
GADA PĀRSKATS

par 2019.gadu

Nodibinājums 

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



Pārskata perioda 

beigās, EUR

Pārskata perioda 

sākumā, EUR

1. Nekustamais īpašums

2. Pārējie pamatlīdzekļi

II KOPĀ 0 0

1. Akcijas un daļas

2. Ilgtermiņa aizdevumi

III KOPĀ 0 0

0 0

1. Materiāli

2. Preces 794 394

I KOPĀ 794 394

1 740 8

42 290 28 007

44 824 28 409

44 824 28 409

Pārskata perioda 

beigās, EUR

Pārskata perioda 

sākumā, EUR

1. Pamatfonds

2. Mērķfondi 44 499 25 146

3. Rezerves fonds

44 499 25 146

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 325 3 263

325 3 263

44 824 28 409

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

BILANCE

Reģ.Nr.40008090271

I Nemateriālie ieguldījumi

Dzintra Zvejniece

Nodibinājums „Alūksnes un Apes novada fonds”

AKTĪVS

Bilance uz 2019.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

2020. gada 22. jūlijs

III Vērtspapīri

IV Nauda                                                   

APGROZĀMO LĪDZEKĻU KOPSUMMA

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

I Krājumi

PASĪVS

I Fondi

I KOPĀ

II Ilgtrermiņa kreditori

III KOPĀ

BILANCE



Taksācijas periods 2019 gads

EUR

Nr. 

p.k.
Rādītāja nosaukums Pārskata gads 

Iepriekšējais 

pārskata gads

I
BIEDRU NAUDA, IESTĀŠANĀS NAUDA U.C. GADSKĀRTĒJĀS 

IEMAKSAS
108 81

II SAŅEMTIE ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMI 25 587 28 138

III SAŅEMTIE MANTOJUMI

IV SAŅEMTĀS DOTĀCIJAS 940 2 338

V IEŅĒMUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS 20 16

VI No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 21 755

VII CITI IEŅĒMUMI 24 023 36 222

VIII IEŅĒMUMI KOPĀ 72 433 66 795

IX IZDEVUMI

1. Naudas maksājumi personām

2. Materiālu izdevumi

3. Algas

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi

5.
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 

norakstīšana
122

6. Citi izdevumi 53 080 68 386

X NODOKĻI

XI IZDEVUMI KOPĀ 53 080 68 508

XII IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA 19 353 -1 713

2020. gada 22. jūlijs

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 2019

Nr. 

p.k.
Rādītāja nosaukums Pārskata gads, EUR

I ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ 24 044

II
PĀRSKATA GADĀ SAŅEMTO ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU 

KOPSUMMA
25 587

1 Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi) 1 989

1.1 Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

1.2 Ārvalstu juridiskās personas

1.3 Fiziskās personas (rezidenti) 870

1.4 Fiziskās personas (nerezidenti)

1.5 Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 1 119

1.6 Citi ziedotāji

2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi) 23 598

2.1 Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 3 751

2.2 Ārvalstu juridiskās personas

2.3 Fiziskās personas (rezidenti) 13 514

2.4 Fiziskās personas (nerezidenti) 150

2.5 Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 6 183

2.6 Citi ziedotāji

III ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMA KOPSUMMA 15 746

1 Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi) 1 569

1.1 Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

1.1.1 Sabiedriskā labuma darbībai 1 097

1.1.2 Citiem mērķiem un uzdevumiem

1.2 Administratīvajiem izdevumiem

1.3 Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem 472

2 Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi) 14 177

2.1 Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

2.1.1 Sabiedriskā labuma darbībai 14 177

2.1.2 Citiem mērķiem un uzdevumiem

2.2 Administratīvajiem izdevumiem

2.3 Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

IV ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS 33 885

Dzintra Zvejniece

2020. gada 22. jūlijs

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 un datums:

40008090271; 2005.gada 25.aprīlis

Pārvaldes institūcijas locekļi:

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā:

6. 2019. 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), programmā „A un A novada Jaunie talanti”, „100 Draugi Alūksnes 

un Apes novadam”, „Kultūrai”, mērķprojektā „Fonda grāmatas”, „Dzīvnieku mājai Alūksnē”, 

“Zvaigzne Austrumos”, “Real Life Tours”, “Ziedotāju aplis”, “Lūgšanu brokastis”, Labdarības veikaliņš, 

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

7. Erudīcijas spēlē “Prāta laboratorija” Apē katru mēnesi piedalījās vidēji 130 cilvēku. Atskaites gadā 

norisinājās 7 spēles un tika piesaistīti ziedojumi labdarības projektiem akcijās “Mūsu Sirmgalvjiem”, 

“Kultūrai”, “Ā un A novada Jaunie talanti” un “Dzīvnieku mājai Alūksnē”.

