
GADA PĀRSKATS

par 2018.gadu

Nodibinājums 

„Alūksnes un Apes novada fonds”
Reģ.Nr.40008090271



EUR

Pārskata perioda 

beigās

Pārskata perioda 

sākumā

1. Nekustamais īpašums

2. Pārējie pamatlīdzekļi 122

II KOPĀ 0 122

1. Akcijas un daļas

2. Ilgtermiņa aizdevumi

III KOPĀ 0 0

0 122

1. Materiāli

2. Preces 394 539

I KOPĀ 394 539

8 354

28 007 26 430

28 409 27 323

28 409 27 445

Pārskata 

perioda beigās

Pārskata perioda 

sākumā

1. Pamatfonds 112

2. Mērķfondi 25 146 26 747

3. Rezerves fonds

25 146 26 859

1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

2. Citi aizņēmumi

II KOPĀ 0 0

III Īstermiņa kreditori

1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

3. Pārējie kreditori 3 263 586

3 263 586

28 409 27 445

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

BILANCE

Reģ.Nr.40008090271

I Nemateriālie ieguldījumi

Dzintra Zvejniece

Nodibinājums „Alūksnes un Apes novada fonds”

AKTĪVS

Bilance uz 2018.gada 31.decembri

Juridiskā adrese: Dārza iela 8
A
, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

II Pamatlīdzekļi

III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPSUMMA

II Debitori

2019. gada 29. marts

III Vērtspapīri

IV Nauda                                                   

APGROZĀMO LĪDZEKĻU KOPSUMMA

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

I Krājumi

PASĪVS

I Fondi

I KOPĀ

II Ilgtrermiņa kreditori

III KOPĀ

BILANCE



Taksācijas periods 2018 gads

EUR

Nr. 

p.k.
Rādītāja nosaukums Pārskata gads 

Iepriekšējais 

pārskata gads

I
BIEDRU NAUDA, IESTĀŠANĀS NAUDA U.C. GADSKĀRTĒJĀS 

IEMAKSAS
81 170

II SAŅEMTIE ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMI 28 138 29 872

III SAŅEMTIE MANTOJUMI

IV SAŅEMTĀS DOTĀCIJAS 2 338 2 572

V IEŅĒMUMI NOSAIMNIECISKĀS DARBĪBAS 16 1 090

VI CITI IEŅĒMUMI 36 222 35 042

VII IEŅĒMUMI KOPĀ 66 795 68 746

VIII IZDEVUMI

1. Naudas maksājumi personām

2. Materiālu izdevumi

3. Algas

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi

5.
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 

norakstīšana
122 135

6. Citi izdevumi 68 386 69 568

IX NODOKĻI

X IZDEVUMI KOPĀ 68 508 69 703

XI IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA -1 713 -957

2019. gada 29. marts

Nodibinājums „Alūksnes un Apes novada fonds”

Reģ.Nr.40008090271

Juridiskā adrese: Dārza iela 8A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Ieņēmumu un izdevumu pārskats

Dzintra Zvejniece



Taksācijas periods 2018

Nr. 

p.k.
Rādītāja nosaukums Pārskata gads, EUR

I ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ 26 713

II
PĀRSKATA GADĀ SAŅEMTO ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU 

KOPSUMMA
28 138

1 Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi) 615

1.1 Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

1.2 Ārvalstu juridiskās personas

1.3 Fiziskās personas (rezidenti) 14

1.4 Fiziskās personas (nerezidenti)

1.5 Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 601

1.6 Citi ziedotāji

2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi) 27 523

2.1 Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 2 550

2.2 Ārvalstu juridiskās personas

2.3 Fiziskās personas (rezidenti) 8 685

2.4 Fiziskās personas (nerezidenti)

2.5 Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 16 288

2.6 Citi ziedotāji

III ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMA KOPSUMMA 30 807

1 Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi) 615

1.1 Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

1.1.1 Sabiedriskā labuma darbībai 570

1.1.2 Citiem mērķiem un uzdevumiem

1.2 Administratīvajiem izdevumiem 45

1.3 Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

2 Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi) 30 192

2.1 Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

2.1.1 Sabiedriskā labuma darbībai 30 126

2.1.2 Citiem mērķiem un uzdevumiem

2.2 Administratīvajiem izdevumiem 66

2.3 Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

IV ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS 24 044

Dzintra Zvejniece

2019. gada 29. marts

Nodibinājums „Alūksnes un Apes novada fonds”

Reģ.Nr.40008090271

Juridiskā adrese: Dārza iela 8A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats



