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3.februāris – domes sēžu zālē
darba grupas apspriede par Apes
novada plānošanas dokumentiem.

4.februāris – priekšsēdētāja
A.Harju piedalās Latvijas Pašval-
dību savienības organizētā valdes
sēdē Rīgā.

5.februāris – seminārs „Par
biznesa iespējām Krievijā” Apes
tautas namā (projekta Nr.ELRII-
291”Kultūras mantojuma un
dabas resursu izmantošana uzņē-
mējdarbības attīstībā pierobežas
reģionos” ietvaros).

6.februāris - priekšsēdētāja
A.Harju piedalās Gulbenē Vidze-
mes pašvaldību apspriedē par nā-
kamā plānošanas perioda 2014.-
2020. finanšu piesaisti ceļu tīkla
rekonstrukciju darbos.

6.februāris – domes priekšsē-
dētāja A.Harju, vietnieks J.Liberts
un izglītības darba speciāliste
G.Ļuļe tiekas ar Alūksnes mūzi-
kas skolas Apes mācību punkta
darbiniekiem par skolas attīstības
iespējām.

7.-9.februāris - Starptautiskā
tūrisma izstādē - gadatirgū „Bal-
ttour- 2014”, Rīgā, Apes novadu
pārstāv S.Sproģe, A.Būda un
A.Binde.

11.februāris – priekšsēdētājas
vietnieks J.Liberts piedalās Latvi-
jas Pašvaldību savienības organi-
zētā Veselības un sociālo jautāju-
mu komitejas sēdē un reģionālās
attīstības komiteju sēdē Rīgā.

12.februāris – Sociālo jautā-
jumu komitejas sēde, Apes nova-
da sociālajā dienestā.

13.februāris - priekšsēdētāja
A.Harju tiekas ar Apes pensionāru
padomi.

- izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēde.

14.februāris – priekšsēdētāja
A.Harju un priekšsēdētājas viet-
nieks J.Liberts Apes novada domē
tiekas ar Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas par-
lamentāro sekretāru
Romānu Naudiņu.

- Apes novada izglītības iestā-
des apmeklē Izglītības un zinātnes
ministre Ina Druviete, parlamen-
tārais sekretārs Andis Geižāns un
biroja vadītāja Sanita Stelpe-Seg-
liņa.

17.februāris – Apes novada
domes ārkārtas sēde. Izglītības,
kultūras un sporta komitejas sēde.

18.februāris - priekšsēdētāja
A.Harju piedalās Latvijas Pašval-
dību savienības organizētā Finan-
šu un ekonomikas komitejas sēdē
Rīgā.

Informatīvie semināri uzņēmējiem 
par biznesa iespējām – Krievijā, 
Igaunijā un Latvijā
Indra Levane, Apes novada domes uzņēmējdarbības speciāliste

Sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietva-
ros 2007.-2013., īstenojot

Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu projekta NR.ELRII-291 „Kultū-
ras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības at-
tīstībā pierobežas reģionos” (HERITAGE BUSINESS) aktivitātes,
31.janvārī speciālistu grupa no Latvijas devās uz Pečoriem (Krievija), lai
informatīvajā seminārā „Par biznesa iespējām Latvijā” Pečoru un Pleska-
vas rajonu uzņēmējus iepazīstinātu ar uzņēmējdarbības iespējām Latvijā.

Semināra atklāšanā piedalījās Pečoru rajona Administrācijas vadī-
tāja pirmā vietniece Marina Jegorova, Latvijas Republikas konsule
Pleskavā Irēna Putniņa un Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda
Harju, kuras savās uzrunās uzsvēra, ka ir svarīga valstu sadarbība, kon-
taktu veidošana, lai īstenotu un veicinātu sadarbības programmu „biz-
ness bez robežām”. 

Semināra laikā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
(LTRK), Valmieras nodaļas vadītājs Juris Sleņģis sniedza informāciju
par biznesa iespējām un vispārējo situāciju Latvijas tirgū, kā arī par
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras sniegtajiem pakalpo-
jumiem ārvalstu uzņēmējiem. Par uzņēmuma dibināšanas iespējām
Latvijā sniedza SIA „1.Juridiskais birojs” valdes priekšsēdētāja Ilze
Rubene. VID Nodokļu pārvaldes Konsultāciju koordinācijas un uz-
raudzības daļas vadītāja vietniece Bella Gumennaja uzņēmējus iepa-
zīstināja ar likumdošanas un nodokļu galvenajiem nosacījumiem Lat-
vijas Republikā. Par preču eksportu uz Latviju, par pārtikas uzraudzī-
bu, nepieciešamo dokumentāciju, veterinārām prasībām stāstīja Pārti-
kas un veterinārā dienesta (PVD) Austrumvidzemes pārvaldes vadītā-
jas vietniece Ārija Ločmele. Uz semināru no Maskavas bija ieradusies
VID Muitas pārvaldes pārstāve, specializētais atašejs muitas jautāju-
mos Krievijā Inta Kovaļevska, kura klātesošajiem sniedza informāciju
par muitas prasībām uzņēmējdarbībai Latvijā. Semināra noslēgumā
SIA „Sulas” īpašnieks Linards Liberts no Ikšķiles, laipni aicināja klā-
tesošos bērzu sulas pasaulē – pastāstot par saviem bērzu sulu pagra-
biem, prezentējot piedāvāto produkciju un degustējot BIO Bērzu sulas
vīnu Baltais, kura svarīgākās sastāvdaļas ir svaiga, nepasterizēta bērzu
sula, labs vīna ieraugs, vēss pagrabs un laiks, laiks, laiks. ¨Uzņēmēji
un Pečoru rajona Administrācija augstu novērtēja mūsu valsts speciā-
listu piedāvāto plašo un daudzveidīgo semināra programmu, lai iz-
prastu iespējas mūsu valstī veidot savu uzņēmējdarbību.  

5.februārī Apes tautas namā pulcējās novada uzņēmēji, lai iepazī-
tos ar informāciju par biznesa iespējām kaimiņvalstī Krievijā. Kopējo
redzējumu par biznesa iespējām, par uzņēmējdarbības vides raksturo-
jumu Pleskavas apgabalā, par darījuma vides analīzes aspektiem, kā
arī par Pleskavas apgabala Tirdzniecības un rūpniecības kameras
sniegtajiem pakalpojumiem ārvalstu kompānijām informēja Pleskavas

apgabala Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Vladimirs
Zubovs.

Uzņēmuma „Juridiskā konsultācija” direktora vietnieks Aļeksejs
Jegorovs iepazīstināja uzņēmējus ar uzņēmuma reģistrācijas iespējām,
juridiskajiem nosacījumiem, sadarbības iespējām kopīgu uzņēmumu
veidošanā. Plašu un daudzpusīgu informāciju par likumdošanas un no-
dokļu bāzi Krievijas Federācijā sniedza Pleskavas apgabala starprajo-
nu nodokļu maksātāju inspekcijas nodaļas vadītāja Žanna Vedeņina.
Vladimirs Zubovs semināra gaitā pastāstīja uzņēmējiem par muitas
prasībām uzņēmējdarbībai Krievijā, par licenzēšanas veidiem, par in-
vestīciju iespējām. 

Semināra noslēgumā uzņēmējs, kamīna meistars Mihails Okuņevs
no Pleskavas prezentēja savu uzņēmumu. Uzņēmējs piedāvāja pado-
māt un novērtēt senās, labās vērtības – kā kamīna apkures ierīkošanu
mājoklī. Padarot kamīna apkuri pielietojamu ne tikai no praktiskā vie-
dokļa, bet mājokļa vidi padarot daudz vizuāli baudāmāku, saglabājot
mājas sajūtu.

No firmas ceptuves „Pirogov” katram semināra dalībniekam kā
ceļa maize tika dāvinātas no rīta ceptas smalkmaizītes, speciāli dari-
nātās iepakojuma kastītēs. Uzņēmuma pamatprincips, darboties pēc
senām vietējās kultūras mantojuma tradīcijām, piedāvājot pircējiem
unikālu produktu - gatavotu pēc senas vecmāmiņas receptūras, izman-
tojot pašmāju produktus. 

Šie uzņēmējdarbības piemēri parāda, kā par pamatu ņemot aizmirstas
vērtības, var radīt no jauna labas lietas, kas veicina uzņēmējdarbību. 

5.martā informāciju par uzņēmējdarbības iespējām Latvijā, Igau-
nijas uzņēmējiem sniegs speciālisti no Latvijas. 

6.martā projekta sadarbības partneri no Igaunijas ieradīsies Apē,
lai mūsu novada uzņēmējiem sniegtu informāciju par uzņēmējdarbības
uzsākšanas nosacījumiem Igaunijā.      

Seminārs 06.03.2014. Par biznesa iespējām Igaunijā
Projekta Nr. ELRII-291 „Kultūras mantojuma un dabas resursu iz-

mantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos” (Heritage
Business) ietvaros 

Norises vieta: Apes Tautas nams, Skolas iela-4, Ape
Programma

ĪSZIŅAS

Sadziedāšanās Apē
Laima Poševa, Apes novada kultūras darba organizatore 

22. februāra pēcpusdienā D.Ozoliņa Apes vidusskolā notika Alūk-
snes un Apes novada senioru ansambļu skate un vokālo ansambļu sa-
dziedāšanās. Skati vērtēja un atzinīgus vārdus teica – diriģenti Jānis
Baltiņš, Roberts Liepiņš un Uldis Kokars. 

Apes novadu pārstāvēja trīs senioru ansambļi - Virešu saieta nama
senioru ansamblis „Melodija”, Gaujienas tautas nama senioru ansam-
blis „Lainva” un Apes tautas nama senioru ansamblis „Dziesmas
mūžs”. Visu senioru ansambļu dziedājums bija teicams, saņemot pir-
mās pakāpes diplomus. Tas dod pozitīvu gaismu tālākajam solim - mu-

zicēt II Latvijas Senioru
vokālo ansambļu kon-
kursā Valkā 26.aprīlī. 

Skates otrajā daļā sa-
dziedājās vokālie an-
sambļi, saņemot pateicī-
bas rakstus un pārsteigu-
ma dāvanas, ko bija sa-
rūpējuši Alūksnes un
Apes novadu uzņēmēji.

Paldies visiem ko-

lektīviem par ieguldīto
darbu, gatavojoties šim
pasākumam! 

Lielu paldies saku at-
saucīgākajiem Apes no-
vada uzņēmējiem, kas at-
balstīja šo pasākumu –
Kalvim Dukulim, Aigijai
Kalniņai, bet par saldu
pārsteigumu parūpējās
gaujienietis Ojārs Jurčs. 

Strādājot par novada kultūras organizatore, no pagājuša gada no-
vembra, bieži sanāk sadar-
boties ar novada darbinie-
kiem un iestāžu vadītājiem.
Nopietnāku sadarbību vē-
lētos no kultūras darbinie-
kiem un ar lielāku apziņu
veikt sev uzticētos darbus!
Paldies mūsu novada sa-
biedrisko attiecību speciā-
listei Ilzei Ērmanei par at-
saucību!
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19.februāris - priekšsēdētāja
A.Harju Rīgā piedalās sarunās
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrā par Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības program-
mas prioritātē Nr.1 - Biznesa un
mazo un vidējo uzņēmumu attīs-
tībā atbalstu projektam „Kvalita-
tīvu servisa pakalpojumu nodroši-
nāšana autoceļa A2 (E77) Rīga –
Pleskava-Sanktpēterburga tranzīta
plūsmai un tūrismam” („Loģisti-
kas ceļš”).

- priekšsēdētājas vietnieks
J.Liberts Gulbenē piedalās sanāk-
smē ar Autotransporta direkcijas
un Vidzemes reģiona novadu va-
dītājiem par sabiedriskā transporta
uzlabošanas iespējām Vidzemē.

20.februāris - priekšsēdētāja
A.Harju Rīgā tiekas ar LR Minis-
tru prezidenti Laimdotu Strauju-
mu, LR satiksmes ministru Anriju
Matīsu, Ministru prezidenta pa-
domnieku humanitārajos un ES
fondu jautājumos Intu Dālderi, kā
arī VAS „Latvijas valsts ceļi” val-
des priekšsēdētāju Jāni Langi. 

- priekšsēdētājas vietnieks
J.Liberts un izpilddirektors
V.Dandens tiekas ar Gaujienas in-
ternātskolas darbiniekiem par
skolas attīstības iespējām.

21.februāris – Finanšu un
tautsaimniecības komitejas sēde
Apes novada domē.

- tikšanās Apes tautas namā ar
projekta „Heritage Business” sa-
darbības partneriem no Pečoru ad-
ministrācijas Krievijas un Igaunijas
Setomaa pašvaldību apvienības.

- tiek parakstīts D.Ozoliņa
Apes vidusskolas siltināšanas
darbu projekta līgums. 

22.februāris – Alūksnes no-
vada un Apes novada vokālo an-
sambļu skate, sadziedāšanās  Apē.

25.februāris – darba sanāk-
sme Apes tautas namā par Apes
pilsētas svētkiem.

26.februāris - priekšsēdētāja
A.Harju piedalās Vidzemes Plāno-
šanas padomes sēdē Vecpiebalgā.

27.februāris – Apes novada
domes sēde.

ĪSZIŅAS 28.janvāra kārtējās domes sēdes apskats
Deputāti nolēma apstiprināt Apes novada pašvaldības domes

28.01.2014. saistošos noteikumus Nr. 1/2014. „Apes novada pašval-
dības budžets 2014.gadam”.  

Apstiprināti 
ar  Apes novada  domes

28.01.2014.  lēmumu Nr. 2 (prot.Nr.2, 1.1.p)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES  
28.01.2014. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2014

“APES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2014. GADAM”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14 pantu, 21.panta pir-
mās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem”16.,17.,30. pantu, likumu „Par valsts budžetu
2014.gadam”, 

1. Noteikt, ka atlikums Apes novada pašvaldības pamatbudžetā uz
01.01.2014. ir 300778 EUR.

2. Noteikt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un
finansēšanu   3571451 EUR saskaņā ar 1. pielikumu.

3. Noteikt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus
3717209 EUR saskaņā  ar 1. pielikumu, tai skaitā:

4. Noteikt aizdevumu pamatsummas atmaksu 155020 EUR saska-
ņā ar 1.pielikumu.

5. Noteikt, ka atlikums Apes novada pašvaldības speciālā budžetā
uz 01.01.2014. ir  28256 EUR.

6. Noteikt Apes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus
un finansēšanu   151304 EUR saskaņā ar 2.pielikumu.

Noteikt Apes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumus
179560 EUR  saskaņā ar   2. pielikumu.