8. 2019. gada 25. aprīlī otro reizi tika noorganizēts ziedošanas pasākums “Ziedotāju aplis”. Ziedojumi 

tika saņemti projektiem Zeltiņos, Alūksnē un Apē: “Pasākumu aprīkojums Zeltiņu sabiedrībai (Zeltiņu 

jauniešu neformālā grupa, Zeltiņu Evaņģēliski luteriskā draudze, biedrība “Sporta klubs 

“Zeltiņi”);”Vecās skolas dārza stāsts” (biedrība “Alūksnes novada izglītības attīstības centrs”, Alūksnes 

novada vidusskolas padome, Alūksnes novada vidusskolas kolektīvs, skolēnu vecāki, absolventi); 

“Vītola laipa pār Vaidavas upi” (Apes iedzīvotāju neformālā grupa “Lielie mazajiem”).

9. Sadarbībā ar biedrībām “Alūksnes NVO atbalsta centrs” (turpmāk – “Alūksnes NVO centrs”), 

“Alūksnes Invalīdu biedrība”, “Alūksnes lauku partnerība”, SIA “Pilsētvides “Alūksnes lauku 

partnerība”, SIA “Pilsētvides serviss” un Alūksnes novada pašvaldību 2019.gada 8. maijā tika 

noorganizēta Radoša konference “Cilvēks un pilsētvide” (61 dalībnieks).

ZIŅOJUMS
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Valde:

Dzintra Zvejniece, valdes priekšsēdētāja no 19.03.2019.

Sanita Eglīte, valdes locekle no 19.03.2019.

Indra Levane, valdes locekle no 19.03.2019.

1. AANF  2019. gadā realizēja nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” finansētos projektus: 

“Atbalsts mērķtiecīgai labdarībai Alūksnes un Apes novados 2017 – 2019” un “Atbalsts mērķtiecīgai 

labdarībai Alūksnes un Apes novados 2019 – 2020”.  

2. 2019. gadā tika sagatavots un Ziemeļu Ministru padomē iesniegts projekts “Kopienai pa pēdām” 

(partneri Latvijā, Igaunijā un Islandē).

3. Realizēts Alūksnes novada pašvaldības finansētais projekts “Dizaina domāšana vides veidošanai”. 

Projekta ietvaros norisinājās lekcija ikvienam un Domāšanas darbnīca jauniešiem “Līdzdalība 

pilsētvides plānošanā”. 

4. Realizēta Nometne “Veiksme Tevi I – dienas nometne” Alūksnes novada pašvaldības Eiropas 

Sociālā fonda projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros. Projekts norisinājās sadarbībā ar 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centru (turpmāk – ABJC). 

5. 2019. gadā tika realizēts Eiropas Savienības programmā “Erasmus+” Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras (turpmāk – JSPA) finansētais projekts “Listen to Listen”. Šajā projektā 

piedalījās jaunatnes darbinieki no 7 Eiropas valstīm: Latvijas, Čehijas, Grieķijas, Slovēnijas, Polijas, 

Portugāles un Rumānijas. Atskaites periodā norisinājās sadarbība ar JSPA par projektiem “Story by 

Story for building Community” un “Sharing is Caring”.



Attīstības perspektīvas:

10. 2019. gada 15. novembrī Apē notika pirmās “Apes un Alūksnes novadu Lūgšanu brokastis”. Tajās 

piedalījās 110 cilvēku un tika piesaistīti ziedojumi projektam “Atbalsts Apes un Alūksnes novadu 

ģimenēm ar bērniem”.

11. Aktīvi darbojās AANF brīvprātīgie jaunieši. Sadarbībā ar citu jauniešu organizāciju pārstāvjiem 

piedalījās ziedošanas pasākuma “Ziedotāju aplis”, konferences “Cilvēks un pilsētvide”, “Lūgšanu 

brokastu”, “Prāta laboratorijas” organizēšanā, kā arī citos AANF projektos un aktivitātēs.

12.  AANF darbinieki, brīvprātīgie, valdes un Uzraudzības padomes locekļi noorganizēja un piedalījās 

vairāk kā 200 semināros, informatīvajās dienās un citos pasākumos Alūksnes, Apes, Baltinavas, Balvu, 

Gulbenes, Smiltenes un Viļakas novados, Jaunpilī, Kuldīgā, Līgatnē, Madonā, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā, 

Tukumā, Valkā, Valmierā, Preiļos, kā arī Grieķijā, Igaunijā, Itālijā, Libānā u.c. Norisinājās sadarbība ar 

Apvienotās Karalistes, ASV, Čehijas, Francijas, Horvātijas, Islandes, Polijas, Portugāles, Rumānijas, 

Serbijas, Slovēnijas, Spānijas, Turcijas, Vācijas ziedotājiem un projektu partneriem.