Nosaukums

NODIBINĀJUMS „ALŪKSNES UN APES NOVADA FONDS”

Juridiskā adrese:

Dārza iela 8A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Reģistrācijas numurs:

40008090271

Organizācijas darbības veids:

citur nekvalificētu organizāciju darbība 9499

Reģistrācijas datums:

2005.gada 25.aprīlis

Tālrunis:

64322236, 28642250

Pārvaldes institūcijas locekļi:

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā:

Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 

iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:

1. 2018. gadā tika realizēti nodibinājuma "Borisa un Ināras Teterevu fonds” finansētie projekti:  

"Atbalsts mērķtiecīgai labdarībai Alūksnes un Apes novados 2017 - 2019", "Svētku pakas un 

pasākumi Alūksnes un Apes novada sirmgalvjiem 2017/2018" un "Iedod darbu čaklām rokām".

2. 2018. gadā tika realizētas Ziemeļu Ministru padomes finansētā projekta "Radošā potenciāla 

skola” aktivitātes Latvijā un Igaunijā. Līdzfinansējums tika saņemts no Alūksnes novada 

pašvaldības.

3. Pārskata gadā tika realizēts Alūksnes novada pašvaldības finansētais projekts  "Kultūras 

mantojuma festivāli - kopienas attīstībai”.

ZIŅOJUMS
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Valde 3 cilvēku sastāvā organizē fonda darbu (pārstāvniecības tiesības, dokumentācijas kārtošanu 

u.c.):

1. Dzintra Zvejniece, valdes priekšsēdētāja,

2. Sanita Eglīte, valdes locekle,

3. Indra Levane, valdes locekle.

Uzraudzības padome (līdz 28.03.2018.)

Ausma Agare, Dace Alksne, Jolanta Arāja, Guntārs Bērziņš, Arturs Dukulis, Astrīda Harju, Jānis 

Liepiņš, Ilva Sāre, Valda Zeltiņa, Ilze Zvejniece

Nodibinājuma "Alūksnes un Apes novada fonds" (AANF) Alūksnē pirmo reizi noorganizēja 

ziedošanas pasākumu "Ziedotāju aplis", kurā tika atbalstīti 3 projekti Alūksnē, Apē un Mālupē. 

AANF iesasaistījās konferences "Vide un mēs. Ko varam darīt labā?" organizēšanā.

Uzraudzības padome (no 28.03.2018.)

Jolanta Arāja, Guntārs Bērziņš, Arturs Dukulis, Astrīda Harju, Marita Oldere, Antra Reismane, Ilva 

Sāre, Valda Zeltiņa, Ilze Zvejniece



Attīstības perspektīvas:

7. Norisinājās mērķprojekta „Fonda grāmatas” realizācija, kurā tika vākti ziedojumi Jāņa Poļa 

grāmatai „Alsviķu Ķemera (Strautiņu) skola 1868 - 2018”, kas tika izdota 2018. gada vasarā.

8. Sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūras Alūksnes filiāli AANF tika nodarbināti bezdarbnieki 

Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā "Jauniešu garantijas". 

11. AANF organizēja un administrēja, AANF darbinieki, valdes un padomes locekļi, AANF Jauniešu 

ideju laboratorijas (JIL) dalībnieki piedalījās vairāk kā 150 informatīvajos, izglītības un pieredzes 

apmaiņas pasākumos, semināros, informatīvajās dienās un citās aktivitātēs Alūksnes un Apes 

novados, Rīgā, Valmierā, Blomē, Jelgavā, Gulbenē, Balvos, Preiļos,  Igaunijā, Polijā, Somijā u.c.

1. Iesniegts pieteikums nometnei "Veiksme Tevī I" Alūksnes novada pašvaldības Eiropas Sociālā 

fonda projekta "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!" ietvaros.

2. Līdz 2019. gada 30. aprīlim tiks realizēts nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” 

finansētais projekts "Atbalsts mērķtiecīgai labdarībai Alūksnes un Apes novados 2017 - 2019”.

3. 2019. gadā turpinās darboties AANF JIL - tiks piesaistīti ziedojumi 3.Projektu konkursam 

jauniešiem.

4. 2019. gadā tiks realizēts Alūksnes novada pašvaldības finansētais projekts „Dizaina domāšana 

vides veidošanai", kura laikā tiks organizēta atvērta lekcija un dizaina domāšanas darbnīca 

jauniešiem par pilsētvides plānošanu un kopienas veidošanu saistībā ar pilsētvides plānošanu.                                                                                                                                               

5. 2019. gada 8. maijā dalība Radošās konferences par pilsētvidi organizēšanā.

