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IZGAISMO LATVIJU
21. jūnijā iedegsim ugunskurus visapkārt Latvijai

Laima Poševa, Gaujienas tautas nama vadītāja, kul-
tūras darba organizatore novadā

Fonds 1836 Latvijai tās 100gadē dāvinās ceļu –
1836 km garumā, kas vīsies gar Latvijas (pie) robežu,
pa kuru apiet, aplidot un apmīļot mūsu zemi. 21. jū-
nijā tiks iedegti ugunskuri, izgaismojot 1836 km garo
ceļu, un mēs aicinām pievienoties ikvienu!

“Izgaismo Latviju” ir aicinājums svinēt mūsu tra-
dīcijas, brīvību un vienoties latviešu tautai kopīgā rī-
cībā, stiprinot Latvijas valsti, tās robežu un savstar-
pējo sadarbību. 

Katrs pierobežas novads tiek aicināts iedegt
ugunskuru. Apes novadā tiks iedegti ugunskuri Apes pilsētā pie 100gades ozola un Gau-
jienā pie 100gades ozola, pie kuriem aicināti pulcēties gan iedzīvotāji, gan novada viesi,
lai kopīgi dāvātu Latvijai savu mīlestību un izdziedātu spēka dziesmas Latvijai, stiprinot
tautas un valsts neatkarību. 

Pasākuma gaita:
20.30 – Pulcēšanās. Ugunskura iekārtošana.
21.00  - 21.30 Ugunskuru iedegšana.
21.30 – Pie visiem ugunskuriem apkārt Latvijai kopīgi tiek dziedātas spēka dziesmas

Latvijai
22.00 – Latvijas valsts himna
Turpinājums pie ugunskuriem.  21. jūnijs  tiek svinēts kā īsākā nakts. Aicinām ikvienu

svinēt šos svētkus ar dziesmām, dejām un rotaļām.
Ugunskuru iedegšana 2018. gada 21. jūnijā, vijoties ar kopīgu dziesmu dziedāšanu,

stiprina latvisko identitāti caur mūsu senču tradīciju, nodrošinot tautas ilgtspējību un pie-
derību Latvijas valstij, dodot spēku latviešu tautai dzīvot cauri laikiem.

Dziesmu un deju svētkos Apes novadu 
pārstāvēs gan dziedātāji, gan dejotāji
Ilze Ērmane, sabiedrisko attiecību speciāliste

Apes novads var būt lepns, ka uz XXVI Vispā-
rējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem Rīgā,
kas norisināsies no 30.jūnija līdz 8.jūlijam, dosies
visi četri Apes novada kolektīvi – Apes tautas nama
jauktais koris “Ape”, diriģente Sandra Oto, Trape-
nes kultūras nama sieviešu koris “Trapene”, diriģen-
te Ilze Dāve, Apes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Metenis”, vadītāja Edīte
Dauškane un Virešu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Virši”, vadītāja Svet-
lana Spalviņa. 

Visus dalībniekus vienkopus varēsim satikt un līdzi dzīvot krāšņajā dalībnieku gājienā,
kas šogad notiks 1.jūlijā, kad tiks sumināti Svētku dalībnieki. Dalībnieku gājiens no Brī-
vības pieminekļa dosies pa Brīvības ielu un šoreiz noslēgsies īpašā, tikai dalībniekiem
iekārtotā Svētku kvartālā – Skonto stadionā.

Priecājamies, ka Apes tautas nama senioru vokālais ansamblis “Dziesmas mūžs” kopā
ar vadītāju Sandru Oto ir uzaicinātas piedalīties Vokālo ansambļu ielu koncertos 7.jūlijā.
Vokālo ansambļu dziedājumi Vecrīgas ielās un laukumos - tas būs piedzīvojums, kurā sa-
plūdīs vecpilsētas skaņas un cilvēka balsu vijums, kurā pulsēs dzīvesprieks un skaistums,
aizrautīga muzicēšana - priecējot ikvienu klausītāju!

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki pieskandinās Rīgu, pulcējot
43290 dalībniekus, t.sk. 16500 kordziedātājus no 427 koriem un 18174 dejotājus no 739
kolektīviem. Svētkos piedalīsies dalībnieki no 118 Latvijas pašvaldībām un 21 pasaules
valsts.

Vēlam veiksmi, izturību un raitu dejas soli mūsu dejotājiem, kuriem mēģinājumu gra-
fiks ir paredzēts visu nedēļu, sākot jau no 2.jūlija, savukārt mūsu dziedātājiem vēlam
sirds degsmi dziesmā, kuriem mēģinājumi Mežaparkā sāksies 5.jūlijā.

Svinēsim svētkus kopā!

Apes novada pašvaldība atbalsta
Likteņdārza Lielā kalna izveidi
Ilze Ērmane, sabiedrisko attiecību speciāliste

Apes novada pašvaldība saņēmusi nodibinājuma “Kokneses fonds” komandas patei-
cību par atbalstu – zemes piegādāšanu Likteņdārza Lielā kalna veidošanai.

Kalns būs kā dabas ieskauta skatu platforma uz Daugavu un apkārtējo dārza ainavu.
Šobrīd trešā daļa no Lielā kalna ir uzbērta un katrs zemes vedums tiek reģistrēts Likteņ-
dārza mājaslapā www.liktendarzs.lv.

“Kokneses fonds” šogad Latvijas Pašvaldību savienības kongresā vērsās pie Latvijas
pašvaldībām ar aicinājumu piedalīties materiālu sagādē, atvedot vismaz vienu kravu jeb -
kuras grunts no katras Latvijas pašvaldības. Lielā kalna izveidē var piedalīties arī ikviens
Latvijas iedzīvotājs, nogādājot uz Likteņdārzu saujiņu dzimtā novada, dzimto māju vai
senču zemes, kas var būt gan melnzeme, gan smiltis.

Likteņdārzs ir unikāls
vides objekts, kas top par
ziedojumiem un iecerēts
kā tautas dāvana Latvijai
valsts simtgadē. Tajā ap-
vienojas izcila vides arhi-
tektūra ar Kokneses pus-
salas dabas krāšņumu.
Likteņdārzs ir vieta, kur
pulcēties, gan atceroties
pagātni, gan svinot šodie-
nu, gan domājot par rīt-
dienu. Likteņdārza idejas
īstenošanu kopš 2005. gada vada bezpeļņas organizācija „Kokneses fonds”, ko dibinājuši
14 Latvijā un ārpus tās robežām dzīvojoši ievērojami cilvēki un Kokneses pašvaldība.

Apes Pierobežas Pavasara gadatirgus atskaņas
Astra Binde, Apes novada tūrisma darba organizatore

Aizritējis kārtējais vērienī-
gais Apes gadatirgus, kas bija
raksturīgs ar ievērojamu tirgo-
tāju un apmeklētāju skaitu un
paplašinātu tirgus teri -
toriju. Pārdevēju kopējais
skaits bija gandrīz 300, tai skai-
tā 14 Apes novada mājražotāji
un uzņēmumi. Andelējās arī
igauņu tirgotāji. Aptuveni 100
pārdevēji estrādes parka terito-
rijā piedāvāja visdažādākos
stādus.

Arī apmeklētāju skaits,
pēc speciālistu aplēsēm,
salīdzinot ar Rudens tirgu,
bija lielāks, šoreiz sasnie-
dzot 4 - 5 tūkstošus. Pircē-
ju lielākā daļa, kā pēdējos
gados novērots, bija kai-
miņi igauņi, kurus vilina
draudzīgās cenas un pla-
šais piedāvājums Apes
tirgū.

Daudziem tirgotājiem
jaunums bija noteikumos
paredzētā iepriekšējā
elektroniskā pieteikšanās un iepriekšējā tirdzniecības vietas samaksa. Tirdziniekus lus-
tināja Apes pūtēji, apdziedāja kapela.

Paldies visiem, kuri rūpējās, lai šis plašais pasākums notiktu veiksmīgi! 

Izmaiņas Apes novada domes kases darba laikā
Apes novada domes kases (Stacijas ielā 2, Apē)

darba laiks no 28.maija līdz 10.jūnijam:
Pirmdien no plkst. 8.00 līdz 12.30 un no13.00 līdz 17.00
Trešdien no 8.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00
Piektdien no 8.00 līdz 12.30 un no13.00 līdz 16.00
Kā arī atgādinām, ka bezskaidras naudas norēķinus iespējams veikt elektroniski Apes novada

domes kontā LV28HABA0551025833523.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām, Apes novada dome

Izlaidumi novada izglītības iestādēs:
Gaujienas internātpamtskolā 9.klases izlaidums 14.jūnijā plkst. 11.00.
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā 9.klases izlaidums 
15. jūnijā plkst. 19.00
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā 9.klases un 12.klases izlaidums 
16.jūnijā, laiks tiks precizēts.

Vēlam veiksmīgu un darbīgu eksāmenu laiku un prieka pilnu
izlaiduma laiku! 
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Domes informācijas

24.maijā notika kārtējā 
Apes novada domes sēde

Par Apes novada pašvaldības konsolidētā 2017.gada pārskata
apstiprināšanu

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada pašvaldības konsolidēto 2017.gada
pārskatu.

Par Apes novada domes 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 2017.gada publisko pārskatu.
Mēneša laikā publicēt Apes novada domes 2017.gada publisko pārskatu Apes novada
mājas lapā internetā www.apesnovads.lv . Iesniegt Apes novada domes 2017.gada pub-
lisko pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai mājas
lapā internetā. 

Par grozījumiem Apes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.203

Dome pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus Apes novada domes 22.12.2016. lēmumā
Nr. 203 „Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Alūksnes novada pašvaldību dalībai dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sa-
glabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma
“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000
teritorijās” projektā “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabo-
šana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”, ņemot vērā ar
šo projektu saistīto publisko iepirkumu un tirgus izpētes rezultātus, izsakot 3.punktu šādā
redakcijā:  

“3.Apstiprināt indikatīvo projekta finansējuma apjomu EUR 269 397.71 apmērā, no
tā ERAF finansējums 100 000,00 apmērā, saskaņā ar Apes novada pašvaldības projekta
budžeta daļas kopsavilkumu”. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas  brīdi. 

Par grozījumiem Apes novada domes 27.06.2016. lēmumā Nr. 102

Pamatojoties uz Apes novada domes 26.01.2017. lēmumu Nr. 11 “Par Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ”Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības program-
mām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”
ietvaros realizētā investīciju projektā “Apes novada, Skolas ielas 4 ēkas energoefektivi-
tātes paaugstināšana” iekļaujamiem darbu apjomiem”, Dome pieņēma lēmumu izdarīt
grozījumus Apes novada domes 27.06.2016. lēmumā Nr. 102 „Par energoefektivitātes
paaugstināšanu pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas
ielā 4, Apē, Apes novadā“, izsakot  2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Apstiprināt indikatīvo finansējumu apjomu EUR 429 056.63, tajā skaitā piesaistītās
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 159 318.00. Lēmums stājas spēkā
ar tā parakstīšanas  brīdi. 

Par grozījumiem Apes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.179 

Ņemot vērā, ka Sociālās aprūpes centrā “Trapene” Medicīnas māsai nepieciešams iz-
meklēt klientus un diagnosticēt slimības, ārstēt klientus un veikt medicīnisko aprūpi,
Dome pieņēma lēmumu veikt grozījumus Apes novada domes 26.10.2017. lēmumā

Nr.179 (prot.Nr.18,7.p) “Par Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku
amatu kataloga un mēnešalgas apstiprināšanu”: izsakot Sociālās aprūpes centrs ”Trape-
ne” amatu “Medicīnas māsa” jaunā redakcijā: “Ārsta palīgs”.

Par grozījumiem Apes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.179 

Pamatojoties uz kultūras darba organizatores novadā L.Poševas 09.05.2018. iesnie-
gumu par amatierkolektīvu atalgojumu izmaiņu, Dome pieņēma lēmumu veikt grozīju-
mus Apes novada domes 26.10.2017. lēmuma Nr.179 (sēdes protokols Nr. 18, 7.p) “Apes
novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu ap-
stiprināšanu” 7.pielikumā “Apes novada amatierkolektīvu vadītāju amatu un   mēnešalgu
saraksts”: No sadaļas 3.grupa “Bērnu un jauniešu kolektīvi” 1.pakāpe amatu “Gaujienas
tautas nama 3.-4. klašu tautisko deju kolektīva ”Kastanītis” vadītājs” pārcelt uz 2.pakāpi. 

Par finansiālu atbalstu motoklubam “Ape” 2018.gada “Vaidavas
kauss” sacensību organizēšanai

Ņemot vērā, ka šā gada 20.maijā Apē, Arvīda Levana vārdā nosauktajā mototrasē jau
45.reizi pulcēsies sportisti un līdzjutēji uz “Vaidavas kausa” izcīņu motokrosā, kas ir  ilg -
gadīgas sportiskās tradīcijas Apē un Latvijā, kurā sacenšas daudzi spēcīgi Latvijas, Igau-
nijas un vairāku citu valstu motosportisti, popularizējot Apes un Apes novada vārdu, Dome
pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu biedrībai “Motoklubs Ape” 2018.gada “Vaidavas
kauss” sacensību organizēšanas izdevumu daļējai segšanai EUR 600,00 apmērā.

Par Apes novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas
darbu tehniskās specifikācijas apstiprināšanu

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas
uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju.

Par Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas  vienreizējo sniegto maksas pa-
kalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Izglītības mācību vietā Vidagā

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vienreizējus mak-
sas pakalpojumus Izglītības mācību vietā Vidagā:

ēdināšana nometnes dalībniekiem  – EUR 5.91 vienai personai vienā dienā, dalības
maksa  salidojumā 15.06.2018.  - EUR 3,00 vienai personai.

Apes novada domes  Iepirkumu  komisijas sastāva  apstiprināšanu  

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada  domes Iepirkumu  komisiju šādā
sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja:
Inese MUCENIECE – Apes novada domes iepirkumu speciāliste, 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jānis LOČS - Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas

skolotājs;
Komisijas locekļi: Jānis LIBERTS – Apes novada domes priekšsēdētājs; Jurijs RO-

NIMOISS – Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs; Gundars PIHLIS
- Pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” direktors; Liene APINE - Apes novada
VPVKAC speciāliste.

Domes lēmumu apskatu sagatavoja Ilze Ērmane. Ar pilnu lēmumu tekstu variet iepa-
zīties Apes novada domē, Stacijas ielā 2, kā arī mājas lapā www.apesnovads.lv, vietnē
ir pieejams arī sēdes audio ieraksts.

Domē pieņemto lēmumu apskats

Projekta “PROTI un DARI!” 
īstenotās aktivitātes
Indra Levane, projektu vadītāja

Projekta ietvaros laika periodā no 30.12.2017. līdz 28.02.2018. Apes novada jau-
niete uzņēmumā SIA “EDEIRA” struktūrvienības filiālē Valmierā, 2 (divu) mēnešu
laikā apguva apmācību programmas piedāvātos – Manikīra un pedikīra kursus, iegūs-
tot Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādes “Profesionālā Skaistuma
Skola” sertifikātu “Nagu kopšanas pakalpojumi”.

Pateicoties projekta iespējām jauniete sadarbojoties ar projekta programmas vadī-
tāju un sava pagasta sociālo darbinieku, kura projektā iesaistās kā mentors, kopīgi
plānojot aktivitātes, ieguva zināšanas - par pašnodarbinātības iespējām, par NVA pie-
dāvātajiem pakalpojumiem, apmeklējot uzņēmumu, kurā uzņēmuma īpašniece dalījās
un stāstīja par savu pieredzi uzsākot uzņēmējdarbību, par pozitīvo pieredzi būt pašam
kā darba devējam, nevis darba ņēmējam, par grāmatvedības kārtošanu, gan par pro-
jektu iespējām finansējuma piesaistei uzsākot uzņēmējdarbību. 

Mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas ietvaros mērķa grupas
jaunietim atbalsts tiek sniegts dažādās jomās:   

Nodarbinātības prasmju attīstīšana un veicināšana;
Mūžizglītības prasmju attīstība un veicināšana;
Socializācijas un iekļaušanās prasmju attīstība un veicināšana;
Personības un dzīvesprasmju attīstība un veicināšana. 
Projekta “PROTI un DARI!” piedāvātās aktivitātes 
No 2016.gada jūlija Apes novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu

“PROTI un DARI!”, kura ietvaros jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem ir iespēja
attīstīt savas prasmes, apgūt kādu arodu, iesaistīties dažādās aktivitātēs. 

Projekta stratēģiskais partneris: Apes novada dome
Projekta kopējās izmaksas: 23 463.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks: no 2016.gada 07.jūlija līdz 2018.gada 31.oktobrim
Mērķa grupa: jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un

nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA, vai ir reģistrēti NVA vismaz četrus mē-
nešus un pēdējo četru mēnešu laikā nav iesaistījušies NVA piedāvātajos pakalpoju-
mos.

Projekta ietvaros: Veiksim Tavu profilēšanu (novērtēšanu) un uzzināsim kādas ir
Tavas prasmes, intereses un iegūtā izglītību, kā arī noteiksim Tavus attīstības virzie-
nus!

Mērķa grupas jaunietim piedāvātais atbalsts līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā.
Aicinām jauniešus izmantot iespēju attīstīt savas prasmes, apgūt kādu arodu un

vērtīgi pavadīt savu laiku. Pieteikties projektam iespējams, zvanot - Maijai Kārkliņai
tālr. 27809177 vai projekta vadītājai Indrai Levanei tālr. 29406867 vai
rakstot maija.karklina@ape.lv vai indra.levane@ape.lv, vai nāciet uz Apes novada
Sociālo dienestu, Tirgus ielā 5, Apē vai Apes novada pagastos pie sociālā darba spe-
ciālistiem – Gaujienā „Nolejas”; Trapenē „Pagastnams”; Virešos „Vecvireši”,
Vidagā „Cīrulīši”.