1. Līdz 2022. gada 30. aprīlim turpināsies nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” finansētie 

projekti: „Atbalsts mērķtiecīgai labdarībai Alūksnes un Apes novados 2019 – 2020” un „Atbalsts 

mērķtiecīgai labdarībai Alūksnes un Apes novados 2019 – 2021+”.

2. 2020. gada 29. jūnijā Alūksnes novada pašvaldībā tika iesniegts projekta pieteikums “NEnegatīvs” 

Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) Atklātajā projektu konkursa “Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” programmā “PuMPuRS”. 

Projekts norisināsies no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. martam sadarbībā ar ABJC. 

3. Līdz 2021. gada jūnijam AANF ir iesaistījies Alūksnes novada pašvaldības URBACT programmas 

sadarbības projekta “Augoša pilsēta” POP-UP kustībā ar projektiem “Labdarības tirdziņš” un “Modes 

Bode Alūksne”.
4. 2020. gadā tiks veikt sarunas ar Apes novada domi, Alūksnes novada pašvaldību un Smiltenes 

novada pašvaldību par AANF darbību pēc teritoriālās reformas, jo Apes novads no 2021. gada jūnija 

tiek pievienots pie Smiltenes novada.

5. Tika realizēts Eiropas Savienības programmā “Erasmus+” JSPA finansētie projekti: “Listen to 

Listen”, “Sharing is Caring” un “Connection within You(th)”.

6.  2020. gadā sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru AANF tika nodarbināts jaunietis - 

bezdarbnieks ESF projektā „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”. AANF strādā praktikanti no Vidzemes 

Augstskola un Biznesa augstskola “Turība”.

7. Plānots gatavot projekta pieteikumu Aktīvo iedzīvotāju fondā (AIF) Stratēģisko projektu konkursā, 

kas tiks iesniegts 2021. gada janvārī, kā arī veikt darbu pie AANF Stratēģijas izstrādes.

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

lauku partnerība”, “Alūksnes lauku partnerība” un Alūksnes novada pašvaldību septembrī/ oktobrī 

tiks organizēta Radoša konference “Mēs rosīgās kopienās”.

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

pašvaldību plānots piesaistīt ziedojumus remontam un inventāram ANSC, kurā darbojas AANF, kā arī 

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

neformālās iedzīvotāju grupas un aktīvie indivīdi.
10. Turpināsies labdarības projektu realizācija un līdzekļu piesaiste labdarības projektos un 

aktivitātēs: AANF 16. Projektu konkursam „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”, „Palīdzēsim Alūksnes un 

Apes novada ģimenēm!”, „Labestības laiks”, programmā „A un A novada Jaunie talanti”, „100 Draugi 

Alūksnes un Apes novadam”, „Mūsu Sirmgalvjiem”, Mērķprojektā „Fonda grāmatas”, „Dzīvnieku 

mājai Alūksnē”, “Zvaigzne Austrumos”, “Real Life Tours”, “BrīvBode”, Erudīcijas spēlē “Prāta 

laboratorija”, “Ziedotāju aplis”, “Lūgšanu brokastis”, “Labdarības bumbu dzīšana”, “Labdarības 

veikaliņš”, “Ziemassvētku labdarības tirdziņš”, “Aklais randiņš ar grāmatu” u.c. Ziedojumu piesaistes 

aktivitātes kopienas labdarības projektiem Alūksnes novada Jaunlaicenē  norisināsies 2020. gada 25. 

jūlijā, Alūksnes novada Zeltiņos 8. augustā un Apē, Apes novadā 22.augustā.