6. Ziemeļvalstu Ministru padomei iesniegts projekts „Kopienai pa pēdām”, kura laikā plānots 

Latvijā, Igaunijā un Islandē pētīt un vēlāk vizuāli prezentēt kopienu veidošanos, kopienu centru 

modeļus un nozīmi vietējā sabiedrībā, kā arī organizēt mācību vizīti, tīklošanās un izglītojošus 

pasākumus Alūksnes un Apes novadu iedzīvotājiem. Līdzfinansējums ir saņemts no Alūksnes 

novada pašvaldības.

9. AANF ir Kopienu fondu kustības dibinātājorganizācija (turpmāk - KFK). KFK kustība apvieno 

Latvijas Republikā reģistrētos kopienu fondus un tās misija ir veicināt filantropiju un iedzīvotāju 

līdzdalību Latvijas novados. KFK ir nacionālais kompetenču centrs kopienu filantropijas jomā. 

2018. gada septembrī sadarbībā ar nodibinājumu "Valmieras novada fonds" (VNF) Alūksne tika 

uzņemti Eiropas kopienu fondu pārstāvji no Latvijas, Apvienotās Karaliste, Francijas, Itālijas, 

Krievijas, Rumānijas, Serbijas, Spānijas, Ungārijas un Vācijas.

10. AANF sadarbojās ar Alūksnes novada pašvaldību, Apes novada domi, biedrībām un 

nodibinājumiem: "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centru”, "Latvijas Pilsoniskā aliansi”, 

"Alūksnes lauku partnerību”, "Borisa un Ināras Teterevu fondu”, Fondu „Ziedot.lv”, Lauvu klubu 

"Alūksne", "Ērmaņu muižu", VNF, "Limbažu fondu”, Alūksnes Bērnu un jauniešu centru, Alūksnes 

Kultūras centru, kā arī laikrakstiem "Malienas Ziņas”, "Alūksnes Ziņas”, "Alūksnes Novada Vēstis", 

"Apes Novada Ziņas” u.c. 

4. Tika realizēts Eiropas Savienības programmā "Erasmus+" finansētais projekts „Story by Story for 

buildind Community”, kurā piedalījās 24 jaunatnes darbinieki no Latvijas, Rumānijas, Polijas, Īrijas, 

Slovēnijas, Horvātijas, Spānijas, Somijas un Zviedrijas.

5. 2018. gadā AANF noorganizēja 15. Projektu konkursu "Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām", kurā 

atbalstīja 7 projektus Alūksnē, Apē, Jaunannā, Liepnā, Pededzē un Vidagā. 
6. Ar ziedotāju atbalstu turpinājās Programmas „A un A novada Jaunie talanti” aktivitātes, 

labdarības projekti „Labestības laiks” (slimiem bērniem un jauniešiem), „Kultūrai”, "Mūsu 

Sirmgalvjiem", "Palīdzēsim Alūksnes un Apes novada ģimenēm!”, "Palīdzēsim Ukrainas tautai", 

"Dzīvnieku mājai Alūksnē", "Zvaigzne Austrumos" u.c.



7. Turpināsies akciju „Palīdzēsim Alūksnes un Apes novada ģimenēm!”, „A un A novada Jaunie 

talanti”, „Labestības laiks” (slimiem bērniem un jauniešiem), "Mūsu Sirmgalvjiem", „Kultūrai”, 

"Zvaigzne Austrumos" un "Dzīvnieku mājai Alūksnē" realizācija. 

8. 2019. gada janvārī Eiropas Savienības programmā "Erasmus+" iesniegts projekta "Listen to 

Listen" pieteikums.

9. 2019. gada 25. aprīlī tiks organizēts 2. ziedošanas pasākums "Ziedotāju aplis".

10. Sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūras Alūksnes filiāli AANF tiks nodarbināti 

bezdarbnieki Eiropas Sociālā Fonda projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” nodarbinātības 

pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā", kā arī strādās 

praktikante no Vidzemes Augstskolas.

11. Norisināsies izglītības un informācijas pasākumi Alūksnes, Apes novados, Balvos, Smiltenē, 

Gulbenē, Valmierā, Rīgā, Londonā (Apvienotā Karaliste), Igaunijā, Grieķijā, Libānā u.c.

