006,31 5875,21 24059,98 

EEZ NVO fonda 

“Projektu 
programma” (SIF) 

13586,78 15285,13 11144,00 17727,91 28309,09 

“Jaunatne darbībā” 

Jauniešu iniciatīvu 

projekts 

3666,00 -840,85 2825,15 0 0 

Erasmus+ Eiropas 

Brīvprātīgā darba 

projekti 

10435,75 25061,15 -865,25 36362,15 18146,95 

Eiropas Komisijas 
programma “Eiropa 

pilsoņiem” 

74958,80 0 0 74958,80 3428,82 

Nodarbinātības 

valsts aģentūras 

ESF stipendijas 

0 890,66 980,66 -90,00 980,66 

Kanādas kopienu 

fondu asociācija 

0 495,86 495,86 0 495,86 

WINGS tīkla (ASV) 
piešķīrums 

0 206,47 206,47 0 206,47 

Via Nadace (Čehija) 

piešķīrumi 

3571,71 1516,20 2172,51 2915,40 1215,76 

Kopā: 112063,12 66652,06 40965,71 137749,47 76843,59 

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. 

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 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, “Via 

Foundation” (Čehija) un Eiropas Komisijas (Beļģija). 

16. Papildu informācija par ieņēmumu un izdevumu pārskatu: 
Liela daļa (30%) 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 – 760,83 EUR; 

 piešķīrums no Borisa un Ināras Teterevu fonda VNF darbības nodrošinājumam 
un starptautiskajai sadarbībai – 18 743,38 EUR; 

 piešķīrums no Borisa un Ināras Teterevu fonda sirmgalvju dāvanu pakām – 
11 806,00 EUR; 
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 Latvijas Samariešu apvienības preces Pārtikas bankai “Paēdušai Latvijai” – 
140,51 EUR; 

 ASV vēstniecības finansējums “National Geographic” žurnāla izplatīšanai Latvijas 
skolām – 1347,90 EUR; 

 finansējums no biedrības “Zied zeme” publisko klavieru projektam – 243,00 EUR; 

 finansējums brīvprātīgo sagatavošanai un nosūtīšanai (EBD programmā) – 
450,00 EUR. 

 

Savukārt postenī “Citi izdevumi” (51%) ietvertas šādas lielākās izmaksu 

kategorijas: 

 vietējo projektu finansēšanas izdevumi (fonda pamatdarbība, piešķirot atbalstu 
Valmieras apkaimes iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai), kopumā 22 367,44 EUR: 

o programmā “Sev, tev, novadam” – 9168,03 EUR, 

o jauniešu ideju konkursos – 921,47 EUR, 
o konkursā “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē” – 

2696,96 EUR, 

o konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē” – 1470,34 EUR, 

o konkursā “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” – 6523,26 EUR, 

o Bērnu un jauniešu izcilību programmā – 1587,38 EUR; 

 sociālo mērķu finansēšanai labdarības programmās, kopumā 10 658,50 EUR: 
o “Skolas soma” – 1155,00 EUR, 

o Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” – 155,14 EUR, 

o “Dāvanu pakas vientuļiem sirmgalvjiem” – 9348,36 EUR; 

 pasākumi vientuļajiem senioriem Valmieras apkaimē – 1308,96 EUR; 

 publisko klavieru Valmierā izmaksas – 303,00 EUR; 

 metodisks atbalsts Vidzemes nevalstiskajām organizācijām – 1004,92 EUR; 

 DEEDin projekta izmaksas (lietotnes izstrāde, noslēguma sapulce) – 

3496,60 EUR; 

 godināšanas “Gada brīvprātīgais 2015” rīkošanas izmaksas – 5496,16 EUR; 

 citu nacionāla un reģionāla mēroga pasākumu rīkošana (Jaunatnes diena 
Saeimā, brīvprātīgā darba apmācības, Strukturētais dialogs u.c.) – 9897,18 EUR; 

 Eiropas Brīvprātīgā darba dalībnieku ceļa un dzīvošanas izmaksas – 
10 428,04 EUR; 

 “National Geographic” žurnāla izplatīšana Latvijas skolām – 1347,90 EUR; 

 Kopienu fondu kustības izaugsme Latvijā – 8594,87 EUR; 

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

noteikto uzdevumu veikšanai – 7613,65 EUR. 
 

 

2016. gada 04. aprīlī 

 

 
   VNF valdes priekšsēdētājs: ___________________ Ansis Bērziņš 