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU   

1.Pielikums Apes novada pašvaldības domes 
28.01.2014.  saistošajiem noteikumiem Nr.1/2014  

lēmums Nr.2     

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU   

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU  
           
Deputāti nolēma izteikt jaunā redakcijā Apes novada domes

24.02.2011. lēmuma Nr.37  (protokols Nr.4, 2. p.) „Par  Apes novada
pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksas  no-
teikšanas kārtību” šādus pielikumus: 2.pielikumu „Apes novada
domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un darba algu sa-
raksts Apē”, 3.pielikumu „Apes novada domes, administrācijas un ie-
stāžu darbinieku amatu un darba algu saraksts Virešu teritorijā”, 4.pie-
likumu „Apes novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku
amatu un darba algu saraksts Gaujienas teritorijā”, 5.pielikumu „Apes
novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un darba
algu saraksts Trapenes teritorijā”. 6.pielikumu „Apes novada ama-
tierkolektīvu vadītāju amatu un darba algu saraksts”, kā arī veikt gro-
zījumus Apes novada domes 25.10.2012. lēmumā Nr. 289 „Apes no-
vada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
(prot. Nr. 16,  9.p., 10.p.): izsakot 2.pielikumu jaunā redakcijā „Lī-
menis mēnešalgu skalā un tam atbilstošais mēnešalgas intervāls
Euro”, kā arī  Pārejas noteikumu 3.punktu izsakot šādā redakcijā:
„3.Šī nolikuma 35. punkta minētais atvaļinājuma pabalsts 2014.gadā
visiem darbiniekiem tiek izmaksāts 15 procentu apmērā no darbinieka
mēnešalgas”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu
Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, deputāti noteica
Apes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem šādas mēneša
algas likmes laika periodam no 01.01.2014. līdz 30.09.2014.: Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskolas direktoram Jānim Ločam – 715,70 euro,
finansējuma avots – valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību izglītī-
bas iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vis-
pārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pe-
dagogu darba samaksai, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas di-
rektorei Ievai Zariņai –  715,70 euro, finansējuma avots – Apes no-
vada domes budžets; Sikšņu pamatskolas direktorei Unai Reķei –
700,05 euro, finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžets;
Trapenes pamatskolas direktoram Aivaram Maltavniekam –700,05
euro, finansējuma avots – Apes novada pašvaldības budžets; Gau-
jienas speciālās internātpamatskolas direktorei Vitai Andersonei –
761,24 euro, nosakot piemaksu 20% apmērā par darbu specifiskos
apstākļos; finansējuma avots – valsts budžeta mērķdotācija pašval-
dību speciālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai; Apes
pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadītājai – metodiķei Ilu-
tai Apinei – 700,05 euro, finansējuma avots – Apes novada pašval-
dības budžets; Gaujienas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis”
vadītājai Mārai Lazdiņai – 636,02 euro, finansējuma avots – Apes
novada pašvaldības budžets; Gaujienas mūzikas un mākslas skolas
direktorei Ilzei Dāvei -  700,05 euro, finansējuma avots – Apes no-
vada pašvaldības budžets.

Deputāti nolēma izslēgt no domes 28.03.2013. lēmuma Nr.79
(prot.Nr.4, 1.p.) pielikumā Nr.3.1. „Par degvielas patēriņa normu no-
teikšanu transportlīdzekļiem saskaņā ar patapinājuma līgumu Apes
novada pašvaldības Trapenes pagasta teritorijā esošajās iestādēs un
struktūrvienībās”’ tabulas 2.punktu: autotransportu AUDI 80.

Pamatojoties uz J.Ceļmillera iesniegumu, saskaņā ar Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 pantu,
kas nosaka, ka pabalsts piešķirams pašvaldības domes vai padomes
priekšsēdētājam vai viņa vietniekam, pēc  pirmās daļas nosacīju-
miem, kurā noteikts, ka  tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu mi-
nimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk — pabalsts) ir personai, kura
pēc 1990.gada 4.maija bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes,
novada domes vai pagasta padomes, konkrētajā gadījuma pamatojo-
ties uz 1.punktu, ka iesniedzējs bijis priekšsēdētājs divus sasaukumus
vienā pašvaldībā, un pamatojoties uz šī paša panta otro, kas nosaka
kārtību kāda pabalsts piešķirams  un trešo daļu, kurā teikts, ka, ja
personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un in-
validitātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zau-
dējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi invali-
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APES NOVADA PAŠVALD BAS DOMES 2014.GADA 

PAMATBUDŽETS  
Klasifik.  R d t ji Gada pl ns 
kods NAUDAS L DZEK U ATLIKUMS GADA S KUM  300778 
  KOP  IE MUMI 3 571 451 
  Ie mumi IIN PFIF 2 006 160 
  NODOK U UN NENODOK U IE MUMI 1732691 
  Tiešie nodok i 1352451 
1.1.1.2. Iedz vot ju ien kuma nodoklis 1156974 
1.1.1.1. Iedz vot ju ien kuma nodoklis par iepriekš jo gadu 8782 
4.1.1.0. Nekustam  pašuma nodoklis 186695 
  NENODOK U IE MUMI 380240 
9.4.0.0 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvald bas budžet  2070 
10.1.4.0 Naudas sodi, ko uzliek pašvald ba 3400 
12.3.0.0. P r jie nenodok u ie mumi 1000 
13.5.0.0 Ie mumi no nekustam  pašuma iznom šanas 9249 
21.0.0.0. Maks jumi par budžeta iest des sniegtajiem maksas pakalpojumiem 364521 
  SA EMTIE MAKS JUMI 1838760 
18.6.2.0 Pašvald bu budžet  sa emt s valsts budžeta m r dot cijas 918366 

18.6.3.0. 
Pašvald bu budžet  sa emtie uztur šanas izdevumu transferti rvalstu finanšu 
pal dz bas projektu stenošanai no valsts budžeta iest d m 24168 

18.6.4.0. Pašvald bu budžet  sa emt  dot cija no pašvald bu finanšu izl dzin šanas fonda 840 404 

18.6.9.0. 
P r jie pašvald bu budžet  sa emtie valsts budžeta iest žu uztur šanas 
izdevumu transferti 8 537 

19.2.0.0. 
Nor ini ar cit m pašvald b m par izgl t bas iest žu sniegtajiem 
pakalpojumiem 47285 

  IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCION LAJ M KATEGORIJ M 3 717 209 
01.000 Visp r jie vald bas dienesti 482014 
03.000 Sabiedrisk  k rt ba un droš ba 42300 
04.000 Ekonomisk  darb ba 398988 
05.000 Vides aizsardz ba 17076 
06.000 Pašvald bu m jok u un teritoriju apsaimniekošana 280174 
07.000 Vesel ba 32476 
08.000 Atp ta, kult ra un reli ija(t.sk.t risms) 373371 
09.000 Izgl t ba 1716993 
10.000 Soci l  aizsardz ba 373817 
  IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJAI KLASIFIK CIJAI 3 717 209 
1100 Atalgojums 1 852 503 
1200 Darba dev ja soci l  nodok a nomaksa 437 004 
2100 Komand jumi un dienesta braucieni 13565 
2200 Pakalpojumu apmaksa 625 500 
2300 Materi li, kr jumi, energoresursi, invent rs 548 168 
2400 Gr matu un žurn lu ieg de 6681 
2500 Budžeta iest žu nodok u maks jumi 15246 
4200 Procentu maks jumi par aizdevumiem un kred tiem 710 
4300 P r jie procentu maks jumi 11291 
6200 Pensijas un soci lie pabalsti naud  71 271 
6300 Soci lie pabalsti nat r  4 667 
6400 Naudas balvas 11 862 
7200 Pašvald bu budžeta uztur šanas izdevumu transferti 47285 
5100 Nemateri lie ieguld jumi 1839 
5200 Pamatl dzek i 69 617 
  Nor ini   
F4002000 Aizdevumu pamatsummas apmaksa 155 020 
  NAUDAS L DZEK U ATLIKUMS UZ 2014.GADA BEIG M 0 

 noteikumiem Nr.1/2014   l mums Nr.2 (prot.Nr.2, 1.1.p.) 

APES NOVADA PAŠVALD BAS  DOMES 2014.GADA SPECI LAIS  BUDŽETS  
Klasifik cijas 
kods     R d t ji Gada pl ns 

  
NAUDASL DZEK U ATLIKUMS UZ GADA 
S KUMU     28256 

  KOP  IE MUMI   151304 
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 23470 
18.6.2.0. Autoce u fonda l dzek i 127834 

  
IZDEVUMI ATBILSTOŠI VALD BAS 
FUNKCIJ M     179560 

05.000. Vides aizsardz ba   29362 
06.000 Pašvald bu m jok u un teritoriju apsaimniekošana 150198 
  IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJAI KLASIFIK CIJAI 179560 
1100 Atalgojumi   21139 
1200 Darba dev ja valsts soci l s apdrošin šanas iemaksas 4987 
2200 Pakalpojumi   102961 
2300 Kr jumi, materi li, energoresursi, preces, invent rs     22825 
5200 Pamatl dzek i   27648 

  
NAUDASL DZEK U ATLIKUMS UZ 
2014.GADA BEIG M     0 

APES NOVADA PAŠVALDIBAS DOMES 2014. GADA 
PAMATBUDŽETS

2.Pielikums Apes novada pašvaldības domes 28.01.2014. saisto-
šajiem noteikumiem Nr.1/2014   lēmums Nr.2 (prot.Nr.2, 1.1.p.)  

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES 2014.GADA
SPECIĀLAIS  BUDŽETS 
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ditātes pensijas, vecuma pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru”,
deputāti nolēma piešķirt bijušajam Virešu pagasta padomes priekšsēdētājam J.Ceļmille-
ram ikmēneša pabalstu.

Dome nolēma iznomāt 1 personai rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada Trapenes
pagasta Garajā ezerā 30 m zvejas tīklu vai vienu murdu uz vienu gadu līdz 2014.gada
31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt nomas maksu
par zvejas tiesībām izejot no aprēķina - zivju tīkls, par katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) EUR
2,85 apmērā, kopā par 30 m -  EUR 17,10 gadā.

Pamatojoties uz Apes novada bāriņtiesas locekļa Guntāra Bērziņa iesniegumu, dome
nolēma atbrīvot no Apes novada bāriņtiesas locekļa amata Guntāru Bērziņu pēc paša vē-
lēšanās, ar šā gada 1.februāri.

Noteikta Sociālās aprūpes centra „Trapene”  diennakts  sociālās
aprūpes pakalpojuma maksa

Dome nolēma ar šā gada 1.februāri noteikt šādu pakalpojuma maksu Sociālās aprūpes
centrā „Trapene”:

1. Noteikt sociālās aprūpes centra „Trapene” viena iemītnieka mēneša sociālās aprū-
pes pakalpojumu izmaksas 425 EUR apmērā;

2. Noteikt Alūksnes novada pašvaldībai savstarpējos norēķinus mēnesī par sociālā
aprūpes centra „Trapene” pakalpojumiem: 

- esošajiem klientiem 142 EUR apmērā; 
- no jauna ievietotiem klientiem piemaksa līdz 425 EUR.
3.  Noteikt Apes novada  teritorijas  iedzīvotājiem  līdz maksājumu: 
- esošajiem klientiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, atvieglojumus piemērot li-

kumdošanā  noteiktajā  kārtībā;
- no jauna ievietotiem klientiem piemaksa līdz 142 EUR, ko aprēķina kā starpību

starp pakalpojuma izmaksu un klienta pensijas 90% apmēru.

Noteikta Sociālās aprūpes centra „Gaujiena” diennakts sociālās
aprūpes pakalpojuma maksa 

Deputāti ar šā gada 1.janvāri noteica sociālās aprūpes centra „Gaujiena” viena iemīt-
nieka mēneša sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksas EUR 355,-.

Par materiāla atbalsta sniegšanu  Apes novada vispārējās izglītības
iestādēs  izglītojamo  ģimenēm 2014.gadā

Deputāti nolēma daļēji segt ēdināšanas izdevumus Apes novada vispārējās izglītības
iestādēs  izglītojamajiem no 5 gadu vecuma 2013./2014.mācību gadā un 2014./2015.
mācību gadā no 2014.gada 3.februāra līdz 2014.gada 23.decembrim, piešķirot 0,43 EUR
katram skolēnam dienā. 

Par izmaiņām Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas ēdināšanas pakal-
pojumu maksā

Deputāti ar šā gada 1.februāri noteica Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas ēdināšanas
pakalpojumu izmaksas:

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „VĀVERĪTE” 

Par ierobežojumiem satiksmei pa Apes novada autoceļiem
Ņemot vērā klimatiskos apstākļus, lai novērstu bojājumus Apes novada pašvaldības

autoceļiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 1998. gada 15.decembra noteikumu Nr.
456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlī-
dzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”, 2.1. un 4.2.  punktiem:

Apes novada domes izpilddirektors Viesturs Dandens nosaka ierobežojumus satik-
smei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem no 2014.gada 20.februāra līdz turpmākajam
rīkojumam, transportlīdzekļiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz attiecīgajam ceļam
noteikto:

Par EKO laukuma izveidošanu Apes pagastā
Deputāti nolēma izveidot EKO laukumu pašvaldībai piederoša īpašuma Apes pagasta,

Apes novada „Druvas” teritorijā platībā līdz 250 m2 šķiroto sadzīves atkritumu savākšanai
un īslaicīgai uzglabāšanai. Iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ZAAO”, reģistrā-
cijas Nr. 44103015509, pašvaldībai piederoša īpašuma Apes pagasta, Apes novada „Dru-
vas” daļu 250 m2 platībā, šķiroto sadzīves atkritumu savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai.
Noteikt nomas maksu EUR 28,00 gadā, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Par aizņēmumu Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas realizētajam
projektam

17.februārī ārkārtas domes sēdē deputāti nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības Padomei atļaut Apes novada domei ņemt aiz-
ņēmumu 2014. gadā, lai realizētu projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā” (identifikācijas Nr.
KPFI-15.2/144) 212389 EUR apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu
likmi vai citā kredītiestādē ar izdevīgākiem nosacījumiem procentu likmei. Aizņēmu-
mu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu atmaksāt ilgtermiņā līdz
2036. gada 31. augustam, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2016. gada 1. septembri.
Aizņēmumu izmantot projekta aktivitāšu izmaksu segšanai un līdzfinansējuma no-
drošināšanai.

Lēmumu pilna redakcija pieejama Apes novada domes mājas lapā
www.apesnovads.lv, kā arī Apes novada domē. Kārtējā Apes novada domes sēde
27.martā, pulksten 14:00, Apes novada domē.

Deput ti nol ma izdar t groz jumus sniegtajos maksas 
pakalpojumos Apes novada domes Komun l  noda , papildin t ar sada u 
„Teritoriju sakopšana Apes pils t ” .  M rvien ba 

Maksa 
EUR 

ar 
PVN 
21% 

 
PVN 
21% 

Maksa 
EUR 

Mazu kombin to z lienu p aušanas pakalpojumi ar stumjamo p aujmaš nu 100 m2 2,23 0.39 1.84 
 Z lienu p aušanas pakalpojumi ar minitraktoru JONSORED LT2119A 100 m2 1.71 0,30 1.41 
Z les un s ku kr mu p aušanas  pakalpojumi nel dzen s viet s ar kr mgriezi- 
trimmeri 100 m2 2.88 0,50 2.38 
Teritoijas sakopšana ( viens darbinieks)  1 stunda 2.54 0,44 2.10 
Teritoijas sakopšana p c publiskiem pas kumiem (viens darbinieks)  1 stunda 4.78 0.83 3.95 
Daž das ciet bas koku g šanas un z šanas no zemes ( divi darbinieki) 
pakalpojumi  1 stunda 11.78 2.04 

9.74 

  Maksa EUR Maksa EUR 

din šanas pakalpojumi M rvien ba l dz 31.01.2014. 
               no 
         01.02.2014. 

Brokastis 1 pers. 0.43 0.35 
Pusdienas 1 pers. 0.78 0.60 
Launags 1 pers. 0.43 0.35 

D VJA OZOLI A APES VIDUSSKOLA 
  Maksa EUR Maksa EUR 

din šanas pakalpojumi M rvien ba l dz 31.01.2014. 
               no 
         01.02.2014. 