Vairāk informācijas par projektu www.jaunatne.gov.lv.
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Sabiedrības veselības veicināšanas projekta
aktivitātes Apes novadā
Indra Levane, projektu vadītāja

Projekta mērķis – veicināt vietējās sabiedrības fiziskās un garīgās veselības attīstību,
sniedzot iespējas visiem Apes novada iedzīvotājiem, piedalīties dažādos organizētos ve-
selības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos. Projekta īstenošanas periods līdz
2019.gada decembrim.

No 2017.gada novembra līdz maijam Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika gan vis-
pārattīstošās vingrošanas nodarbības bērniem ar vecākiem un vecvecākiem, gan Cigun
un Jogas nodarbības, kurās savu veselību un pašsajūtu varēja uzlabot katrs interesents.
Turpmākās nodarbības atsāksies pēc vasaras mēnešu izbaudīšanas – sākot ar septembra
mēnesi.

Projekta ietvaros Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1.-4. klašu skolēniem tika nodro-
šināts transports, lai apmeklētu peldēšanas apmācību nodarbības sertificētu treneru pa-
vadībā Priekuļu peldbaseinā “Rifs”.

Februārī uztura speciāliste Agnija Irkle Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā vadīja lekcijas
par veselīgu uzturu. Aktivitātes mērķis izglītot skolēnus par veselīgu uzturu, kā pareizi
sabalansēt uztura un kustību paradumus, rosinot domāt par to ko ēdam, cik ēdam, kā ēdam.  

Aprīlī Gaujienā viesojās grāmatu autors, gastroenterologs, profesors Anatolijs Dani-
lāns, kurš ar savu stāstījumu lika katram klātesošajam aizdomāties par izteiktajām atzi-
ņām –  ka visi veselīgas ēšanas padomi nav nekā vērti, ja cilvēkam nav fiziskās slodzes,
kā arī nav jēgas novaidēt savu vienīgo dzīvi, kas mums dota. Ir jātrenējas priecāties,
smaidīt, būt pozitīvam un laimīgam. Lekciju cikls par veselīgu uzturu visās Apes novada
skolās un novada teritorijās turpināsies ar septembra mēnesi.

Psiholoģes Evita Petručeņa un Inese Taube projekta ietvaros Apes novada skolās 1.-
9.klašu skolēniem vadīja nodarbības “Par emocionālās vardarbības mazināšanu vienau-
džu vidū”, kurās tika runāts par to, kas notiek mums apkārt, jo emocionālā vardarbība
skar ikvienu un skolas laiks ir viens no svarīgākajiem katra cilvēka dzīvē un tas ietekmē
dzīves kvalitāti turpmāk, jo daudzi skolas laikā saskaras ar emocionālo vardarbību gan
tieši, gan netieši. 

Uzsākot rudens mācības novada skolās tiks organizētas lekcijas un nodarbības gan

par atkarību mazināšanas profilakses pasākumiem, gan par ņirgāšanās profilaksi un sa-
liedēšanās pasākumiem skolas vidē.

Apes novada izglītības iestādēs 5.-12.klašu skolēniem biedrības “Papardes zieds” spe-
ciālisti vadīja interaktīvas neformālās izglītības nodarbības, kurās skolēniem sniedza zi-
nāšanas par seksualitāti, kas  lielā mērā ir saistīta ar sava dzimuma un personības iden-
titātes apzināšanos. 

Maijā psihoterapeite Dace Gailīte Gaujienas internātpamatskolā atvērto durvju dienas
ietvaros skolēnu vecākiem sniedza lekciju par “Seksuālo un reproduktīvo veselību”. Ve-
cāki tika informēti par bērnu emocionālo un seksuālo attīstību konkrētos vecuma posmos,
kā arī tika vērsta uzmanība uz būtiskajām tēmām, kuras jāpārrunā ar saviem bērniem.
Rudenī lekciju cikls turpināsies pārējās Apes novada skolās, kur skolēnu vecākiem tiks
sniegtas lekcijas par to, kā saprast un runāt ar saviem bērniem par sarežģītām tēmām
seksuālajā un reproduktīvajā veselībā.  

Projekta aktivitātes vasaras mēnešos – 06.jūnijā pulksten 10.30 Sociālās aprūpes centrā
“Trapene” Sporta dienas pasākums “Kustīgā diena” treneres Ingūnas Dovgānes vadībā.

Jūnijā Apē un augustā Gaujienā notiks tematiskās vasaras skolas seminārs “Par stresa
mazināšanu un izdegšanu darbā”. Vasaras periodā notiks nūjošanas nodarbības novadā
– Apē, Gaujienā, Trapenē un Virešos, kā arī noorganizēta Apes novada senioriem izglī-
tojoša un fiziski aktīva ekskursija uz Smilteni, pa Smiltenes novadu. Jūlijā Vidagā, au-
gustā Gaujienā notiks “Fiziskās un garīgās veselības veicinošas nometnes” Apes novada
bērniem. 

Visu pasākumu apmeklējums ir bez maksas. Sekojiet līdzi informācijai par projekta
aktivitātēm un esiet gaidīti pasākumos!

Detalizētu informāciju par katra mēneša plānotajām aktivitātēm var skatīt Apes no-
vada mājas lapā  www.apesnovads.lv sadaļā Attīstība - Realizācijā esošie projekti.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā”

Tiks īstenots projekts “Jaunatnes politikas
attīstības plānošanas dokumenta izstrāde
Apes novadā”
Klinta Bernarte, Jaunatnes lietu speciāliste

No 2018. gada 30. aprīļa līdz 2019. gada 31. janvārim Apes novada pašvaldībā tiks
īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursa ”Atbalsts darba
ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” projekts ”Jaunatnes politikas attīstības plā-
nošanas dokumenta izstrāde Apes novadā”.

Īss projekta apraksts:
Projekta nosaukums ir Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde

Apes novadā. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunatnes politikas attīstības plānošanas do-
kumentu Apes novadā, kas uzlabos jauniešu dzīves kvalitāti un palīdzēs jaunietim uzsākt
patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, noskaidrojot viņu intereses, vaja-
dzības un problēmjautājumus un izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas kontekstā
par nodarbinātību un uzņēmējdarbību; līdzdalību un iniciatīvām; lietderīga brīvā laika
pavadīšanu; sociālo iekļaušanu; veselību un labklājību.

Projekta galvenās aktivitātes:
1. Starpnozaru darba grupas izveide.
2. ”Vispārējie rādītāji, darbam ar jaunatni” apkopošana;

3. Anketas izstrāde, anketēšana;
4. Pieredzes apmaiņas brauciens;
5. Jauniešu forumi kopā ar lēmumu pieņēmējiem;
6. Iegūto datu apstrāde un analīze;
7. Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta SVID analīze un Rīcības plāna

izstrāde;
8. Izstrādātā dokumenta sabiedriskā apspriešana;
9. Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta pilnveidošana un apstiprināšana

Apes novada domē.
Projekta mērķa grupa ir Apes novada jaunieši - personas vecumā no 13 līdz 25 ga-

diem.
Projekta rezultāti: Pamatojoties uz veikto pētījumu jaunatnes jomā, pēc iegūto datu

apkopošanas un analīzes, Apes novada pašvaldībā tiks izstrādāts dokuments, kas vērsts
uz plānveida darba  ar jaunatni sistēmas izveidi un tiks izmantots ilgtermiņa darba ar
jaunatni plānošanai vietējā līmenī.

Lūdzu visus Apes novada jauniešus būt atsaucīgiem – piedalīties gan rīkotajos jau-
niešu un  lēmumu pieņēmēju forumos, gan aizpildīt aptaujas anketu! Katra jūsu aizpildītā
anketa palīdzēs izprast šā brīža situāciju Apes novada jauniešu dzīvēs un palīdzēs to uz-
labot!

”Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta fi-
nansējuma ietvaros”

Novada tūrisma aktualitātes maijā
Astra Binde, Apes novada tūrisma darba organizatore

Valmierā 18. un 19.maijā notika Vidzemes Uzņēmēju dienas - izstāde, kurā tradicio-
nāli piedalījās arī Apes novada pārstāvji un novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts.
Mājražotājus pārstāvēja un Apes rokdarbnieču daudzpusīgo veikumu piedāvāja Anda
Sutugova, tūrisma uzņēmējus - senlietu privātmuzeja “Fazāni” īpašnieks Zigurds Sa-
franovičs.   Apes novada stendā izstādes otrajā dienā strādāja Dinas Meisteres uzņē-
mums ar ražotajiem pārtikas produktiem – žāvējumiem. Tūrisma darbinieki Astra
Binde (Ape) un Armands Būda (Vireši) iepazīstināja izstādes apmeklētājus ar Apes
novada un “Vidzemes šosejas pieturu” reģiona tūrisma piedāvājumu, reklamēja pasā-
kumus. Pašvaldības pārstāvji prezentēja uzņēmumus - ogu audzētavas SIA “Very
berry” produkciju, SIA “TTR Company” metāla izstrādājumus, SIA “Granitex” bru-
ģakmeni, Dinas Semjonovas floristikas darbus, Aivas Zīles tērpu kolekciju “ZĪLE”,
Z/S “Kalnarušķi” un SIA “Grūbe Hidro” atpūtas kompleksus, kuros iespējamas gan
naktsmītnes, gan banketi. “Very berry” un “Kalnarušķi” izstādes apmeklētājiem bija
sarūpējuši  degustācijas. Paldies atsaucīgajiem uzņēmējiem, kas izmantoja šo iespēju
popularizēt savu uzņēmumu un Apes novadu!

26. maijā sadarbības projekta “Vidzemes šosejas pieturas” ietvaros tika organizēts
Tūrisma rallijs “Vidzemes pieturu piedzīvojums”. Ar Alūksnes, Apes, Raunas un Smil-
tenes novadu atbalstu tūrisma ralliju organizēja pasākumu aģentūra “Blueberry Tra-
vel”. Braucienā, kas sākās Raunā un beidzās Alūksnes Pilssalā, dalībnieki apmeklēja
vietējos ražotājus, kultūras un dabas objektus, kā arī iepazina novados pieejamās at-
pūtas un izklaides iespējas. Dalībniekiem maršrutā bija jāpilda dažādi uzdevumi, par
ko saņēma punktus kontrolkartiņās. Gaujienā kontrolpunkts bija pie Jāzepa Vītola mu-
zeja “Anniņas”,  Trapenē pie sākumskolas - pie Ojāra Vācieša pieminekļa, kā arī mu-
zejā “Fazāni”, kur bez saimnieko dotā uzdevuma rallistiem bija jāizvēlas savs favorīts
no novada mājražotāju produkcijas klāsta. Papildus punktus braucēji varēja nopelnīt,
fotografējoties Tilderu dabas takā un Trapenes lapegļu alejā. Pasākumā piedalījās 130

autotūristu ekipāžas, to vidū arī vairākas ko-
mandas no Apes novada.

Visas vasaras garumā turpinās Tūrisma
akcija “Apceļo Vidzemes pieturas”. Lai pie-
dalītos akcijā, aicinām nofotografēties pie
kāda no 12 akcijas objektiem, ievietot savā
Facebook profilā (tam gan jābūt ar publisko
pieeju), neaizmirstot pievienot tēmturi  #vid-
zemespieturas. Objektu saraksts, buklets un
sīkāka informācija pieejama novada tūrisma
informācijas punktos, kā arī novada mājas-
lapā www.apesnovads.lv. Katrā novadā iz-
vēlēti trīs objekti. No Apes novada akcijā
iekļauti Sikšņu slēgums uz Gaujas upes Vi-
rešu pagastā, Gaujienas dabas taka (ar uz-
devumu nofotografēt kādu no vecākajiem
kokiem takā) un skats Vaidavas dabas takā
caur dzelteno “logu” pāri upei uz Dzenīšu
dižvītolu. Šīs akcijas, ko  organizē Raunas,
Smiltenes, Apes un Alūksnes  tūrisma infor-
mācijas centri  kopējā sadarbības projektā “Vidzemes šosejas pieturas”, noslēgumā ok-
tobrī dalībniekiem būs iespēja laimēt personalizētu ceļojuma koferi, būs  arī pārsteiguma
balvas.  

Vasara - atvaļinājumu un ceļojumu laiks. Izmantojiet novada tūrisma informācijas
centros un punktos esošo informāciju, kartes, darbinieku konsultācijas, vietējo gidu pa-
kalpojumus, lai veiksmīgāk saplānotu savus atpūtas maršrutus. Arī savā un apkārtējos
novados ir daudz interesanta, vēl neizzināta. Aicinām izstaigāt sava novada dabas takas,
kurās ir gan atpūtas vietas, gan stendi ar izziņas materiāliem. Vaidavas dabas taka node-
rīga bērniem, radoši mācoties pazīt  dzīvo un nedzīvo dabu.  Būsim priecīgi par jaunām
idejām un praktisku palīdzību novada  taku sakopšanā, pilnveidošanā!   
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Pārskats par Smiltenes novada Pašvaldības
policijas (SNPP) darba rezultātiem 
Apes novadā 
Normunds Liepa, Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks                                              

No 24.aprīļa līdz 22.maijam SNPP darbinieki Apes novada teritorijā patru-
lēja 5 reidos:

27.aprīlī Vidagā vīrietim (dzim.1958.g.) sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols par vides piesārņošanu un piegružošanu. Vainīgais ugunskurā dedzināja
plastmasas detaļas no automašīnas;

13.maijā Apē uzraudzīta sabiedriskā kārtība Pierobežas pavasara gadatirgū. Pār-
kāpumi netika konstatēti;

20.maijā Apes mototrasē uzraudzīta sabiedriskā kārtība motokrosā “Vaidavas
kauss”. Pasākuma vietā pārkāpumi netika konstatēti;

5. un 19.maija reidos uzraudzīta sabiedriskā kārtība Apes novadā, bet pārkāpu-
mi netika konstatēti un administratīvā pārkāpuma protokoli netika sastādīti.

SAC “Trapene” maijā
Antons Plešs, SAC “Trapene” iemītnieks 

Šā gada astotā maijā, rīta pusē, mēs Sociālās aprūpes centra “Trapene” iemītnieki pul-
cējāmies kopā, lai atzīmētu Otrā pasaules kara upuru piemiņu un fašisma sagrāvi. 

Aprūpes centra direktore plaši pastāstīja par Otrā pasaules kara postījumiem un dzīvā spēka
zaudējumiem mūsu Latvijas zemē. Par ebreju, čigānu un citu tautību cilvēku iznīcināšanu.
Par to, ka dzīvojām piecdesmit gadus līdz Latvija atguva brīvību ar 4.maija deklarāciju. 

Es, Sarkanās armijas dalībnieks, pastāstīju, ka karš ir pati netīrākā un atbaidošākā cilvēka
darbības izpausme. Par cilvēka nogalināšanu kaujās saņem nevis sodu, bet balvas. Karā
posta gadsimtiem veidotas vērtības, dedzina, slepkavo, spīdzina. Karš pārvērš cilvēku par
niknu dzīvnieku, kas nogalina. 

Mūsu pasākumu kuplināja mūzikas skolotāja, kas atskaņoja tautas dziesmas par karavī-
riem. Dziedāja aprūpes centra iemītnieki. Dega trīs svecītes leģionāru, nacionālo partizānu
un Sarkanās armijas karavīru piemiņai. Beigās aprūpes centra iemītnieki dalījās savās at-
miņās, katrs pārdomāja gan tuvinieku zaudējumus, gan bēgļu gaitās piedzīvoto. Mūsu pa-
audze sevišķi cieta Otrajā pasaules karā. 

Smiltenes novada Būvvaldes darbības 
atskaite par 2017.gadu un plānotajiem 
veicamajiem darbiem 2018.gadā
Liene Brolīte, Smiltenes novada Būvvaldes vadītāja                                                         

Smiltenes novada Būvvaldes sastāvā 2017. gadā darbojas būvvaldes vadītāja Liene
Brolīte, Arhitekte Līga Āboltiņa, Būvinspektote Ingrīda Ērgle un Ģeogrāfiskās informā-
cijas sistēmu speciālists Andrejs Igaunis (nepilna slodze). 

Smiltenes novada Būvvalde no 2016. gada 11. februāra pamatojoties uz Deleģēšanas
līguma Nr.8/17 (reģ.Nr. SND - SN-DE/BU/2-16) nodrošina būvniecības procesa tiesis-
kuma funkcijas Apes novadā.

Būvvaldes darbinieki aizvadītajā gadā apmeklējuši seminārus par Būvniecības likumu
un aktuālākajām problēmām būvniecības jomā un Būvniecības informācijas sistēmas (BIS)
ieviešanu, jaunajām izmaiņām Būvniecības procesu regulējošo normatīvo dokumentāciju
un būvniecības kontroles sistēmu. Smiltenes novada būvinspektors piedalījies kvalifikācijas
celšanas apmācībās un ieguvis profesionālo sertifikātu, būvvaldes arhitekts aktīvi piedalījies
Arhitektu savienības rīkotajās apmācībās un pilnveidojis akadēmiskās zināšanas. Būvvaldes
aprīkojums papildināts ar objektu apsekojumiem nepieciešamo inventāru.

Aizvadītā gada laikā aktīvi risināti strīdi starp nekustamo īpašumu īpašniekiem Apes
novadā, stiprināta sadarbība ar Abulas lauku partnerību un  Būvniecības valsts kontroles
biroju (BVKB) un veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai ar 2018.gada janvāri
veiksmīgi uzsāktu BIS lietošanu.

2017. gadā Būvvalde aktīvi veikusi metodoloģisko darbu, iedzīvotāju iepazīstināšana
un konsultēšana, par būvniecības procesa regulējošo normatīvo aktu darbību. Būvvalde
savā darbā ieviesusi Ekonomikas ministrijas  un BVKB principu “Konsultē vispirms”.

