
Saskaņā ar Ministru kabineta 

03.10.2006. noteikumiem Nr. 808. 

Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts”  
 

ZIŅOJUMS 
pie 2019. 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 2020.gada 26.jūnija. 

Valdes locekļi ( ievēlēti sapulcē 2020.gada 27.maijā.):  

Zita Gustavsone – valdes priekšsēdētāja;    

Juris Peičs – valdes loceklis; 

Inga Mockus – 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. Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti, piedāvājot integrācijas un sociālās 

rehabilitācijas programmas, sociālā uzņēmuma atvēršana-darbs daudziem riska grupas iedzīvotājiem; 

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: 

1. Izveidots sociālais uzņēmums “Čaklās Bites Bode”  

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 fondiem.  

Pamatfonds uz 2019.gada 01.01. sastāda 2441 , gada beigās 1956. Pamatfonda samazinājums saistīts 

ar pamatlīdzekļu nolietojumu  

Mērķfonds -  uz 01.01.2019. – 330, uz 31.12.2019. – 330.  

Rezerves fonds uz 01.01.2019. – 2114, uz 31.12.2019.    -2515. Palielinājums saistīts ar sociālā 

uzņēmuma saimniecisko darbību 

 

10. Informācija par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības 

pamatojumu – jauni pamatlīdzekļi pārskata gadā nav iegādāti. 

 

11. Informācija par nodokļiem un nodevām: 

Pārskata gadā aprēķināts un Valsts kasē iemaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 5946,04. 

 un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas EUR 8 006. 

Citi nodokļi nodibinājumam nav jāmaksā. 

 

12. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā: 6 darbinieki. Viņu 

darba algas kopsumma: EUR 34 182. 

 



13. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu. 

No Valmieras pilsētas pašvaldības saņemtas dotācijas EUR 11 284,00. Visa kopsumma izlietota 

saskaņā ar Līguma Nr. 10-901/2.4.4.6/19/54 noteiktiem mērķiem: Garā iela 10, Valmierā 

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

 

14. Informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības EZ fondiem. NVA subsidētā 

darba vieta EUR 10 249,41.   Finanšu institūcijas “Altum” grants 8 358,59. 

 

15. 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. 

Citi ieņēmumi – 59 383,00 EUR veido: 1) dienas centra nodrošināšanai personām ar GRT 

pakalpojuma nodrošināšana.  

Saimnieciskās darbības ieņēmumu kopsumma ir EUR 10 327,00, Ienākumi no sociālā uzņēmuma. 

 

 
 

2020. gada 29.jūnijā 

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

 

 


