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Fonda mērķis - veicināt mērķtiecīgas labdarības attīstību Alūksnes 

un Apes novados, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas 

iedzīvotāju grupas, lai risinātu vietējās kopienas problēmas. 

 

2013. gada marts 
Fondam jaunas mājas - pateicoties Alūksnes novada pašvaldībai, 

tika piešķirta ēka „Alūksnes novada Sabiedrības centram” Dārza ielā 

8A, Alūksnē, kurā darbosies nevalstiskās organizācijas. „Alūksnes un 

Apes novada fonds” darbosies ēkas pirmajā stāvā. 
 

7.martā – jaunajā „Alūksnes novada Sabiedrības centrā” uz 

kopsapulci pulcējās „Alūksnes un Apes novada fonda” dibinātāji, 

fonda padome, valde un fonda eksperti, lai kopīgi izvērtētu iepriekšējo 

gadu darbību, apstiprinātu 2012. gada pārskatu, iezīmētu paredzētās 

aktivitātes 2013.gadam un kopīgi pārrunātu AANF darbības stratēģiju 

2013.-2020.gadam. Kopsapulces gaitā tika ievēlēta fonda valde un 

uzraudzības padome. Turpmāk divu gadu garumā fonda valdē 

darbosies - Dzintra Zvejniece valdes priekšsēdētāja, Sanita Eglīte un 

Indra Levane. Uzraudzības padomē – Guntārs Bērziņš, Ilze 

Zvejniece, Astrīda Harju, Valda Zeltiņa, Jānis Liepiņš, Nadežda 

Hercoga, Arturs Dukulis, Jolanta Arāja un Solvita Bāliņa.  
           
23.martā – Apes tautas namā uz Pateicības pēcpusdienu „Kā rīta 

zvaigzne debesīs” pulcējās vairāk nekā simts Alūksnes un Apes 

novadu sirmgalvji. 

 Koncerts tika rīkots kopprojekta „Kopgalds – siltas maltītes atbalsts”  

ietvaros, kuru atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Ar dzejas 

rindām un muzikālo koncertu uzstājās publiciste Elita Veidemane, 

mūziķis Aivars Brīze un viņa vadītais Jūrmalas sociālās integrācijas 

valsts aģentūras vokālais ansamblis „Spārni”, kurā dzied arī cilvēki ar 

īpašām vajadzībām. 
 

26.martā – fonda valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece devās uz 

Valmieru, lai piedalītos Valmieras novada fonda rīkotajā pasākumā. 

Valmieras novada fonds sadarbībā ar studentu improvizācijas teātri 

„ViAGars” teatrālās noskaņās atskatījās uz 2012. gadā paveikto. 
 

 27.martā – uz „Alūksnes un Apes novada fondu” atceļoja AS 

„Latvenergo”, „Sadales tīkls” un „Latvijas elektriskie tīkli” darbinieku 

sarūpētie ziedojumi Alūksnes un Apes novadu iedzīvotājiem. 

Darbinieki ziedoja ne tikai lietotas, bet arī pilnīgi jaunas mantas gan 

bērniem, gan pieaugušajiem.       

 
 

 



 

 

 

Aicinām kļūt 

par  

 Alūksnes un Apes  

novada draugu! 

 
 

Par Alūksnes un Apes novada 

draugu  var kļūt, ziedojot vismaz 

20,00Ls fonda neaizskaramajam 

kapitālam, 

kas nodrošinās atbalstu 

iedzīvotāju 

labajiem darbiem nākotnē. 
 
 

Neaizskaramajam 

kapitālam saziedoti  

960, 00 lati – 

 fondam ir 48 draugi! 