Preces

Pozīcija Summa, EUR

Ziedotās preces 794

Kopā: 794

Debitori

Pozīcija Summa, EUR

Uzkrātie ieņēmumi 300

aizdevums 1340

nodokļu pārmaksa 100

Kopā: 1740

Nauda

Pozīcija Summa, EUR

norēķinu konti 39058

kase 3232

Kopā: 42290

Mērķfonds

Pozīcija Summa, EUR

Atlikums pārskata gada sākumā 25156

Atlikums pārskata beigās 44499

Fondi kopā 31.12.2018.: 25156

Fondi kopā 31.12.2019.: 44499

Starpība: -19343

Pārējie kreditori

Pozīcija Summa, EUR

parādi piegādātājiem 325

Kopā: 325

Biedru nauda, iestāšanas nauda un citas gadskārtējās iemaksas

Pozīcija Summa, EUR

saņemtās ikgadējās iemaksas 108

Kopā: 108

SKAIDROJUMI PAR BILANCES POSTEŅIEM

Fondu pieaugums no ieņēmumu un izdevumu pārskata aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu 

starpības 

SKAIDROJUMI PAR IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATA POSTEŅIEM

11. Ziedojumu piesaiste Mērķprojektā “Fonda grāmatas”. Akcijā “Kultūrai” plānota sadarbība ar 

Alūksnes novada pašvaldību un Alūksnes muzeju par projekta “Alūksnes pils Lauvām” realizāciju, kā 

arī sadarbība ar Apes novada domi par projekta “Vēsturiskais vietrādis Rīga – Tartu - Pleskava” 

realizāciju.

12.  Plānots iesaistīties Igaunijas – Latvijas programmas 2021-2027 “Iedzīvotāju sadraudzības 

pasākumi” izstrādē.

13. Plānoti sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumi Alūksnes, Apes, Balvu, Smiltenes, 

Viļakas, Rugāju, Valkas, Gulbenes un citos novados, kā arī Igaunijā. Projektu aktivitāšu norise atkarīga 

no “Covid–19” krīzes ierobežojumiem.



Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

Pozīcija Summa, EUR

nauda 24468

manta 1119

Kopā: 25587

noteiktiem mērķiem 23598

vispārējie ziedojumi 1989

Kopā: 25587

Saņemtās dotācijas

Pozīcija Summa, EUR

Alūksnes novada pašvaldība 590

Apes novada dome 350

Kopā: 940

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

Pozīcija Summa, EUR

dažādu pakalpojumu sniegšana 20

Kopā: 20

No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums.

Pozīcija Summa, EUR

līdzekļi projektam "Listen to Listen" 17850

līdzekļi projektam Story by story 3905

Kopā: 21755

Citi ieņēmumi

Pozīcija Summa, EUR

līdzekļi no Borisa un Ināras Teterevu fonda - projekts "Labdarības 

aktivitātes Alūksnes un Apes novados 2019/2020" 20040

līdzekļi projektam "Veiksme Tevī" 3601

līdzekļi no Biedrības "Ritineitis" 82

saņemtie finansējumi transporta un kancelejas preču izmaksu segšanai 

no citiem fondiem 300

Kopā: 24023

Citi izdevumi

Pozīcija Summa, EUR

izdevumi Borisa un Ināras Teterevu fonda - projektā "Labdarības 

aktivitātes Alūksnes un Apes novados 2017/2019" 4259

izdevumi Borisa un Ināras Teterevu fonda - projektā "Atbalsts 

mērķtiecīgai labdarībai Alūksnes un Apes novados 2019 2021+" 7011

izdevumi projektam Story by story 66

izdevumi projektam "Dizaina domāšana vides veidošanai" 590

izdevumi projektam "Veiksme Tevī" 3601

izdevumi projektam "Listen to Listen" 21668

izdevumi akcijai " Labestības laiks" 28

izdevumi pasākumam "Ziedotāju aplis" 3060

izdevumi akcijai "Labestības laiks" - Kristeram Zeltiņos 97

izdevumi akcijai "Labestības laiks" - Kārlim Hvalejam 46

izdevumi akcijai "Alūksnes un Apes novada jaunie talanti" 1108

izdevumi projektu konkursiem 1083

izdevumi akcijai  "Palīdzēsim Alūksnes un Apes novada ģimenēm!" 22

izdevumi akcijai  "Kultūrai" 2290

izdevumi akcijai  "Dzīvnieku mājai Alūksnē" 667



izdevumi akcijai "Mūsu Sirmgalvjiem" 141

izdevumi akcijai "Palīdzēsim Alūksnes un Apes ģimenēm" - Torņa iela 15 600

izdevumi akcijai "Palīdzēsim Alūksnes un Apes ģimenēm" - Kauliņu 

ģimenei Apē
1091

izdevumi akcijai "Palīdzēsim Alūksnes un Apes ģimenēm" - auto avārijā 

cietušai ģimenei Alūksnē
1357

izdevumi akcijai "Palīdzēsim Alūksnes un Apes ģimenēm" - pasākums 

Lūgšanu brokastis
678

izdevumi pasākumam "Zvaigzne Austrumos" 314

izdalītas ziedotās preces iedzīvotājiem 718

izdevumi Alūksnes pilsētas svētku pasākumiem 1973

administratīvie un saimnieciskie izdevumi - bankas komisijas maksas, 

transporta izmaksas, saimn.preces, kancelejas preces, sakaru 

pakalpojumi, pastmarkas u.c.

