
Saskaņā ar Ministru kabineta 

03.10.2006. noteikumiem Nr. 808. 

Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts”  
 

ZIŅOJUMS 
pie 2017. gada pārskata 

 

1. Organizācijas pilns nosaukums: Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts” 

2. Organizācijas juridiskā adrese: Garā iela 10, Valmiera LV-4201 

3. Organizācijas reģistrācijas numurs: 40008173997, datums: 08.03. 2011. 

4. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem (vārds, uzvārds, amatā stāšanās datums): 

Nodibinājuma valdes priekšsēdētāja – Zita Gustavsone, amatā kopš 2016.gada 15.jūnija. 

Valdes locekļi ( ievēlēti sapulcē 2016.gada 26.maijā.):  

Zita Gustavsone – valdes priekšsēdētāja;    

Dainis Zemītis – valdes loceklis; 

Inga Denisenko – valdes locekle.     

5. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 

iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm: 

Izmantotās metodes:  

1. Līdzekļu piesaiste ar projektu palīdzību; 

2. Tematisko pasākumu organizēšana; 

3. Līdzekļu piesaiste ar ziedojumu palīdzību. 

Jaunās metodes:  

1. Sekmēti sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti, piedāvājot integrācijas un 

sociālās rehabilitācijas programmas, konsultēšana tiesisko interešu aizsardzībā; 

2. Sadarbība ar Valmieras pilsētas pašvaldību pilsoniskas līdzdalības sekmēšanā.  

3. Izveidots un uzturēts Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi un tās attīstības perspektīvas: 

Izveidots īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums “Atelpas brīdis” Deinstitucionalizācijas process  

7. Papildu informācija: Bilance, IIP, ZDP, ZDS, DIIZD. 

8. Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas gada pārskatā (garantijas, 

ķīlas u.tml.): nav 

9. Informācija par nodokļiem un nodevām: 

Pārskata gadā aprēķināts un Valsts kasē iemaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 4 198,28 

 un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas EUR 5 132,19. 

Citi nodokļi nodibinājumam nav jāmaksā. 

10. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā: 4 darbinieki. Viņu 

darba algas kopsumma: EUR 21 971,32. 

Pārskata gadā noslēgti 3 (+11 no 2015.g.) UL, viņa atlīdzība par pakalpojuma izpildi EUR 

23 254,51.  

11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu. 

No Valmieras pilsētas pašvaldības saņemtas dotācijas EUR 9 428,00. Visa kopsumma izlietota 

saskaņā ar Līguma Nr.10-901/2.4.4.6/17/51 noteiktiem mērķiem: Garā iela 10, Valmierā 

apsaimniekošanas izdevumu segšanai, teritorijas uzkopšanas un kancelejas preču rēķinu atmaksai. 

12. Informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības EZ fondiem. Nav. 

13. Informācija par "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem ieņēmumiem, 

norādot šo līdzekļu izlietojumu sabiedriskā labuma darbības jomai, ja pārskatu sniedz 

biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

Saimnieciskās darbības ieņēmumu kopsumma ir 13 502,00, izlietoti 11 489,00. 

 

Detalizēts skaidrojums.  Organizācijas darbības mērķis - Veikt efektīvus un atbilstošus pasākumus, 

lai atvieglotu un veicinātu sociālās labklājības celšanu, pilnīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības 



dzīvē jauniešiem ar īpašām vajadzībām, funkcionāliem traucējumiem un personām ar invaliditāti; kā 

arī tās sabiedrības daļai, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupai.  

Saskaņā ar mērķi un sabiedriskā labuma darbības jomām, organizācija nodrošina sociālo 

pakalpojumu - dienas aprūpes centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Noslēgtais līgums 

pakalpojumu nodrošina 15 personām, pakalpojums nepieciešams daudz vairākām personām, tad 

organizācija pakalpojumu papildus ik dienu vēl nodrošina 3-4 Valmieras un apkārtējo novadu 

personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Līdz ar to, šie 13 502,00 Eur saņemti par pakapojuma 

nodrošināšanu. 

Savukārt, lai nodrošinātu tik ļoti nepieciešamo sociālo pakalpojumu, izlietojuma summu 

11 489,00 Eur sastāda saskaņā ar dienas aprūpes centra tāmi: 

Speciālistu atlīdzība – 8 308,00 Eur 

Ēdināšanas pakalpojums – 2 646,00 Eur 

Ar klientu uzturēšanu saistītie izdevumi (nodarbību materiāli, saimniecības preces) – 335,00 Eur 

 

 

2019. gada 04.martā 

Fonds „Iespēju tilts” valdes priekšsēdētāja: ___________________ Zita Gustavsone 
                                                                                        (personīgais paraksts) 

 