Aizvadītajā atskaites periodā 2017. gadā Smiltenes novada Būvvaldē Apes novada
administratīvajā teritorijā ir izdarīti 36 procesuālie lēmumi Alūksnes novada būvvaldē
iesāktajās būvniecības ieceres lietās, kā arī ir pieņemti 55 lēmumi, izsniegtas 22 būvat-

ļaujas, ekspluatācijā pieņemtas 11 būves, būvniecībai vienkāršotā kārtībā izsniegtas: - 7
apliecinājuma kartes, - 20 paskaidrojuma raksti un saskaņotas projekta izmaiņas 4 bū-
vobjektiem. Veiktas 14 pārbaudes un sastādīti atzinumi par nekustamā īpašuma apseko-
šanu.

Visa aizvadītā atskaites perioda laikā apmeklētājiem
sniegtas konsultācijas būvniecības jautājumos, izskatī-
tas sūdzības un strīda jautājumi, un jautājumi par pat -
vaļīgu būvniecību.

Būvvaldes 2017. gada izpilde par sniegtajiem pakal-
pojumiem, saistībā ar iedzīvotāju un Apes novada pa-
švaldības aktivitāti (iesniegtās būvniecības ieceres,
konsultācijas), Apes novada administratīvajā teritorijā
ir pieaugusi aptuveni par pusi. 

2017. gadā
būvniecības ie-
ceres ierosinā-
tājiem novērota
tendence vairāk
pārskatīt un iz-
vērtē esošās
būvniecības ie-
ceres, ieceres
ierosinātāji vai-
rāk maina būv-

projekta konstruktīvos risinājumus, papildina būvatļaujas nosacījumus.
Nākošā atskaites periodā Smiltenes novada Būvvalde plāno turpināt veidot labu sa-

darbību ar pašvaldības iestādēm un speciālistiem, BVKB, Vidzemes reģiona būvvaldēm,
Abulas lauku partnerību, u.c. iestādēm. Apgūt un strādāt BIS sistēmas vidē, kā arī veikt
skaidrojošo darbu (būvniecības ieceres iesniedzēji, projektētāji, būvnieki) saistībā ar BIS
iespējamām funkcionalitātēm.

Sociālās mājas “Jaunroze” pagalmā 
tiek ierīkots rotaļu laukums
Liene Ābolkalne

Apes novada Sociālais dienests sadarbībā ar Apes Jauniešu klubu “Sliedes” ik pa lai-
kam apvienojas kopīga mērķa sasniegšanai un šoreiz tas bija sociālās mājas “Jaunroze”
apkārtnes labiekārtošanas projekts. 

Tā kā sociālā māja atrodas tālu no Apes pilsētas centra un tur piedāvātajām bērnu ak-
tivitātēm, tad šis projekts vairāk ir vērsts uz to, lai mājas iemītnieku bērniem, tepat uz
vietas, būtu saistoša, viņu interesēm un viņu vajadzībām atbilstoša vieta, kur vecāku pie-
skatīti, tie droši varētu rotaļāties. 

Projekta ietvaros mājas pagalmā tika uzstādīti soliņi, šūpoles ar dažādiem aktivitātes
elementiem un ierīkota smilšu kaste. 

Projekta atbalstītājs ir labdarības organizācija “Giving for Latvia”, kurā darbojas fan-
tastiski un pretimnākoši brīvprātīgie, kuri ir ne tikai vienkārši naudas devēji, bet arī līdz-
darbojas aktivitāšu ieviešanā un sniedz patiesi lielu atbalstu. Paldies Jums!!!

Jāmin, ka ik gadu Lielbritānijā reģistrēta labdarības organizācija “Giving for Latvia”
(“GfL”) izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem bērniem
un ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijās un sociāli mazaizsargātām grupām (bērniem
un ģimenēm ar bērniem). Projektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi ar sabiedriska
labuma organizācijas statusu, kuru mērķi un darbība ir vērsti uz sabiedriska labuma jau-
tājumu risināšanu.  

Lielajā Talkā top tīrāka vide Apes novadā 
Ilze Ērmane, sabiedrisko attiecību speciāliste

28.aprīlī, kad visa Latvija vienojās kopīgās vides sakopšanas un labiekārtošanas ak-
tivitātēs, arī Apes novadā rosījās Lielās Talkas dalībnieki.

Apes pilsētā iedzīvotāji sakopa centra teritoriju – tika attīrīts dzelzceļa posms no Sko-
las ielas uz Igaunijas pusi, novākti nokaltušie zari, savākti atkritumi, kā arī tika sakopta
apkārtne pie Apes tautas nama, Ganību ielā un Avotu ielā.

Gaujienas pagastā tika ierīkoti pakāpieni, lai piekļūtu pie Cēverkalna avota, Muzeja
”Anniņas” apkārtnē tika atjaunoti skatītājiem estrādes soli, estrādes nogāzē sastādīti ko-
šumkrūmi, novākti bīstamie koki un zari, attīrīti avoti un strautiņi, kā arī apkārtnes sa-
kopšanas darbi tika veikti Gaujienas kapsētas, lieguma ”Gaujienas priedes” un skolas
stadiona teritorijā.

Trapenes pagastā uzsvars tika likts uz Absolventu birzes sakopšanu. Tika sagrābtas
pērnā gada lapas, savākti zari un pudeles, uzposta puķu dobe un parka teritorijā iestādīti
pieci pīlādži. Tika savākti citu izmestie atkritumi. Pie Trapenes sākumskolas rosījās ģi-
menes, jo bija jānojauc nojume un jāuzpoš skolas apkārtne. 

Virešu pagastā iedzīvotāji sakopa Vidagas estrādi, vāca vecos zarus, atkritumus un
sakopa apkārtni.

Sakām lielu paldies visiem iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam, lai kopīgiem
spēkiem padarītu tīrāku un skaistāku vietu, kurā dzīvojam un strādājam.

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka Apes novada pašvaldība, domājot par videi un sa-
biedrībai draudzīgu risinājumu, ir izveidojusi zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas
laukumu, kas ir pieejams ikvienam novada iedzīvotājam, lai bez maksas nodotu zaļos
un dārza atkritumus, kas rodas dārzu un parku kopšanas rezultātā.  Kompostēšanas lau-
kumā netiks pieņemti citi bioloģiskie atkritumi, piemēram, pārtikas atlikumi. Par iespēju
izmantot pakalpojumu lūdzam zvanīt pa tālruni 29360499.
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Krievu valodu – arī praktiski!
Ausma Ozoliņa, Krievu valodas skolotāja 

Doma doties apciemot pagastu, kurā daudz dzirdama krievu valoda, radās 9.klases
skolēniem krievu valodas stundā. 

Domāts – darīts. 25.aprīļa rītā 8. un 9.klases skolēni kopā ar krievu valodas skolotāju
A.Ozoliņu devās ciemos pie Pededzes pamatskolas skolēniem. Autobusā smaržoja cie-
makukulim līdzi paņemtais kliņģeris, sagādātas dāvanas un jautras iepazīšanās aktivitātes. 

Pededzes pamatskolā bijām gaidīti, mūs priecēja sagatavotie priekšnesumi un jautrā
iepazīšanās. 

8.klases skolēni Ance un Austris iepazīstināja ar mūsu skolu – Ojāra Vācieša Gaujie-
nas pamatskolu - izmantojot saturīgu prezentāciju par skolas mācību dzīvi un ārpusstun-
das aktivitātēm gada garumā. Mūsu draugi bija patiesi pārsteigti, cik daudz var paveikt
salīdzinoši neliela skola un cik ļoti skolēni mīl savu skolu. 

Atlikusī dienas daļa tika pavadīta spēlēs, izmantojot krievu valodu, lai gan neiztika

arī bez dzimtās valodas pielietojuma. Mūs pārsteidza Pededzes pamatskolas skolēnu un
skolotāju viesmīlība,  nepiespiestā atmosfēra, kādā ritēja mūsu nodarbības. 

Ir liela bagātība zināt svešvalodas, to apjaust varbūt nāksies pēc gadiem. Pededzes
pagastā dzīvo apmēram 80% citu tautību pārstāvju, pārsvarā krievi. Līdz nesenai pagātnei
skola bija divplūsmu – krievu un latviešu. Sarūkot skolēnu skaitam, skolā ir tikai latviešu
plūsma. Tā izvēlējās skolēnu vecāki un paši skolēni. Pededziešu skolas somā ir laba lat-
viešu, krievu valoda un arī angļu valoda, jo vairāk kā puse 9.klašu skolēnu izvēlējušies
eksāmenu svešvalodā kārtot angliski. Ir ko pamācīties! 

Pededzes pagastā draudzīgi sadzīvo krievi, latvieši un citu tautību pārstāvji. 
Esam ieguvuši jaunus draugus Pededzes pamatskolā, kuri nu pieteikuši vizīti pie

mums Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā. Mums ir ko parādīt un pastāstīt! Jaunajā
mācību gadā gaidām ciemiņus no Pededzes pamatskolas atbildes vizītē. 

Bet tagad visu prātus ir pārņēmuši gaidāmie eksāmeni, kurus katrs vēlas nokārtot pēc
iespējas labāk. Lai mums izdodas, lai izdodas draugiem piepildīt savus sapņus! 

Uz tikšanos rudenī!

Radošs mācību gads
Dace Lazdiņa, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas pedagoģe

Ceriņi zied un vasara jau staigā pa pagalmu, devīto un divpadsmito klašu skolēniem
sācies eksāmenu laiks, bet Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi zīmē pēdējos
darbus un veido krāsu kompozīcijas pirms gada vērtējumu saņemšanas, kopīgi ar peda-
gogiem atskatās uz veiksmīgi pavadīto mācību gadu un plāno, kā radošāk izpausties ple-
nēra laikā, kurš būs jūnija pirmajā nedēļā. Šogad viss mācību darbs ritējis zem “Ainavas“
zīmes, jo lielākajā konkursu piedāvājumu klāstā dominēja Latvijas daba, it īpaši ainava. 

Lepojamies ar audzēkņu panākumiem konkursos: 
I Starptautiskajā Vizuālās mākslas konkursā Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot

2018 „Lauku ainava” audzēknes  ar savu gleznojumu un ar savu datorgrafikas darbu ie-
guva 1. vietas, viena audzēkne ieguva specbalvu un viena audzēkne  atzinību. Par veik-
smīgo dalību varam būt pateicīgi skolotājām Vizulītei Jaukulei un Inetai Riepniecei,
kuras iedvesmoja un rosināja audzēkņus piedalīties šajā konkursā. Katru gadu skolēni
piedalās Valsts konkursā Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības
programmu audzēkņiem. Šogad tēma bija Ilustrācija un teksta vizualizēšana grāmatu
grafikā. Valmierā veiksmīgi startēja pieci audzēkņi, bet viena audzēkne savā grupā ieguva
2. vietu, zīmējot ilustrāciju bērnu dzejoļu grāmatai. Mākslas dienās mēs paši sev atklājām
mazāk pazīstamo ainavu gleznotāju Eduardu Metuzālu un aicinājām pie sevis skolā ap-

skatīt šī mākslinieka pasteļgleznojumu kolekciju. Jūnijā šo izstādi varēs apskatīt Grund -
zāles kultūras namā un vasaras beigās arī Zvārtavas pilī. 

Sadarbībā ar Latvijas Mākslinieku savienību, mākslas pedagogi kopā ar 4. un 6. klases
audzēkņiem 19.maijā novadīja Muzeju nakts pasākumu Zvārtavas pilī. Māra Kārkliņa
iepazīstināja viesus ar pils vēsturi un  Vizbulīte Jaukule noturēja mākslas meistarklasi.
Skolotāja Māra Kārkliņa bija noorganizējusi audzēkņu “mākslas patruļu”, kur bērni gan
paši labāk iepazina pilī izvietotos mākslas darbus, gan bija  gidi plašajam Muzeja nakts
apmeklētāju pulkam. Pasākuma nobeigumā, kopīgi pie tējas tases, Muzeja nakts vadītāji
pārrunāja piedzīvoto un mielojās ar Mākslinieku savienības sarūpēto kliņģeri.

Mākslas skolas bērni centīgi visa mācību gada garumā iepazīstas ar mākslas darbiem
un paši izpaužas radoši, veidojot savu krāsaino pasaules redzējumu, ar kuru Apes novada
iedzīvotāji varēja iepazīties izstādē, kura aprīli bija apskatāma PII “Vāverīte”, bet pēc
tam - Grundzāles kultūras nama viesmīlīgajās telpās. Visu jūniju Trapenes kultūras namā
Trapenes iedzīvotāji un viesi ir aicināti apskatīt bērnu darbu izstādi ”Gadalaiki”, kurā
varēs apskatīt mākslas programmas audzēkņu gleznojumus, zīmējumus, krāsu kompo-
zīcijas un  darbus no stikla un ģipša, kas tapuši mācību procesa laikā.

Mākslas skolotājas Ineta Riepniece, Dace Lazdiņa, Vizbulīte Jaukule un Māra Kār-
kliņa šogad ar saviem gleznojumiem piedalījās Vidzemes mākslinieku darbu izstādē
“Tuvplāni” Valkas pilsētā. Aicinām visu Latvijas  skolu audzēkņus un pedagogus pieda-
līties ikgadējā konkursā Jāzepa Vītola mūzikas – “Ainavu parks”, ar konkursa nolikumu
var iepazīties novada mājas lapā.

Lai saulaina un rosīga vasara.

Zied mātes sirds
Ilze Zilbere, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolotāja

Maijs ir laiks, kad saulei uzsmaida pirmais pienenes zieds, kad pavasaris
noskūpsta visu, kas grib plaukt un ziedēt. Saules siltums un gaišums ir tikai
vienā dārgakmenī, un tā ir mātes sirds. Kā pavasaris priecājas par visa dzīvā
atmodu, tā mēs esam laimīgi, ka varam teikt visskaistākos vārdus – māmiņ,
tu esi man viena, tikai viena…

11.maija pēcpusdiena Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā atnāca Mātes
dienas noskaņās. Skolas zālē pulcējās visa skolas saime, vecāki, vecvecāki,
lai kopā apliecinātu savu prieku par ģimenes sajūtu, ko veido bērns un ve-
cāki. Koncertā „Pilna saules dvēselīte” skanēja dziesmas 1.-4.klašu un 5.-
9.klašu kora izpildījumā, klausītājus priecēja arī mazo klašu ansamblis. Ar
savām dziesmām klausītājus priecēja mazo vokālistu konkursa „Putniņi”
laureāti. Klātesošie varēja dzirdēt arī skaistus dzejas priekšnesumus, ko snie-
dza skatuves runas konkursa dalībnieki, kas veiksmīgi šogad pārstāvēja
skolu Apes-Alūksnes novadā. Priekšnesumus kuplināja tautas nama deju
kolektīvs „Kastanītis” ar skaistām dejām.

Koncerta noslēgumā sirsnīgus apsveikuma vārdus visām mammām svēt-
kos vēlēja skolas direktore Ieva Zariņa, bērni apsveica māmiņas ar pašu gā-
dātām dāvaniņām, apsveikumiem un mīļu apskāvienu, kas izraisīja patiesi
siltas emocijas klātesošo sirdīs.

Lai mīlestībā un sirsnībā zied mūsu māmiņu dvēseles, sniegdamas siltu-
mu visdārgākajam cilvēkam – savam bērnam!

9.maijs - Eiropas diena
Rinalds Kigitovičs, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 7.klases skolēns

Katru gadu 9. maijā tiek svinēta Eiropas diena, un šis gads ir Eiropas kultūras mantojuma gads,
tādēļ „Eiropas Savienības māja” rīkoja Atvērto durvju dienu un finansiāli atbalstīja ekskursiju, kurā
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 7., 8.klašu skolēni varēja apmeklēt Valkas novada domi, Ēr-
ģemes pilsdrupas, koncertzāli ”Cēsis” un Cēsu pils kompleksu. Pirmā vieta, kuru varējām apmeklēt,
bija Valkas novada dome. Tur mēs satikāmies ar Guntu Smani un Viesturu Zariņu, kurš pastāstīja
par Valku un Eiropas realizētajiem projektiem Valkas novadā. Uzzinājām par Valkas un Valgas sa-
darbību, iespējām mācīties Valkas ģimnāzijā un Valgas koledžā. Valkas novada dome mums uzdāvi-
nāja spēli „Līdzsvara tornis” jeb Jenga, kuru ražo Valkā, tā būs interesants papildinājums skolas
rotaļu istabai. Pēc stāstījuma skolēni uzdeva jautājumus, pēc atbilžu saņemšanas mēs Guntas pavadībā
braucām uz Ērģemes pilsdrupām. Arī tur Eiropa ir palīdzējusi ar ERAF līdzfinansētu projektu Ērģe-
mes pilsdrupu Ziemeļu torņa restaurācijai. Kad pabeidzām pilsdrupu aplūkošanu, braucām uz Cēsīm.
Cēsīs mēs varējām iet uz koncertzāli ”Cēsis”. Tur  aplūkojām kinozāli, Lielo zāli un koncertzāles
pagrabu. Uz lielās koncertzāles skatuves nodziedājām dziesmu, uzzinājām, ka krēsli zālē pārvilkti
ar bizoņu ādu, aplūkojām moderno iekārtojumu, dažādas mūsdienīgas iekārtas. Tad devāmies uz
Cēsu pils kompleksu, kur, kāpjot pa šķietami bezgalīgām kāpnēm, tikām līdz viena no tās torņu aug-
šai, lai izbaudītu skatu uz pils teritoriju, nokāpām arī līdz pils pagrabam zem zemes. Pēc pagraba
apmeklēšanas varējām izbaudīt viduslaiku izklaides veidus - šūpoles, dambreti, virves mešanu uz tī-
tara kakla, ķekatas un pat ieguvām iespēju uzvilkt bruņinieku smagās bruņas. Pils apskates noslēgumā
pārbaudījām savas zināšanas par Hanzas savienības pilsētām, veiksmīgākie saņēma balvas. Skolē-
niem, protams, atsauksmes bija labas par šo braucienu, jo bija interesanti apmeklēt Valku un Cēsis
gidu pavadībā, uzzināt daudz jauna un interesanta.

2. Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošā 
piemiņas karoga pasākums Rūjienā
Ieva Zariņa, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore 

Katru gadu aprīļa mēnesī vērtē 2. Cēsu pulka Skolnieku rotas
piemiņas karoga glabātāju10 Ziemeļvidzemes skolu ieguldījumu
skolēnu patriotiskajā audzināšanā. Vērtēšanas komisija, kuras sa-
stāvā ir 7 cilvēki - komisijas priekšsēdētājs, viceadmirālis Gaidis
Andrejs Zeibots, VISC Neformālās izglītības departamenta direk-
tore Agra Bērziņa, ģenerālis Raimonds Graube un pārējie komisijas
locekļi šogad īpaši atzinīgi novērtēja skolēnu vispusīgo darbošanos
patriotiskajos pasākumos Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā. Vi-
zītes laikā prezentāciju vadīja 8.klases skolēni, kuri pārstāvēja sko-
lēnu pašpārvaldi. Skolēniem bija jāatbild arī uz komisijas locekļu
dažādajiem jautājumiem.

Šogad 2. Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karogs glabājās
Rūjienas vidusskolā, tāpēc 17.maijā mūsu skolas delegācija devās
uz Rūjienu, lai piedalītos karoga maiņas svinīgajā pasākumā. 

Pasākumā tika godināti vizuālās mākslas konkursa „Mana Lat-

vija laiku lokos” darbu autori. Arī mūsu skolas skolniece saņēma
pateicības rakstu.

Gaujieniešu sportistu komanda no 10 vidusskolām un ģimnā-
zijām ieguva 2. vietu ugunsdzēsēju un jaunsargu sacensībās „Caur
uguni un ūdeni”, 1. vietu ieguva Valmieras Valsts ģimnāzija.

Svētku gājiens ar skolu karogiem noslēdzās pie Tālavas Taurē-
tāja pieminekļa, kas veltīts Latvijas neatkarībai. Pasākums turpi-
nājās Rūjienas kultūras namā ar plašu koncertu un Rūjienas vidus-
skolas skolēnu un skolotāju uzvedumu „No zobena saule lēca”.

Šogad 2. Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karogu glabā-
šanā uz vienu gadu saņēma Mazsalacas vidusskola, bet nākošajā
gadā karogs ceļos uz Stalbes vidusskolu.

Karoga maiņas ceremonijā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola
saņēma Atzinības rakstu un pārsteiguma balvu par aktīvu starpval-
stu sadarbību skolnieku apmaiņas programmās. Viceadmirālis Gai-
dis Andrejs Zeibots par mūsu skolu teica: „Mazs cinītis gāž lielu
vezumu”. 

Paldies skolēnu komandai par disciplinētību, cīņas sparu, at-
bildību, ar kādu veicāt visus pienākumus pasākuma laikā. Ticu, ka
jūs augat par patiesiem savas valsts patriotiem. Es lepojos ar jums!

Izglītība novadā

Piedalās SIA ZAAO
noslēguma pasākumā
“Daibē”
Ināra Kandere, skolotāja

10.maijā Dāvja Ozoliņa Apes vidus-
skolas 10. klase un audzinātāja Dina
Meistere piedalījās SIA ZAAO noslē-
guma pasākumā Daibē “100 darbi
Latvijai”.

Klase piedalījās konkursā, kurā bija
jāsacer dziesmu “Par skudru Urdu” un jā-
izveido video. Esam lepni, jo mūsu skola
ieguva godpilno 1. vietu.

Priecājamies, ka skola saņēma 3
FREKO dāvanu kartes par makulatūras
vākšanu.

Paldies atbalstītājiem, skolotājai
Sandrai.
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Atskatoties uz maija notikumiem
Apes PII “Vāverīte”
Iluta Apine, Apes PII “Vāverīte” vadītāja 

Pavasaris, šogad atnākot ar maija sauli un silto laiku, ir
pasteidzinājis vasaras sajūtu, kad bērniem to vien gribas, kā
doties rotaļu laukumā, lai rotaļas nomainītu pret mācīšanos.
Sajūsmai par pavasari nākas “pielāgoties” arī grupu skolo-
tājām, kad ir jāprot vēl pēdējie mācību gada uzdevumi pār-
veidot darbam brīvā dabā. 

Atskatoties uz šo mācību gadu, var teikt, ka Gudrības
kalnā ir kāpuši visi 64 mūsu iestādes izglītojamie. Liecības
pirmsskolas izglītības iestādē mācību gadu beidzot, nav jā-
izdod. Tomēr tas nenozīmē, ka nav vērtējuma par bērna pa-
veikto. Kā bērniem veicies ar pirmsskolas izglītības pro-
grammas apguvi, grupu skolotājas vecākus pēdējās divās
maija nedēļās informē tiekoties  individuālās sarunās. Tas ir
brīdis, kad skolotājas runā par novēroto bērnudārzā, savu-
kārt, vecāks, par novēroto bērna attīstībā mājās. Tikai saru-
nās rodas labais “vidusceļš” bērna saprašanai, kā arī ieklau-
sīšanās un uzticēšanās viens otram. 

Maijs ir Māmiņdienas un pārgājienu laiks. Šogad mēs
pirmo gadu Māmiņdienu svinējām dārziņa pagalmā, kad
laiks lutināja un bērniem bija iespēja justies brīvāk. Ar labām
atsauksmēm, kaut arī laiks nelutināja, tika aizvadīts grupas
”Kodoliņi” pārgājiens kopā ar vecākiem, kad pēc Dabas
takas izpētes, bija kopīgs pikniks Vaidavas krastā. Kaut kas
neierasts bija arī grupas “Vāverēni” kopīgais brauciens ar
kuģīti “Marienburga”, kur kuģīša komanda bija sagatavojusi
izglītojošu informāciju par Alūksnes ezera iemītniekiem un

apkārtni. Bērniem bija izdevība redzēt gulbja ligzdu, kurā
atradās māte un gulbja rīcību, sargājot to no kuģīša, ar bi-
nokļiem vērot ezera krastu, uzzināt teikas par ezera rašanos.
Pats interesantākais bija bērnu piedzīvojums griezt kuģīša
stūri ar īstu kapteiņa cepuri galvā. Kas zina, varbūt dienās
kāds būs lielo kuģu kapteinis! Tāpat mums tika uzdāvināts
plakāts ar visiem ezera iemītniekiem un iespēja izpausties
Radošā darbnīcā, gatavojot atmiņu virteni no dabas  un cita
veida materiāliem. 

Kā pārsteigums mums nāca ZAAO organizētajā akcijā
“Darīt dabai labu” rezultāts, kur pirmsskolas grupā pēc iz-
glītojamo skaita mēs esam ieguvuši 2. vietu un vērtīgas bal-
vas - vigvamu bērnu rotaļām, izglītojošās spēles un dāvanu
kartes kancelejas preču iegādei. Kā katru gadu sakām:
“PALDIES!“ visiem vecākiem un Apes iedzīvotājiem, kuri
palīdzēja mums sasniegt šādu rezultātu!

Šis mācību gads ir pagājis skolotājām daudz strādājot pie
aprobācijas projekta “Skola 2030”. Skolotājas ir meklējušas
darba plānošanas, vērtēšanas un ikdienas darba organizēša-
nas variantus. Tomēr vislielākais prieks ir par bērnu “izaug-
šanu” patstāvībā, kad saģērbties, salikt nodarbībām nepie-
ciešamo un ielikt pusdienas šķīvī, bērni jau prot paši. Jā, ir
bijis vairāk darba, bet šis projekts ļāvis paskatīties, ko mēs
varam darīt savādāk, mainīt esošajā pirmsskolas izglītības
sistēmā. Ne viss vēl ir saprotams un zināms, bet skolotāji ir
gatavi mācīties un veidot bērniem interesantāku darbošanās
vidi ikdienā. 

Projekta ietvaros esam piedalījušies Vidzemes reģiona pro-
jekta “Skola 2030” Ieviešanas seminārā Valmierā, kur mēs
bijām kā viena no 20 pilotiestādēm, kas vairākos stendos pre-
zentēja mācību gadā paveikto projekta uzdevumu ieviešanā.

Kā pilotiestādē sev līdzi varējām uzaicināt kolēģus no 4 sko-
lām un mēs to arī izmantojām. Kā atzina skolas skolotājas,
klātienē tiekoties, redzot un runājot ar kolēģiem  par praktis-
kām lietām un uzdodot sev interesējošos jautājumus, kļuva
saprotamāks, kādas jaunas idejas nesīs projekts “Skola 2030”. 

Šajā pēdējā mēnesī esam uzņēmuši arī ciemiņus. Pie
mums ir viesojušies Jaunalūksnes PII “Pūcīte” audzēkņi ar
skolotājām, kad kopīgās dziesmās un rotaļās satiekas bērni
un mācās sadarboties. Savukārt 1. jūnijā ciemos gaidām
Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupiņu!

Mācību gads ir galā un 24. maija vakarpusē izlaidums 9
mūsu Vāverēniem, divām meitenēm un 7 zēniem, kuri ru-
denī dosies uz skolu. Priecājos par šiem bērniem, kuri ir au-
guši gudrībā un patstāvībā, kā arī vairāku apstākļu sakritības
dēļ, ir kļuvuši par “komandu” vislabākā vārda nozīmē. Kopā
pavadot šo gadu, viņi zina viens otra stiprās puses un kur
vienam otram ir jāpalīdz.  Lai 1.klases uzdevumi stiprina šo
kopības sajūtu, kāpjot nākamā līmeņa “Gudrības kalnā!” 

Paldies vēlos teikt deju skolotājai Dacei, kura šajā mācību
gadā strādāja ar mūsu iestādes bērniem un mācīja dejošanas
un uzstāšanās mākslu! Kāds ir izveidojies deju solis šī mā-
cību gada laikā, varēsim vērot Bērnu svētkos Trapenē! 

…arvien jaunas dzirksteles uzlasu
no ceļā satikto sprakšķiem

un ejamās takas mirdz 
nevis no jāņtārpiņiemiem

bet no mums pašiem.( M. Laukmane)
Lai vasara ir dzirksteļu uzlasīšanas laiks visiem mūsu

iestādes bērniem, 
darbiniekiem un vecākiem, ko izdalīsim nākamajā 

mācību gadā gudrību takas minot!

Sveiciens Latvijai!
Rūta Kliesmete, Gaujienas internātpamatskolas skolotāja

Šā gada 16. maijā, kad Gaujienu bija pārņēmis ziedē-
šanas neprāts, kad vienlaikus ziedēja ievas, plūmes, ābe-
les, ceriņi un kastaņas, kad ziedēja visa pasaule, pie mums
Gaujienas internātpamatskolā pulcējās astoņu Vidzemes
un Latgales skolu 68 skolēni un viņu skolotāji, lai pieda-
lītos speciālo skolu skolēnu dzejas dienā “Simts dzejoļi
manai Latvijai”.

Viens otru atbalstot, palīdzot, iepriecinot sevi un klau-

sītājus, izvēlētos dzejoļus runāja gan skolēni, gan skolo-
tāji. Ne tikai klausījāmies dzeju, bet prezentācijās vērojām
katras skolas atrašanās vietas apkārtni, interesanto skolā.
Tas bija mūsu sveiciens Latvijai dzimšanas dienā.

Bet kas ir Latvija? Sapratām, ka Latvija – esam mēs
paši. Mūsu darbs, zināšanas, dzīve. Mūsu godaprāts un ti-
kums. Mūsu veiksmes un neveiksmes. Mūsu sirdsapziņa.
Cik atbildīgi būsim mēs paši, tik laba būs mūsu Latvija.

Šajā dienā mūs atbalstīja un skolā viesojās mūsu pasā-
kuma draugi gaujienieši Dz. Račevska, A. Puļļa, J. Kriš-
jānis, S. Sproģe un no Alūksnes L. Aigare, L. Smoļaka.
Arī viņi iepriecināja pasākuma dalībniekus un runāja

dzeju. Tā, visi kopā, tiešām dzirdējām 100 dzejoļus – vel-
tījumu Latvijai tās simtgadē.

Skolēni devās ekskursijā pa Gaujienu, iepazina tās vēs-
turi, skaistākās vietas, klausījās gidu S. Sproģes, J. Kriš-
jāņa, A. Puļļas stāstījumu. Paldies viņiem! Diena bija pilna
ar jaukām emocijām, prieku, draudzību, gandarījumu par
paveikto. Paldies skolēniem, visiem skolas skolotājiem un
darbiniekiem par ieguldīto darbu un atbalstu! 

Paldies Apes novada domei par finansiālo atbalstu pa-
sākuma rīkošanā! Pateicoties tam, skolēni varēja priecāties
par pateicībām un dāvanām, katra skola saņēma spēles,
grāmatas, ziedus, saldumus.  

Pārgājienu diena
Vita Andersone, Gaujienas internātpamt-
skolas direktore

Jau ceturto gadu Gaujienas internātpa-
matskolas  skolēni no 5.līdz 9.klasei laivo
pa Gauju, bet jaunāko klašu skolēni dodas
pārgājienā. Sarēķināti maršrutu garumi

laivotājiem un gājējiem tā, lai pusdienas
varētu baudīt kopā.

Ar laivām ir pārvarētas Sikšņu un Ran-
datu krāces, izbaudīts Gaujas lēnais tecē-
jums aiz Gaujienas. Vēroti stāvie un līdze-
nie krasti. Pārbaudīti savi un biedru spēki
airēšanā un līdzsvara izjūtā. Katrā laivā ir
galvenais stūrmanis –  skolas darbinieks,
kurš atbild par drošību un sacensības garu,

jo katram taču gribas būt pirmajam. Pal-
dies skolotājiem un darbiniekiem - Rutai,
Lindai, Maijai, Italo, Solvitai, Guntim,
Dzintaram, kā arī Edgara un Ērika mam-
mai Solvitai Zelčai! Jūsu vadītās laivas
šogad  bija drošas un stabilas.

Jaunāko klašu skolēni un daļa “C” kla-
ses skolēnu kopā ar skolotājām devās pārgā-
jienā uz Zvārtavas pili. Tur viņus laipni sa-

gaidīja pārvaldniece Ausma un izrādīja visas
telpas un stūrīšus.  Skolēni izbaudīja pils
īpašo auru un grezno mēbeļu valdzinājumu.

Tie skolēni, kuriem  grūtāk pārvietoties,
brauca ar autobusu uz pusdienošanas vietu.

Visi satikāmies Kaģumciemā, kur bērnus
jau gaidīja ugunskurs. Cepām desiņas, atpū-
tāmies un dalījāmies piedzīvojumos. Paldies
Zintai un Montai par garšīgajām pusdienām!

Uzņēmējdarbības skolas tiekas olīveļļas
zemē Spānijā
Indra Troska, D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja

Maija sākumā četras Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolnieces kopā ar skolotāju
Indru Trosku un projekta koordinatori Daigu Bojāri devās uz saulainās Spānijas pilsētu
Iznajaru Erasmus+ programmas projekta “Entrepreneurial Schools in Europe” ietvaros. 

Šī bija noslēdzošā tikšanās reize, kad tikās visu iesaistīto skolu skolēni un skolotāji,
un tās tēma bija - uzņēmuma ražošana un kvalitāte. Bez mums, Dāvja Ozoliņa Apes vi-
dusskolas, projektā piedalījās arī skolas no Bulgārijas, Čehijas, Horvātijas un Spānijas.
Mūsu skolu pārstāvēja un projektā iesaistījās Liāna un Alīna, kā arī Ulrika un Signe.
Meiteņu uzdevums bija izpētīt darba drošības aspektus mūsu uzņēmumā “Baa baa
Goods”, drošības zīmes, kas jāizvieto darbavietā, kā arī jāizveido etiķete sava uzņēmuma
produktam, kas mūsu gadījumā bija vilnas izstrādājumi. Skolēnu uzdevums bija izpētīt
arī kādi ražošanas atlikumi rodas vilnas pārstrādes procesā. Mūsu uzņēmums piekopj
“zero waste” tehnoloģiju, jo visa vilna, kas tiek iegūta, 100% arī tiek pārstrādāta. Viens
no mājasdarbiem bija izveidot 3D modeli, kurā redzams produkta pielietojums. Mūsu
skolēni izveidoja guļbūves ēkas modeli, kurā tika parādīts tas, ka aitas vilnu var izmantot
kā siltinājumu. Tā kā lielu daļu mūsu dzīves aizņem internets, tad viens no uzdevumiem
bija izveidot blogu, kurā ietverta informācija ne tikai par uzņēmumu un tā produktiem,
bet arī saudzīgas attieksmes pret vidi, ievērošanu darba procesā. 

Spānijā tikām iepazīstināti ar spāņu skolēnu uzņēmuma ražoto produktu – olīveļļu.
Interesanti, ka Iznajaras pilsēta ne tikai atrodas klints kalngalā un tās ieliņas mums ir ne-
pierasti šauras un stāvas, bet arī fakts, ka tās apkārtni jūdzēm tālu ieskauj olīvkoku birzis
bija pārsteidzošs. Tās izvietojušās pat visstāvākajās kalnu nogāzēs un ir izveidotas si-
metriskās rindās. Tikšanā slaikā iepazinām olīveļļas ražošanas vēsturi, procesu un darba
specifiku, un piedalījāmies arī olīveļļas degustācijā, uzzinot kā atšķiras olīveļļa, Virgin
olīveļļa un Ekstra Virgine olīveļļa ne tikai ar smaržu, bet arī ar garšu. Interesants likās
fakts, ka krāsa neesot eļļas kvalitāti noteicošais faktors, kā arī to, ka augstvērtīgākā ir
Extra Virgin olīveļļa, kas būtībā ir tīra olīvu sula. 

Viens no projekta pasākumiem bija kopīgi veidots tirgus, kurā piedalījās visas par-
tnerskolas ar saviem produktiem: Latvija – ar vilnas izstrādājumiem, Čehija – ar sieru,

Bulgārija – ar vīnu, Horvātija – ar džemu un Spānija – ar olīveļļu. Šajā tirdziņā parādījām,
ka no vilnas top dažādi skaisti izstrādājumi – gan adītas cepures, šalles, zeķes un cimdi,
gan arī spilveni, kuru tirgošana mums “gāja no rokas”. Tāpat arī varējām iepazīt pārējo
dalībvalstu piedāvātos produktus. 