12. Turpināsies sadarbība ar Erudīcijas spēles "Prāta laboratorija" organizatoriem (šajā pasākumā 

spēles dalībnieki dalības maksu ziedo kādam noteiktam mērķim), uzņēmējiem, privātpersonām, 

Alūksnes novada pašvaldību, Apes novada domi, Alūksnes NVO atbalsta centru, citām ārvalstu, 

Latvijas, Alūksnes un Apes novada biedrībām un nodibinājumiem, pašvaldību kultūras, izglītības, 

sociālajām, kā arī valsts iestādēm, uzņēmējiem u.c.



Pamatlīdzekļi

Pozīcija Summa, EUR

Iegādes vērtība 3346

Aprēķinātais nolietojums 2018.gadā 122

Uzkrātais nolietojums 3346

Atlikusī vērtība 31.12.2018. 0

Preces

Pozīcija Summa, EUR

Ziedotās preces 394

Kopā: 394

Debitori

Pozīcija Summa, EUR

nodokļu pārmaksa 8

Kopā: 8

Nauda

Pozīcija Summa, EUR

norēķinu konti 25826

kase 2181

Kopā: 28007

Pamatfonds

Pozīcija Summa, EUR

Pamatlīdzekļi to atlikušajā vērtībā 31.12.2017. 112

Pamatlīdzekļi to atlikušajā vērtībā 31.12.2018. 0

Mērķfonds

Pozīcija Summa, EUR

Atlikums pārskata gada sākumā 26747

Atlikums pārskata beigās 25146

Fondi kopā 31.12.2017.: 26859

Fondi kopā 31.12.2018.: 25146

Starpība: 1713

Pārējie kreditori

Pozīcija Summa, EUR

parādi piegādātājiem 3263

Kopā: 3263

SKAIDROJUMI PAR BILANCES POSTEŅIEM

Fondu samazinājums no ieņēmumu un izdevumu pārskata aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu 

starpības 



Biedru nauda, iestāšanas nauda un citas gadskārtējās iemaksas

Pozīcija Summa, EUR

saņemtās ikgadējās iemaksas 81

Kopā: 81

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

Pozīcija Summa, EUR

nauda 15951

manta 12187

Kopā: 28138

noteiktiem mērķiem 27523

vispārējie ziedojumi 615

Kopā: 28138

Saņemtās dotācijas

Pozīcija Summa, EUR

Nodarbinātības Valsts aģentūra 688

Alūksnes novada pašvaldība 1300

Apes novada dome 350

Kopā: 2338

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

Pozīcija Summa, EUR

dažādu pakalpojumu sniegšana (printēšanas pak., kafijas pazes, 

lektora pak., prakses vadīšana) 16

Kopā: 16

Citi ieņēmumi

Pozīcija Summa, EUR

līdzekļi projektam "Radošā potenciāla skola"
449

saņemtie finansējumi transporta un kancelejas preču izmaksu 

segšanai no citiem fondiem 1024

saņemtas preces no Borisa un Ināras Teterevu fonda 20

līdzekļi no Borisa un Ināras Teterevu fonda - projekts "Labdarības 

aktivitātes Alūksnes un Apes novados 2017/2019"
15838

līdzekļi no Borisa un Ināras Teterevu fonda - projekts "Svētku pakas 

un pasākumi 2017/2018" 1572

līdzekļi projektam Story by story 17121

Līdzfinansējums "Ziedotāju aplis" 150

kompensācijas ieņēmumi 48

Kopā: 36222

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana

Pārskata periodā pēc lineārās metodes aprēķinātais pamatlīdzekļu nolietojums

Pozīcija Summa, EUR

Borisa un Ināras Teterevu fonda - projekta "Zupas virtuve trūcīgām 

personām Alūksnē un tās iekārtojumam 2013/2014" ietvaros  

iegādāto pamatlīdzekļu nolietojums 122

Kopā: 122

SKAIDROJUMI PAR IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATA POSTEŅIEM



Citi izdevumi

Pozīcija Summa, EUR

līdzekļi no Borisa un Ināras Teterevu fonda - projekts "Svētku pakas 

un pasākumi 2017/2018" 526

Strautiņu skolas grāmata 472

līdzekļi no Borisa un Ināras Teterevu fonda - projekts "Labdarības 

aktivitātes Alūksnes un Apes novados 2017/2019"
10052

projekts Story by story 21665

projekts "Radošā potenciāla skola" 2132

akcija " Labestības laiks" 1319

Ziedotāju aplis 4035

akcija " Kristeram Zeltiņos" 146

akcija " Kārlim Hvalejam" 4004

akcija "Alūksnes un Apes novada jaunie talanti" 1910

projektu konkursi (pašu finansētā daļa) 1103

akcija "Palīdzēsim Alūksnes un Apes novada ģimenēm!" 2009

akcija "Kultūrai" 2914

akcija "Dzīvnieku māja Alūksnē" 844

akcija "Palīdzēsim Ukrainas tautai" 11507

akcija "Mūsu Sirmgalvjiem" 90

izdalītas ziedotās preces iedzīvotājiem 845

izmaksātās bezdarbnieku jauniešu stipendijas 688

administratīvie izdevumi - Bankas komisijas maksas, transporta 

izmaksas
2125

Kopā: 68386









 

