
ZIŅOJUMS pie 2017. 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, 
2014. gada 3. septembrī un 2017. gada 20. septembrī. 

* Padome (iepriekš Uzraudzības komiteja): 

1) Zane Bērziņa (no 22.03.2012.) – padomes priekšsēdētāja, 

2) Dace Amona (no 31.03.2015.), 

3) Miks Balodis (no 30.03.2016.), 
4) Ilze Kalniņa (no 30.03.2017.), 

5) Jānis Kiļups (no 13.03.2008.), 

6) Elīna Leimane (no 30.03.2016.), 

7) Kaija Muceniece (no 30.03.2017.), 

8) Ritvars Sirmais (no 30.03.2016.), 

9) Simona Šmidte (no 30.03.2017.), 
10) Antra Lāce (no 30.06.2005. līdz 30.03.2017.), 

11) Egija Ļuļēna (no 30.03.2016. līdz 30.03.2017.). 

12) Daiga Rokpelne (no 30.06.2005. līdz 30.03.2017.), 

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. 

 
Galvenā prioritāte joprojām ir atbalsts daudzveidīgām vietējo iedzīvotāju un NVO 

iniciatīvām Valmieras apkaimē un visā Vidzemē. Rīkoti 7 projektu konkursi. Vairāk 

informācijas par šīm programmām un atbalstītajām iniciatīvām ir sabiedriskā 

labuma pārskatā (2017. gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns). 

 
Attiecībās ar ziedotājiem 2017. gads bija īpašs ar vairāku jaunu metožu pārņemšanu 

no starptautiskajiem kolēģiem. Ziedotāju aplis notika 2017. gada decembrī, un tajā 

tika saziedoti 6500 eiro trim projektiem, kas tiks īstenoti 2018. gadā. Pasākums 

apliecināja, ka klātienes efekts, kopības sajūta un pozitīvas emocijas cilvēkos raisa 

uzticēšanos idejām un to ietekmei. Tāpēc pasākums tiks atkārtots arī turpmāk vienu 

reizi gadā. Aklais randiņš ar grāmatu bija Jauniešu ideju laboratorijas ievedums 
Valmieras pilsētas svētkos. Tajā pašā laikā fonds jau ierasto Labdarības bumbu 

ralliju papildināja ar jaunu atrakciju – “Lielās bumbas”, kas ļāva dubultot 

piesaistītās naudas apjomu (no 2200 € uz 4500 €) labdarībai. Protams, turpinājās 

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. Fonds 

turpina meklēt veidus un apliecina, ka ziedot ir vienkārši, patīkami un interesanti. 

 

Turpinot sadarbību ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, sniegts mērķtiecīgs atbalsts 

Kopienu fondu kustības izaugsmei – metodisks atbalsts esošajiem kopienu fondiem 
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(akadēmijas), kopīgas aktivitātes un kopprojekti. Ziedotāju aplis ir viens no kopīgi 
ieviestajiem naudas piesaistes pasākumiem, kas sekmīgi jau noticis četros fondos. 

 

Pārmaiņas ienesa Labdarības noliktavas nodošana Latvijas Sarkanajam Krustam, 

kurš tematiski ir daudz atbilstošāks šādas sociālas funkcijas īstenošanai. Fonda 

ikdienas darba nodrošināšanai lielākais atbalstītājs joprojām ir Borisa un Ināras 

Teterevu fonds, ar telpām un dotāciju palīdz Valmieras pilsētas pašvaldība. 

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 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.) 

3169,40 481,98 – – 

5.  Stacionārie datori ar 

programmatūru 5 gab. (2009., 

2012.-2017.g.) 

4156,94 442,55 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 1784,20 – – 

13.  Bērnu rotaļu laukumi pie 
Valmieras Pārgaujas sākumskolas 

un bērnudārza “Vālodzīte” 

8086,75 0,00 – – 

14.  Dzīvoklis Burtnieku novada 

Viestura laukumā 

38 966,65 36 531,25 – – 

 KOPĀ 81269,82 39239,98 0,00 0,00 

7. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem: 

Gada laikā saņemtie mantiskie ziedojumi ir uzreiz izlietoti fonda aktivitātēs un nav 

uzkrāti. 

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; 
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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 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: 
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 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. 

9. Informācija par nodokļiem un nodevām: 

Pārskata gadā aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6550,30 EUR, valsts 

obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas 11 127,30 EUR, uzņēmējdarbības riska 

valsts nodeva 16,92 EUR, nekustamā īpašuma nodoklis par fonda piederošo dzīvokli 

23,80 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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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 trīs personas. 

Darbinieku algas (bruto) kopsumma – 21 163,31 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. 14 119,92 EUR – alga (bruto) par darbu fondā (pēc darba un uzņēmuma 
līgumiem, kas slēgti pēc padomes lēmumiem), 

b. 4741,97 EUR – dažādu izdevumu kompensācija (veselības apdrošināšanas 

polise, 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 – 1452 EUR fonda darbības nodrošināšanai 
(saimnieciskie un biroja izdevumi) un 205,38 EUR skolēnu vasaras darba 

atlīdzībai; 

 Kultūras ministrija – 31 824,59 EUR finansējums par līdzdarbības līgumu 

pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru dialoga jomā Vidzemē; 

 Sabiedrības integrācijas fonds – 15 000 EUR līdzfinansējums projekta 
“Volunteering InDEED” (DEEDin) īstenošanai 2014.-2015.g. 