Liāna par pavadīto laiku Spānijā saka: “Šīs sešas dienas bija pilnas piedzīvojumu. Ie-
gūti jauni draugi, apskatītas jaunas vietas un iegūtas atmiņas, kas saglabāsies visu mūžu.
Nācās arī izjust uztraukumu un mazliet bailes, prezentējot ārzemju bērnu priekšā, pie
tam, ne savā valodā! Bet iegūtās pozitīvās emocijas atsver visas bailes. Ja būs vēl kāda
iespēja piedalīties šāda veida projektā – es “PAR”!”

Savukārt Alīna saka: “Man šis projekts likās ļoti vērtīgs un pamācošs. Manuprāt, no
šādiem projektiem var iegūt lielu pieredzi gan prezentēšanā, gan komunikācijā ar citiem
cilvēkiem un, protams, valodas apgūšanā. Man patika, ka varēju iepazīt citu valstu kul-
tūru un redzēt ievērojamākās vietas. Visbēdīgāk, protams, bija beigās, kad nācās atvadī-
ties no jauniegūtajiem draugiem.” 

Šajās dienās, ko pavadījām Spānijā, spāņu skolēni un skolotāji mums deva iespēju ie-
lūkoties ne tikai spāņu viesmīlībā, kultūrā un tradīcijās, bet arī aplūkot skaistākās un ie-
vērojamākās vietas Andalūzijas reģionā. 

Kopumā galvenais secinājums par šo projektu un realizētajām aktivitātēm – ir jāiz-
manto visas iespējas, kas mums tiek piedāvātas. Pateicoties šim projektam, vairāk kā
desmit skolēniem no Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas bija iespēja pilnveidot un pielietot
praksē savas angļu valodas zināšanas, izpētīt to, kas nepieciešams, lai sekmīgi varētu
darboties uzņēmums ne tikai vietējs, bet starptautisks uzņēmums, kā arī redzēt citas Ei-
ropas valstis, uzzināt par to kultūru un tradīcijām, un, protams, iegūt jaunus draugus, kas
zina varbūt nākotnē arī sadarbības partnerus. 

D.Ozoliņa Apes vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Entrepreneu-
rial Schools in Europe” līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras
mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+. 
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Aktīvo senioru aktīvā dzīve
Veneranda Kustova, Gaujienas senioru vadītāja 

Skaistajā, saulainajā 21.marta dienā Gaujienas  seniori,
skaitā 27, pulcējās uz sanāksmi - pārrunām Gaujienas pa-
matskolas ēdamzālē. Sanāksmē tika izskatīti sekojoši
darba kārtības jautājumi: Apes novada deputātu darbības
rezultāti, Alūksnes  pensionāru biedrības „Sudrabs” ielū-
gums, muzeju apvienības izveidošana Apes novadā, koo-
peratīvās sabiedrības „Gaujiena” turpmākā darbība, jau-
natnes lietu speciālistes uzsāktais  darbs.  Pārrunu gaitā
seniori ierosināja lielajā talkas dienā  ierīkot kāpnes uz Ce-
verkalna avotiņu un sakopt tās teritoriju, kur seniori būtu
ar mieru piedalīties. Kā arī, sapulces gaitā tika visi iepa-

zīstināti ar citrona un olīveļļas izmantošanu sadzīvē.
Tā kā 21.marts bija pavasara otrā diena, tad katram se-

nioram sapulcē tika pasniegta pavasara tulpīte, kā arī pū-
polzari. Kopīgi varējām uzdziedāt dziesmas par Gauju, pa-
vasari un skaistajiem  ziediem. Paldies visiem senioriem,
kuri piedalījās sapulcē un liels paldies Lilitai Bernartei par
telpām, karsto ūdeni un traukiem.

28.aprīlī, talkas dienā, Veneranda, kura bija atbildīgā
par senioru ierosinātā objekta, Ceverkalna avotiņa, labie-
kārtošanu, kopā ar talciniekiem devās uz avotiņa sakop-
šanas darbiem, pavisam pie šī objekta strādāja desmit cil-
vēki. Paldies visiem, kuri piedalījās Ceverkalna avotiņa
labiekārtošanas darbos un, it sevišķi, liels paldies  Jānim
Ciguzim par materiāliem un padomu kāpņu ierīkošanā.

26.janvārī Gaujienas seniori skaitā 26 tikās  Gaujienas

bibliotēkas telpās, kur tika  izskatīta informācija par katra
seniora aktivitātēm 2017.gadā, kā arī jautrībai bija saga-
tavoti dažādi  jautājumi, kā cilvēku raksturot pēc taurenī-
šiem, vai aktīvās ogles pielietojums sadzīvē, vai ķiploka
un citrona izmantošana veselības uzlabošanai. Katram se-
nioram vajadzēja nolasīt saņemto novēlējumu
2018.gadam.

Visaktīvākie seniori 2017.gadā bija Veneranda un Va-
lērijs Kustovi, Laine Dāve, Māris Einbergs, Ivita Skujiņa,
Skaidrīte Krasnojarska, Ruta Podniece, Dzintars Kalniņš
un Lilita, Daumants Aveni.

Gaujienas senioru vadītāja Veneranda izsaka sirsnīgu
paldies un ir ļoti pateicīga visiem senioriem, kuri atbalsta
dažādus pasākumus, piedalās sapulcēs un  pašdarbības
kolektīvos.

Muzeju nakts „Šūpulis” Trapenē
Līga Semjonova, Trapenes muzeja vadītāja 

Trapenes pagasta novadpētniecības mājā arī šogad durvis bija atvērtas un Muzeju
nakts apmeklētāji varēja apskatīt gan septiņas patstāvīgās ekspozīcijas, gan fotokores-
pondenta Marģera Martinsona fotoizstādi „Mana Dižģimene”. 

M. Martinsona Dižģimenes fotomirkļi ir apskatāmi 45 fotogrāfijās. Pats korespondents
par savu ģimeni saka: „Man ir viena no viskuplākajām, izglītotākajām Dižģimenēm Lat-

vijā: 13 bērni, 21 mazbērns un (pagaidām) 3 mazmazbērni. Mans kapitāls, ko Latvijai
esmu veltījis Simtgades sakarā, ir Dzīvais kapitāls un krāšņāko ziedu skaistums manā
fotomākslā.”  

Apmeklētājus ieinteresēja arī L. Laicena un O. Vācieša ekspozīcijas. Varēja pakavēties
atmiņās Trapenes pagasta vēstures istabā. Muzejā viesojās apmeklētāji no tuvākiem un
tālākiem novadiem, kuri atzinīgi novērtēja fotoizstādi un izteica pateicību par iespēju
redzēt kultūrvēsturiskās bagātības, kā arī sirsnīgi pateicās par viesmīlību Trapenē. Tik-
simies nākamgad Muzeja naktīs un gaidīšu apmeklētājus arī ikdienā! 

Akcija “Bibliotēkas nakts”
Dzidra Zariņa, Trapenes bibliotēkas vadītāja 

Trapenes bibliotēka Muzeju nakti iešūpoja ar novadnieka dzejnieka Ojāra Vācieša
dzejas rindām “Es mīlu tevi, bērnišķīgā iela”. Dzejnieka O.Vācieša šūpulis ir kārts Tra-
penē 1933.gada 13.novembrī Dumpjos kalpa ģimenē. Savas skolas gaitas O.Vācietis uz-
sāka 1942.gadā Trapenes pamatskolā, kur mācījās līdz 1948.gadam.

“O.Vācieša bērnības uguntiņai ir milzīga pelnu kārta virsū, bet viņa turpina tāpat kā
lava gruzdēt un šad un tad izlaužas ārā.” Šogad dzejniekam svinēsim  85. gadadienu. 

O.Vācieša muzejā Rīgā dzejnieka lietu pasaulē joprojām mīt kāds brūns pērtiķītis,
kuram klājas labi uz lielās grāmatu kaudzes un kas bija kādreiz svarīgs dzejniekam un
kas mums visiem atgādina par mīļām bērnības dienu rotaļlietām. Par rotaļlietām un bēr-
nību atgādina mīļie un sirsnīgie O.Vācieša dzejoļi bērniem. Akcijas apmeklētājiem va-

kara stundā viens no uzdevumiem bija pārbaudīt savas zināšanas O.Vācieša dzejas bēr-
niem pārzināšanā, bija jāsaliek dzejas rindas pareizā secībā, lai izveidotu mums visiem
pazīstamos, zināmos, iemīļotos dzejoļus /Astoņi kustoņi, Gads, Zvirbulim pazuda māsa,
Viens pats, Kur dzīvo ziema pa vasaru, u.c./, kā arī grāmatu nosaukumus.  Vakara gaitā
bibliotēkas pagalmā varēja izlēkt klasītes - vienu no piemirstām bērnības laika pagalma
spēlēm.   

Ikviens varēja izkrāsot kādu no mandalām /Dzīve ir kā mandala, kuru katrs var izkrā-
sot/. Mandalu krāsošana ir kā neapzināta meditācija, kas atspoguļojas krāsu, tēlu un ģeo-
metrisku figūru sistēmā. Arī dzejnieks O.Vācietis zīmēja mandalas. Trapenieši iesaistī-
jušies mandalu krāsošanā, pašreiz ir izveidotas un izkrāsotas 71 mandalas. Aicinu ikvienu
ienākt bibliotēkā un izkrāsot kādu no mandalām kā veltījumu  O.Vācieša jubilejai. 

***
No 19. maija Trapenes bibliotēka aicina uz  trapenietes, Latvijas Mākslas akadēmijas

tekstilmākslas nodaļas absolventes LĪVAS AVOTAS darbu izstādi. 

“Lai mana mīlestība plūst uz Tevi”
Vizma Dandena, kora vecākā 

Ar šāda nosaukuma koncertu Gaujienas kamerkoris svinēja savu 15 gadu jubileju
Gaujienas pamatskolas zālē š.g. 12.maijā. Diriģente un koncertmeistare Sarmīte Varta,
programmu vadīja Dzintra Račevska. Koncertu kuplināja īpašie viesi – dziesmu
komponiste, vārdu autore un jaukas balss īpašniece Anita Kārkliņa un ģitārists Dinārs
Stundiņš.

Koncerta pirmajā daļā skanēja garīga rakstura dziesmas. Programmā bija latviešu
komponistu sacerējumi kā Maijas Kīnes ”Es ticu”, M.Celminska un B.Mārtuževas
”Pīdod mums Dīvmote, pīdūd”, kuru dziedājām ciemojoties Aglonā, garīgās mūzikas
festivālā 2010.gadā, gan pasaules klasiķu darbi kā Brendan Graam ”Tu mani cel”, M
Tore ”Agnus Day” un citas.

Koncerta starpbrīdi aizpildīja Dzintras Račevskas lasītā dzeja un ģitārista Dināra
Stundiņa priekšnesumi. 

Otrajā daļa izskanēja latviešu tautas dziesmas kora izpildījumā un Māra Einberga
priekšnesums ar mutes harmonikām ”Nezviedz bērais kumeliņ”.

Trešajā daļā izskanēja korim mīļas dziesmas, kurās izdziedājām savu mīlestību pret
mūsu zemi,  Gauju,  dzīvi. Kopā ar ģitāristu Dināru dziedājām R.Paula dziesmu ”Nesaki
nevienam”, kura bija iekļauta 2016.gada programmā, kas bija veltīta Maestro jubilejai.
Noslēgumā izskanēja Anitas Kārkliņas dziesma ”Ej ar mīlestību pasaulē”, dziesma no

muzikālas izrādes ”Rūķu vakara pasakas”. Solo dziedāja autore.
Ar atzinības rakstiem koristus jubilejā sveica, Apes novada domes vārdā,

izpilddirektors Viesturs Dandens. Jaukus apsveikuma vārdus korim veltīja tautas nama
vadītāja Laima Poševa, O.Vācieša pamatskolas direktore Ieva Zariņa un citi koncerta
apmeklētāji. 

Gandarīti par paveikto darbu un izdevušos koncertu, pasākuma dalībnieki kopā ar
atbalstītājiem un draugiem jaukā atmosfērā baudīja gardo jubilejas torti un Lilitas
sarūpēto cienastu.       

Latviešu mākslas 
festivāls un Latvijas 
karoga  godināšana
Latvijas vēstniecībā
Krievijā
Laima Poševa, Gaujienas tautas nama vadītā-
ja, kultūras darba organizatore novadā

Maskavas Latviešu kultūras biedrība
(MLKB) ar Latvijas Republikas vēstniecību
Krievijā atbalstu no 2018.gada 26. maijā rīko
Latviešu kultūras dienas Maskavā, veltītas Lat-
vijas 100-gadei, kurā piedalās arī mūsu  Apes
novada kolektīvi: Trapenes k/n sieviešu koris
“Trapene”; Virešu s/n VPDK “Virši”; Gaujie-
nas t/n vīru vokālais ansamblis.
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Volejbols
Atis Dandens, komandas organizators 

Volejbola komanda “Gaujiena” 2017./2018.
gada sezonā turpināja dalību Entuziastu Volejbola
Līgā.

Entuziastu Volejbola Līga (EVL) ir profesionāli
organizētas volejbola sacensības amatieriem. Se-
zonas sākumā komandas pēc spēku samēriem tiek
sadalītas vairākās līgās. Aizvadītajā sezonā sacen-
sībās bija 6 vīriešu, 3 sieviešu un viena mix līga.
Pavisam kopā sacensībās piedalījās 91 komanda.
Sacensības notika nedēļas nogalēs, no oktobra līdz
pat maijam.

Gaujienas volejbola komanda spēlēja stiprākajā
līgā - vīriešu virslīgā. Pamatturnīrā, 9 komandu kon-
kurencē, aizvadot 16 spēles, ar 14 uzvarām un 2
zaudējumiem, attiecīgi sakrātiem 40 punktiem, tika
izcīnīta pirmā vieta, tādējādi nodrošinot iekļūšanu
izslēgšanas spēļu pusfinālā.

Pusfinālā, kas norisinājās 1. maijā, līdzīgā triju
setu cīņā (25:27; 23:25 un 34:36!) nācās atzīt ko-
mandas “LSPA PENČUKI” pārākumu.

13. maijā, spēlē par 3. vietu, ar rezultātu 3:2
(22:25; 25:20; 13:25; 25:16 un 18:16) tika uzvarēta
Latvijas Lauksaimniecības universitātes komanda.
5. seta rezultāts izsaka spēles raksturu – spēkos lī-
dzīgu pretinieku cīņa par katru bumbu, katru punktu.

Otro gadu pēc kārtas komanda izcīna 3. vietu
virslīgā!

Paldies par atbalstu dalības maksas segšanai
Apes novada domei un SIA “Vaidens” valdes
priekšsēdētājam Dainim Aļeksejevam!

Aicinām uz Apes novada 2018.gada 
atklāto čempionātu volejbolā

Apes novada 2018.gada atklātais čempionāts volejbolā 1.posms norisināsies 2.jūnijā, 2. posms 30. jūnijā,  3. posms
4. jūlijā, 4. posms (noslēdzošais) 28. jūlijā. Šogad visi posmi plānoti Apē un visos posmos iebraukšana un reģistrēšanās
līdz plkst. 10.00

Čempionātā aicinām pieteikties jauniešus (līdz 18.g. ieskaitot jaunietes, jaunieši), sievietes,  vīriešus.
Kā paredz čempionāta nolikums, sacensības notiek pēc starptautiskajiem pludmales volejbola spēļu noteikumiem.

Sacensību - spēļu sistēmu un kārtību katrā posmā nosaka tiesneši (atkarībā no spēlētāju skaita). 
Čempionāta ieskaitē komandai vērtē trīs labākos posmus no četriem. Komanda katrā posmā saņem punktus atbilstoši

vietai. Piemēram, 1 vieta -1 punkts,  2 vieta – 2 punkti utt. Ja punktu skaits vienāds divām vai vairākām  komandām, tad izšķir:
4 savstarpējo spēļu rezultātu bilance (uzvaras) starp šīm komandām visos posmos, kuros tikušās,
4 augstāku ieņemto vietu skaits no visiem posmiem  kuros piedalījušās,
4 lielāks komandu skaits posmā, kurā

komanda izcīnījusi augstāko vietu, vietas.
Čempionāta ieskaitē vērtē komandas tikai

ar nemainīgiem sastāviem.
Netiek vērtēts rezultāts, ja atklājas, ka

spēlētājs neatbilst dalībnieka statusam (pēc
nolikuma). 

Posmu uzvarētājas komandas tiks apbal-
votas ar medaļām un balvām. Novada čem-
pionāta kopvērtējumā labākās komandas un
dalībnieki tiks apbalvoti ar medaļām un pie-
miņas balvām. 4. – 6. vietu ieguvēji ar dip-
lomiem.        

Čempionātu organizē un vada Apes no-
vada dome, palīdz pagastu sporta darba or-
ganizatori.  Sacensību galvenais tiesnesis
Juris Ozoliņš, sekretāre Aija Latika. Spēļu
tiesāšanu veic galvenā tieneša apstiprināti
tiesneši. 

Sports novadā

Savu trešo Vaidavas kausu Apē 
izcīna Dāvis Ivanovs
Astra Binde, “Motoklubs Ape” preses sekretāre, Apes novada tūrisma darba organizatore

Arvīda Levana vārdā nosauktajā Apes mototrasē  jau  45. reizi aizvadītas tradicionālās
motokrosa sacensības “Vaidavas kauss”. Saulainā Vasarsvētku diena bija īsti piemērota,
lai šīs sacensības kļūtu par motosporta svētkiem ne vien sportistiem, kurus vilina inte-
resantā trase, bet arī  daudzajiem skatītājiem. Īpašs prieks par apeniešiem un Apes no-
vadniekiem, kuri piedalījās sacensībās, kā arī atsaucīgi piedalījās šī lielā pasākuma sa-
gatavošanā un norisē.