Pusdienas 3.-4.kl. skol niem 1 pers. 0.78 0.70 
Pusdienas 5.-12.kl. skol niem 1 pers. 0.92 0.80 
Pusdienas pieaugušajiem 1 pers. 1.21 1.10 
 

Apes pagasta teritorijas autoce i, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi: 
Satiksme ierobežota transportl dzek iem un to sast vam, kuru 
kop j  faktisk  masa p rsniedz z m  nor d to - 7 tonnas 

  Autoce a nosaukums Satiksme ierobežota posm  S 
Ape –Kalpaki – Silma i - Melnupes  0,00 12,90 

Sapn ši - Graudi 0,00 3,100 

Lipski – Jaunl i - Egl tes 0,00 11,440 

Jaši – Baloži -V rpas 0,00 3,300 

Ape – Pried tes - Priedul ni 0,00 1,83 
Ape – Skripji – D rzi i - Pe i 0,00 10,30 

ekši – ipari – Žagatas - Purveiti 0,00 6,00 

Gr be - Silami tes 0,00 2,80 

Gr be - Jaunazuši 0,00 3,30 
V ksnas – Korintes - Grieti as  0,00 2,90 

 Trapenes pagasta teritorijas autoce i, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi: 

  Autoce a nosaukums 
Satiksme ierobežota posm  transporta l dzek iem,  
kuru masa p rsniedz 3,5 tonnas  

Trapene - Lejastrapene 0,00 4,653 
Trapene - Nigasti 0,00 1,880 
Kristi i - St dzeni 0,00 1,440 
Indri i- ni kalni 0,70 1,490 

Virešu pagasta teritorijas autoce i, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi: 

  Autoce a nosaukums 
Satiksme ierobežota 

posm  Ierobežojuma veids 
V411- iekuri-Gargr das- Druvkalni 0,00 10,8 2,5 t 
A2-Augstkalni 0,00 0,88 10 t 
V411-Bišusili 0,00 6,32 10 t 
V411-L ves -  Kalnvidi 0,00 4,30 10 t 
V368-Staldes 0,00 1,10 10 t 
A2-Vecaidievi 0,00 1,99 10 t 
Gaujienas pagasta teritorijas autoce i, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi: 

  Autoce a nosaukums 
Satiksme ierobežota 

posm  Ierobežojuma veids 
Tuntes - L vakas 0,00 4.00 7t 
Damb ši - Lesi i 0,00 2.22 2.5t 
Zv rtava - Sili 0,00 3.85 2.5t 
Zv rtava - Imantas 0,00 2.15 2.5t 
Gr vi – K dras purvs 0,00 2.21 2.5t 

Deputāti nolēma izdarīt grozījumus sniegtajos maksas
pakalpojumos Apes novada domes Komunālā nodaļā, pa-
pildināt ar sadaļu „Teritoriju sakopšana Apes pilsētā” .

DĀVJA OZOLIŅA APES VIDUSSKOLA

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā 

APES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ

Reģistrēti DZIMUŠIE 2014.gada februārī
Elza  ZARIŅA Trapenes pagasts
Estere ZARIŅA Trapenes pagasts

Apes novada dome sirsnīgi sveic mazuļus  
un viņu  vecākus!

Reģistrēti  MIRUŠIE  

2014.gada janvārī (no 21.01. līdz 31.01.)
Anda LĀCE 72 g.v. Gaujienas pagasts
Uldis ŽAGARS 81 g.v. Trapenes pagasts
2014.gada februārī
Inārs PUMPĪTIS 73  g.v. Apes pagasts

Apes novada dome izsaka dziļu  līdzjūtību piederīgajiem!
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Izstrādāts plānojuma dokumentu 1.redakcijas publiskās apsprie-
šanas kopsavilkuma ziņojums

Apes novada domes projektu vadītāja Diāna Straube ir izstrādājusi Apes novada Te-
ritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam, Attīstības programmas 2014.-2020.gadam un
Vides pārskata 1 redakcijas publiskās apspriešanas kopsavilkuma ziņojumu, kurā ir ap-
kopota informācija par publisko apspriešanu, kura ilga laika posmā no 2013.gada 9.de-
cembra līdz 2014.gada 20.janvārim. 

Kopsavilkuma ziņojums ir izlasāms Apes novada domes mājas lapā www.apesno-
vads.lv, savukārt iedzīvotāju priekšlikumu, kā arī pamatojuma daļu publicējam šajā in-
formatīvajā izdevumā.

Iedzīvotāju iesniegumi, izvirzītie priekšlikumi un idejas teritorijas plānoju-
mam:

Saīsinājumi: GD – grafiskā daļa; TIAN – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

1. Priekšlikums, ideja, ieteikums
Ainaviski vērtīgo teritoriju noteikšana un iestrādāšana teritorijas plānojumā

2. Priekšlikums, ideja, ieteikums
Apes vēsturiskā centra apbūves nosacījumu papildināšana:
Noteikt, ka viss Apes centrs, ne tikai Pasta iela ir kultūrvēsturiska teritorija un ēkas būtu jāiedala:
1) vēsturiskās - ēkas, kam svarīgi ir saglabāt fasādes materiālu (Avotu ielas ēkas Nr.2, Nr.3, Stacijas ielas ēkas Nr.5, Nr.8,
Skolas ielas ēka Nr.2, Pasta ielas ēkas Nr.2, Nr.4, Nr.1, Nr.1a, Nr.6, Nr.5, Nr.7a, Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.21, vecā noliktavas ēka)
2) daļēji vēsturiskās - ēkas, kam fasādes materiālu pieļau-
jams mainīt ar būvvaldes saskaņojumu, taču saglabājot vēs-
turiskos dekoratīvos elementus. Krāsojumam jābūt auten-
tiskam, vai, saskaņojot ar būvvaldi, atbilstoši vēsturiskā cen-
tra specifikai. (Avotu ielas ēkas Nr.5, Nr.6, Nr.9, Stacijas
iela Nr.1 Nr.2, Nr.4, Nr.6, Nr.7, Nr.9, Nr.9a, Nr.11, Nr.11a,
Nr.13, Aptiekas ielas ēkas Nr.2, Nr.4, Vaidavas ielas ēkas
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4; Tirgus ielas ēkas Nr.1, Nr.1a, Nr.2,
Nr.2a, Nr.3, Nr.5, Skolas ielas ēkas Nr.3, Nr.4, Pasta ielas
ēkas Nr.3, Nr.6a, Nr.7, Nr.12, Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16,
Nr.18, Nr.19, Nr.20, Nr.23, Nr.26, Nr.27, Nr.27a, Nr.29,
Nr.31a)
3) ēkas, kas nav iezīmētajā vēsturiskā centra teritorijā, taču
tām arī būtu vēlams noteikt speciālus noteikumus, jo būtu žēl, ja šādas mājas pārveidotu - saliktu plastmasas vitrīnu tipa
logus, dolomīta fasādes nosiltinātu utt.
(Stacijas ielas ēkas Nr.25, Nr.27, Nr.21, Nr.23, Nr.20, Nr.22, Nr.28, Pasta ielas ēkas Nr.30, Nr.39,Nr.34, Nr.38, Nr.41) 
4 Apbūves noteikumus neattiecināt uz palīgēkām un saimniecības ēkām, taču novietojumam jābūt saskaņotam ar būvvaldi.
4 Starp brauktuvi un ietvi veidojams piebruģējums, kas ietvi izceļ virs brauktuves (kā tas ir pašlaik - bez bortakmeņiem);
4 Nevajadzētu aizliegt jumta formas maiņu, jo Padomju laikos jumta formas ir izmainītas. Ja labāk ir izskatījies jumts,

kad ēka tika sākotnēji būvēta, tad lai tas tiek pārveidots sākotnējā izskatā. Būtu jānosaka, ka jumta forma jāsaskaņo
ar būvvaldi.

4 Atļaut apbūvē iekļaut atdarinātus dekora elementus, tos pareizi izmantojot, tie ļoti labi varētu iekļauties vēsturiskajā
vidē. Iesaku šos elementus tieši atļaut un uzsvērt, ka tie ir vēlami.

4 Ir jāatļauj verandas pārbūve saglabājot tās dekoratīvās detaļas. Piemēram, Padomju laikos mans vectēvs ir pārbūvējis
verandu, to samazinot. Vēlos to atjaunot sākotnējā izskatā, bet atbilstoši šim punktam man tas būs liegts.

4 Attiecībā uz ēku siltināšanu - Šis nosacījums jāsadala atbilstoši minētajam ēku dalījumam- vēsturiskās un daļēji vēs-
turiskās ēkas. Ēkas, kas minētas kā vēsturiskās, fasādes materiāls

4 ir jāsaglabā un siltināšana jāveic no iekšpuses (izņemot ēkas, kuru fasādes ir no koka, jo virs siltinājuma var atjaunot
koka apdari, ko savukārt nevar sarkano ķieģeļu ēkām un dolomīta flīžu ēkām). Pārējām ēkām siltināšana no ārpuses
ir jāļauj, jo tām

4 raksturīgs ir tikai krāsojums un krāsu tonis.
4 Aktualizēt jautājumu par vēja spārēm, kas ir tik raksturīgas Apei. 
4 Svarīgs ir arī jumta seguma krāsojums, jo, piemēram, zilais tonis noteikti nepiedien vēsturiskajam centram.
4  Deleģējot Būvvaldei tās pienākumus nākošajam periodam, nepieciešams akcentēt vēsturiskā centra esamību, uzverot,

cik svarīgi ir saglabāt dekoratīvos elementus, logu rūtojumu, vēja spāres u.c. elementus (Roberta Zvejnieka iesniegums)  

3. Priekšlikums, ideja, ieteikums 
Apes vēsturiskā centra apbūves nosacījumu papildināšana:
Ielu segumam izmantojams arī Apes laukakmeņu bruģis
Noteikt Apes vēsturiskā centra teritoriju iekļaujot Pasta ielu, bez citām teritorijām (piem iekšpagalmiem)
Vai noteikt vēja spāres kā obligātu elementu veicot jumta renovācijas darbus Pasta ielas ēkās? Kā sadalīt izmaksas? Vai
pašvaldība var finansiāli atbalstīt šo pasākumu atlaižu veidā vai citādi? Kādi ir risinājumi?
Precīzi definēt un pārskatīt Apes vēsturiskā centra robežas

4. Priekšlikums, ideja, ieteikums 
Apes vēsturiskā centra apbūves nosacījumu papildināšana:
1. Iekļaujamās ēkas: Pasta ielai pieguļošās ēkas   no 1  līdz 26 (ieskaitot Apes vidusskolas veco korpusu),  tāpat arī Stacijas
iela 1,2,5, 5a, 6,7,8,9, 11,13 un bānīša stacija Ganību ielā, kas vēsturiski cieši saistās ar Pasta ielas apbūvi un saimniecisko
darbību pilsētas pirmsākumos.
2. ievērot ēku vēsturisko novietojumu
3. atļautais ietvju un brauktuvju segums: betona vai  mūsdienīgais granīta bruģis,  kā arī  smilts vai grants segums.
Saskaņojot ar būvvaldi   vēsturiskajā centrā būtu  pieļaujams atdarināt Apei raksturīgus dekora elementus (vējaspāres,
kokgriezumus u.c.),  kā arī  ielās  izvietot iederīgus  vides elementus  (soliņus, lukturus u.c. ).
5.Gaismas reklāmu aizliegums manuprāt ir pārspīlēts.
6. Ielas malas elementu - apstādījumu  un dzīvžogu  - kā vēsturiskā centra ainavas sastāvdaļas reglamentējamas ieteikumu
līmenī: žogu materiāls - koks vai  metāls, vēlams  pietuvināts vēsturiskajam .  Nožogojumu maksimālais augstums 1.5 m.
Ēkām piestiprināt īpašas zīmes, kas norādītu to piederību vēsturiskajam centram, 
7. Ielas posma sākumā un beigās ( kā arī Spīķera logu ailās)  uzstādīt īpašus informatīvos  stendus, kas atspoguļotu šīs
ielas un ēku vēsturi,
8. Informēt vēsturiskā centra  ēku īpašniekus un  iedzīvotājus par viņu ēku unikalitāti 
9. Lai veicinātu  sakoptību un pienācīgu uzturēšanu,  pašvaldībai iespējams  tiem  vēsturiskā centra ēku  īpašniekiem, kuri
apzinīgi  rūpējas par savu īpašumu, un saskaņo būvniecību, uzlabojot  vides kvalitāti  šajā piemineklī,  piemērot nekustamā
nodokļa atlaidi vai cita veida bonusus,
10. Vismaz 30 dienas  pirms  plānotās ēku pārbūves vai  ēku ārējiem remontdarbiem  jāinformē pašvaldība   par šiem darbiem.  
11. Esošajiem plastmasas pakešu logiem  ieteikt uzlīmēt  stiklam sadalošo rūtojumu, tā  vismaz vizuāli  uzlabojot izskatu.
(A.Bindes ieteikums) 

5. Priekšlikums, ideja, ieteikums
Apes vēsturiskā centra apbūves nosacījumu papildināšana:
1. Kāds labums iedzīvotājiem no Pasta ielas noteikšanas kā kultūrvēsturiska pieminekļa statusa un ierobežojumiem, jo
tad nevarēs ielikt kādus logus vēlas
2. Kādēļ tāds kultūrvēsturisks piemineklis nepieciešamas, ja jau ir tukšas mājas uz pasta ielas un par saimniekiem nekas
nav zināms
3. Ja ievelk ūdensvadu vai vecā aka pagalmā ir jāsaglabā?
4. Būtiska ir Spīķera ēkas saglabāšana
5. Atjaunot asfaltēto ielas daļu ar bruģi
6. Saglabāt Pasta ielas sarkano ķieģeļu ēku 7a
7. Muzeja ēkas izveide vai nu Igauņu biedrības nama ēkā vai „Milicijas”ēkā.
8. Kāds ir „milicijas ēkas” turpmākais liktenis ? 

9. Saglabāt Aneraudu foto paviljonu (D.Liepiņas iesniegums)  

1. Pamatojums (iestrādāts/noraidīts)
Ainaviski vērtīgas teritorijas netiks iestrādātas teritorijas plānojumā. Saskaņā ar spēkā esošo Vidzemes plānošanas reģiona
teritorijas plānojumu 2007-2027.gadam, Apes novadā kā ainaviski vērtīgas teritorijas ir izdalītas - Gaujienas apkārtne un
AAA Veclaicene.
Ņemot vērā, ka šī teritorija ap Gaujienu atrodas AAA Ziemeļgauja teritorijā, kur jau ir izstrādāti individuālie dabas aizsar-
dzības plāni, jaunas ainavu teritorijas šajā apvidū netiks noteiktas. AAA Veclaicene notiek strauja teritorijas apmežošanās
un aizaugšana, un iedzīvotāju skaita straujš samazinājums, kā rezultātā tiek pamestas viensētas. Sabrūkot mājām un aizaugot
tīrumiem ar mežiem nav iespējams izdalīt teritorijas ar augstu ainavisko vērtību.  