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 

“Projektu 

programma” (SIF) 

38 313,56 -4674,92 33 638,64 0 0 

“Erasmus+” 

Eiropas Brīvprātīgā 
darba projekti 

55 212,80 31 414,00 32 258,00 54 368,80 34 784,81 

Eiropas Komisijas 

programma “Eiropa 

pilsoņiem” 

74958,80 -4843,72 70 115,08 0 14 660,72 

Nodarbinātības 

valsts aģentūras 

ESF stipendijas 

-8,57 378,57 370,00 0 379,47 

Community 
Foundations of 
Canada (Kanāda) 

stipendija dalībai 

konferencē 

0 465,00 465,00 0 465,00 

WINGS (ASV) 

stipendija dalībai 

konferencē 

0 744,77 744,77 0 744,77 
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The Funding 

Network (Liel-

britānija) stipendija 
ceļa izmaksām 

0 368,55 368,55 0 368,55 

Frederick Mulder 
Foundation (Liel-

britānija) atbalsts 

Ziedotāju aplim 

0 1000,00 1000,00 0 250,00 

Academy for 
development of 
philantropy in 
Poland (Polija) 

0 9888,71 0 9888,71 5,00 

Kopā: 168476,59 34740,96 138960,04 64257,51 51658,32 

15. Informācija par saimnieciskās darbības ieņēmumiem: 

Pārskata gadā izlietoti 11 939,74 EUR, t.sk.: 

Sabiedriskā labuma mērķiem 10 118,25 

Vietējo iniciatīvu programmā “Sev, tev, novadam” 
finansētie projekti 

4469,67 

Jauniešu ideju laboratorijas ideju konkursā finansētie 
projekti 

1176,90 

Jauniešu vides iniciatīvu programmā finansētie projekti 39,94 

Jauniešu vides apmācību koordinēšana 665,00 

Mazuļu atbalsta programma Latvijā – piena maisījumu un 
pamperu izplatīšanas izmaksas 

1083,15 

Vidzemes organizāciju dalība pieredzes apmaiņas 
pasākumos 

357,30 

Pasākumu izmaksas 1049,47 

Ceļa izdevumi brīvprātīgajiem un dalībai pasākumos 336,13 

Transporta izdevumi vietējo projektu vērtēšanai 152,28 

Aktivitātēs iesaistīto darbinieku un brīvprātīgo 
apdrošināšana, riska nodeva 

484,38 

Aktivitātēm izmantoto pamatlīdzekļu nolietojums 304,03 

Administratīvajiem izdevumiem 1164,88 

Izdevumiem, kas saistīti ar saimnieciskās darbības 

veikšanu 

656,61 

16. 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. 
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 nav izmaksāts noslēguma maksājums. 

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 un Polijas filantropijas akadēmijas. 
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17. 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 – 752,22 EUR; 

 zaudējumu atlīdzība no apdrošinātājiem – 185,72 EUR; 

 piešķīrums no Borisa un Ināras Teterevu fonda VNF darbības nodrošinājumam un 

starptautiskajai sadarbībai – 39 833,26 EUR; 

 piešķīrums no Borisa un Ināras Teterevu fonda sirmgalvju dāvanu pakām – 

11 530,40 EUR; 

 finansējums no fonda “Ziedot.lv” labdarības programmai “Palīdzēsim trūcīgiem 

mazuļiem” visā Latvijā – 15 794,57 EUR. 

 
Savukārt postenī “Citi izdevumi” (66%) ietvertas šādas lielākās izmaksu kategorijas: 

 vietējo projektu finansēšanas izdevumi (fonda pamatdarbība, piešķirot atbalstu 

Valmieras apkaimes un Vidzemes iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai), kopumā 

32 033,74 EUR: 

o programmā “Sev, tev, novadam” – 7003,56 EUR, 

o Jauniešu ideju laboratorijas konkursos – 1176,90 EUR, 
o “homo ecos” jauniešu vides iniciatīvu konkursā – 39,94 EUR 

o Vidzemes pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu programmā – 

8150,65 EUR, 

o konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē” – 7786,85 EUR, 

o konkursā “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” – 7875,84 EUR; 

 sociālo mērķu finansēšanai labdarības programmās, kopumā 24 286,19 EUR: 

o Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” – 15,00 EUR, 
o programma “Valmieras mīļdzīvniekam” – 137,60 EUR, 

o “Dāvanu pakas vientuļiem sirmgalvjiem” – 8339,02 EUR 

o “Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” visā Latvijā – 15 794,57 EUR; 

 pasākumi vientuļajiem senioriem Valmieras apkaimē – 1429,05 EUR; 

 metodisks atbalsts un pasākumi Vidzemes nevalstiskajām organizācijām – 

2821,16 EUR; 

 Eiropas Brīvprātīgā darba dalībnieku ceļa un dzīvošanas izmaksas – 

15 147,79 EUR; 

 DEEDin projekta partneru izdevumi (2013.-15.g.) – 15 137,50 EUR; 

 Kopienu fondu kustības izaugsme Latvijā – 3636,10 EUR; 

 zaudējumi no valūtu kursu svārstībām un obligācijām – 32,31 EUR; 

 dalība sešās starptautiskās konferencēs un pieredzes apmaiņas pasākumos (ar 

Teterevu fonda vai ārvalstu partneru finansējumu) – 11 254,88 EUR; 

 telefona, interneta un pasta izdevumi, reklāmas un tipogrāfiju pakalpojumi, 

komandējumu izdevumi u.c. izdevumi fonda darbības nodrošināšanai un statūtos 
noteikto uzdevumu veikšanai – 4009,48 EUR. 

18. Informācija par brīvprātīgo darbu fondā. 

Brīvprātīgā darba stundu kopskaits: 2900 h. 

Brīvprātīgā darba veicēju skaits pa vietām: 

 VNF Labdarības noliktavā (līdz jūnijam) – 6 personas, 

 fonda birojā un dažādos pasākumos – 30 personas. 

 

 
2018. gada 29. martā 

 

 

   VNF valdes priekšsēdētājs: ___________________ Ansis Bērziņš 