612

Kopā: 53080



Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008090271 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits

vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
anonīmi

ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Nodots finansējums
biedrībai "Ērmaņu
muiža", ierīkoti
soliņi dabas takai
Apē, piemiņas
plāksnes izveidošana
Alsviķu pag.,
Strautiņos,
finansējums Apes
tautas nama kultūras
pasākumiem (baltie
galdauti)

2 209,00 0,00 2 209,00 37,00 2 209,00 0,00 0,00 0,00 1,3 15,17,4 600

2 Ģimenei Alūksnē
medikamentu
iegādei

29,00 0,00 29,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 1 3 4

3 Akcija "A un A
novada Jaunie
talanti" -Alūksnes
pilsētas sākumskolas
skolēnu brauciens uz
Cēsīm uz operas
izrādi

630,00 0,00 630,00 285,00 630,00 0,00 0,00 0,00 3 15 90

4 Akcija "Labestības
laiks" - kausi un
medaļas Kristera
kausa izcīņai

97,00 0,00 97,00 6,00 97,00 0,00 0,00 0,00 3 5 85

5 Akcija "Labestības
laiks" - apmaksāti
medicīnas izdevumi
Kārlim Hvalejam

46,00 0,00 46,00 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00 1 3 6

6 Akcija "Mūsu
Sirmgalvjiem" -
dzijas, materiālu
iegāde adījumiem
SAC "Pīlādži"
iemītniekiem

141,00 0,00 141,00 35,00 141,00 0,00 0,00 0,00 1 4 6
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Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits

vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
anonīmi

ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

7 Akcija "Palīdzēsim
Alūksnes un Apes
ģimenēm" -
apmaksāti juridiskie
pakalpojumi Torņa
ielas 15 iedzīvotāju
interešu aizstāvībai

600,00 0,00 600,00 75,00 600,00 0,00 0,00 0,00 3 17 60

8 Akcija "Palīdzēsim
Alūksnes un Apes
ģimenēm" - segti
mājas remonta
izdevumi pēc
ugunsgrēka Kauliņu
ģimenei Apē.

839,00 0,00 839,00 6,00 839,00 0,00 0,00 0,00 1 11 10

9 Akcija "Palīdzēsim
Alūksnes un Apes
ģimenēm" - atbalsts
auto avārijā cietušai
ģimenei Alūksnē

1 357,00 0,00 1 357,00 1 357,00 1 357,00 0,00 0,00 0,00 1 15,3 8

10 Akcija "A un A
novada Jaunie
talanti" - iegādāts
inventārs nometņu
organzēšanai Zeltiņu
pagastā

478,00 0,00 478,00 50,00 478,00 0,00 0,00 0,00 1,3 15,17,5 80

11 Akcija "Palīdzēsim
Alūksnes un Apes
ģimenēm" -
pasākuma "Lūgšanu
brokastis"
organizēšanai

678,00 0,00 678,00 95,00 678,00 0,00 0,00 0,00 1,3 17 120

12 Segti izdevumi
Fonda darbības
nodrošināšanai -
realizēto projektu
papildus aktivitāšu
nodrošināšanai

472,00 472,00 0,00 269,00 0,00 0,00 0,00 472,00 3 17,5 75
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Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits

vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
anonīmi

ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

13 Atbalsts Apes
novada cilvēkiem
ārkārtas situācijā un
infrastruktūras
projektiem Apē,
spēles "Prāta
laboratorija"
organizēšanas
izdevumi Apē

379,00 379,00 0,00 0,00 379,00 0,00 0,00 0,00 1,3 11,17,3 115

14 Apskaņošanas
aparatūras
nodrošināšana
Alūksnes pilsētas
svētkos

1 973,00 0,00 1 973,00 0,00 1 973,00 0,00 0,00 0,00 1,3 17 1 200

15 "Zvaigzne
austrumos" -
Finansējuma
nodošana transporta
izdevumiem par
dāvanām bēgļu
bērniem Jordānijā