2.– 6. Pamatojums (iestrādāts/noraidīts)
Kultūrvēsturiskā pieminekļa „Apes vēsturiskais centrs” apbūves nosacījumi ir izstrādāti darba grupas sanāksmē
03.02.2014. un iedzīvotājiem tiks izsūtītas atbildes vēstules ar pamatojumu par ieteikumu iestrādāšanu vai noraidī-
šanu. 
GD iezīmētas Apes vēsturiskā centra teritorijas robežas, Paskaidrojuma rakstā , sadaļā 2.1.  sniegts raksturojums.
TIAN sadaļas 4.10. nosacījumi:

Novada nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa „Apes pilsētas vēsturiskais centrs” (turpmāk tekstā – Apes pilsētas vēsturiskais
centrs) teritorija (TIN4) ir noteikta, lai saglabātu kultūrainavas un būvvides kvalitāti, saglabājot un aizsargājot vēsturiskās
ēkas, respektējot plānojuma struktūru un apbūves mērogu, tradicionālās būvformas un materiālus.
Apbūves noteikumu 4.11. sadaļā dotās prasības ir attiecināmas uz sekojošām Apes pilsētas vēsturiskā centra teritorijā ie-
kļautajām ielām un ēkām:
4 Jaunu apbūvi ieteicams veidot vēsturiskajā vietā un būvapjomā. Plānojot un būvējot jaunas ēkas, kā arī rekonstruējot

esošās ēkas, ievērot ēku vēsturisko novietojumu zemesgabalā un to vēsturisko būvapjomu.
4 Pasta ielas rekonstrukcijas gadījumā atjaunojams vēsturiskais ietvju un brauktuvju segums. Ja tas nav saglabājies, ielās

atļautais ietvju un brauktuvju iesegums – betona un ak-
mens bruģis. Aizliegta asfalta klājuma izmantošana ie-
tvēm un brauktuvei.

4 Ēku remontā un pārbūvē jāsaglabā esošais ēku siluets ,
apdares materiāli, fasāžu koloristika un sīkdaļas, attie-
cībā pret vēsturisko ielas pusi.

4 Aizliegta jumtu formas maiņa, izņemot gadījumus, ja
tiek atjaunots ēkas sākotnējais izskats

4 Ēkām pieļaujams mainīt izmantošanas funkcijas, ja tas
neizmaina vēsturiskās teritorijas kopējo tēlu. 

4 Jaunas ēkas būvē vēsturiskajai apbūvei raksturīgā apjo-
mā, atbilstoši apkārtējās apbūves mērogam, raksturam
un tonalitātei.

4 Renovējot vai rekonstruējot vēsturiskās ēkas, ieteicams atjaunot to vēsturisko izskatu un arhitektoniskās detaļas (logus
un durvis, logu apmales, dzegas, verandas, dekoratīvo fasāžu rotājumus, vēja spāres, u.c.). Saglabāt logu un durvju aiļu
kompozicionālo dalījumu un proporciju, attiecībā pret vēsturisko ielas pusi.

4 Ja nepieciešama vēsturiskās ēkas ārsienu siltināšana, tā jāveic no ēkas iekšpuses, izņemot koka ēkām, kurām, pēc ārsienu
siltināšanas, atjaunojams koka apšuvums.

4 Ēku fasāžu krāsojumā pielietot oriģinālajam krāsojumam tuvus dabīgos krāsu toņus, kas saderīgi ar ārsienas materiālu.
4 Ēku galvenajās un ielas fasādēs aizliegts izvietot elektrības sadales skapjus, vadus, kabeļus, kondicionierus, ventilatorus,

ventilācijas izvadus u.tml. elementus.
4 Jaunbūvēm jāievēro vēsturisko vai blakus esošo ēku proporcijas un augstuma atzīmes.
4 Pasta ielas vēsturiskajām ēkām, izvietojot reklāmas, aizliegts izmantot atstarojošas krāsas, no iekšpuses izgaismotus

reklāmas paneļus – „gaismas reklāmas”, kā arī neona gaismas.
Saskaņojot ar būvvaldi,  vēsturiskajā centrā būtu vēlams atdarināt Apei raksturīgus dekora elementus (vēja spāres, kok-

griezumus u.c.),  kā arī  ielās  izvietot iederīgus  vides elementus  (soliņus, lukturus u.c. ), ieteicams veidot dzīvžogu vai arī
žogu no koka vai metāla, tuvinātu vēsturiskajam izskatam.

7.Priekšlikums, ideja, ieteikums  
Perspekt va kult rv sturiska pieminek a - Baronu Delvigu -V lu  kapi” („Kungu kapi”) iek aušana teritorijas pl nojum  un att st šana 
7. Pamatojums (iestr d ts/noraid ts) 
Baronu – Delvigu – V lu kapi netiks noteikts k  novada noz mes kult rv sturiskais piemineklis. Darba grup  03.02.2014. Apes novada dom  
piedal j s priv t pašnieks, uz kura pašuma atrodas min tie kapi un vi š atbalst ja piemi as vietas iek aušanu t risma ce vežos un kart s, bet 
nev l j s uz emties papildus pien kumus kapu vietas apsaimniekošan  un att st šan  par saviem l dzek iem, jo visi sakopšanas un pilnveidošanas 
darbi, kas tika veikti iepriekš, jau ir nopost ti. 
8. Priekšlikums, ideja, ieteikums 
 K  appl stošas teritorijas noteikt ar  ap Melnupi un Vaidavu, jo re li katru gadu ar  š s upes appl st 
8. Pamatojums (iestr d ts/noraid ts) 
Iez m ts GD  
9. Priekšlikums, ideja, ieteikums 
Funkcion l  zon juma zonu p rskat šana atbilstoši esošai situ cijai. 
9. Pamatojums (iestr d ts/noraid ts) 
R pniec bas teritoriju (R) mai a uz lauksaimniec bas teritoriju (L) atseviš s novada teritorij s 
10. Priekšlikums, ideja, ieteikums  
Lauksaimniec bas fermu dal jums r pniec bas un lauksaimniec bas teritorij s p c fermas lieluma (dz vnieku, m jputnu skaita) 
10. Pamatojums (iestr d ts/noraid ts) 
Nav paredz ta lielu kompleksu fermu b vniec ba, ja rad sies investors un min t s teritorijas zon jums neatbild s pl notai izmantošanai, past v 
iesp ja konkr tam zon jumam tais t lok lpl nojumu. 
11. Priekšlikums, ideja, ieteikums  
Lauksaimniec bas fermu iek aušana lauksaimniec bas teritorij s, nosakot ierobežojumus atkar b  no likumdošan  noteikt s robežas, kur m ferm m 
ir, kur m nav nepieciešams IVN. 
11. Pamatojums (iestr d ts/noraid ts) 
Pras bas iestr d tas TIAN 4.6  sada  ”Pras bas dz vniekiem paredz tu b vju izvietošanai” 
12. Priekšlikums, ideja, ieteikums  
K d  Publisk s apb ves zon  (P) ir iek auts kravas autotransports ? Vai tad publisk  apb ve nav skolas, kult ras nami, veikali, utt? 
12. Pamatojums (iestr d ts/noraid ts) 
Kravas autotransporta nozare iek auta R pniec bas teritorij  (R) TIAN. 
13. Priekšlikums, ideja, ieteikums  
Gaujas un Vaidavas up s atz m t denst risma posmus kartogr fijas materi l  
13. Pamatojums (iestr d ts/noraid ts) 
Pl nojum  netiks att loti denst risma maršruti, tie ir att loti Apes novada Ilgtsp j gas att st bas strat ij  2013.-2030.gadam. Nav š  dokumenta 
saturs 
14. Priekšlikums, ideja, ieteikums  
Kas notiek situ cij , ja uz lauksaimniec bas zonas (L) uzb v  fermu ar 10 000 m jlopiem? Vai apb ves noteikumos nav j iestr d  slieksnis, ko 
dr kst b v t, k d  apjom  un ar ko j saska o? 
14. Pamatojums (iestr d ts/noraid ts) 
Pras bas iestr d tas TIAN 4.6  sada  ”Pras bas dz vniekiem paredz tu b vju izvietošanai” 
15. Priekšlikums, ideja, ieteikums  
Ko dar t ar E.Z l tes pieminekli, kas patlaban nav, bet b s uzst d ts? Vai att lot teritorijas pl nojum ? T ds pats jaut jums ir par Apes muzeju. 
15. Pamatojums (iestr d ts/noraid ts) 
Teritorijas pl nojum  tiek att loti tikai re li esoši kult ras pieminek i un kas. 
16. Priekšlikums, ideja, ieteikums  
Vai Apes Baronu kapiem pieš irams novada noz mes kult rv sturisk  pieminek a statuss? 
Gaujienas un Zv rtavas kapi – vai nepieciešams atz m t teritorijas pl nojum  , atz m jot ar krusta z mi? 
16. Pamatojums (iestr d ts/noraid ts) 
Baronu – Delvigu – V lu kapi netiks noteikts k  novada noz mes kult rv sturiskais piemineklis. Darba grup  03.02.2014. Apes novada dom  
piedal j s priv t pašnieks, uz kura pašuma atrodas min tie kapi un vi š atbalst ja piemi as vietas iek aušanu t risma ce vežos un kart s, bet 
nev l j s uz emties papildus pien kumus kapu vietas apsaimniekošan  un att st šan  par saviem l dzek iem, jo visi sakopšanas un pilnveidošanas 
darbi, kas tika veikti iepriekš ir jau nopost ti. 
Ar  Gaujienas un Zv rtavas kapi netiks noteikti k  novada noz mes kult ras piemineklis un netiks att loti TP. 
17. Priekšlikums, ideja, ieteikums  
TIAN 5. pielikum  Trapenes ezeriem nav iestr d tas aizsargjoslas 
17. Pamatojums (iestr d ts/noraid ts) 
Iestr d ts TIAN 5.pielikum  
18. Priekšlikums, ideja, ieteikums  
Zon jumu mai a atseviš m teritorij m. Teritoriju ar pašiem noteikumiem izdal šana 
18. Pamatojums (iestr d ts/noraid ts) 
Iestr d ts pl nojum . Noteiktas 2 teritorijas ar pašiem noteikumiem: Perspekt v s dolom ta ieguves teritorijas - TIN1, Kult rv sturisk  pieminek a 
„Apes v sturiskai centrs” teritorija - TIN4 
19. Priekšlikums, ideja, ieteikums  
Labot TIAN, noteikt prec zas dolom ta ieguves teritorijas funkcion laj  zon jum . 
19. Pamatojums (iestr d ts/noraid ts) 
Preciz ti TIAN, dolom ta ieguve nav at auta Lauksaimniec bas teritorij s (L), Mežu teritorij s (M), de u teritorij s ( ), ja š s teritorijas nav 
atz m tas k  perspekt v s dolom ta ieguves teritorijas. Citu der go izrakte u ieguve min t s teritorij s ir at auta likumdošan  noteikt  k rt b . 
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Darāmo darbu saraksts ar katru gadu palielinās 

2014. gads tikai teju iesācies, taču Apes jauniešiem gada galveno aktivitāšu plāns
top un izskatās, darba un aktivitāšu netrūks. Apstiprināti jauni projekti un lielie
gada plāni uzstādīti.

Jaunieši atzīst, ka Apes Jauniešu klubs „Sliedes” sevi netieši vairāk vai mazāk pēdējos
gados saistījis ar sportiskām aktivitātēm, šogad plānots darboties plašākās sfērās, kā, pie-
mēram, uzņēmējdarbība un vides jautājumu risināšana. 

Jaunie projekti
2014. gads jauniešiem iesācies ar vairākām pozitīvām ziņām. Lielākā un darba ziņā

apjomīgākā ir vēsts no programmas „Jaunatne darbībā” par apstiprināto nacionālas ini-
ciatīvas projektu „Iedod paprovēt”. „Būtībā var teikt, ka tas ir iepriekšējā projekta secīgs
turpinājums. Ja ar iepriekšējo projektu mēs mēģinājām jauniešus iekustināt, likt aizdo-
māties par savu karjeru, tad ar šo projektu mēs reāli darbosimies”, tā Liene Ābolkalne.
Paredzēts, ka jaunieši mācīsies veidot mūsdienu darba tirgum atbilstošus CV un iepazī-
sies, kas ir darba intervija un kas tajā darāms. Notiks arī pirmais Apes novada jauniešu
forums. Tiks turpināts arī sportiskais „ievirziens”. Lai iepazītu Apes novada uzņēmējus,
jaunieši dosies velo tūrē pa novadu. Pateicoties Apes veiksmīgajai pārrobežu sadarbībai,
projektā paredzēts doties dažādās mācību vizītes pie pieredzes bagātiem uzņēmējiem,
lai jaunie censoņi gūtu jaunas biznesa idejas. „Izvērstākā projekta aktivitāte jeb kā mums
patīk teikt „Iedod paprovēt” pamata ideja radās pagājušā gada Apes NVO forumā, kad
jaunieši izteica vēlmi vasarā iet praksē. Mēs to šogad īstenosim, proti, sadarbībā ar Apes
pilsētas un pagasta uzņēmējiem un iestādēm vidusskolas audzēkņiem tiks sniegta profe-
sijas iepazīšanas iespējas jeb vasaras prakse, ” tā L. Ābolkalne. 

Jaunieši ir gandarīti, ka uzvarējuši Alūksnes un Apes novada fonda rīkotajā iniciatīvas
projektu konkursā. „Veidosim informatīvas planšetes par atkritumu savākšanas lietderī-
gumu un „mēslošanas” aizliegumiem. Čakli darbosimies un rīkosim talku, kuras laikā
„veiksim uzbrukumu” pilsētas teritorijā esošajiem atkritumiem. Domājam arī apzināt un

noskaidrot mūsu pilsētas „netīrākos” punktus. Šoreiz vēlamies nevis atkritumus nobē-
dzināt, bet uzskatāmi un interesantā veidā, izveidojot un izvietojot dažādās instalācijās,
vērst uzmanību uz mūsu bezatbildību pret apkārtējo vidi!  Mēs domājam, ka kaut vienu
reizi, jaunie un ne tik jaunie cilvēki paši ar savām rokām savāks kādu no šiem „melna-
jiem” atkritumu punktiem, tas liks aizdomāties par šo atkritumu jautājumu mazliet dzi-
ļāk”, stāsta jaunieši.

Darāmo darbu saraksts 
Jauniešu kluba pārstāvji stāsta par savu vēlmi iziet ārpus savas komforta zonas.

„Katru reizi „latiņa” tiek uzlika aizvien augstāk un jaunā jomā. Darīt ko zināmu ir forši,
taču tas nezināmais vilina. Līdz šim starptautiskos projektos esam piedalījušies tikai kā
projekta partneri, šogad paši sāksim rakstīt šāda veida projektus un uzņemt ārvalstu jau-
niešus šeit,” tā Daiga Bojāre. 

Šogad Apes Jauniešu kluba „Sliedes” īstenojamo darbu sarakstā ir arī aktīva rosība
pie Eiropas brīvprātīgā darba dokumentu sakārtošanas un akreditācijas, lai jau tuvākajā
laikā varētu domāt par kāda svešzemju brīvprātīgā uzņemšanas. „Esam dzirdējuši labas
atsauksmes no Alūksnes un Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālistiem un domājam,
ka arī mums Eiropas brīvprātīga darba realizēšana sniegs jaunas vēsmas un paplašinās
mūsu darbības sfēras,” stāsta jauniešu kluba pārstāvji. 