Trillera cienīgi notikumi, kā tos nodēvēja viens no sacensību organizatoriem Mairis
Levans, risinājās prestižākajā -  MX1 klasē, kuras dalībnieki devās braucienos reizē ar
MX2 klasi. Lielisku sniegumu sacensībās demonstrēja  Pasaules čempionāta dalībnieks
Matīss Karro, kurš veiksmīgi atsācis dalību sacensībās pēc gūtās traumas. Viņš uzvarēja
pirmajā braucienā un  atradās pārliecinošā vadībā arī visu otro braucienu, bet pēdējā
aplī, motora defekta dēļ, Matīsam nācās izstāties no tālākas cīņas. Līdz ar to savu  trešo
“Vaidavas kausu” izcīnīja Dāvis  Ivanovs, otrajā vietā igaunis Erki Kahro, bet, saskaitot
iegūtos kopvērtējuma punktus, uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa līdzjutēju sir-
snīgi atbalstītais Matīss Karro. “Vaidavas kausu iegūšu nākošreiz”, ir pārliecināts opti-
mistiskais sportists, kurš pēc sacensībām pateicās skatītājiem: “Es dzirdēju jūsu atbalstu
visās trases vietās!” Šajā grupā ar sarežģīto trasi cīnījās un kopvērtējumā 7. vietu ieguva
apenietis Raivis Levans.

MX2 klasē sīvā cīņā uzvarēja Kārlis Sabulis, nākamajās vietās Karels Kutsars (Igau-
nija) un Arnolds Sniķers. 

Ne mazāk spraigas cīņas notika arī citās solo motociklu klasēs. Stājoties pie starta
barjeras, visiem gandrīz nepietika vietas rindā, savukārt braucienos neiztika bez starp-
gadījumiem. Starta kalnā, saķeroties motocikliem, notika masveida kritiens, tomēr, par
laimi, visi tajā iesaistītie sportisti spēja turpināt sacensības. Savās grupās uzvarēja Mārtiņš
Marķitāns (MX 30+), Māris Sniķers (MX Seniori) un Leons Kozlovskis (MX Veterāni),
šajā grupā jaunlaicenietim Guntim Bukalderam 17. vieta. Mārtiņš Jansons  bija veiksmī-
gākais MX 25+ klases vērtējumā, aiz viņa otrais uz goda pjedestāla apenietis Emīls
Karro. Igaunijas sportists Egerts Pihlaks uzvarēja MX 14+ klasē, bet gaujienietis Sandis
Aleksejevs izcīnīja 9.vietu. Sevišķi interesanti bija vērot veterānu maču, jo starp viņiem
bija gan motofrīstaila meistars Mārtiņš Aleksandrovičs, gan bijušais PSRS čempions
Raimonds Baltgalvis, savukārt  nenogurdināmais Leons Kozlovskis pēc uzvaras savā
klasē vēl metās paspēkoties MX1 braucienā.

Blakusvāģiem spēcīgākajā kategorijā BV Open uzvara Didzim Gorbenko un Tanelam
Keivam, otrie - Jānis Daiders ar Mārtiņu Zemeskalnu. Trešo vietu izcīnīja igauņi Mar-
kuss Normaks un Karls - Alberts Kasesalu. Šajā klasē alūksnietis Ainārs Dukulis ar
līdzbraucēju Ilvaru Skultānu izcīnīja 8.vietu.  BV Veterāni klasē pirmajā vietā Guntars
Bondars un Edijs Pozņaks.

Pārsteidzoši braucamlīdzekļu ātrumi un azarts raksturoja “Zelta Mopēda” sacensības,
kurās piedalījās krietns skaits Apes un Alūksnes novadu pārstāvju. Līdzjutēju  aktīvi
atbalstīts, divās klasēs pirmo vietu pārliecinoši izcīnīja Ainārs Karro (ZM Sports un ZM
Standarts 16+), viņš saņēma arī Gundara Levana ceļojošo piemiņas balvu. ZM Sports
klasē Renāram Karro 3.vieta, startēja arī Modris Vīksna, Raivis Bunkovskis, Ričards
Šurkins, Vairis Hušča, Jānis Volcītis, Emīls Karro. Pieredzējušais Ilgonis Karro palika
nepārspēts  ZM 2A klasē.  Jaunākajā, ZM Standarts -16 grupā uzvarēja Markuss Krals,
otro vietu izcīnīja Uvis Vilnis Prazņicāns, bet piekto - Martins Līvs. Laura Gredzena

bija veiksmīgākā klasē  ZM Meitenes. ZM Standarts + klasē cīnījās arī Oskars Zaķis,
Raivis Bunkovskis, Intars Balodis, Toms Leitis, Regnārs Gabranovs un citi.

Tika apbalvotas arī mopēdu blakusvāģu ekipāžas, visas trīs no Apes. Veiksmīgākie
bija Arturs un Oskars Zaķi, otrajā vietā Vilmārs un Līga Zaķi, trešie – Ralfs Raipalis un
Ritvars Repuls. Komandu vērtējumā mopēdiem uzvarēja “Motoklubs Ape”.

Jauniedibināto Ceļojošo Vaidavas kausu motokrosā komandu kopvērtējumā izcīnīja
motoklubs “MX Moduls”, kura komandā startēja arī Matīss Karro.

Tālāko lēcienu Klētskalna tramplīnā šoreiz veica Matīss Karro (50.85 m),  tikai ne-
daudz atpaliekot no tramplīna rekorda (52 m), kas pieder Jānim Kārkliņam.

“Vaidavas kausi”, ko saņēma uzvarētāji, kā vienmēr, bija skaisti un spoži, bet šoreiz
īpaši oriģinālas balvas bija sarūpētas mopēdistiem – vietējā granīta bruģa ražotāja ap-
strādāti akmeņi apvienojumā ar metālmeistara veikumu. Visās motociklu klasēs pirmajā
braucienā tika piešķirts “Starta karaļa” tituls, tā ieguvēji saņēma  garšīgu balvu no SIA
“Grube Fish”. 

Sacensību pārtraukumā Fanu teltī pie Vaidavas kausa vēstures izstādes pulcējās lieli
un mazi līdzjutēji, lai tiktos ar sportistiem un iegūtu viņu autogrāfus gan uz jaunajiem
laureātu plakātiem, gan uz saviem krekliem un pat uz rokām. Notika loterija, kuras gal-
venā balva bija  zāles pļāvējs.

Par trases sagatavošanu, ko pozitīvi novērtēja ne viens vien sportists, bija atbildīgs
sacensību direktors Sandris Janušs ar saviem palīgiem. Toties, lai visi būtu lietas kursā
par notikumiem trasē, rūpējās atraktīvais komentētājs ventspilnieks Ēriks Fogelis.

Organizatori saka  paldies visiem, visiem, kuri gādāja, lai “Vaidavas kauss”, tuvojo-
ties savai pusgadsimta jubilejai, atkal būtu īsti motosporta svētki!

Nākamais motosporta pasākums netālu no Apes, uz ko sportistus un līdzjutējus ai-
cināja kaimiņi igauņi, ir tradicionālās Vaino Leoka piemiņas kausa izcīņas sacensības
motokrosā 11. jūlijā Somerpalu. Tur trešdienas vakarā notiks ne vien motokross un
enduro, bet arī iespaidīgs mopēdu šovs, kur allaž ar izdomu piedalās mūsu novadu
sportisti. 

Čempionāts norisināsies Lauku ielā 1, Apē, kur Apes Jauniešu klubs
“Sliedes” realizējis projektu, ierīkojot  divus pludmales volejbola laukumus
ar smilts segumu un žogu
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Hokeja klubs “Ape” triumfē 
novada florbola čempionātā
Ludis Baltaisbrencis

Ar 4 izšķirošajām spēlēm noslēdzies Apes novada atklātais florbola čempionāts. Pēdējā
spēļu diena, 28.aprīlis, sākās ar 2 pusfināliem. Pirmajā no tiem tikās Alūksnes “Kājinieku
skola” un Agroserviss “Balvi”. Šī varēja būt fināla cienīga spēle, tik spēkos līdzīgi bija preti-
nieki, vadībā izvirzījās gan viena, gan otra komanda. Spēles gaitā 4 (!) reizes rezultāts bija ne-
izšķirts, bet 63 sekundes pirms beigām “Kājinieku skolas” precīzais metiens liek uz tablo ie-
mirdzēties 5:5, kas ir spēles pamatlaika galarezultāts. Sekojošos pēcspēles metienos veiksmī-
gāki ir alūksnieši, 6:5. Līdz ar to pirmais finālists ir Alūksnes “Kājinieku skola”.

2.pusfinālā sacentās HK “Ape” un Alūksnes BJSS. Abas komandas jau tikās priekšsacīkšu
pirmajā dienā, kad pārliecinoši uzvarēja apenieši. Šoreiz spēles pirmajā daļā tikai 2:0, šajā
spēlē, kā arī finālā ļoti pamanāmi (sadzirdami) tribīnēs bija Apes atbalstītāji – labākie fani!

Otrajā puslaikā gan jaunieši “nolūza” un galarezultāti 10:1 Apes labā un viņi ir finālā!
Tad abu pusfinālu zaudētāji – “Balvi” un Alūksnes BJSS sacentās par 3.vietu jeb bron-

zas medaļām. Ievērojami pārāki bija Balvu spēlētāji, jau pirmajā spēles daļā 8:0, bet visā
spēlē 15:2, līdz ar to balvenieši mājās vedīs bronzas medaļas. 

Un tad jau dienas “Saldais ēdiens” – lielais fināls: HK “Ape” pret “Kājinieku skolu”. Arī
pirms gada finālā spēlēja Ape pret Alūksni. Daudziem vēl atmiņā dramatiskā spēle, kad ap-
enieši nesaglabāja 2 vārtu pārsvaru un pagarinājuma pēdējās sekundēs Alūksne guva uzvaras
vārtus. Vai laukuma saimnieki spēs gūt revanšu?

Tikko sāk ritēt spēles 7.minūte, kad HK “Ape” gūst vārtus 1:0. Joprojām “neapturami”
ir Apes komandas līdzjutēji, šķiet šajā troksnī grūti pat sadzirdēt tiesnešu svilpi. 9.minūtē
mājinieki dubulto pārsvaru 2:0, turpinās līdzīga spēle, kad 17 sekundes pirms puslaika
beigām apenieši kļūdās, ļaujot “Kājiniekie” gūt vārtus, vairs tikai 2:1. Bet 4 sekundes
pirms sirēnas par puslaika beigām “uzsprāga” Apes fani. Taču vārti gūti ar neatļautu pa-
ņēmienu un rezultāts nemainās, paliek “slidenais”2:1.

2.puslaika 57.sekundē HK “Ape” tomēr atjauno 2 vārtu pārsvaru 3:1. Turpinās nervoza
cīņa, neviens negrib padoties. Divarpus minūtes pirms spēles beigām apenieši paliek ma-
zākumā, bet alūksniešiem neizdodas šo labvēlību izmantot un gavilē mājinieki 3:1. Re-
vanšs ir izdevies un HK “Ape” saņems uzvarētājkomandas kausu.

Noslēguma vietu secība 2018.gada florbola čempionātā – 1.HK “Ape”, 2. Alūksnes
“Kājinieku skola’, 3. Agroserviss “Balvi”, 4. alūksnes BJSS.

Kā ierasts, balvas saņēma arī katras komandas labākais spēlētājs. HK “Ape” – Arturs

Bračka, “Kājinieku skola” Roberts Jakovičs, “Balvi”- Jānis Pazāns, Alūksnes BJSS – Rei-
nis Jēkabs Aumeistars, “Līvs AM” – Ģirts Ābele, “Smiltene” – Rihards Diūra, “Trapene”
– Rolands Gaugers, “Jaunlaicene” – Genādijs Fjodorovs, “Vidaga” – Kristaps Bērziņš,
“Bilska” – Mārtiņš Nomnieks, “Gaujiena” – Daniels Auziņš.

Vēl tika apbalvots labākais vārtsargs – Kārlis Popos (HK “Ape”), kā arī vērtīgākie lau-
kuma spēlētāji – Elvis Rozītis (“Balvi”) un Ritvars Ņeupakojevs (“Kājinieku skola”), lūk
arī 2018.gada Apes florbola čempionāta uzvarētāji – Rimants Krievāns, Kārlis Pops,
Kārlis Latiks, Toms Leitis, Salvis Vītoliņš, Ritvars Repuls, Renārs Karro, Arturs
Bračka, Bruno Ābolkalns, Aldis Haralds  Ādams, Aivis Krauklis, Daniels Urbano-
vičs, Raivis Levans, Kristiāns Kalniņš.

Informācijas

Par 2018. gada Latvijas dabas
bagātību apzināšanu 

Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij
un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina,
kāda, cik daudz, kādā kvalitātē un kurās vietās atrodama
dabas daudzveidība, kādi ir nepieciešamie pasākumi, lai to
saglabātu un nodrošinātu pastāvēšanu arī nākotnē. Dabas
aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti laika posmā no
2017. līdz 2019. gadam apsekos Latvijas teritoriju, uzskai-
tot Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos bioto-
pus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela biolo-
ģiskā daudzveidība, piemēram, bioloģiski vērtīgi zālāji, da-
biskoties sākušas mežaudzes, purvi, avoksnāji, cilvēka ma-
zietekmēta jūras piekraste un kāpas, upes, ezeri, alas un
iežu atsegumi. 

2018. gada sezonā ir plānots apsekot teju pusmiljonu
lielu teritoriju, kas pieder valstij un pašvaldībām, kā arī pri-
vātīpašniekiem, tostarp arī Apes novadu. Aprīlī jau ir izsū-

tītas 50 tūkstoši informatīvas vēstules īpašniekiem, ka ES
nozīmes biotopu apzināšana šogad plānota no aprīļa līdz
novembrim. Satiekot savā īpašumā ekspertu ar Dabas aiz-
sardzības pārvaldes izsniegto apliecību, zemes īpašniekam
ir tiesības piedalīties īpašuma apsekošanā un uzdot par to
jautājumus, bet eksperta paustais skaidrojums par dabas
vērtībām ir tikai informatīvs. Ja Jūsu īpašumā tiks konsta-
tēts ES nozīmes biotops, pēc datu kvalitātes pārbaudes
2019. gadā saņemsiet Dabas aizsardzības pārvaldes rak-
stisku informāciju.

ES nozīmes aizsargājamo biotopu apzināšana notiek pro-
jekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzvei-
dības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb
“Dabas skaitīšana” ietvaros, ko līdzfinansē ES Kohēzijas
fonds. Plašāka informācija par projektu, plānotajām aktivitā-
tēm, iedzīvotāju informatīvajiem bezmaksas semināriem pie-
ejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv vai www.daba.gov.lv,
jautājumus aicinām sūtīt pa e-pastu skaitamdabu@daba.gov.lv.

Rūpes par dabu ir rūpes par mūsu pašu labklājību.
Saimniekosim atbildīgi, lai dabas bagātības saglabātu!

Apes novadā tiks veikts 
zemes seguma 
un lietojuma apsekojums
Ivars Pavasars, SIA ”Vides eksperti” valdes loceklis

SIA ”Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas
biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lie-
tojuma apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Apes novada
pašvaldībā. Apsekojums notiks no 2018. gada maija līdz
oktobrim. 

Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3192 punkti. Punkti var
atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos,
meža zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos utt.).
Apsekotāji nosaka zemes seguma un lietojuma veidu, zālā-
jus, meliorācijas esamību un ainavas struktūras elementus.

Vienlaikus 221 punktos tiek paņemts augsnes virskārtas
paraugs. Paraugs tiek analizēts laboratorijā un izmantots ar
vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram,
Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu vali-
dācijai un organiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšanai
augsnē, kas ir būtisks klimata pārmaiņu ietekmes faktors.

Piecpadsmit punktos tiek paņemts augsnes papildu pa-

raugs, lai analizētu augsnes bioloģisko daudzveidību.
Apsekotājs darbojas saskaņā ar precīzām instrukcijām,

lai kartētu un nofotografētu izvēlēto punktu, radot pēc ie-
spējas mazāk traucējumu un nebojājot augu segu, kas atro-
das punktā.

Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga
statistikas apkopošanai, un tā neatspoguļos nekādus perso-
niska rakstura datus vai datus par zemes īpašumu. LUCAS
2018 apsekojuma dati netiks izmantoti lauksaimniecības sub-
sīdiju kontrolei, un tie nav piemēroti šādam mērķim.

Atvainojamies par iespējami sagādātajam neērtībām un
traucējumu zemju īpašniekiem.

Meža izstrādātāju mācības Gaujienā
Vilnis Svīķis, LVM Austrumvidzemes reģiona mežizstrādes vadītājs

2018.gada 3.maijā Apes novada Gaujienas brīvdabas estrādē uz mācību semināru “FSC,
PEFC meža apsaimniekošanas sertifikācijas un PEFC CoC un FSC CoC koksnes piegādes
ķēdes sertifikācijas prasības” pulcējās meža izstrādes profesionāļi, lai atjaunotu zināšanas
un akcentētu jaunākos norādījumus meža izstrādes darbībās saistībā ar prasībām vides pie-
sārņojuma samazināšanā, norādījumiem paliekošo koku bojājumu novēršanai, vides un
dabas aizsardzības prasību ievērošanai un augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos. Tāpat
meža mašīnu operatori, benzīnmotorzāģu operatori un viņu darbu vadītāji tika atkārtoti ie-
pazīstināti ar darba aizsardzības prasībām meža darbos, akcentējot būtiskākās aktualitātes. 

Mācības organizēja A/S “Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes reģiona mežistrādes

daļa, pieaicinot LVM mežizstrādes kvalitātes vadītāju Jāni Gercānu un darba aizsardzības
vadītāju Edmundu Nastaju.