314,00 0,00 314,00 10,00 314,00 0,00 0,00 0,00 1 11 40

16 Akcija "Dzīvnieku
mājai Alūksnē" -
nodots finansējums
biedrībai "Astes un
Ūsas" Alūksnē

643,00 0,00 643,00 101,00 643,00 0,00 0,00 0,00 1,3 17 110

17 Pasākums "Ziedotāju
aplis" - finansējuma
nodošana izvirzīto
projektu aktivitāšu
realizācijai Alūksnē
un Zeltiņu pag.

3 060,00 0,00 3 060,00 121,00 3 060,00 0,00 0,00 0,00 3 15,17,5 216

18 Nodots finansējums
projektu konkursu
izvirzītajiem
projektiem saskaņā
ar noslēgtajiem
līgumiem

1 083,00 0,00 1 083,00 776,00 1 083,00 0,00 0,00 0,00 3 17 110
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Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits

vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
anonīmi

ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

19 Nodotas ziedotās
preces Alūksnes un
Apes novadu
iedzīvotājiem

718,00 718,00 0,00 718,00 718,00 0,00 0,00 0,00 1,3 1,15,17 65

Kopā 15 746,00 1 569,00 14 177,00 3 987,00 15 274,00 0,00 0,00 472,00 3 000
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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): visām iepriekšminētajām sabiedrības grupām nodibinājumā “Alūksnes un 

Apes novada fonds (turpmāk - AANF) ir iespēja saņemt finansējumu kopienas aktivitātēm, kā 
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arī iesaistīties labdarības aktivitātēs, ziedot un saņemt ziedojumus. 

4. Informācijas saņemšanai: 

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

 Tālruņa numurs: 64322236, 28642250 

 Faksa numurs: nav 

 E-pasta adrese: aluksnesapesfonds@gmail.com; dzintra_zv@inbox.lv 

 Mājas lapa: www.aanf.lv 

II. 2019. 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. AANF  2019. gadā realizēja nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” finansētos 

projektus: “Atbalsts mērķtiecīgai labdarībai Alūksnes un Apes novados 2017 – 2019” un 

“Atbalsts mērķtiecīgai labdarībai Alūksnes un Apes novados 2019 – 2020”.   

2. 2019. gadā sagatavots un Ziemeļu Ministru padomē iesniegts projekts “Kopienai pa 

pēdām” (partneri Latvijā, Igaunijā un Islandē). 

3. Realizēts Alūksnes novada pašvaldības finansētais projekts “Dizaina domāšana vides 

veidošanai”. Projekta ietvaros norisinājās lekcija ikvienam un Domāšanas darbnīca jauniešiem 

“Līdzdalība pilsētvides plānošanā”.  

4. Realizēta Nometne “Veiksme Tevi I – dienas nometne” Alūksnes novada pašvaldības 

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

sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru (turpmāk – ABJC).  

5. 2019. gadā tika realizēts Eiropas Savienības programmā “Erasmus+” Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – JSPA) finansētais projekts “Listen to Listen”. 

Šajā projektā piedalījās jaunatnes darbinieki no 7 Eiropas valstīm: Latvijas, Čehijas, Grieķijas, 

Slovēnijas, Polijas, Portugāles un Rumānijas. Atskaites periodā norisinājās sadarbība ar JSPA 

par projektiem “Story by Story for building Community” un “Sharing is Caring”. 

 

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

grupu un attiecīgajā jomā 

1. 2019. 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), programmā „A un A 

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

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

“Ziedotāju aplis”, “Lūgšanu brokastis”, Labdarības veikaliņš, Ziemassvētku labdarības 

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

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

Atskaites gadā norisinājās 7 spēles un tika piesaistīti ziedojumi labdarības projektiem akcijās 

“Palīdzēsim Alūksnes un Apes novada ģimenēm!”, “Kultūrai”, “Ā un A novada Jaunie 

talanti” un “Dzīvnieku mājai Alūksnē”. 

3. 2019. gada 25. aprīlī otro reizi tika noorganizēts ziedošanas pasākums “Ziedotāju aplis”. 

Ziedojumi tika saņemti projektiem Zeltiņos, Alūksnē un Apē: “Pasākumu aprīkojums Zeltiņu 

sabiedrībai (Zeltiņu jauniešu neformālā grupa, Zeltiņu Evaņģēliski luteriskā draudze, biedrība 

“Sporta klubs “Zeltiņi”); ”Vecās skolas dārza stāsts” (biedrība “Alūksnes novada izglītības 

attīstības centrs”, Alūksnes novada vidusskolas padome, Alūksnes novada vidusskolas 

kolektīvs, skolēnu vecāki, absolventi);  “Vītola laipa pār Vaidavas upi” (Apes iedzīvotāju 

neformālā grupa “Lielie mazajiem”). 