Kopš pagājušā gada nogales ar aktīvista Sandra Januša iniciatīvu notiek darbs pie
trases labiekārtošanas. „Tas ir viens no mūsu sapnīšiem, kas ir daļēji piepildījies. Trases
karkass ir sagatavots, taču darba pie šīs trases ir vēl ļoti, ļoti daudz. Taču mums prieks,
ka mēs darbojamies un mūsu ieceres īstenojas,” tā L. Ābolkalne. 

Jaunieši vēlas, lai „Sliežu” rindas paplašinās un akcentē, ka ikviens, kas vēlas Apes
dzīvi padarīt interesantāku un piepildītāku, ir laipni gaidīts pulciņā. „Ja tev padomā ir
pāris radošas un trakas idejas, ja tev gribas „iemēģināt” roku jaunās lietās - tad, pievie-
nojies mums!” mudina jaunieši.

Pasākumi Gaujienas internātpamatskolā
Anda Andersone,  Gaujienas internātpamatskolas Jaunatnes darba koordinatore 

Janvāri iesākām ar barikāžu atceres piemiņas brīdi skolas zālē. „Ugunskuri, dzies-
mas, vienotība – tās ir cilvēku asociācijas ar barikādēm. Ne jau katru dienu savā dzīvē
izdari kaut ko tādu, kas patiesi paliks atmiņā gan sev, gan visai tautai. Cilvēku draudzība
un atsaucība, ko nevar aprakstīt ar vārdiem. Varbūt tieši tā mums šodien pietrūkst – ap-
ziņa, ka tu vari paļauties gan uz sevi, gan uz citiem.” 

Vērojot prezentāciju skolēni un klātesošie varēja izjust un iedomāties, kā tas
bija...tālajā
1991.gada janvā-
rī. 

3 0 . j a n v ā r ī
skolā notika ik-
gadējais karne-
vāls „Jāj pa ceļu
pasaciņa...” Reiz
sensenos laikos...
tā sākās visas pa-
sakas. Tā arī sākās
mūsu pasaka.
Mazā raganiņa
meklēja ceļu pie
skaistā prinča,
kurš vēlējās ap-
precēt īstu prince-
si. Kamēr ragani-

ņa meklēja ceļu pie prinča, viņa iemaldījās ļoti daudzās pasakās. Apciemoja Kukulīti,
ciemojās pie Kaķēna Ņauva, vēroja, kā izvelk rāceni, iepazinās ar gudro Sivēnu, satikās
ar Sarkangalvīti un Sniegbaltīti ar septiņiem rūķīšiem, pat Runcis zābakos paskrēja garām
ar princesi uz zirņa. Mazajai raganiņai bija liels un interesants ceļojums par pasakām.
Bet kā jau visām pasakām, arī mūsu pasakai bija laimīgas beigas. Princis atrada īsto prin-
cesi un bija laimīgs. Paldies visām klasēm par aktīvo piedalīšanos.

Mīlestības nedēļa. Visu mīlestības nedēļu skolā notika konkursi un izstādes. Skolo-
tāji veidoja „Mīlestības atribūtu” izstādi skolotāju istabā. Bērni centīgi gatavoja dažne-
dažādas sirsniņas, lai iepriecinātu citus. Skolēni un arī skolotāji varēja balsot par skolas
sirsniņmeiteni, sirsniņpuisi, sirsniņskolotāju un sirsniņtehnisko darbinieku. 

Paldies visiem par atsaucību un piedalīšanos skolas aktīvajā dzīvē. Valentīndienas
pasākums „Mīlestība no otrā acu skatiena”

Divas pasaules sastopas pieskārienā,
Divas pasaules pamazām sakļaujas vienā,
Divas pasaules apmainās minūtēm skopām,
Divas pasaules pamazām savijas kopā.
Divas pasaules vairs nespēj viena bez otras..

Reiz bija Šekspīra mīlas stāsts. Mūsu skolas 21.gs. Romeo un Džuljeta, aicināja visus
baudīt romantisko spēli. Visa mūsu dzīve ir viena vienīga spēle, tāpēc dalībniekiem tika
piedāvāts spēlēt „riču račs”. Lai spēle varētu sākties, dalībnieki sadalījās pa pāriem. Pāri
izveidojās no izlozētām pussirsniņām, katrs atrada savu otru pusīti, un spēle varēja sāk-
ties. Zem katra laukumiņa bija, kāds interesants uzdevums. Šajā spēlē nebija ne uzvarē-
tāju, ne zaudētāju. Bija patīkami iepazīt vienam otru caur spēli. Spēles beigās varēja iz-
vēlēties sev vēlamo partneri. Tomēr, kā jau spēlē, no astoņiem pāriem sakrita tikai viens
pāris. Laimīgais pāris vinnēja ceļojumu uz 18.gs. pili un romantiskas vakariņas pie ka-
mīna. Vakars tika pavadīts patīkamā gaisotnē un iegūtas pozitīvas emocijas.

Izglītība novadā

Krāsu virpulī
Vija Marija Būda, Sikšņu pamatskolas skolotāja

Šogad skaistā, baltā ziema drūmi pelēcīga, tādēļ mūsu skolā no 27. līdz
31. janvārim notika krāsainā nedēļa, kuras laikā skolēni ģērbās atbilstošas
krāsas apģērbos, piemeklējot arī attiecīgus aksesuārus. Pirmdiena bija sar-
kanā diena, otrdiena-zaļā, trešdiena –zilā, ceturtdiena- dzeltenā, bet piekt-
diena- brūnā. 

Ar to, ka tika piemeklēts attiecīgs apģērbs, vēl nekas nebeidzās. Tas bija
arī aizsākums Lielajai lasīšanai, tādēļ šī nedēļa bija veltīta arī I. Ziedoņa
„Krāsainajām pasakām”.

Katru rītu pie informācijas dēļa tika uzlikts dienas uzdevums, kurš līdz
vakaram bija jāizpilda. Vispirms bija savdabīga orientēšanās, jo attiecīgā
pasaka bija jāsameklē. Par tās atrašanās vietu parasti zināja tikai viens sko-
lotājs, kura vārds bija jāatšifrē, pielietojot zināšanas par patskaņiem, līdz-
skaņiem un divskaņiem. Dienas gaitā pasaka bija jāizlasa un jāizpilda dotais
uzdevums.

Atsaucība bija necerēti liela gan no pašiem mazākajiem, gan lielajiem.
Katru rītu ar nepacietību skolēni gaidīja kārtējo uzdevumu, lai atkal varētu
doties krāsainajā pasaulē.

Katru dienu noteiktā laikā visi uzsmaidījām fotoaparātam, bet nedēļas
nobeigumā veiksmīgākie saņēma atzinības rakstus atbilstošajās nominācijās.

Nedēļa aizskrēja vēja spārniem, vienā raibā krāsu virpulī. Tagad lielākā daļa skolēnu
ir iepazinuši I.Ziedoņa „Krāsainās pasakas’, reizēm aizdomājušies un skatījušies uz pa-

sauli vērīgākām acīm. 
„… Un cilvēki ilgojas pēc tālumiem. Kad agros pavasaros atnāk strazdi un zem laz-

dām zied zilās vizbules, skatieties uzmanīgi - vai tur nav zilā zirga pēdas?” ( I.Ziedonis)
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14.februārī Apes novadu apmeklēja Izglītības un
zinātnes ministre Ina Druviete

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, kopā ar parlamentāro sekretāru
Andi Geižānu un biroja vadītāju Sanitu Stelpi-Segliņu šā gada 14.februārī iepazinās
ar Apes novada izglītības iestādēm un to galvenajiem problēmjautājumiem.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete darba vizīti Apes novadā sāka ar Sikšņu
pamatskolas apmeklējumu. Sikšņu pamatskolas direktore Una Reķe iepazīstināja ar mazo
lauku skolu, tās struktūru, skolas ieinteresētību piedalīties dažādos projektos, kā, piemē-
ram, Comenius, energoefektivitātes audita veikšanas projektā, kā arī citos vides program-
mas projektos.

Pēc skolas apmeklējuma Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju norādīja:
„Sikšņu pamatskola ir skola, ar kuru mēs lepojamies.”. Savukārt Smiltenes Centra vi-
dusskolas direktore Ilze Vergina pateicās Sikšņu pamatskolas direktorei un pedagogiem:
„Es pateicos par ļoti labi sagatavotiem skolēniem, Jūsu bērni nāk gan gudri, gan sirds
gudri”, uzsverot, ka šādām skolām kā Sikšņu pamatskola Latvijā ir jābūt.

Nākamais pieturas punkts bija Gaujienas internātpamatskolā, kur direktore Vita An-

dersone viesiem izrādīja skolas telpas, kā arī bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena”
telpas, kuras ir ierīkotas un pielāgotas izglītojamajiem, kā arī aprūpes centra bērniem
pēc iespējas vairāk nodrošinot bērniem veselīgu un darbīgu vidi.

Pēc Apes novada mazākās skolas un novada lielākās skolas apmeklējuma, Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskolā ministre Ina Druviete tikās ar Apes novada izglītības iestāžu
vadītājiem, diskutējot un iezīmējot lielākos jautājumus, kuri radušies darba procesā.

Diskusijā I.Druviete uzsvēra, ka Apes novadā iezīmētie jautājumi sasaucas arī ar
citām Latvijas izglītības iestāžu minētajām problēmām. Ministre norādīja: „Es negribētu
atcelt iepriekšējos lēmumus, nemainīt ne personālsastāvu, ne arī struktūru, tā ir slikta
prakse, ir jādara ļoti mērķtiecīgi pieliekot spēku dažādās vietās, skaidri apzinoties, ko
varam izdarīt un ko nevaram.” Ina Druviete uzsvēra, ka ir jāmeklē loģika katrā solī, gan
attiecībā uz mazo lauku skolu pastāvēšanu, gan uz vidusskolu problēmām. Diskusijas
noslēgumā ministre aicināja meklēt visas jaunās, nebijušās formas, izglītības nodrošinā-
šanai novadā.

Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju norāda, ka Izglītības un zinātnes
ministres ieinteresētība un atsaucība kopīgi risināt problēmjautājumus izglītības sektorā,
kas skar tieši mazās lauku skolas, rada mums iespēju sadarbībai, atbalstam un jauniem
risinājumiem izglītības nodrošinājumam Apes novadā.

Senioru vēstis

Martā – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas pasākumi 
Laima Poševa, Gaujienas pagasta tautas nama vadītāja

Viens no lielākajiem pārbaudījumiem mūsu tautas vēsturē bija 1941. gada 14.jūnijs
un 1949. gada 25.marts, kas latviešu tautai paliks atmiņā mūžīgi. Nevainīgi cilvēki bez
jebkādas apsūdzības uzrādīšanas un tiesas sprieduma tika vardarbīgi apcietināti un spaidu
kārtā izsūtīti uz Sibīriju un citiem attāliem Krievijas ziemeļu apgabaliem.

Lai panāktu vietējo iedzīvotāju paklausību padomju varai un kolektīvo saimniecību
izveidošanos, 1949. gada 25. martā notika otrā lielākā masveidīgā cilvēku deportācija
no Latvijas. Gaujieniešus izsūtīja uz Vorkutu, Tomsku, Omsku, Karagandu, Džezkazsanu,
Soļikansku. Abās deportācijās no Gaujienas pagasta izsūtīja 234 iedzīvotājus, tai skaitā
42 bērnus līdz 15 gadu vecumam, 20 vecākus cilvēkus par 70 gadiem, bet no Sibīrijas
mājās neatgriezās 47 cilvēki. Šajos deportācijas gados sāpes un neziņa skāra daudzu gau-
jieniešu ģimenes.

Pēckara gados Latvijā īpaši tuvi bija tā saucamie sibīrieši. Viņi centās svētkus svinēt
kopā. Pa kluso Ziemassvētkus, Lieldienas, Jāņus. Tā ar laiku 25. marts kļuva kopā sa-
nākšanas lielākie svētki. Uz šodienu Gaujienā ir 20 politiski represētās personas, šogad
daudzi no viņiem svin nozīmīgas dzīves jubilejas. Anastasija Ekure, kas tagad dzīvo kopā
ar meitu Indru, 2014. gada 15. februārī svinēja savu 90. dzimšanas dienu.

Šogad jubilāru pulkam pievienosies  Agnese Kamzole, kura 2.jūlijā svinēs 75 gadu
jubileju, Agate Lauce - 18.septembrī 80 gadu jubileju. Novēlu ilgu mūžu, veselību. Mēs
katru no Jums ar  pašvaldības pārstāvi apciemosim mājās 25.martā, bet 22.martā laipni
gaidīti uz koncertu Gaujienas tautas namā plkst. 16:00.

Šodien daudzi no tiem, kuri pārcietuši smagās deportācijas, var sniegt vērtīgus atmiņu
stāstus un mūsu pienākums ir saglabāt viņu liecības par varas ietekmi uz cilvēku dzīvi.

Paldies saku Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas vēstures skolotājai Līgai Bukov-
skai un audzēknēm Ditai Poševai, Regīnai Laucei, Leldei Stūrītei, Eilīnai Antapsonei,
Kristai Ķelpai par aktīvu iesaistīšanos mūsu Gaujienas represēto cilvēku dzīvesstāstu
apkopošanā. Meiteņu apkopotie gaujieniešu dzīvesstāsti tagad ir daļa no „Likteņdārza
stāstiem”.

PII „Taurenītis”
Māra Lazdiņa, PII „Taurenītis” vadītāja 

Februāris Gaujienas pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis” bija darbīgs un inte-
resants mēnesis. 

7. februārī Balvu Amatniecības vidusskolā notika 7.Starpnovadu modes skate “Krā-
sainās pasakas”, kurā visdažādākās tērpu kolekcijas demonstrēja 250 bērni no Balviem,
Viļakas, Kubuliem, Gaujienas, Malienas, Baltinavas, Alūksnes un Liepnas.

Sagatavošanas grupas skolotāja Inese Repule kopā ar mūzikas skolotāju Ilvu Harkinu
un bērnu vecākiem meklēja idejas tērpiem un mūziku, jo piecas meitenes vecumā no 3
līdz 7 gadiem piedalījās 7.starpnovadu modes skatē «Krāsainās pasakas» Balvos. Pro-

tams, ir jānotiek mēģinājumiem, tādēļ pirms skates, katrs no mums varēja vērtēt mazās
dalībnieces. Paldies bērnu vecākiem, mūzikas skolotājai un skolotājai par ieguldīto
darbu!

Mīlestības nedēļas ietvaros, vecāki tika aicināti uz konkursu ”Mana sirsniņa”, kopā
ar saviem mazuļiem izgatavot sirdi. Kādas tik nebija idejas! Mīļš paldies Jums vecāki,
par jauko izstādi!

Tas jau nav viss, ko esam darījuši, vēl mūsu bērni dziedājuši, dancojuši, sveces ce-
puši, ēdienus gatavojuši, pīrāgus un picas gatavojuši un cepuši, iepazinušie ar pavāra
profesiju, šofera, medicīnas darbinieka darbu un uzzinājuši, kas vada lidmašīnu. Paldies
par jauko Mīlestības dienas pasākumu Jancim, Pēterītim un Inesītei. Lai kopā ar mazu-
ļiem Jums pietiek mīlestības un radošuma, mani kolēģi! Paldies Jums visiem par ieguldīto
darbu un enerģiju, mūsu bērnu ikdienā.

