
 

 

 

 

Alūksnes un Apes novada fonda 
 

2012.gada apskats 

 

Nodibinājums  

“Alūksnes un Apes 

novada fonds” 

Reģ. Nr. 40008090271 

Juridiskā adrese:  

Dārza iela 11, Alūksne  

LV-4301  

Faktiskā adrese: 

Dārza iela 8A, Alūksne 

   Tālr. 64322236, 28642250 

 

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 
 

 

 

      2012.gadā pieaudzis ziedotāju, sadarbības partneru un atbalstītāju skaits. 

Cilvēki, kuri saņēmuši atbalstu projektu konkursos, pietiekami labi informēti par 

AANF un labdarības nozīmi kopienas attīstībā. 2012.gadā turpinājās sadarbība ar 

uzņēmējiem, privātpersonām, juridiskām personām un pašvaldībām, NVO finanšu 

piesaistes jomā.   

     AANF 11.Projektu konkursā „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām” atbalstīti 7 

projekti biedrībām un neformālajām grupām Alūksnē, Apē, Liepnā, Jaunannā un 

Pededzē par kopējo summu 1300.00 LVL. 

     Akcijā „Skolas soma 2012” atbalstīti 89 skolēni no trūcīgām ģimenēm Alūksnes 

un Apes novadā, kuri saņēma dāvanu kartes 25,00 LVL vērtībā par kopējo summu 

2225.00 LVL. 

     2012.gadā AANF piedalījās nodibinājuma „Charity Factors” (Labdarības faktors) 

SFL finansētajā projektā „Labdarības skola 2012”. Projektu nedēļā labdarībā 

darbojās E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Malienas pamatskolas skolēni un 

skolotāji.  

     Akcijā „Paēdušai Latvijai” Alūksnes un Apes novada iedzīvotāji saņēma pārtikas 

pakas par kopējo summu 2190.84 LVL. 

      Sadarbībā ar zemnieku saimniecības „Polieši” īpašnieku Arvi Pauloviču 

noorganizēts projekts „Kartupeļu lauks 2012”, kur deviņas ģimenes (55 cilvēki) no 

Alūksnes novada strādāja 15 talkās un rezultātā novāca 8 tonnas kartupeļu. 

      Nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” finansētajā Labdarības 

iniciatīvā „Pārtikas pakas sirmgalvjiem” 2012.gada novembrī un decembrī tika 

izdalītas 330 pārtikas pakas (Alūksnes novadā 271, Apes novadā 59) vientuļajiem 

sirmgalvjiem. Projektā tika iesaistīti Alūksnes un Apes novadu pagastu pārvalžu 

vadītāji, sociālie darbinieki, Alūksnes novada vidusskolas un E. Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas skolēni, reliģisko organizāciju pārstāvji un brīvprātīgie. 

      Darbs ar brīvprātīgajiem, ziedojumu piesaiste, projekta administrēšanas 

pasākumi nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” un Alūksnes novada 

pašvaldības finansētajā projektā „Kopgalds”-Alūksnes novada Zupas virtuve. 

Noorganizētas 55 ēdienreizes, ģimenēm izdalītas 19542 zupas porcijas un maize. 

       AANF Jauniešu ideju laboratorijā darbojās 18 brīvprātīgie jaunieši apguva 

zināšanas un pieredzi labdarības jomā. Sadarbībā ar citu jauniešu organizāciju 

pārstāvjiem piedalījās Labdarības akcijas „Ansim Veclaicenē” (26 jaunieši) 

organizēšanā, kā arī citos labdarības projektos.  

       No 2012.gada 1.februāra Alūksnē darbojas Alūksnes un Apes novada fonda 

Labdarības noliktava. Tā darbojas katru trešdienu no pulksten 11.00 - 13.00. Tajā 

strādāja 26 Alūksnes un Apes novada fonda brīvprātīgie, jaunieši no Alūksnes, divas 

nedēļas – jaunieši no Zviedrijas. 2012.gadā labdarības noliktavu trūcīgās ģimenes 

apmeklēja 617 reizes, 1982 cilvēki. 

      2012.gadā fondā strādāja bezdarbnieki Nodarbinātības valsts aģentūras 

programmās „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir 

pašvaldība” un „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”. 
 

Paldies, Alūksnes novada pašvaldībai, pagastu pārvaldēm, iestāžu vadītājiem,  

uzņēmējiem par atbalstu un sadarbību!  

Paldies, Alūksnes novada iedzīvotājiem par līdzdalību un atsaucību  

pasākumu organizēšanā! 
 

                                                           Patiesā cieņā, Alūksnes un Apes novada fonds 

 