Nodibinājums „Alūksnes un Apes novada fonds” 

 (organizācijas nosaukums) 

 

40008090271 

(organizācijas reģistrācijas numurs) 

 

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 

I. Vispārīgā daļa 

 1. Organizācijas darbības mērķis 

Veicināt mērķtiecīgas labdarības attīstību Alūksnes un Apes novados, atbalstot sabiedrības 

iniciatīvas un iesaistot visas sabiedrības grupas, lai risinātu vietējās kopienas problēmas  

 

 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma 

darbību  

 x labdarība 

 □ cilvēktiesību un indivīda tiesību 

aizsardzība 

 x pilsoniskās sabiedrības attīstība 

 □ veselības veicināšana 

 □ slimību profilakse 

 □ palīdzības sniegšana katastrofu 

gadījumos un ārkārtas situācijās 

 

 □ izglītības atbalstīšana 

 □ zinātnes atbalstīšana 

 □ vides aizsardzība 

 □ trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu 

sociālās labklājības celšana 

 □ kultūras atbalstīšana 

 □ sporta atbalstīšana 

 □ cita (norādīt) _____________________ 

 

 3. Sabiedrības daļa (turpmāk - mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā 

labuma darbība  

  □ ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus; 

  □ nepilnās ģimenes; 

  □ cilvēki ar invaliditāti; 

  □ personas virs darbaspējas vecuma; 

  □ 15–25 gadus veci jaunieši; 

  □ personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm; 

  □ ilgstošie bezdarbnieki; 

  □ bezpajumtnieki; 

  □ cilvēktirdzniecības upuri; 

  □ politiski represētās personas; 

  □ personas, kurām stihisku nela0imju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu 

ģimenes; 

  □ Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes; 

  □ personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu 

atkarības problēmām un viņu ģimenes; 

  □ ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti; 

  □ bērni; 

  □ no vardarbības cietušās personas;  

  x cita (norādīt): projektu konkursos finansējumu no Alūksnes un Apes novada fonda 

(AANF) var saņemt, kā arī iesaistīties labdarības aktivitātēs un saņemt ziedojumus var visas 

iepriekšminētās sabiedrības grupas. 
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4. Informācijas saņemšanai: 

 juridiskā adrese: Dārza iela 8A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, 

 kontaktadrese: Dārza iela 8A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, 

 tālruņa numurs: 64322236, 28642250 

 faksa numurs: nav 

 e-pasta adrese: aluksnesapesfonds@gmail.com 

 mājas lapa: www.aanf.lv 

II. 2018. gada darbības pārskats  

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes 

kalendārajā gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 

papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

1. 2018. gadā tika realizēti 3 nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” finansētie 

projekti: “Atbalsts mērķtiecīgai labdarībai Alūksnes un Apes novados 2017 - 2019”, „Svētku 

pakas un pasākumi Alūksnes un Apes novada sirmgalvjiem 2017/2018” un “Iedod darbu 

čaklām rokām”.   

2. Līdz 2018. gada jūnijam tika realizētas Ziemeļu ministru padomes projekta “The School of 

Creative Potential” (Radošā potenciāla skola) aktivitātes Latvijā un Igaunijā. 

3. Realizēts Alūksnes novada pašvaldības finansētais projekts “Kultūras mantojuma festivāli – 

kopienas attīstībai” (76 projekta dalībnieki). 

4. Pārskata gadā realizēts Eiropas Savienības programmā “Erasmus+” Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras finansētais projekts “Story by Story for building Community”. Šajā 

projektā piedalījās 24 jaunatnes darbinieki no 9 Eiropas valstīm - Latvijas, Horvātijas, Īrijas, 

Polijas, Rumānijas, Slovēnijas, Somijas, Spānijas un Zviedrijas. 

5. AANF mērķprojektā “Fonda grāmatas” piesaistīti ziedojumi grāmatai “Alsviķu Ķemera 

(Strautiņu) skola 1868 - 2018”, ko SIA “Selja” izdeva 2018. gada vasarā. 