LU Fonda stipendijas topošajiem studentiem
Latvijas Universitātes (LU) Fonds 2014./2015.ak. gadā

piedāvā divas stipendiju programmas – „Ceļamaize” un
Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendijas
– topošajiem LU studentiem. Stipendijām varēs pieteikties
no 1. līdz 24.martam, aizpildot elektronisku pieteikumu an-
ketu portālāwww.fonds.lv. Pērn stipendijas ieguva 19 moti-
vēti LU pirmā kursa studenti.

Stipendija «Ceļamaize» domāta 12.klašu absolventiem, kam ir izcilas sekmes mācī-
bās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba. 

Savukārt M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija ir paredzēta 12.klašu skolēniem, to-
pošajiem LU 1.kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem ir labas sekmes mā-

cībās un ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām un kuri ir aktīvi sabiedris-
kajā dzīvē.

Stipendijas apmērs ir EUR 2 200/ak. gadā, ko var izmantot gan mācību maksas, gan
ikdienas tēriņu segšanai – dzīvošanas izdevumiem un sevis intelektuālai pilnveidei.

Elektroniskajā anketā, kas jāizpilda LU Fonda portālā www.fonds.lv,abu stipendiju
pretendentiem - stipendijas „Ceļamaize” un M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendija - klāt
jāpievieno noteikta parauga CV, 11.klases liecība (jāieskenē) un 12.klases 1.semestra
liecība (jāieskenē), rekomendācija no vidusskolas direktora (skolotāja) vai ārpusskolas
un interešu izglītības iestādes vadītāja (jāieskenē), kā arī jāpievieno citi dokumenti, kas
varētu palīdzēt iegūt stipendiju. Savukārt piesakoties M.M.V. Petkevičs piemiņas stipen-
dijai, nepieciešams pievienot arī rekomendāciju no pašvaldības sociālā darbinieka (jāie-
skenē), izziņu no sociālā dienesta, kas apliecina ģimenes kopējo ienākumu līmeni vai
apgrūtinātu sociālo stāvokli (jāieskenē).

Papildu informācija: www.fonds.lv
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Apkopo pieredzi par senioru pieredzi 
tehnoloģiju lietošanā
Krista Liepkāja, projektu vadītāja

36 seniori Apes novadā visu pagājušo gadu izmēģināja inovatīvas tehnoloģijas
mājas aprūpē kā pakalpojumu „drošības poga” un telefonus ar trauksmes pogu
ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti un lielāku drošību veciem cilvēkiem, kas dzīvo
mājās. Izmēģinājuma laiks pagājis, nepieciešams izdarīt secinājumus un apkopot
pieredzi.

Tehnoloģiju izmantošana tika nodrošināta ar projekta „Inovatīvi risinājumi veco
laužu aprūpei mājās” starpniecību. Šie pakalpojumi tika piedāvāti personām, kurām ve-
cuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nepieciešama palīdzība un atbalsts, jo pastāv risks
veciem ļaudīm nonākt bezpalīdzības stāvoklī un nesaņemt palīdzību. Projekta pārstāvji
stāsta, ka pašreiz projekta realizēšanā ir aktīvs anketēšanas periods. Tiek aptaujāti seniori,
kas testēja tehnoloģijas, lai noskaidrotu viņu pieredzi izmantojot pieejamās, jaunās teh-
noloģijas. „Tiek anketēti arī mājas aprūpes darbinieki, lai uzzinātu viņu pieredzi un iz-
aicinājumus jauno tehnoloģiju lietošanā, raugoties no klientu ikdienas dzīves. Trešā an-
ketējamo grupa ir pašvaldības pārstāvji, lai noskaidrotu viņu redzējumu par tehnoloģiju
nepieciešamību Apes novada senioru dzīves kvalitātes uzlabošanas perspektīvā,” stāsta
projekta pārstāve Maija Kārkliņa. 

Projekta ietvaros 12 seniori testēja pakalpojumu „drošības poga”. Biedrības „Latvijas
Samariešu apvienība» Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienesta pārstāve Sanita
Skadiņa pastāstīja, ka testēšanas perioda ietvaros nav novēroti klientu veselības paslik-
tināšanās gadījumi, kad būtu nepieciešams izsaukt ātro medicīnisko palīdzību. Galve-
nokārt tikuši saņemti klientu zvani ar vēlmi aprunāties, vai nejauši zvani, vai arī tikuši
veikti pārbaudes zvani. 

Apes novada Sociālā dienesta vadītāja Maija Kārkliņa stāsta, ka pakalpojuma „dro-
šības poga” lielākais ieguvums ir iespēja operatīvi saņemt informāciju par nepieciešamo

palīdzību konkrētos gadījumos no senioriem, kas dzīvo no centra attālinātās vietās. Tajā
pašā laikā tā ir arī Sociālā dienesta aprūpētāju darba grafika stabilizācija, jo samazinā-
jušies nepamatoti izsaukumi ārpus parastā darba laika.  

Projekta pētījuma vadītāja Līga Priede stāsta, ka vairums pakalpojuma „drošības
pogas” klienti ir atzinuši, ka pakalpojumu lietot ir viegli, taču seniori baidās to lietot, jo
pastāv bailes kļūdīties. Pētniece uzsver, ka, neskatoties uz iepriekš minēto, visi aptaujātie
seniori norādījuši, ka ieteikšot šo pakalpojumu arī citiem, un labprāt turpinātu lietot teh-
noloģiskās iekārtas.

Projekta ietvaros 24 seniori Apes novadā izmēģināja arī telefonus ar trauksmes pogu.
„Esam novērojuši, ka, piemēram, klienti, kuriem agrāk nav bijis mobilais telefons, mūsu
telefonus ar trauksmes pogu pieņem un apgūst ātrāk. Taču jau pieredzējušiem mobilo
telefonu lietotājiem šis jaunais telefons ir izaicinājums, jo vecais telefons ir ierastāks un
mīļāks,” tā I. Krievupe. 

Apes novada Sociālā dienesta pārstāve Inese Krievupe stāsta, ka kopumā tehnoloģiju
testēšanas periods ir bijis veiksmīgs un parādījis, ka ir nepieciešami dažādi jauni risinā-
jumi veco ļaužu drošības nodrošināšanai, un laikus jārūpējas, lai jauninājumu ieviešana
nesagādātu pārsteigumus. „Zinot un pazīstot, lauku cilvēku piesardzīgumu uz dažādu
jauninājumu pieņemšanu, tad īpašas cerības nelolojām, bet galvenā doma un cerība bija,
lai cilvēki iepazītos ar jaunākām tehnoloģijām, kas dod iespējas cilvēkam savas dzīves
kvalitātes uzlabošanā. Principā viņi saprot, ka jaunās tehnoloģijas viņiem var palīdzēt,
taču nav īpaši naski uz to lietošanu. Šis ir solis uz priekšu, jo ir noticis iekārtu iepazīšanas
process. Speciālistes atzīmē, ka šīs tehnoloģijas uzlabo aprūpes servisu, jo ir daļējs ga-
rants gan, klientiem, kuri var laikus saņemt palīdzību, gan aprūpētājiem, kuri nepiecie-
šamības gadījumā, varēs sniegt nekavējoties palīdzību. 

Sociālā dienesta pārstāves atzīst, ka laicīgi jāstrādā ar vecāko paaudzi un jāpiedāvā
iespējas iet laikam līdz apgūstot gan datorzinības, gan apmācot kā rīkoties ar elektronis-
kiem pakalpojumiem, tad vajadzības gadījumā pielietot inovatīvas aprūpes formas nebūs
problēmu. Klienti no tām nebaidīsies. Projekta darba grupa atzīst, ka bijis prieks redzēt
cilvēku acīs prieka dzirksteli, dzirdēt, kad viņi stāstīja, cik pateicīgi, ka viņiem ir šāda
„drošības poga” vai telefons. 

Apes novada tūrisma piedāvājums 
BALTTOUR izstādē

Astra Binde, Apes tūrisma darba organizatore

Apes novada tūrisma informācijas darbinieki arī šogad piedalījās 21. Starptautis-
kajā izstādē “Balttour - 2014”, kas trīs dienu garumā notika Rīgā, Ķīpsalas izstāžu
hallē.  

Apes novadu izstādē pārstāvēja novada tūrisma darba koordinatore Sanita Sproģe,
kā arī Apes un Virešu tūrisma darba organizatori Astra Binde un Armands Būda. No-
vads izstādē tika prezentēts kopā ar citiem Vidzemes novadiem Vidzemes tūrisma
asociācijas (VTA) stendā, kur šoreiz kā vienojoša tēma bija izvēlēta kultūrvēsturiskais
mantojums. 

Interese par Apes novada piedāvājumu bija iepriecinoši liela. Uz bieži uzdoto vai-
cājumu: ”Kas pie jums jauns?” varējām atbildēt ar informāciju par novada tūrisma apritē
ienākušajām Apes  kokapstrādes, metāldarbu, laukakmens bruģa ražotnēm, Virešu aveņu
audzēšanas apskates saimniecību, jaunums šogad būs arī foreļu degustācijas iespēja tū-
ristu grupām Grūbē. Ceļotāju uzdotie jautājumi ļauj izzināt, kādas ir vēlmes un kurā
virzienā vairāk jāstrādā. 

Uz izstādi devāmies ar jauno bukletu (dizaina veidotājs -  mākslinieks Ainars Gai-
dis), kurā  apkopota galvenā informācija par novadā notiekošo. Apes audējas Ligitas
Ilgavizes austie grīdceliņi tika izvietoti pārrobežu projekta „Green Heritage” stenda
noformējumā.  Gaujienas pagasta  SIA „Very Berry”  pārstāve piedāvāja  izstādes ap-
meklētājiem  produkcijas degustāciju – dažādas sulas, morsus, sīrupus un dzērvenes
pūdercukurā,  pie reizes aicinot  atbraukt ekskursijā uz Kalnapurvu un pārstrādes cehu
Dārzciemā. 

Izstādē tika iegūts daudz vērtīgu informatīvo materiālu, lai mūsu novada tūrisma
informācijas sniegšanas  vietās varētu  vispusīgi informēt  interesentus.

Konkurss Apes novada „Mazais talants - 2014”
Apes novada bērni vecumā no 3 līdz 6

gadiem aicināti piedalīties konkursā „Apes
novada „Mazais talants – 2014” - 5.aprīlī,
pulksten 15:00, Virešu saieta namā.

Katrs konkursa dalībnieks gatavo 3
priekšnesumus: Dziesma – pēc brīvas izvē-
les; Dzejolis – pēc brīvas izvēles; Etīde – tēla
atveidošana/iejušanās tēlā (pasaku, multfil-
mu tēls vai varonis, kurš ir īpaši tuvs un pa-
tīkams bērnam, vai kādas profesijas pārstā-
vis), veicinot un pilnveidojot bērnu aktivitāti,
radošumu, muzikālās prasmes, uzstāšanās
pieredzi un skatuves kultūru.

Aicināti pieteikties konkursam no
1.marta līdz 22.martam, anketu iesniedzot
Virešu saieta namā vai elektroniski Apes no-
vada mājas lapā www.apesnovads.lv, to no-
sūtot uz e-pastu jelena.dmitrenko@ape.lv
ar norādi - konkursam Apes novada
„MAZAIS TALANTS -2014”.

Konkursantus vērtēs organizatoru – Apes
novada domes un Virešu saieta nama - izvei-
dotā žūrija, kura vērtēs dalībnieka sagatavoto priekšnesumu: repertuāra izvēli atbilstoši
vecumam un spējām, vokālās prasmes, skatuves kultūru un radošo pieeju priekšnesu-
mam. Katrā priekšnesumā noteiks 3 talantīgākos dalībniekus.

Konkursa nolikums un anketa pieejami www.apesnovads.lv vai arī Virešu saieta
namā. Vairāk informācijas: Virešu Saieta nama vadītāja p.i. - Jeļena Dmitrenko tālrunis:
26609392.

Šai brīdī, kad uz gadu sliekšņa sava
Tu katram mīļu, labu vārdu rod,
Mēs novēlam, lai mīlestība Tava
Ir tā, ko saviem mīļiem allaž dāvā,
Kas pašai spēku jauniem gadiem dod.

K.Apškrūma

Vismīļākie vēlējumi Rūtai Antonai 80 gadu jubilejā. 
Vēlam stipru veselību, izturību visus turpmākos gadus.

Gaujienas pensionāru padome    

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz...
Gan sūrumu, gan prieku katrs gads ir slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.

Sirsnīgi sveicam skaistajās dzīves jubilejās  aprīļa jubilārus 
Lilitu Avenu, Sarmu Priedi, Kalniņu Annu.

Gaujienas pensionāru padome

Ne jau vienmēr ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd.
Katra diena var atnest jaunu mirklīti laimes,
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs.

Sirsnīgi sveicam februāra mēneša jubilārus: Raimondu Pērkonu ar bagā-
tajiem dzīves gadiem un Juri Iesaliņu ar skaisto dzīves jubileju!

Novēlam spēku, veselību, darbīgumu un prieku!

Virešu pagasta pensionāru padome

Ziemai šogad uz sniegiem nenesas prāts,
Tikai domas kā pārslas laizās.
Jums vēlreiz pārlūkot,
Gadu pūrā, kas krāts
Ziedēt atmiņās – svētās un gaišās.
Sveicam februāra mēnesī dzimušos un īpaši jubilārus 80., 70., 65. gados!

Rita Keiša, Antoņina Korkunova, Māra Birkenfelde, Taisija Kozlova,
Indulis Pilskalns, Anna Graņica, Banga Smaroda.

Apes pensionāru padome

Kultūra novadā
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Lielā mūzikas balva 2013
Ilze Dāve, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore

2013.gada Dziesmusvētkos izskanēja brīnišķīgs koncerts „J.Vītolam -150”, kuru
organizēja LNKC. Šis unikālais koncerts ir izvirzīts Latvijas Mūzikas balvas kate-
gorijā „Gada koncerts”.

Latvijas kordiriģentu kora sniegumu daudzi vērtē kā 2013.gada spilgtāko un pārstei-

dzošāko notikumu mūzikas dzīvē. To saka visu paaudžu klausītāji - no vissirmākajiem
līdz visjaunākajiem, kuru vidū arī topošie mūzikas profesionāļi. Šajā koncertā kordiri-
ģentu korī piedalījāmies arī mēs – Sandra Oto un Ilze Dāve. Tādēļ patiesi priecājos, ka
mums ir unikāla iespēja 4. martā uz Nacionālās operas skatuves nodziedāt J.Vītola
„Diena aust”. Šī ir lieliska iespēja parādīt visai Latvijai, ka esam viens no mūsu valsts
kultūrvides virzītājspēkiem un pamatakmeņiem. Aicinām LTV tiešraidē vērot šo mūzikas
balvas pasniegšanas ceremoniju, kas vienlaikus ir arī lielisks koncerts mūzikas mīļotā-
jiem.

Apes pilsētas 86. dzimšanas dienā  
11. februārī Apes tautas namā, Apes pilsētas 86. dzimšanas dienā, Apes pilsētiņas ie-

dzīvotāji un tās viesi, varēja aizlidot simts gadu senā vēsturē kopā ar tēliem no Hoppen-
hofas (Apes)  muižas.  