 

 

 

 

 
Bankas konta rekvizīti ziedojumiem 

(veicot pārskaitījumu  

norādiet ziedojuma mērķi) 

 

AS SEB Banka 
 

UNLALV2X 
 

LV96UNLA0050019750651 
 

 

 

 

Laika periodā no 2012. gada 

29.novembra līdz 2013.gada 30.aprīlim 

Alūksnes un Apes novads realizē  

projektu „Atbalsts reģionālajām 

labdarības organizācijām”,  
 finansētājs AS „Latvijas Valsts meži” 

un administrē fonds „Ziedot” 

 
 

Informācijai 
 

 

Marta sākumā saņēmām priecīgu ziņu, tika atbalstīts AANF 

iesniegtais sociālā atbalsta projekts „Mēs kopā – Labdarībai”, 

finansētājs AS „Latvijas valsts meži”. Projekta ietvaros fonds realizēs 

divas ieceres – Labdarības tirgotavas izveide un labiekārtot, 

aprīkot Labdarības noliktavas telpu. Sabiedrības centrā, vienā telpā 

iekārtosim Labdarības tirgotavu. Ideja par Labdarības tirgotavu 

Alūksnē radusies pēc iedzīvotāju iniciatīvas. Cilvēki vēlas ziedot savus 

darinātos rokdarbus, dažāda veida izstrādājumus, lai piedalītos 

labdarības kustības veicināšanā. Fonds ir noorganizējis 5 labdarības 

pasākumus, kuros tika vākti naudas līdzekļi konkrētam mērķim, redzot 

cilvēku atsaucību ziedot savus darinājumus – pasākuma izsolei un 

loterijai, radās iecere izveidot Labdarības tirgotavu, lai tā darbotos ne 

tikai uz pasākuma laiku, bet gan pastāvīgi. Mums ir svarīgi veidot šādu 

vietu, kur katrs interesents zinātu, ka šeit var atnākt un dot savu 

pienesumu – labdarībai. Tā būs ne tikai tirgotava, kurā varēs iegādāties 

iedzīvotāju radītas oriģinālas un praktiskas lietas, bet arī darbosies 

radošās darbnīcas.  

Otra mūsu iecere – labiekārtot un aprīkot Labdarības 

noliktavas telpu, lai tiktu iegūta estētiski sakārtota un pievilcīga telpa. 

Sadarbībā ar Alūksnes uzņēmējiem, kuri atvēl telpu labdarības 

noliktavai Rūpniecības ielā 8f, Alūksnē, lai atbalstītu labdarību un 

iedzīvotājiem būtu kur nodot un apmainīties ar vajadzīgām 

saimniecībā noderīgām lietām – apģērbu, apaviem, dažādām sadzīves 

lietām utt. Labdarības noliktava darbojas jau otro gadu, katru trešdienu 

no pulksten 11.00 līdz 13.00. 2012. gadā Labdarības noliktavu 

apmeklēja 617 trūcīgās ģimenes, kopumā 1982 cilvēki.  2012. gadā 

ziedotāji ir bijuši privātās personas, organizācijas – Ziedot.lv, AS 

Latvenergo, Svētā Jāņa baznīca, biedrība „Latvijas Samariešu 

apvienība”. Gada garumā saziedoti 8082 apģērbu, 304 apavu pāri, 397 

dažādas saimniecības preces. Redzot Labdarības noliktavas, vajadzību 

vēlamies radīt ērtu pieejamību mantām, aprīkojot telpu ar dažāda veida 

mēbelēm. Projekta kopējais finansējums Ls 1216.  
 

          Klāt aprīļa mēnesis, kad mostas ne tikai daba, bet arī ļaudis 

pārņem aktīva rosība, rodas vēlēšanās sakārtot savas mājas, 

plauktus, skapjus un izmest to, kas šķiet nevajadzīgs. Taču reizēm 

starp nederīgām lietām pagadās arī labas un vēl lietojamas 

mantas, kuras žēl izmest. Tad šai lietai īstā vieta ir „Alūksnes un 

Apes novada fonda” – Labdarības noliktavā. Šeit mantas atrod 

savus īpašniekus. Aicinām, mantas, kuras pašu saimniecībā ir 

kļuvušas liekas, bet joprojām ir labas un lietojamas nogādāt 

Labdarības noliktavā.   

 

Labdarības noliktava atvērta 

trešdienās no pulksten 11.00 līdz 13.00 

Rūpniecības ielā 8f, Alūksnē 

Zvaniet - tālrunis 64322236, 28642250 

Būsim atvērti labiem darbiem! 
 

                 Informāciju sagatavoja  „Alūksnes un Apes novada fonda”  

                                                        valdes locekle Indra Levane 

 
 