4. Sadarbībā ar biedrībām “Alūksnes NVO atbalsta centrs” (turpmāk – “Alūksnes NVO 

mailto:aluksnesapesfonds@gmail.com
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centrs”), “Alūksnes Invalīdu biedrība”, “Alūksnes lauku partnerība”, SIA “Pilsētvides 

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

2019.gada 8. maijā tika noorganizēta Radoša konference “Cilvēks un pilsētvide” (61 

dalībnieks). 

5. 2019. gada 15. novembrī Apē notika pirmās “Apes un Alūksnes novadu Lūgšanu 

brokastis”. Tajās piedalījās 110 cilvēku un tika piesaistīti ziedojumi projektam “Atbalsts Apes 

un Alūksnes novadu ģimenēm ar bērniem”. 

6. Aktīvi darbojās AANF brīvprātīgie jaunieši. Sadarbībā ar citu jauniešu organizāciju 

pārstāvjiem piedalījās ziedošanas pasākuma “Ziedotāju aplis”, konferences “Cilvēks un 

pilsētvide”, “Lūgšanu brokastu”, “Prāta laboratorijas” organizēšanā, kā arī citos AANF 

projektos un aktivitātēs. 

7. AANF darbinieki, brīvprātīgie, valdes un Uzraudzības padomes locekļi noorganizēja un 

piedalījās vairāk kā 200 semināros, informatīvajās dienās un citos pasākumos Alūksnes, Apes, 

Baltinavas, Balvu, Gulbenes, Smiltenes un Viļakas novados, Jaunpilī, Kuldīgā, Līgatnē, 

Madonā, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā, Tukumā, Valkā, Valmierā, Preiļos, kā arī Grieķijā, Igaunijā, 

Itālijā, Libānā u.c. Norisinājās sadarbība ar Apvienotās Karalistes, ASV, Čehijas, Francijas, 

Horvātijas, Islandes, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Serbijas, Slovēnijas, Spānijas, Turcijas, 

Vācijas ziedotājiem un projektu partneriem. 

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

 Dibinātāju skaits – 21 

 Valdes locekļi – 3 

 Uzraudzības padomes locekļi - 9 

 Iesaistīto personu skaits – vairāk kā 200 

 Sabiedriskā labuma guvēju skaits – vairāk kā 3000 cilvēku 

 

8. Kalendārajā gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

 

 Kalendārajā gadā saņemto ziedojumu kopsumma 25587 eiro, 

 kalendārajā gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 14938 eiro t.sk., 

 sabiedriskā labuma darbībai 14938 eiro 

 kalendārā gada administratīvie izdevumi no kalendārajā gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 

kopsummas 0 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” un “Atbalsts 

mērķtiecīgai labdarībai Alūksnes un Apes novados 2019 – 2020”, kas nodrošināja AANF 

administratīvo kapacitāti, tādejādi veicinot labdarības procesa attīstību kopienā. 

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

un Malienas Ziņas”, “Vaduguns”, „Alūksnes Novada Vēstis”, „Apes Novada Ziņas”, 

“Kuldīgas Novada Vēstis”, portālā www.aluksniesiem.lv, Apes novada domes mājas lapā 

www.ape.lv, kā arī citās komunikāciju portālos. 

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

„Borisa un Ināras Teterevu fonds”, nodibinājumu “Fonds „Ziedot.lv””, Fridriha Muldera 

fondu Londonā, Daugavas Vanagu Fonda Londonas nodaļu, Latvijas Kopienu fondu kustības 

dalībniekiem, biedrībām  „Alūksnes NVO centrs”, “Baltic Global Initiative” (akcija 

“Zvaigzne austrumos”), „Ērmaņu muiža”, „Alūksnes lauku partnerība”, “Astes un Ūsas”, 

„Alūksnes Invalīdu biedrība”, reliģiskajām organizācijām, neformālajām iedzīvotāju grupām, 

http://www.aluksniesiem.lv/
http://www.ape.lv/
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uzņēmējiem, lauksaimniekiem, amatniekiem, mājražotājiem, pašvaldību izglītības, sporta, 

sociālajām 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!” (“Autoavārijā cietušajai ģimenei Alūksnē”, 

“”Graudiņu” saimniecībai pēc ugunsgrēka” u.c.). 

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

un Uzraudzības padomes locekļi, brīvprātīgo jauniešu komanda, praktikanti (Vidzemes 

Augstskola, Biznesa augstskola “Turība”) u.c. 

8. Dalība Latvijas Kopienu fondu kustībā.  

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

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

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. 