Baiba Berkolde par 11.februāra Apes muzeja pasākumu laikraksta „Ma-
lienas Ziņas” 18.02.2014. publikācijā „Daudz laimes dzimšanas
dienā, Ape!”, raksta: „Paldies Dievam, Apē joprojām dzīvo
cilvēki, kuriem nav vienaldzīgs šīs vietas liktenis. Otrdienas

vakarā Tautas namā bija ļoti jauks pasākums ar dziļu un pamatīgu ie-
skatu pilsētiņas vēsturē. Tas bija stāsts par baronu Delvigu dzimtu, kas

faktiski iesāka Apes vēsturi. Pils (bijusī slimnīca), bānītis, pienotava – to
visu sāka Delvigi. Uzvedumā skaisti, veclaicīgi tērpi, iespaidīga figūra – skolas di-

rektors kā Dāvis Ozoliņš.”. (Foto: Justīne Kalniņa)

Mīlestība pieskaras Gaujienai
Liena Eglīte

Ar sarkanām rozēm, šokolādes sirdīm, maigu dzeju un skaistām romancēm – Valen-
tīndiena! Šie skaistie mīlestības svētki ir ienākuši arī Latvijā. No iemīlējušos pārīšu dū-
došanas, saticīgām un mīļām attiecībām ģimenē līdz pat cieņas un mīlestības pilnai drau-
dzībai – nav tāda mīlestības veida, ko šajā dienā nevarētu svinēt.

Gaujienā Valentīndienu atzīmējām ar dzejas un dziesmu vakaru, ko veidoja paši gau-
jienieši Elgas Rācenes, Sandras Āboliņas, Ingas Apsītes un Sanitas Sproģes vadībā. Pasā-
kums izvērtās par ļoti sirsnīgu un mīļu kopā būšanu, par nesteidzīgu skaistā apzināšanos,
par klusu atzīšanos mīlestībā visai pasaulei un saviļņojošu cilvēcības un dzīves svinēšanu.

Gaujienas bērni bibliotēkas radošajās darbnīcās bija sagatavojuši dziesmu grāmatiņas,
lai pasākumā varētu piedalīties un līdzi dziedāt ikviens klātesošais: vakara gaitā izskanēja 10
populāras latviešu dziesmas par skaistākajām cilvēciskajām jūtām. Māra Lazdiņa aizkustināja
sirdis ar pašas radīto mīlestības dzeju. Dzintra Račevska, Aija Palmbaha, Sanita Sproģe un
Jānis Krišjānis deklamēja dažādu autoru dzejas un prozas darbus par mīlestību, ikviena iztēlē
uzburot pasakainas ainas. Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi klausītājus priecēja
ar rūpīgi izvēlētiem muzikāliem priekšnesumiem. Gaujienas seniori speciāli Mīlestības svēt-
kiem bija izveidojuši skaistas dāvaniņas – dažādā veidā apdarinātas krūzītes un podiņus,
kuros krāšņi rotājās dažādu krāsu hiacintes un prīmulas. Šī vakara burvīgo noskaņojumu pa-
pildināja Ineses Lukjanovičas fotogalerija un Daiņa Poševa izvēlētā brīnišķīgā fona mūzika.

Radošā Gaujienas vide pamudinājusi daudzu talantu atmošanos. Ir prieks vērot, kā cil-
vēki pievēršas mūzikai un mākslai, kā top skaistas dzejas rindas un brīnišķīgi rokdarbi.

Šajā virtuālajā tehnoloģiju laikmetā, kad cits no cita kļūstam arvien atsvešinātāki, ir
svarīgi atcerēties līdzcilvēkus un pateikt viņiem, cik svarīgi tie mums ir. Valentīndiena

ir kā mazs atgādinājums tam, ka mīlestība ir universāla un tā neatšķir pilis no būdiņām,
bet silda ikkatru sirdi, kas vien tiecas tās virzienā. Mīliet un esiet mīlēti!

Vidagas bibliotēkā
Aira Mūrniece, Vidagas bibliotēkas vadītāja

Gaidot Margaritas Stārastes 100. dzimšanas dienu, Sikšņu pamatskolas bērni tika ai-
cināti piedalīties lieliskā ceļojumā pa Dižmežu, Stiebru ciemu, izsekot Rūķu dēlēna Knī-
puča ceļiem un iepazīties ar daudzu citu rūķu, dzīvnieku, piedzīvojumiem Margaritas
Stārastes pasakās. 5-9. klašu  skolēni tika sadalīti divās grupas- „Čaklie Dižmeža” lasītāji
un „Stiebru ciema” lasītāji.  Stiebru ciema lasītāju uzdevums bija izlasīt Zīļuku, lai varētu
piedalīties konkursā par Zīļuka gaitām, un čaklo Dižmeža lasītājiem tika sadalīti dažādi
Stārastes darbi, kuri jāizlasa un jāsagatavo priekšā lasījums 1-4. klašu un pirmsskolas
grupiņas bērniem. Teātra pulciņš skolotājas Jogitas vadībā gatavoja uzvedumu pēc  M.
Stārastes „Tince grib mācīties”.

Bērni ar lielu aizrautību un atbildību gatavojās lielajai lasīšanas dienai, kura notika
31.janvārī. Šķiet visvairāk gatavojušies bija tie bērni, kuriem jālasa priekšā pašiem ma-
zākajiem, bet viss izdevās lieliski. Ar sagatavotām ilustrācijām un roku lellēm, sadalītām
lomām, mazie bērnu dārznieki tika iesaistīti brīnišķīgos ceļojumos. Aizrāvušies bijām
visi, gan bērni, gan pieaugušie, un Margaritas Stārastes pasakas tika lasītas un meklētas
bibliotēkas plauktos  arvien biežāk. Arī uzvedums par Tinces skološanos mūs visus ie-
priecināja. Dienas noslēgumā pateicības, video sižets par mākslinieci, konkursa uzvarē-
tāji,  svētku kliņģeris, - kā jau svētkos!

Paldies skolotājai Vijai, skolotājai Jogitai par priekšnesuma sagatavošanu, pirmsskolas
grupiņas audzinātājai par iesaistīšanos pasākumā un vislielākais paldies bērniem!

Par godu mākslinieces jubilejai ir izdota krāšņa izlase - Zelta pasakas, kurā  apkopotas

populārākās Margaritas Stārastes grāmatas. Brīnišķīgie zīmējumi palīdz bērniem atklāt
pasauli, dabas daudzveidību un burvību. Grāmata ir pieejama Vidagas bibliotēkā.

Diemžēl māksliniece Margarita Stāraste 18.februārī aizgāja mūžībā, bet mums viņas
darbiņi ar savu sirsnību, mīļumu paliks dzīvi noteikti vēl daudzās paaudzēs. Paldies māk-
sliniecei!  
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Apes novada Estrādes dziesmu un deju
koncerts „Rikšiem, bērīt, es palaidu!”

7.martā, Trapenes kultūras namā, pulksten 19:00, notiks Apes no-
vada Estrādes dziesmu un deju koncerts „Rikšiem, bērīt, es palaidu!”,
kurā piedalīsies Trapenes sieviešu vokālais ansamblis „Ilūzijas”, Tra-
penes līnijdeju grupa „Black Ilusion”, Virešu līnijdeju grupa „Sweet
berry”, Apes sieviešu vokālais ansamblis, Apes līnijdeju grupa „Īstās
meitenes”, Gaujienas sieviešu vokālais ansamblis, Gaujienas līnijdeju
grupa „Stand up”, dziedošās vai dejojošās ģimenes, solisti.

Koncertā mūsu pašu amatiermākslas kolektīvi būs sagatavojuši
īpašus priekšnesumus zilā zirga gada zīmē.

Pēc koncerta balle kopā ar grupu „Alianse” (Valmiera)/ Pie gal-
diņiem ar līdzpaņemtiem groziņiem/. Dalībniekiem ieeja ballē par
puscenu 1,50 EUR/ 1,05 Ls, pārējiem apmeklētājiem – 3,00
EUR/2,11 Ls

Koncertprogramma „...par sievieti!”
Gaujienā

22.martā plkst. 16:00 Gaujienas Tautas namā  ar jaunu koncert-
programmu „...par sievieti!” ciemosies Santa Zapacka un Harijs Ozols.
Īpašu uzmanību sievietei pievēršam 8.martā un tāpēc Santa un Harijs
vēlas runāt par sievieti ne tikai vienu dienu, bet jau no paša gada sā-
kuma. Kā runās, kāpēc runās, ko runās un dziedās, to Jūs redzēsiet
koncertā. 

Jāpiemin, ka dziedātāja Santa Zapacka šogad svin apaļu jubileju
un tāpēc sveiksim arī viņu! Uz tikšanos Gaujienā.

Apes bibliotēkā
Agrita Leite, Apes bibliotēkas bibliotekāre

Apes bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas darbs februārī pagāja rīkojot literāras stun-
das un zīmēšanas darbnīcas D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolēniem.

Nozīmīga vieta latviešu bērnu literatūrā ir mākslinieces Margaritas Stārastes
radītajiem pasaku tēliem – Zīļukam (M.Stāraste „Zīļuks”, literārā pasaka), piparkūku vī-
riņam Kraukšķītim (M.Stāraste „Ziemas pasaka”, bērnu stāsti), zinātkārajām meitenēm
Tincei (M.Stāraste „Tince grib mācīties”, bērnu stāsti) un Ieviņai (Z.Ērgle „Ieviņa Āfri-
kā”, tēlojumi). Vēl arvien Zīļuks, Tince, Pintiķi, rūķi, sniegavīri, dažādie kukainīši un
citi rakstnieces radītie tēli priecē ar savām mākslinieciski veidotajām sejiņām, jaunos la-
sītājus un sniedz pirmo ieskatu plašajā pasaulē. Ar rakstnieces un mākslinieces iemīļotā
tēla Zīļuka gaitām iepazinušies ne tikai latviešu bērni, bet arī bērni visā pasaulē. Paldies
klašu audzinātājām un skolēniem par atsaucību un sadarbību!

Gaujienas bibliotēkā
Sandra Āboliņa, Gaujienas bibliotēkas vadītāja

Gaujienas bibliotēkā no 3. līdz 14. februārim varēja apskatīt sveču un svečturu izstādi. Liels paldies
par atsaucību visiem dalībniekiem - Laumai Lācei, Elgai Rācenei, Sanitai Sproģei, Uvim Sproģim, Eilīnai
Antapsonei, Bellai Agnijai Vācietei, Jūlijai Katrīnai Celenbergai, Laimai Poševai, Ivaram Āboliņam, Agrim
Leoskim, Lūcijai Terentjevai, Danielai Ļesņikovai, Inesei Petrovai, Rēzijai Strazdiņai, Airitai Rubinai un
Žanetei Jāņkalnei. 

1. marts – starptautiskā Kaķu diena, kuras ietvaros būs apskatāma daiļliteratūras izstāde par mūsu
mājas mīluļiem – kaķiem. Bērni tiek aicināti uzzīmēt un arī pastāstīt par sava kaķa interesanto dzīvi, pa-
laidnībām un rakstura īpašībām. Visā pasaulē Kaķu diena tiek atzīmēta kopš 2002.gada. 

19. martā plkst. 17:00 bibliotēkā sadarbībā ar Virešu pagasta vēstures liecību glabātāju Sandru Ap-
škrūmu, būs skatāma 80. gados uzņemtā dokumentālā filma „Kaimiņi”, kuras sižets ir par Gaujienas un
Virešu kolhozu dzīvi. Filmā tiek spilgti attēloti tā laika čaklākie darba darītāji, kā arī Jāņu dienas svinības
un Gaujienas vidusskolas 1982. gada absolventu izlaidums. Filmas garums apmēram 30 min. Visi laipni
aicināti! 

No 24. līdz 30. martam arī mūsu bibliotēkā no-
tiks e-prasmju nedēļas pasākumi. Varēsiet papil-
dināt zināšanas par nepieciešamāko, lietojot interne-
ta vidi.  Senioriem – kā pasūtīt laikrakstus un žurnā-
lus internetā, par e-pasta ierīkošanu, kā internetā
lasīt presi. Iepazīsimies ar bibliotēkas abonētajām
datubāzēm - www.letonika.lv un www.lursoft.lv.
Lursoft laikrakstu bibliotēka lasītājiem pieejama bez
maksas. 

Bērniem - kā kļūt par interneta lietotāju,  kā droši
izmantot datoru un internetu, kādas spēles var iz-
mantot bibliotēkā un  klausīsimies „runājošās” pa-
sakas.  Sīkāka informācija pa tel. 64381603 

Iepazīsti savu novadu
Tuvojoties aktīvajai tūrisma sezonai, piedāvājam lasītājiem jaunu rubriku „Iepazīsti

savu novadu!”.
Kad dienas kļūst garākas, saulainākas un siltākas, sākam apsvērt domu, kurp doties,

ko redzēt un iepazīt. Aicinām tuvāk iepazīt sava novada dabas, vēstures un kultūras man-
tojuma objektus!

Par skaistu dabas objektu Gaujienas pagastā –
Kalamecu un Markūzu gravām
Sanita Sproģe, Apes novada tūrisma darba organizatore

Kalamecu gravas atrodas Gaujienas pagastā, apmēram 5 km uz ziemeļaustrumiem
no Gaujienas Igaunijas pierobežā.

Gravā apskatāmi ainaviski dolomīta atsegumi. Lejpus ūdenskrituma tie kā ēnainas
klintis atsedzas abos krāčainās upītes krastos un veido apmēram 5 m dziļu kanjonu, kāds
Latvijā reti kur apskatāms. 

Arī netālu esošajā Markūzu (saukta arī par Poļakas upīti) gravā redzami vairākus
metrus augsti dolomīta atsegumi un neliela ala ar divām šaurām ieejām. Alas garums ir
14 m, pazemes telpas platums – vairāk nekā 5 m, bet griestu augstums tikai līdz 1,3 m.
Tāpat kā lielākajai daļai no Latvijā esošajām dolomītu alām, arī šai ir mākslīga izcelsme
– senāk te bijušas dolomīta lauztuves. 

Ūdens gravās ir gan ziemā, gan vasarā. Apjoms mainīgs atkarībā no gadalaika. Ka-
lamecu (saukta arī par Kalamedzu) strauta gultnē ir daudzas 0,1 – 0,5 m augstas krāčveida
kāples. 

Kopš 1962.gada Kalamecu un Markūzu gravas, arī ūdenskritums, ir aizsargājams
ģeoloģisks dabas piemineklis. 

Kādreiz ūdenskritums bija nedaudz augstāks, bet laika gaitā tas samazinājies, iespē-
jams, ūdenskrituma atkāpšanās dēļ, kā arī izskalojoties apakšējai daļai. 

Aicinām apceļot un fotografēt Api! 86 objekti -
Apes 86. jubilejas gadā
Astra Binde, Apes tūrisma darba organizatore

Izvēlējāmies fotoceļojumiem 86 dažādus, gan vairāk, gan mazāk zināmus objektus,
piedāvājot šo sarakstu kā ierosmi Jūsu pastaigām, pārgājieniem, velo un autobraucieniem.
Ja nu kādu no tiem neizdodas atrast, aicinām sazināties ar Apes tūrisma informācijas
punktu.   