Mācībās piedalījās 90 dalībnieki no uzņēmumiem AL mežs, Pata Strenči, Grantiņi-1,
R Grupa, Vikkers, Virde, Holzwerke - Lubāna, Vidzemes Privātmeži, Ziķeri, Meždaris,
Ikteri, utt., kas sniedz mežizstrādes pakalpojumus cirsmu izstrādē un enerģētiskās kok-
snes pievešanā un šķeldošanā. 

Paldies Gaujienas pagasta tautas nama vadītājai, kultūras darba organizatorei novadā
Laimai Poševai par atbalstu semināra vietas iekārtošanā un tehniskajā nodrošināšanā.

Pēcpusdienā semināra dalībnieki devās uz vietējo koksnes pārstrādes uzņēmumu SIA
“Vaidens”, lai iepazītos un diskutētu par apaļo kokmateriālu kvalitātes izvērtēšanu, brā-
ķēšanas iemesliem un risinājumiem to novēršanai mežizstrādes procesā. Kopā ar uzņē-
muma “Vaidens” vadošajiem darbiniekiem semināru - mācības vadīja LVM koksnes kva-
litātes eksperts Ziedonis Miklašēvičs.
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Jauns pakalpojums ZAAO EKO laukumos
Laura Jegorova, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA “ZAAO” (ZAAO), paplašinot atkritumu šķirošanas iespējas, ar 1.maiju pie-
dāvā jaunu pakalpojumu dalīto atkritumu pieņemšanas laukumos. Turpmāk iedzī-
votāji EKO laukumos bez maksas varēs nodot apavus. 

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma skaidro, ka klienti
arvien vairāk novērtē EKO laukumos piedāvātos pakalpojumus: “ZAAO mērķis ir no-
drošināt saviem klientiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, kas ir nepiecie-
šams, mūsdienu prasībām atbilstošs, ērts un atvieglo ikdienas soli. Būtiski arī attīstīt da-
līto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, lai materiāli, kas tiešām derīgi pārstrādei vai
cita veida izmantošanai, netiktu izmesti sadzīves atkritumos.”

ZAAO darbības reģiona 21 EKO laukumā no iedzīvotājiem bez maksas tiks pieņemti
lietoti, bet vēl nenolietoti apavi – kurpes, sandales, sporta apavi u.c.. Apaviem jābūt pa
pāriem, sausiem un tīriem, var būt nepieciešami labojumi (piemēram, rāvējslēdzim, pa-
pēdim), Sīkāku informāciju par apavu kvalitāti sniegs EKO laukumu pārziņi. Pilnīgi sa-
bojāti un nelietojami apavi netiks pieņemti, tāpat nodošanai neder arī gumijas zābaki. 

Zināms, ka EKO laukumos bez maksas tiek pieņemti pārstrādei derīgie materiāli: pa-
pīrs un kartons, dzērienu kartona iepakojums (tetrapakas un elopakas), polietilēna plēve,

PET dzērienu pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas pudeles un kannas,
pudeļu un burku stikls, metāla iepakojums (piemēram, skārdenes un konservu kārbas)
un metāla sadzīves priekšmeti, neizjauktas sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas
(izņemot TV un datoru monito-
rus).

Savukārt par maksu EKO
laukumos ir iespējams nodot
lielgabarīta un zaļos atkritu-
mus, būvgružus, bet no 1.maija
no iedzīvotājiem par maksu
pieņems arī logu stiklu, TV un
datoru monitorus, kā arī vieglo
automašīnu riepas.

SIA ZAAO ir divdesmit as-
toņu pašvaldību uzņēmums,
kas nodrošina atkritumu savāk-
šanu, šķirošanu, uzglabāšanu,
apstrādi, pārvadāšanu, apglabā-
šanu un sabiedrības izglītoša-
nas aktivitātes.

Jau 140 vietas un lietas skaistākai Latvijai
Līga Ivanova

Autobusa pieturvieta kā Hobitu namiņš, koka velosi-
pēdu parks, zaļie dzelzceļi, ratiņu pastaigu trase jauna-
jām māmiņām, zaļās mācību klases dabā, ēku izdaiļoša-
na ar mākslas grafiti, dižkoku alejas un jauni meži,
dabas takas, rododendru dārzi, oriģinālas sajūtu takas un spēļu laukumi, krāšņi mākslas
soliņi, unikāli vides objekti, lielizmēra Latvijas karogi, vēl neredzētas atpūtas vietas un
100 rožu dārzs – tie ir tikai daži no jau 140 vides labiekārtošanas un izdaiļošanas darbiem,
ko veic Latvijas cilvēki un, kas pieteikti vides iniciatīvā „100 darbi Latvijai”, ar mērķi
sapost mūsu zemi simtgades svinībām.  

Minētos darbus veic draugu un kaimiņu grupas, uzņēmumi, izglītības iestādes, indi-
viduālas personas, biedrības un pašvaldības no 37 dažādiem Latvijas novadiem un pil-
sētām. Īpašs gandarījums ir privātās iniciatīvas - tā, piemēram, Smiltenes pusē vairākas
ģimenes apvienojušās kopīgam darbam un autoceļa Blome – Birzuļi – Palsmane malā

radījušas vēl neredzētu autobusa pieturvietas nojumi – Hobita namiņu, kas būvēts no da-
biskiem materiāliem: salmiem, māliem, koka, zaru pinumiem, kā arī krāsainiem stikla
traukiem. Kāda Ikšķiles iedzīvotāja, kuras senču zeme atrodas Apē, kopā ar savām trim
meitām šobrīd audzē simts dižākā Eiropas vītola – Dzenīšu dižvītola – stādus un sep-
tembrī iestādīs tos Vaidavas upes abos krastos. Savukārt salacgrīvietis Imants līdzās savai
mājvietai, Salacas upes krastā, ierīkojis brīnišķīgu atpūtas vietu makšķerniekiem, laivo-
tājiem un citiem dabas mīļotājiem ar īpašu, pašdarinātu akmens galdu un grebtiem koka
krēsliem. Par labajiem vides darbiem uzzināt, aplūkot to fotogrāfijas, kā arī savu darbu
pieteikt var mājas lapā www.100darbilatvijai.lv.

Īpaši šogad – Latvijas nozīmīgās jubilejas gadā – vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai”
autors, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “ZAAO”, aicina ikvienu vēl realizēt kādu
savu sapņu ideju par vides labiekārtošanu, izdaiļošanu vai arī vides izglītošanu, lai mūsu
valsts pastāvēšanas simtgadē radītu paliekošas vērtības un svētkus sagaidītu ar gandarī-
jumu par labi padarītu darbu. Vides darbus aicina īstenot gan privātā, gan publiskā teri-
torijā ar vienīgo nosacījumu, ka darba augļus bauda pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa.
Pēc svētkiem darbu darītāji tiks sumināti pasākumos novados, lai kopā gan izvērtētu pa-
veikto, gan domātu par nākotni.

VID skaidro aktuālos jautājumus
Turpinot aktīvi skaidrot šī brīža aktuālākos jautājumus, kas iedzīvotājiem radušies

sais tībā ar izmaiņām nodokļu reformas ietvaros, Valsts ieņēmumu dienests  skaidro, kas
īpaši vērtīgi un noderīgi ir uzņēmējiem, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem:

  Uzņēmumiem izdevīgi investēt attīstībā (abas rakstā esošās tabulas pievienotas
arī atsevišķi pielikumā)

  Nebūs jāmaksā nodokļi no līdzekļiem, ko uzņēmums iegulda darbinieku saliedē-
šanā 

   Kas mainās šogad un turpmāk tiem, kas maksā mikrouzņēmumu nodokli?

Turpmāk tekstā par aktuālajiem jautājumiem.

Nebūs jāmaksā nodokļi no līdzekļiem, ko uzņēmums iegulda dar-
binieku saliedēšanā 

Uzņēmumi sīvi konkurē, lai noturētu savā uzņēmumā labākos darbiniekus. Taču ne
jau tikai atlīdzība motivē darbinieku palikt vai doties strādāt uz citu uzņēmumu. Ļoti no-
zīmīgs faktors ir darba vide un atmosfēra kolektīvā. Uzņēmumi rīko saviem darbiniekiem
sporta spēles un Ziemassvētku svinības, kā komanda piedalās, piemēram, maratona skrē-
jienā un ierīko atpūtas stūrīšus bērnu pieskatīšanai. Augot konkurencei, uzņēmumiem ir
arvien aktīvāk jādomā, kā padarīt savu darba vidi pievilcīgāku un atraktīvāku darbinieku
acīs. Tomēr līdz šim šādu tēriņu iekļaušana uzņēmuma izdevumos netika uzskatīta par
saimnieciski attaisnotiem izdevumiem. Tas nozīmēja, ka no tiem bija jāmaksā nodokļi.
Apzinoties, ka šāda norma ir novecojusi, jaunā nodokļu reforma paredz jaunu terminu
“personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi”, kurus turpmāk varēs iekļaut attaisnotajos iz-
devumos. Proti, no tiem nebūs jāmaksā nodoklis un tie būs norakstāmi uzņēmuma izde-
vumos.

No 2018. gada janvāra, kad spēkā stājās jaunā nodokļu reforma, uzņēmumi var iekļaut
personāla ilgtspējas pasākumus ar saimniecisko darbību saistītos izdevumos. Vien jāpatur
prātā, ka šāda rakstura izdevumi kopā ar reprezentācijas izdevumiem nevar pārsniegt
5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba sa-
maksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi. Gadījumā, ja šāda
veida izdevumi tomēr pārsniegs minētos 5%, tie būs jānorāda kā ar saimniecisko darbību
nesaistīti, kas nozīmē, ka tiem piemēros nodokli. Grāmatvežiem jāatceras, ka šie izde-
vumi tiek uzskaitīti dalīti no citiem izdevumiem, proti, tie ir jānodala atsevišķā kontā no
pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. Bet, kas tad tiek izprasts ar personāla ilg-
tspējas pasākumiem - par to plašāk rakstā.

Kolektīvu motivējošie pasākumi
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums nenosaka, kādi tieši pasākumi ir uzskatāmi par

kolektīvu motivēšanas vai saliedēšanas pasākumiem, ka arī to,  vai tie var būt tikai vien-
reizēji vai regulāri un cik procentuāli darbiniekiem tajos jāpiedalās. Taču izšķiroša no-
zīme ir tam, ka šie pasākumi ir ar noteiktu mērķi – kolektīva motivēšana vai saliedēšana.
Ja pasākums ir atsevišķiem darbiniekiem un ar pasākumu saistītos izdevumus nevar per-
sonificēt, tad izdevumi uzskatāmi par nosacīti sadalīto peļņu un par tiem jāmaksā nodokli. 

Pirmkārt, tie ir kolektīvu motivējoši un saliedējoši pasākumi, kuros var piedalīties
visi darbinieki, ja  vien viņi to vēlas. Tāpat šādi pasākumi var tikt rīkoti atsevišķas filiāles
ietvaros, kas arī tiks uzskatīti par attaisnotiem izdevumiem. Kā piemēram:

l Ziemassvētku balles organizēšana visiem darbiniekiem, gadskārtējo svētku svinē-

šana uzņēmumā (t.sk., izdevumi telpu nomai, pasākumu organizēšanai, transporta izde-
vumiem, ēdināšanai);

l sporta spēles darbiniekiem vai darbinieku komandas piedalīšanās publiskās sporta
aktivitātēs (maratonā, velobraucienā u.c.).

l Iedvesmojoši pasākumi, kuros, piemēram, uzņēmuma darbinieki uzstājas ar saviem
stāstiem par pašu izvēlētām interesantām un aizraujošam tēmām, kas nav obligāti saistītas
ar darba pienākumu veikšanu. Pasākuma mērķis ir smelties iedvesmu no kolēģiem, ka
arī ieraudzīt kolēģus no citas pozitīvas perspektīvas. Uzņēmums sedz telpu nomas un
maltīšu organizēšanas izdevumus;

l Pārgājieni un laivu braucieni, kuros kolektīva darbinieki dodas ar mērķi saliedēt
kolektīvu (uzņēmums kompensē nogādāšanu no un līdz pārgājiena sākuma un beigu
punk tam);

l citi pasākumi, kas pieejami visam kolektīvam un kuru mērķis ir motivēt un saliedēt
kolektīvu.

Darbinieku nogādāšana darba vietā un izmitināšana
Iedzīvotāju mobilitātes problēma ir visai aktuāla kontekstā ar darba spēka trūkumu

lielajās pilsētās un augsto bezdarba līmeni lauku reģionos. Uzņēmumi iegulda lielas
pūles, lai motivētu cilvēkus strādāt darba vietā, kas ir tālu no mājām. Transporta nodro-
šināšana uz darba vietu un atpakaļ ir viens no risinājumiem, ko piedāvā uzņēmumi. Tik-
pat aktuāla problēma ir darbinieku izmitināšana, ja darbs notiek arī nakts maiņās. Turp -
māk šos izdevumus uzņēmumi varēs iekļaut ar saimniecisko darbību attaisnotos izde-
vumos. Piemēram, par personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem tiks uzskatīti arī iz-
devumi, kas uzņēmumam radušies, nomājot kopmītnes, kurās darbiniekiem ir iespēja
uzturēties sakarā ar maiņu darbu, darbu naktsmaiņās u.tml.    

Komforta zonas darba vietā
Nereti kā piemērs modernai darba videi tiek minēti uzņēmumi, kas savu darbinieku

komfortam ierīkojuši sporta un trenažieru zāli ar dušas un ģērbtuves telpām. Uzņēmumi,
kuros strādā jaunie vecāki, aizvien biežāk ierīko bērnu pieskatīšanai paredzētas telpas.
Likums to traktē kā izdevumus saistībā ar sociālās infrastruktūras objektiem un tātad tie
nodrošina darbinieku ilgtspējas pasākumus. Šādu telpu izveides  izdevumus, kā arī iz-
devumus, kas saistīti ar šo telpu uzturēšanu, var iekļaut ar saimniecisko darbību attais-
notos izdevumos. Vien jāatceras, ka šīm telpām jābūt pieejamām visiem darbiniekiem. 

Bēru pabalsti
Pie attaisnotajiem izdevumiem, kas saistīti ar darbinieku ilgtspējas pasākumiem, mi-

nami arī izdevumi bēru pabalstiem, tajā skaitā,  izdevumi vainagiem, izmaksas līdzjūtību
publicēšanai, bēru izdevumi darbinieku vai to radinieku nāves gadījumā  u.tml. 

Kādi izdevumi netiek uzskatīti par personāla ilgtspējas pasākumiem?
Gluži visu kā personāla ilgtspējas izdevumus norakstīt gan nevarēsim. Kā piemēram,

šim mērķim neatbilst: 
l dzimšanas dienu un vārda dienu mielasti un svinības;
l tāpat arī vakariņu kompensēšana darbiniekiem, kuri spiesti strādāt virsstundu darbu,

lai nodotu projektus noteiktos termiņos;
l arī izdevumi par vitamīnu, uztura bagātinātāju vai medikamentu iegāde darbinie-

kiem nav uzskatāma par personāla ilgtspējas pasākumu;
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l tajos netiek ieskaitīti arī izdevumi par tēju, kafiju, pienu, augļiem un nelielam uz-
kodām uzņēmuma darbiniekiem ikdienā (t.i., nav saistīti ar konkrētu motivēšanas vai sa-
liedēšanas pasākumu un  nav paredzēti darba koplīgumā). Izņēmumi var būt tikai gadī-
jumos, kad to paredz darba koplīgums, un izdevumi nav personificējami.

Darbinieku individuālā motivēšana
Līdzās kolektīvu motivējošiem un saliedējošiem pasākumiem, kas vērsti uz kolektīvu

kopumā, pastāv arī darbiniekus individuāli motivējošie pasākumi. Piemēram, darbinieka
apdrošināšana, komandējumi un kvalifikācijas celšanas kursi. Šie izdevumi jau iepriekš
bija iekļaujami kā saimnieciski attaisnotie izdevumi, nodoklis no tiem nebija jāmaksā
un uz šāda veida izdevumiem 5% ierobežojums neattiecas. 

Kas mainās šogad un turpmāk tiem, kas maksā mikrouzņēmumu
nodokli?

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīms, sākot ar 2018.gadu, piedzīvo vairākas iz-
maiņas. To mērķis ir veicināt šī nodokļa maksāšanas režīma izmantošanu uzņēmējdarbības
sākuma posmā - kā atbalstu, un neradītu negodprātīgus mēģinājumus optimizēt nodokļus.
Svarīgi, ka galvenā MUN režīma priekšrocība tiek saglabāta, proti, uzņēmējam jāmaksā
tikai 15 % no apgrozījuma. Nav jālauza galva par citiem nodokļiem: ne par iedzīvotāju
ienākuma nodokli, ne par pievienotās vērtības nodokli, ne par sociālajām iemaksām u.c.,
bet ar nosacījumu, ja uzņēmējs nepārsniedz noteiktos MUN režīma nosacījumus. 

Apgrozījums līdz 40 000 eiro
Būtiskākā izmaiņa MUN maksātājiem ir noteiktā apgrozījuma sliekšņa samazināšana

no līdzšinējiem 100 000 uz 40 000 eiro gadā.
Ja tomēr MUN maksātāja apgrozījums 2018.gadā pārsniegs 40 000 eiro, pārsniegu-

mam tiks piemērota papildu 20 % likme un ar 2019.gadu uzņēmums zaudēs MUN mak-
sātāja statusu.

Īpaši pārejas nosacījumi ir paredzēti tiem, kuru apgrozījums 2018.gadā vai
2019.gadā ir vairāk nekā 40 000 eiro, taču nepārsniedz 52 000 eiro. Šādi uzņēmumi
2018.gadā un 2019.gadā apgrozījuma pārsniegumam var nepiemērot papildu 20 % likmi,
taču ar nosacījumu, ja to apgrozījums 2017.gadā vai 2016.gadā pārsniedza 40 000 eiro.

Minimālais maksājums
Ja taksācijas periodā (kalendāra gadā) nav bijis apgrozījuma vai aprēķinātā mikrouz-

ņēmumu nodokļa summa nepārsniedz 50 eiro, MUN maksātājs iemaksā budžetā nodokli
50 eiro apmērā.