6. Administrēts 14. Projektu konkurss “Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām” un noorganizēts 

15.Projektu konkurss “Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”, kurā tika atbalstīti 7 projekti 

Alūksnē, Apē, Jaunannā, Liepnā, Pededzē un Vidagā. 

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendārajā gadā attiecībā uz mērķa 

grupu un attiecīgajā jomā 

1. 2018. gadā piesaistīti ziedojumi un kopienas iedzīvotāji saņēma finansējumu šādos 

labdarības projektos: „Palīdzēsim Alūksnes un Apes novada ģimenēm!”,  “Mūsu 

Sirmgalvjiem”, „Labestības laiks” (slimiem bērniem un jauniešiem), programma „A un A 

novada Jaunie talanti”, „100 Draugi Alūksnes un Apes novadam”, „Kultūrai”, mērķprojekts 

„Fonda grāmatas”, „Dzīvnieku mājai Alūksnē”, “Zvaigzne Austrumos”, “Real Life Tours”, 

“Ziedotāju aplis”, Labdarības veikaliņš, Ziemassvētku labdarības tirdziņš, “Aklais randiņš ar 

grāmatu” u.c. 

2. Akcijā „Palīdzēsim Ukrainas tautai” sadarbībā ar biedrībām „Latvijas ukraiņu kongress” un 

“Speciālo palīglīdzekļu parks” uz Ukrainu tika nosūtītas 2 kravas ar 5312 gabaliem vīriešu, 

sieviešu, bērnu apģērbu, apaviem u.c. 

3. Erudīcijas spēlē “Prāta laboratorija” Apē katru mēnesi piedalījās vidēji 130 cilvēku. 

Atskaites gadā norisinājās 8 spēles un tika piesaistīti ziedojumi 8 labdarības projektiem 

Alūksnē, Apē, Vidagā, Gaujienā un Zeltiņos. 

4. 2018. gada 1. februārī pirmo reizi tika noorganizēts ziedošanas pasākums “Ziedotāju aplis”. 

Ziedojumi tika saņemti projektiem Mālupē, Alūksnē un Apē: “Adāmmašīna Annelēm”, 

“Iekštelpu suņu voljēru flīzēšana Dzīvnieku mājā” un “Apes muižas makets”.  

5. AANF Jauniešu ideju laboratorijā (JIL) darbojās 8 brīvprātīgie jaunieši. Sadarbībā ar citu 

jauniešu organizāciju pārstāvjiem viņi piedalījās ziedošanas pasākuma “Ziedotāju aplis”, 

konferences “Vide un mēs. Ko varam darīt labāk?” organizēšanā, kā arī citos AANF projektos 
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un aktivitātēs. 

6. AANF darbinieki, brīvprātīgie, valdes un padomes locekļi noorganizēja un piedalījās vairāk 

kā 150 semināros, informatīvajās dienās un citos pasākumos Alūksnes un Apes novados, 

Rīgā, Valmierā, Blomē, Gulbenē, Jelgavā, Balvos, Preiļos, Igaunijā, Itālijā, Polijā, Somijā u.c. 

7. 2018. gadā Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru AANF tika nodarbināti 

bezdarbnieki Eiropas Sociālā fonda projektā „Jauniešu garantijas”. 

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

 dibinātāju skaits 21 

 iesaistīto personu skaits – aptuveni 200 

 sabiedriskā labuma guvēju skaits – vairāk kā 3000 cilvēku 

 

8. Kalendārajā gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

 

 Kalendārajā gadā saņemto ziedojumu kopsumma 28138 eiro, 

 kalendārajā gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 30807 eiro t.sk., 

 sabiedriskā labuma darbībai 30696 eiro 

 kalendārā gada administratīvie izdevumi no kalendārajā gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 

kopsummas 45 eiro. 

 

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes 

iestādēm, komersantiem) 

1. AANF ir stabila sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldību un Apes novada domi, iespēja 

darboties Alūksnes novada Sabiedrības centrā (turpmāk – ANSC). 

2. Saņemts finansējums no nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” projektiem  

“Atbalsts mērķtiecīgai labdarībai Alūksnes un Apes novados 2017 - 2019”, kas nodrošināja 

AANF administratīvo darbību, tādejādi veicinot labdarības procesa attīstību kopienā. 

3. Regulāra informācijas izplatīšana AANF mājas lapā: www.aanf.lv, laikrakstos „Malienas 

Ziņas”, „Alūksnes Ziņas”, „Alūksnes Novada Vēstis”, „Apes Novada Ziņas”, portālā 

www.aluksniesiem.lv, Apes novada domes mājas lapā www.ape.lv, kā arī citās sociālajās 

vietnēs. 