3. AANF darbinieku, līderu izdegšana. 

 

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 

AANF, kā arī citi nodibinājumi, biedrības, reliģiskās organizācijas, kooperatīvās sabiedrības, 

arodbiedrības, neformālās iedzīvotāju grupas un aktīvie indivīdi. 

2. Līdz 2022. gada 30. aprīlim turpināsies nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” 

finansētie projekti: „Atbalsts mērķtiecīgai labdarībai Alūksnes un Apes novados 2019 – 2020” 

un „Atbalsts mērķtiecīgai labdarībai Alūksnes un Apes novados 2019 – 2021+”. 

3. 2020. gada 29. jūnijā Alūksnes novada pašvaldībā iesniegts projekta pieteikums 

“NEnegatīvs” Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) Atklātajā projektu 

konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” programmā “PuMPuRS”. Projekts norisināsies no 2020. gada 1. septembra līdz 

2021. gada 31. martam sadarbībā ar ABJC. Līdz 2021. gada jūnijam AANF ir iesaistījies 

Alūksnes novada pašvaldības URBACT programmas sadarbības projekta “Augoša pilsēta” 

POP-UP kustībā ar projektiem “Labdarības tirdziņš” un “Modes Bode Alūksne”. 

4. Turpināsies labdarības projektu realizācija un līdzekļu piesaiste labdarības projektos un 

aktivitātēs: AANF 16. Projektu konkursam „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”, „Palīdzēsim 

Alūksnes un Apes novada ģimenēm!”, „Labestības laiks”, programmā „A un A novada Jaunie 

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

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

Life Tours”, “BrīvBode”, Erudīcijas spēlē “Prāta laboratorija”, “Ziedotāju aplis”, “Lūgšanu 

brokastis”, “Labdarības bumbu dzīšana”, “Labdarības veikaliņš”, “Ziemassvētku labdarības 

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

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

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

Lauvām” realizāciju, kā arī sadarbība ar Apes novada domi par projekta “Vēsturiskais 

vietrādis Rīga – Tartu - Pleskava” realizāciju. 
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- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veido īsu aprakstu, papildus  

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

 

1. 2020. gadā plānots gatavot projekta pieteikumu Aktīvo iedzīvotāju fondā (AIF) Stratēģisko 

projektu konkursā, kas tiks iesniegts 2021. gada janvārī. 

2. 2020. gadā veikt darbu pie AANF Stratēģijas izstrādes. 

3. Veikt sarunas ar Apes novada domi, Alūksnes novada pašvaldību un Smiltenes novada 

pašvaldību par AANF darbību pēc teritoriālās reformas, jo Apes novads no 2021. gada jūnija 

tiek pievienots pie Smiltenes novada. 

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

“Alūksnes lauku partnerība”, “Alūksnes lauku partnerība” un Alūksnes novada pašvaldību 

2020. gada septembrī/ oktobrī tiks organizēta Radoša konference “Mēs rosīgās kopienās”. 

2. Plānotas ziedojumu piesaistes aktivitātes kopienas labdarības projektiem Alūksnes novada 

Jaunlaicenē 2020. gada 25. jūlijā, Alūksnes novada Zeltiņos 2020. gada 8. augustā un Apē, 

Apes novadā 2020. gada 22.augustā. 

3. 2020. gadā tika realizēti Eiropas Savienības programmā “Erasmus+” JSPA finansētie 

projekti: “Listen to Listen”, “Sharing is Caring” un “Connection within You(th)”. 

4. 2020. gadā sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru AANF tika nodarbināts jaunietis - 

bezdarbnieks ESF projektā „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”. AANF strādā praktikanti no 

Vidzemes Augstskola un Biznesa augstskola “Turība”. 

 

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

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

1. Plānots iesniegt projekta pieteikums nodibinājuma “Fonds “Ziedot.lv”” AS “Latvenergo” 

un AS “Latvijas Valsts meži” sociālās palīdzības veicināšanas projektu programmās. 

2. Plānots iesaistīties Igaunijas – Latvijas programmas 2021-2027 “Iedzīvotāju sadraudzības 

pasākumi” izstrādē. 

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

Smiltenes, Viļakas, Rugāju, Valkas, Gulbenes un citos novados, kā arī Igaunijā u.c. Projektu 

aktivitāšu norise atkarīga no “Covid–19” krīzes ierobežojumiem. 

 

 

___________________________         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. 

 

2020. gada 22. jūlijā 



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: 22.07.2020. 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. 
0.00

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) 1989.00

Administratīvie izdevumi, t.sk. 0.00

Pašu vajadzībām patērētie materiāli, preces un citi krājumi 0.00

Administratīvo izdevumu pārskats

par 2019.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