Turpmāk strādāt drīkstēs tikai vienā mikrouzņēmumā
Būtiskas izmaiņas attiecas arī uz kārtību, kas skar MUN maksātāja (turpmāk – mik-

rouzņēmuma) darbiniekus. Proti, sākot 2018.gada 1.janvāri, mikrouzņēmums no jauna
var pieņemt darbā tikai tādu darbinieku, kurš vienlaikus nestrādā citā mikrouz-
ņēmumā. Savukārt tie mikrouzņēmuma darbinieki, kuri ir uzsākuši darba attiecības vai-
rākos mikrouzņēmumos līdz 2017.gada 31.decembrim, var turpināt tajos strādāt bez iz-
maiņām arī 2018.gadā, un papildu likme no uzņēmuma apgrozījuma par tiem nav jā-
maksā.

Lai mikrouzņēmuma īpašnieks zinātu, vai un kuri viņa darbinieki vienlaikus ir no-
darbināti arī citos mikrouzņēmumos, Valsts ieņēmumu dienests līdz 2018.gada 1.februā-
rim nosūtīja vēstuli katram mikrouzņēmuma īpašniekam Elektroniskās deklarēšanas sis-
tēmā (EDS). 

Ja 2019.gadā mikrouzņēmumā tiks nodarbināti darbinieki, kuri strādā vairākos mikrouz-
ņēmumos vienlaikus, mikrouzņēmumu nodokļa likmei pieskaitīs 2 % par katru šādu darbi-
nieku. Šādā gadījumā mikrouzņēmums ar 2020.gadu zaudēs MUN maksātāja statusu.

Visi pārējie noteikumi attiecībā uz darbiniekiem saglabājušies nemainīgi. Izvē-
lēties maksāt MUN tāpat kā līdz šim var - individuālais komersants, individuālais uzņē-
mums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, fiziska persona, kas reģistrējusi savu saim-
niecisko darbību un  sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). Mikrouzņēmuma darbi-
nieku skaits nevar pārsniegt piecus darbiniekus, un mikrouzņēmuma darbinieka ienā-
kums nevar pārsniegt 720 eiro mēnesī. Ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums pār-
sniegs 720 eiro mēnesī, ienākuma pārsnieguma daļai papildus piemēros 20 % likmi, ja
mikrouzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī pārsniedz piecus darbiniekus, mikrouzņē-
mumu nodokļa likmei pieskaita 2 % par katru papildus nodarbināto darbinieku.

Jau sākotnēji, MUN režīma mērķis bija mazināt administratīvo un nodokļu slogu, it
īpaši saimnieciskās darbības uzsākšanas periodā, kā arī nozarēs ar zemu ienākuma līmeņa
potenciālu, vienlaikus ievērojot sabiedrības kopējās intereses godīgas konkurences un
sociālās drošības jomā. Tātad MUN režīms ir domāts maziem uzņēmumiem un to dar-
biniekiem, lai sāktu uzņēmējdarbību vai lai būtu iespējas darboties nozarēs ar zemu ie-
nākumu līmeni.

Uzņēmumiem izdevīgi investēt attīstībā
Nodokļu reforma sniedz priekšrocību tiem uzņēmumiem, kas investē savā attīstībā.

Beidzot arī Latvijā par reinvestēto peļņu nebūs jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis
(UIN), jo reinvestētajai peļņai piemēros 0 % UIN likmi. No tā arī izriet nākamais iegu-
vums – no 2018. gada 1. jūlija tiek atcelti UIN avansa maksājumi, kas tik daudziem uz-
ņēmumiem radīja galvassāpes. Turpmāk 20 % UIN būs jāmaksā tikai peļņas sadales
brīdī, un vairs nebūs jāmaksā 10 % iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), saņemot divi-
dendes. Tomēr uzņēmēju vidū valda maldīgs priekšstats, ka patiesais UIN apjoms ir lie-
lāks, jo ir jāpiemēro koeficients. Taču tā nebūt nav – patiesībā UIN nav lielāks, tikai
jāņem vērā jaunie noteikumi.

Turpmāk peļņu divas reizes ar nodokli vairs neapliks
Nozīmīgs jaunums uzņēmējiem ir tas, ka no sadalītās peļņas divas reizes nodoklis

nebūs jāmaksā. Proti, līdz šim, lai fiziskās personas saņemtu dividendes, faktiski tika
nomaksāti divi nodokļi: vispirms UIN – 15 %, sadalot peļņu, un pēc tam IIN – 10 %, sa-
ņemot dividendes. Turpmāk nodokli iekasēs tikai uzņēmumu līmenī, piemērojot 20 %
UIN likmi, bet no fiziskajām personām izmaksātajām dividendēm IIN vairs nebūs jā-
maksā.

Tāpat jāatzīmē, ka no 2018. gada 1. jūlija  vairs nebūs jāveic UIN avansa maksājumi.
Tas nozīmē, ka uzņēmēju rīcībā paliks vairāk apgrozāmo līdzekļu, ko uzņēmēji varēs iz-
mantot uzņēmuma attīstībai. Līdz šī gada 1. jūlijam gan ir spēkā pārejas perioda kārtība,
atbilstoši kurai UIN avansa maksājumus jāveic no 2018. gada janvāra līdz jūnijam. 

Izdevīgi investēt attīstībā
Jau ilgstoši uzņēmēji aicināja veikt izmaiņas likumā, lai no reinvestētās peļņas nebūtu

jāmaksā UIN, līdzīgi kā tas ir Igaunijā un citās valstīs. Turpmāk arī Latvijā reinvestētajai
peļņai piemēros 0 % UIN likmi. Savukārt UIN 20 % apmērā būs jāmaksā tikai no tās
peļņas daļas, ko sadalīs vai izmaksās dividendēs, vai arī izlietos mērķiem, kas tieši nav
saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību. 

Jaunums ir koeficienta 0,8 piemērošana, aprēķinot UIN. Tas darīts, lai motivētu uz-
ņēmējus daļu peļņas investēt uzņēmumā. Proti, ja vismaz 20 % no peļņas tiek ieguldīti
uzņēmuma tālākā attīstībā, par dividendēs sadalāmajiem 80 % peļņas jāmaksā 20 % UIN.
Savukārt, ja uzņēmuma īpašnieki tomēr vēlēsies izmaksāt dividendēs 100 % peļņas, tad
to var darīt, piemērojot koeficientu 0,8. Tomēr šādā gadījumā jāpadomā, vai uzņēmuma
rīcībā paliek līdzekļi nodokļa nomaksai.

Piemērs:
Ja ir aprēķinātas dividendes 100 eiro, nodoklis būs 25 eiro (100 : 0,8 x 0,2 UIN).
Būtiski ņemt vērā, ka 100 eiro ir neto (faktiski izmaksātā) summa, un tādēļ tai piemēro

koeficientu 0,8, lai no neto dividenžu apmēra aprēķinātu bruto nodokļa bāzi. Šajā pie-
mērā, ja aprēķina un izmaksā dividendes 100 eiro, tad bruto nodokļa bāze ir 125 (100 :
0,8) eiro un nodokli 20 % apmērā aprēķina no bruto nodokļa bāzes 125 eiro, tādēļ no-
doklis ir 25 eiro (125 x 0,2).   

UIN deklarāciju jāsniedz ik mēnesi
Iepriekš UIN deklarāciju iesniedza kopā ar gada pārskatu reizi gadā. Sākot ar 2018.

gadu deklarācija jāsniedz un nodokli jāsamaksā reizi mēnesī – līdz nākamā mēneša 20.
datumam. Taču deklarāciju var nesniegt, ja uzņēmumam neveidojas ar UIN apliekami
ienākumi. Ja nodokļa maksātājs līdz mēneša 20. datumam nav iesniedzis deklarāciju par
taksācijas periodu, tiek uzskatīts, ka taksācijas periodā neveidojas ar UIN apliekama
bāze un deklarācija ir iesniegta. 

Pārejas periods – par periodu no 2018. gada janvāra līdz jūnijam nodokļu maksātājs
iesniedz VID vienu deklarāciju un veic UIN maksājumu līdz 2018. gada 20. jūlijam.

Kādus atvieglojumus UIN maksātāji var izmantot?
Viens no veidiem, kā uzņēmumi var samazināt savu UIN maksājumu, ir ziedojot sa-

biedriskā labuma organizācijai, budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kas valsts
vārdā nodarbojas ar kultūras pakalpojumu sniegšanu. Var izvēlēties vienu no šādiem trim
atvieglojumiem:

l ar nodokli neaplikt ziedojumu, kas nepārsniedz 5 % no iepriekšējā pārskata gada
peļņas;

l ar nodokli neaplikt ziedojumu, kas nepārsniedz 2 % no iepriekšējā pārskata gadā
kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts
sociālās apdrošināšanas maksājumi;

l samazināt par dividendēm aprēķināto UIN par 75 % no ziedotās summas, nepār-
sniedzot 20 % no aprēķinātās UIN summas par dividendēm. 
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KKK OOO NNN CCC EEE RRR TTT III 

Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

03.06. 14:00 Mikužu saiešanas namam - 215 
Pie Mikužu 
saiešanas 

nama 

09.06. 17.00 

Edv na Jansona dzejas gr matas “Mirk u rezonanse” atv ršanas 
sv tku autorkoncerts. Piedal s: R gas krist g s m zikas grupa”Lux 
Sonus”, vad t ja Anita Br daka, m zi is, komponists un dzied t js 
Kaspars Krasti š, Vijolnieks Reinis Galenieks, Apes tautas nama 
sieviešu vok lais ansamblis, vad t ja Sandra Oto. Savu dzeju run s 
Edv ns Jansons. Ieeja br va 

Apes tautas 
nam  

17.06. 14:00 Gaujienas tautas nama Senioru  d mu deju kolekt va „Sinda’’ 15 gadu 
jubilejas koncerts „Dz ve k  dziesma un tauri u deja”   Ieeja br va Gaujien  

TTT EEE RRR AAA    III ZZZ RRR DDD EEE SSS 
Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

23.06. 19:00 Humoristisku vienc lienu kaleidoskops “Dz ves aini as” Trapenes 
estr d  

AAA TTT PPP TTT AAA SSS    PPP AAA SSS KKK UUU MMM III 
Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

22.06. 19:00 "L gošanas ner tn bas", piedal s Virešu Saieta nama amatierte tris 
"Vireši" un VPDK "Virši"                                                         Ieeja br va 

Vidagas 
estr d  

23.06. 23:00 L go nakts za umballe kop  ar grupu  „Dziesmu pietura” no 
Palsmanes                                                                                   Ieeja br va   

Pie Gaujienas 
tautas nama 

23.06. 23:00 L go nakts balle kop  ar grupu “Alianse”                                Ieeja br va 
 

Trapenes 
estr d  

23.06. 23.00- 
4.00 

L go nakts za umballe kop  ar Zigm ru Kr mi u un draugiem 
                                                                                                   Ieeja br va Apes estr d  

CCC III TTT III    PPP AAA SSS KKK UUU MMM III    ((( KKK AAA RRR NNN EEE VVV LLL III ,,,    GGG AAA DDD AAA TTT III RRR GGG III ,,,    FFF III LLL MMM AAA SSS ))) 
Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

01.06. 18.00 

Bazn cu nakts 
18.00 - 18.30 Trapenes sieviešu kora koncerts diri ente Ilze D ve 
19.00 - 19.30 Sieviešu kora „L ga”( R ga) koncerts, diri entes Maija 
Feldmane un Ilona Egl te) 
20.00 - 20.30  Apes Sv t  Mateja ev. lut. draudzes Sv tdienas skolas  
b rnu un jauniešu uzst šan s (Psalmu las jumi, dziesmas) 
21.00 - 22.00 M c t ja V. Sli a uzruna, l gšana 
Te tra uzvedums „Cilv ka sirds” 
Slav šanas dziesmas 
22.00 - 24.00 P rdomas klusas m zikas un sve u gaism  

Apes Sv t  
Mateja ev. 
lut. bazn c  

21.06. 20.00 

Izgaismo Latviju saulgriežos 
20.00 – 20.30 Pulc šan s 100gades laukum , ugunskura veidošana 
21.00 – 21.30 Ugunskura iedegšana 
21.30 – 22.00 Sp ka dziesmas Latvijai 
22.00 Valsts himnas dzied šana 
Pas kum  aicin m piedal ties ikvienu, kas sird  j t pieder bu savai zemei 
un pils tai. Izdzied sim savas dziesmas, dejas un sagaid sim saull ktu 
kop ! 

Apes pils t  
pie 100gades 
ozola  

21.06. 20.30 

Izgaismo Latviju saulgriežos 
20.30- 21.00 Pulc šan s. Ugunskura  iek rtošana 
21.00 – 21.30 Ugunskura iedegšana 
21.30 – 22.00 Sp ka dziesmas Latvijai 
22.00 – Latvijas valsts himna 
Aicin m ikvienu  pievienoties svin t šos sv tkus ar dziesm m, dej m un 
rota m.  

Gaujien  pie 
100gades 
ozola  

p
IIIZZZSSSTTT DDDEEESSS 

Datums Nosaukums Vieta 
05.06. “Novadniekam, rakstniekam Ain ram Zel am - 60” Apes bibliot ka 
07.06. “Latviešu mitolo ija” (Cikla “Latvijai – 100” 6. izst de) Apes bibliot kas 

las tava 
08.06. “Koši zied vasari a!” (Literat ras izst de b rniem) Apes bibliot ka 
10.06 - 
30.06 Veras boli as Singajevskas m ža fragmenti.  Vidagas bibliot ka 

11.06. “Novadniekam, rakstniekam J nim Mauli am - 85” (Cikls “M su 
jubil ri”) Apes bibliot ka 

12.06. “Izlasi vasar !”  Apes bibliot ka 

18.06. “J u nakts burv ba” Apes bibliot ka 
18.06. “Nu atn ca J u diena…” Apes bibliot kas 

las tava 

18.06. “Manas dz ves dziesma – dižkoki un akme i.” (Dabas p tniekam 
G.Eni am – 85) Trapenes bibliot ka 

18.06 -
27.06 Ma iskie ritu li un tic jumi Vasaras Saulgriežu laikam. Materi lu izst de. Vidagas bibliot ka 

22.06. “M lest ba pret dz vi.” (V cu rakstniekam .M. Remarkam – 120) Trapenes bibliot ka 
01. -24.06. “Trejdevi i piesk rieni.” (J u diena) Trapenes bibliot ka 
01.-30.06. “Vasara ien k d rz .” (Tematiska izst de) Trapenes bibliot ka 
01.-30.06. “Tava vasaras gr mata.” (B rniem) Trapenes bibliot ka 

11.-22.06. Tematisk  izst de “Visas labas J u z les” Gaujienas 
bibliot ka 

CCC III TTT III    PPP AAA SSS KKK UUU MMM III 
Datums Nosaukums Vieta 

14.06. Vidzemes 8. Patriotisk s dzejas konkurss “M s vieno Latvijas sv tais 
v rds” (Latvijas J ras Sp ku dev ze) Salacgr va 

15.06. 
plkst.10:00 

Karlsons, br l tis un citi. 
Izklaid jošs multfilmu r ts   pirmsskolas b rniem, Veras 
Singajevskas ierun tie multfilmu t li. 

Vidagas bibliot ka 

29.06. 
Bibliot kas pagalma sv tki. (Pieturas: Liter r  telts. Akme u 
apgleznošana ar latviešu rakstu z m m. Muzik l  pietura u.c. ) Visas 
dienas garum  

Trapenes bibliot ka 

04.- 29.06. 
Kop  veidosim fotoizst di “Lasi mani” gan lieliem, gan maziem 
las t jiem. Atn c uz bibliot ku un nobild jies ar savu v rdam su/ 
v rdabr li – GR MATU.  

Gaujienas 
bibliot ka 

 “B rnu, jauniešu un vec ku ž rija 2017” nosl guma ekskursija uz 
R jienas novadu 

Gaujienas 
bibliot ka 

Inform ciju sagatavojusi Laima Poševa, Gaujienas tautas nama vad t ja, Apes novada kult ras darba organizatore 

Opekalna baznīcā
1.jūnijā Baznīcu nakts
19.30- 20.00 Trapenes sieviešu kora koncerts diriģente, Ilze Dāve
20.30 - 21.00 Sieviešu kora „Līga” (Rīga) koncerts, diriģentes Maija Feldmane 
un Ilona Eglīte 
21.00 Lūgšana
03. un 07. jūnijā plkst. 10.00 Dievkalpojums

Tikšanās ar zemkopības ministru 
Jāni Dūklavu Apē
Aicinām visus interesentus uz tikšanos ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu 
8.jūnijā plkst.9.00 Apes tautas nama mazajā zālē, Apē.

Esiet laipni gaidīti! 

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību 
nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina
projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā ”Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaim-
niecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:
”Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un ”Ar lauksaimniecību nesais-

tītu saimniecisko darbību dažādošana” 11,99 miljonu eiro apmērā;
”Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 10 miljonu eiro apmērā. 
Finansējums ir sadalīts pēc reģionalizācijas principa. 
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un no-

darbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai
attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlī-

dzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu ap-
stiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi
gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapas, plašāka informācija par pieejamo finansējumu katram
reģionam, kā arī nosacījumi atbalsta saņemšanai, ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv
sadaļā ”Atbalsta veidi” → Projekti un investīcijas.

Projektu pieņemšanas kārta izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma ”Lauku saimniecību un
uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros. 
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Vidagas Sikšņu pamatskolas 
(Sikšņu pamatskolas) salidojums

Aicinām visus Vidagas Sikšņu pamatskolas (Sikšņu pamatskolas) absolventus, skolo-
tājus, bijušos darbiniekus uz SALIDOJUMU, 2018.gada 15.jūnijā plkst.18.00, reģistrācija
no plkst.16.00. 

Dalības maksa 3 eiro.  