4. Sadarbība ar NVO un NVO apvienībām un citām iestādēm un organizācijām: nodibinājumu 

„Borisa un Ināras Teterevu fonds”, Fondu „Ziedot.lv”, Fridriha Muldera fondu Londonā, 

Latvijas vēstniecību Londonā, Latvijas Kopienu fondu kustības dalībniekiem, biedrībām, 

„Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, „Ērmaņu muiža”, „Alūksnes lauku 

partnerība”, “Astes un Ūsas”, „Alūksnes Invalīdu biedrība”, kā arī uzņēmējiem, zemniekiem, 

amatniekiem, pašvaldību izglītības, sporta un kultūras iestādēm u.c. 

5. Sadarbība ar Erudīcijas spēles “Prāta laboratorija” Apē organizatoriem. 

6. Cilvēku atsaucība, ziedojot sociāli steidzamiem projektiem, piemēram, labdarības akcijā 

„Palīdzēsim Alūksnes un Apes novada ģimenēm!” (“Pēc ugunsgrēka Kauliņi ģimenei Apē”). 

7. Jauniešu iesaistīšanās AANF darbībā – Jauniešu ideju laboratorijas brīvprātīgā darba 

labdarības aktivitātes.   

8. AANF strādā profesionāli darbinieki un brīvprātīgie: projektu vadītāji, grāmatvede, valdes 

un Uzraudzības padomes locekļi, brīvprātīgo jauniešu komanda, praktikanti u.c. 

9. Dalība Latvijas Kopienu fondu kustībā. 2018. gada septembrī Alūksnē un Apē pieredzes 

vizītē ieradās Eiropas Kopienu fondu līderi no Latvijas, Apvienotās Karalistes, Francijas, 

Itālijas, Krievijas, Rumānijas, Serbijas, Spānijas, Ungārijas un Vācijas. 

10. AANF projekta “Radošā potenciāla skola” dalībniece Lelde Gusta Latvijas Universitātes 

Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļā izstrādāja bakalaura darbu “Kopienas fonda 

nozīme sadarbības stiprināšanā: Alūksnes un Apes novada fonda gadījuma izpēte”. 

11. Sadarbība ar biedrību “Alūksnes Invalīdu biedrība” un biedrību “Alūksnes pilsētas 

pensionāru biedrība “Sudrabs””, organizējot ikgadējo Ziemassvētku labdarības tirdziņu.  

http://www.aluksniesiem.lv/
http://www.aluksniesiem.lv/
http://www.ape.lv/
http://www.ape.lv/
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10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

1. Alūksnes un Apes novados vāji attīstīta ekonomiskā situācija. 

2. Informācijas un izpratnes trūkums iedzīvotājos par labdarības nozīmi vietējās kopienas 

attīstībā. 

 

III. Turpmākās darbības plāns 

 

11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendārajā gadā 

   

Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods - vairāk par vienu 

gadu):  

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu, papildus 

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

 

1. Sadarbībā ar biedrību „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un Alūksnes 

novada pašvaldību piesaistīt ziedojumus remontam un inventāram ANSC, kurā darbojas 

biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, kooperatīvās sabiedrības, arodbiedrības, 

neformālās iedzīvotāju grupas un aktīvie indivīdi. 

2. Līdz 2019. gada 30. aprīlim turpināsies nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” 

finansētais projekts „Atbalsts mērķtiecīgai labdarībai Alūksnes un Apes novados 2017 - 

2019”. 

3. Turpinās darboties AANF Jauniešu ideju laboratorijas brīvprātīgie. JIL dalībnieki piesaistīs 

ziedojumus 3. „Projektu konkursam jauniešiem”. 

4. Tiek piesaistīti ziedojumi AANF 16. Projektu konkursam „Atbalsts iedzīvotāju 

iniciatīvām”.  

5. Tiek piesaistīti ziedojumi Mērķprojektā “Fonda grāmatas”. Akcijā “Kultūrai” plānota 

sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldību un Alūksnes muzeju par projekta “Alūksnes pils 

Lauvām” realizāciju. 

6. 2019. gada janvārī Eiropas Savienības programmā “Erasmus+” iesniegts projekta “Listen to 

Listen” pieteikums. 

7. Turpināsies labdarības projektu realizācija un līdzekļu piesaiste labdarības projektos: 

„Palīdzēsim Alūksnes un Apes novada ģimenēm!”, „Labestības laiks”, programmai „A un A 

novada Jaunie talanti”, „100 Draugi Alūksnes un Apes novadam”, „Mūsu Sirmgalvjiem”, 

„Kultūrai”, mērķprojektam „Fonda grāmatas”, „Dzīvnieku mājai Alūksnē”, “Zvaigzne 

Austrumos”, “Real Life Tours”, “Ziedotāju aplis”, Labdarības veikaliņš, Ziemassvētku 

labdarības tirdziņš, “Aklais randiņš ar grāmatu” u.c. 

 

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu, papildus  

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

 

1.  2019. gada nogalē plānots iesniegt projekta pieteikumu Aktīvo pilsoņu fondā. 

2. . AANF plānots nodarbināt jauniešus Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Savienības 

Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” nodarbinātības pasākumā 

“Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”. 

   Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods - līdz vienam 

gadam): 

 - iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu, papildus 

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

1. Iesniegts projekta pieteikums nodibinājumā “Fonds “Ziedot.lv”” AS “Latvenergo” sociālās 

palīdzības veicināšanas projektu programmai. 

2. Ziemeļvalstu Ministru padomē iesniegts projekts “Kopienai pa pēdām” (Latvija, Igaunija, 

Islande). 
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3. Iesniegts projekta pieteikums nometnei “Veiksme Tevī I” Alūksnes novada pašvaldības 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros. 

4. 2019. gadā tiks realizēts Alūksnes novada pašvaldības finansētais projekts “Dizaina 

domāšana vides veidošanai”. 

5. 2019. gada 25. aprīli Alūksne otro reizi tiks organizēts ziedošanas pasākums “Ziedotāju 

aplis”. 

6. Sadarbībā ar biedrībām “Alūksnes NVO atbalsta centrs”, “Alūksnes Invalīdu biedrība”, 

“Alūksnes lauku partnerība”, SIA “Pilsētvides serviss” un Alūksnes novada pašvaldību 

2019.gada 8. maijā tiks organizēta Radoša konference par Pilsētvidi. 

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu, papildus 

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

1. 2019. gada novembrī Apē plānots noorganizēt pasākumu “Lūgšanu brokastis”.  

2. Plānoti sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumi Alūksnes, Apes, Balvu, 

Smiltenes, Viļakas, Rugāju, Valkas, Gulbenes un citos novados, kā arī Igaunijā, Grieķijā un 

Libānā. 

 

 

___________________________         DZINTRA ZVEJNIECE 

 (organizācijas vadītāja paraksts*)           (paraksta atšifrējums) 

 
* Veidlapas rekvizītu „organizācijas vadītāja paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments 

ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas 

prasībām. 

 

2019. gada 29. martā 



Biedrības vai nodibinājuma nosaukums

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 4 0 0 0 8 0 9 0 2 7 1

Adrese

Tālrunis

●

      Manta       

(EUR)

(paraksts)(uzvārds, vārds)

valdes priekšsēdētāja

(amata nosaukums)

Iesniegšanas datums: 29.03.2019. Tālrunis 28642250

Pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā 

īpašuma nodokļa summas. 0.00

Izdevumi par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, 

apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus, 

komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī organizācijas 

īpašuma apdrošināšanas maksājumus. 
45.00

Par sabiedriskā labuma organizācijas administratīvajiem izdevumiem ir uzskatāmi organizācijas vadīšanas, 

uzturēšanas, reklāmas un ar organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo ieņēmumu ieguvi 

saistītie izdevumi, kā arī ar šiem izdevumiem saistītie nodokļi.

Atbildīgā persona: Dzintra Zvejniece

Pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumi. 

Datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, 

akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumi 0.00

Organizācijas darba ņēmējiem aprēķinātā darba alga, atlīdzība vai citas 

darba samaksai pielīdzināmas maksājumu summas un ar to saistītās darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 
0.00

Organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātie likumā paredzētie 

maksājumi darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto summās), naudas 

iemaksas privātajos pensiju fondos un citi ar darbinieku sociālo 

apdrošināšanu saistītie naudas maksājumi.
0.00

Neierobežotai lietošanai saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 

(t.sk. Ziedojumi) 615.00

Administratīvie izdevumi, t.sk. 45.00

Pašu vajadzībām patērētie materiāli, preces un citi krājumi 0.00

Administratīvo izdevumu pārskats

par 2018.gadu

iesniedz, ja ir iegūts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un saņemto ziedojumu

kopsumma pārskata gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša algas 

      Nauda       

(EUR)

Nodibinājums "Alūksnes un Apes novada fonds"

Dārza iela 11, Alūksne, LV-4301

28642250 Fakss 64322236