1.Jaunās Raganu klintis; 2.Tūrisma stends „Raganu klintis”; 3.Vecās Raganu klintis;
3.Acu avots pie Vecajām Raganu klintīm; 4.Veselības (Raganiņu) avots -  Vaidavas krastā
iepretī Pasta ielai 33; 5.Piemineklis „No zobena saule lēca” un  piemiņas plāksnes brī-
vības cīnītājiem; 6.Apes Pilsētas kapi (L.Džeriņa, E.Zālītes vecāku kapi,  Baltais krusts
Vācu karavīriem); 7.Vējaslota priedē pie Pilsētas kapiem; 8.D.Ozoliņa Apes vidusskolas
novadpētniecības telpa; 9.”Dvīņu priedes” ar zaru tiltu un māzeriem; 10.„Vilkaču priede”
ar vaļējām saknēm; 11.D.Ozoliņa Apes vidusskolas „Zaļā klase”; 12.Piemiņas akmens
matemātiķim A.Liepam; 13.Rakstnieces E.Zālītes pieminekļa vieta; 14.Brīvdabas estrā-
de; 15.Hokeja laukums; 16.Rakstnieces E. Zālītes memoriālā māja (Tel. 26388665);
17.Karavīru kapi („Brāļu kapi”) - Vaidavas ielā; 18.Pasta ielas bruģis; 19.Topošais Apes
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muzejs Pasta ielā 9 (T. 64355127); 20.Apes ev. - lut. baznīca (T. 29467775); 21.Spīķera
ēka; 22. Sīkzarotā priede - Latvijas mazākā priede - Parka ielā; 23. BMX trase; 24.Igauņu
biedrības nams; 25.Novada domes ēka; 26.Skvērs pie domes (ar mūzikas instrumentiem);
27. Futbola laukums (stadions); 28.Sporta laukums pie Tirgus ielas; 29.Ūdenstornis; 30.
Apes tautas nams; 31.Bērnu rotaļļaukums pie tautas nama; 32.Apes Tūrisma informācijas
punkts; 33.Apes pilsētas un pagasta karte pie tautas nama; 34.„Caurais ozols” – aiz tautas
nama; 35.Bānīša stacijas ēka; 36.Kafejnīca „Krodziņš”; 37.Dižā lapegle pie autoostas;
38.Bānīša līnijas bruģis - no „Krodziņa” līdz Skolas ielai; 39. Satiksmes rotācijas aplis
Dzirnavu ielas sākumā; 40.Ugunsdzēsēju depo; 41. Atkritumu šķirošanas laukums;
42.Zirgu slita pie tirgus laukuma; 43. Vecā Pasta ēka; 44. Aptiekas ēka; 45.Veikals „Uni-
bode” – bijusī zirgu stadula; 46.Avīzes „Sarkanā Ausma” izdevniecības ēka Pasta ielā;
47.Arhitekta, gleznotāja R.Slaidiņa dzimtā māja Stacijas ielā; 48.Tilts pār Vaidavu pie
„Tiltacikužiem”; 49.Dzenīšu dižvītols - dižākais baltais vītols Eiropā; 50.„Lielanšu”
ozols; 51.„Brūveļu” ozols; 52.A.Levana vārdā nosauktā Apes  mototrase; 53.Jaunrozes
pagasta pirmās skolas vieta „Dauškanos”; 54. D.Ozoliņa vecā skola - bij. Jaunrozes pa-
gastskola (apskate no ārpuses); 55. D.Ozoliņa stādītais parks ar 3 piemiņas kokiem „Jaun-
rozē”; 56.Piemiņas akmens skolotājam, folkloristam D.Ozoliņam; 57.Piemiņas akmens
kolhozam „Padomju Dzimtene” – Kalpakos; 58. Janku „Sausās dzirnavas”; 59.Vecais
Kornetu lielceļš; 60.Kalekaura ezers; 61.Piemineklis bērniem pie Bezdibeņa ezera;

62.Piemiņas vieta terora upuriem „Jašos”; 63.Latvijas - Igaunijas robežas šķērsošanas
punkts; 57.Piemiņas akmens  rakstniekam L. Laicenam „Metumos”; 58.Grūbes HES;
59.Grūbes ūdenskritums; 60. Grūbes dolomītu atsegums; 61.Grūbes avots; 62.Zivju au-
dzētava „Krāces” (T.29355117); 63.Lauku māja Kalnarušķi (T. 26594554); 64.Viesu
māja „Melderi” (T. 29496005); 65.Brīvdienu māja „Jaunvosi” (T. 29116845); 66.Meža
kapi un kapliča; 67.Baronu Delvigu - Vālu kapi Krustceļos; 68.Nāves avotiņš; 69.Vē-
jaslotas egle - šosejas A2 174,6 km; 70 „Gavaru” dižā  priede  - šosejas A2 174,6 km;
71. Vecais Uskanu karjers; 72.Uskanu liepa; 73.Jaunais Uskanu karjers pie muižas; 74.
Kaļķu cepļa skurstenis; 75.Lūšakrogs (19.gs); 76.Lūšakroga Velnapēdas akmens; 77. Si-
lamīšu dižā vīksna; 78.Zīļu svētavots; 79.Tērču avots; 80.z/s „Stradiņi”- aitas, betona
izstrādājumi (T.26380509); 81. z/s „Zīļi” - eksotiskie putni, mājdzīvnieki (T. 29163907);
82. SIA „Granitex”– laukakmeņu bruģis (T. 29108104); 83.„TTR company” – metāldarbi
(T.26169898); 84.„Wood.Lv” - koka izstrādājumi  (T.22003034); 85.Gaileņu smilts kar-
jers; 86.„Priedes un akmens draudzība” Vaidavas krastā (T. 22037518).

Visa 2014.gada garumā lūdzam iesūtīt (vai atnest ieskenēšanai) šo objektu fotogrā-
fijas. Papildus var būt arī kāda senāka objekta bilde - būs interesanti salīdzināt izmaiņas!
Priecāsimies, ja iesniegsiet arī savus šī ceļojuma aprakstus. Čaklākos  fotogrāfiju iesū-
tītājus gaida pārsteiguma balvas! Apes tūrisma informācijas punkts, T. 22037518, 643
22273, e-pasts: tic@ape.lv

Sports

Jauniešu sporta aktivitātes
Aija Latika, vieglatlētikas trenere 

20.janvārī Limbažu sporta kompleksā notika Atlases sacensības Latvijas čempionā-
tam „C” grupai, Limbažu zonā. Tiesības startēt Latvijas čempionātā iegūst tie, kuri ir iz-
cīnījuši savās zonas sacensībās 1.-5.vietu kādā no disciplīnām. Šādu iespēju, startēt Lat-
vijas čempionātā izcīna arī Apes vieglatlēti: Ritvars Repuls - 3.vieta augstlēkšanā, Toms
Renards Gailītis - 4.vieta augstlēkšanā, Lelde Gabranova - 4.vieta barjerskriešanā, Nadīna
Bērziņa -5.vieta augstlēkšanā. Labi nostartēja arī tie, kuri šoreiz palika aiz strīpas, An-
džela Zuļķe -9.vieta augstlēkšanā un Linda Gabranova - 13.vieta 60 m skrējienā. 

27.janvārī Madonas BJSS ziemas čempionāts „B” grupai, Madonas sporta komplek-
sā. Augstvērtīgākie sasniegumi: Robertam Voropajevam 3.vieta augstlēkšanā, Regnāram
Gabranovam augstlēkšanā 5.vieta, Renāram Karro 4.vieta B/b mešanā un Signei Jansonei
2.vieta 60m barjerskriešanā, 3.vieta B/b mešanā, 4.vieta tāllēkšanā, Kristenai Ābolkalnei
5.vieta B/b mešanā un Sabīnei Pulkai 5.vieta B/b mešanā.

5.februārī Madonas BJSS ziemas čempionāts „A” un „J” grupai, Madonas sporta
kompleksā. Šīs ir sacensības ar labu gaisotni, to viņi pierādījuši ne vienu vien reizi, tāpēc
arī  atsaucamies uz viņu piedāvājumu. Audzēkņiem bija iespēja nostartēt vairākās, arī
sev neierastās disciplīnās. Augstvērtīgākie sasniegumi: Līvai Lārmanei - 3.vieta 60m
barjerskrējienā, Madarai Vorfolomejevai 4.vieta pildbumbas grūšanā, Valdemāram Ti-
mofejevam – 6.vieta 1000m skrējienā, bet Tīnai Ciprusai- 12.vieta tāllēkšanā.

Atgādinājums par izmaiņām sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksā

SIA ZAAO atgādina, ka arī Apes novadā ir veiktas izmaiņas sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifā, kas radās pēc 2013.gada novembrī apstiprinātajiem gro-
zījumiem Dabas resursu nodokļa likumā. 

Grozījumi likumā paredz, ka no 2014.gada 1.janvāra tiek paaugstināta dabas resursu

nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos, tai skaitā poligonā „Kau-
dzītes”, kur tiek nogādāti Malienas reģiona atkritumi. Dabas resursu nodokļu likme ir
12EUR/t. Izmaiņas maksā ir aptuveni par 2,5 procentiem.

SIA ZAAO informē, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sastāv no
sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas izdevumiem, sabiedrisko pakalpojumu
regulatora apstiprinātā tarifa par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā un dabas re-
sursa nodokļu likmes. Maksa no 2014.gada 1.janvāra par m3 Apes novadā 16.35 EUR
+PVN.

Hipotēku bankas jaunais vārds - ALTUM

Hipotēku banka no 2014. gada 1. janvāra strādā ar jaunu nosaukumu – VAS „Latvijas
Attīstības finanšu institūcija Altum” (saīsināti – ALTUM). Tāpat Hipotēku banka ir
mainījusi statusu un 2014.gadu sākusi kā finanšu institūcija, nevis banka. 

Par pārmaiņām stāsta ALTUM Gulbenes filiāles vadītājs Valtis Krauklis.

Kāpēc Hipotēku banka pārdēvēta par ALTUM?

Vārds ALTUM mums un mūsu klientiem nav svešs. To jau kopš 2005.gada nesusi
Hipotēku bankas struktūrvienība, kas nodalīti no komerciālajiem pakalpojumiem nodar-
bojās ar valsts atbalsta programmu īstenošanu. Latīņu valodā altum nozīmē augsts, dziļš,
pamatīgs, pilnīgs. Tāds ir arī mūsu skatījums uz mums uzticētājiem pienākumiem, iz-
sniedzot valsts atbalsta aizdevumus uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Nosauku-
mu mainām, lai iezīmētu mūsu pārtapšanu no bankas par attīstības finanšu institūciju.

Vai ALTUM turpinās Hipotēku bankas iesākto?

Jā, ALTUM darbības mērķis ir nemainīgs. Ar jauno nosaukumu ALTUM turpināsim
īstenot valsts atbalsta programmas, un sniegsim valsts atbalsta finansējumu Latvijai no-
zīmīgām jomām, tai skaitā biznesa uzsākšanai un paplašināšanai, mazo un vidējo uzņē-
mumu attīstībai, lauksaimnieku atbalstam. Kā ALTUM finanšu institūcija iekļausies to-
pošajā vienotajā attīstības finanšu institūcijā, kas tiks veidotaapvienojot ALTUM, Lat-
vijas Garantiju aģentūru un Lauku attīstības fondu. 

Vai nosaukuma un statusa maiņa rada izmaiņas klientiem?

Līdz ar nosaukuma maiņu ALTUM sadarbība ar esošajiem klientiem nemainīsies –

klientu apkalpošanu turpināsies esošajā klientu apkalpošanas tīklā, deviņās filiālēs un
18 attīstības programmu klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Līgumi klientiem
nebūs jāpārslēdz, arī uzņēmuma reģistrācijas numurs saglabājas līdzšinējais.

Jāpiebilst, ka vizuāli Hipotēku banka par ALTUM pārtaps pakāpeniski pirmā pusgada
laikā, kas nozīmē, ka arī izkārtnes uz filiālēm un konsultāciju centriem nomainīsim pa-
kāpeniski.

Ko ALTUM piedāvā esošajiem un topošajiem uzņēmējiem? 

Arī 2014.gadā kopumā sešās dažādās valsts atbalsta programmās uzņēmējiem pie-
ejami aptuveni 70 miljoni eiro (50 miljoni latu). Tāpat kā līdz šim, mazāki un lielāki aiz-
devumi pieejami plašam uzņēmēju lokam. Jaunajiem uzņēmējiem paredzēta Starta pro-
gramma, kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Tā piedāvā gan aizdevumu ar atvieg-
lotiem nosacījumiem, gan bezmaksas konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai.

Tāpat piedāvājam mikrokreditēšanas programmu, kas ir ļoti populāra un tajā var vien-
kāršākā veidā saņemt aizdevumu līdz 14 tūkstošiem eiro (10 tūkstošiem latu). Lielāki
aizdevumi ir pieejami divās citās valsts atbalsta programmās, speciālas programmas ir
arī lauksaimnieku vajadzībām. Hipotēku banka piedalās arī lauksaimniecības zemes ie-
gādes programmas īstenošanā – pieņemam aizdevuma pieteikumus un izvērtējam, tos,
savukārt lēmumu par aizdevuma piešķiršanu pieņem Lauku Attīstības fonds.

Kur saņemt vairāk informācijas par ALTUM piedāvājumu? 

Informācija pieejama mūsu mājas lapā www.altum.lv un deviņās filiālēs, tostarp Gul-
benē, Rīgas ielā 47, un Attīstības programmu konsultāciju centros visā Latvijā. Tuvākais
konsultāciju centrs atrodas Alūksnē (Pils ielā 21) un tas apmeklētājiem ir atvērts treš-
dienās no 9.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no 9.00 līdz 14.00.

Piektais uzņēmēju partneriāts Pleskavā
Pleskavas apgabala Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Eiroreģionu

„Pleskava – Livonija” un Pleskavas apgabala Garantiju un biznesa attīstības fondu 2014.
gada 10.aprīlī Pleskavā (Krievija) organizē piekto pierobežas teritorijas uzņēmēju tik-
šanos – partneriātu. Partneriāta formāts – individuālas sarunas starp partneriem (Latvijas,
Igaunijas un Krievijas uzņēmējiem) par sadarbības iespējām biznesa attīstībai. Plānots,
ka partneriātā piedalīsies arī uzņēmēji no Dokšices rajona Baltkrievijā.

Aicinām uzņēmējus un uzņēmējdarbību veicinošās institūcijas, kas ir ieinteresētas

veidot sadarbību ar Igaunijas un Krievijas uzņēmumiem, piedalīties partneriātā.   
Dalības maksa – 20 EUR/pers.

Pieteikuma anketa un plānotā darba kārtība pielikumā (tā kā partneriāta darba valoda
ir krievu, arī šī informācija tiek gatavota krievu valodā, bet anketu var aizpildīt arī lat-
viešu valodā). Pieteikuma anketa pieejama arī Eiroreģiona mājaslapā www.pskov-livo-
nia.net.         Anketas lūdzam iesūtīt līdz 22. martam uz e-pastu krakupe@gmail.com.

Papildus informācija – 29163807 (Eiroreģiona “Pleskava- Livonija” Latvijas sekcijas
izpilddirektors Juris Annuškāns) vai 26133029 (Eiroreģiona “Pleskava- Livonija” Lat-
vijas sekcijas sekretāre Ineta Krakupe).
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Pašvaldību sēžu audio ieraksti nodrošinās 
godīgāku un caurskatāmāku deputātu darbu
Zanda Šadre, Lattelecom Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Lai arī 9 no 10 Latvijas iedzīvotājiem nav informēti, ka no 2014. gada 1. jūlija
pašvaldībām jānodrošina domes sēžu ierakstīšana audio formātā, teju katrs otrais
atzīst, ka labprāt izmantos iespēju tos noklausīties, liecina Lattelecom veiktā aptau-
ja. Iedzīvotāji uzskata, ka audio ierakstu būtiskākie ieguvumi būs plašāka infor-
mācijas pieejamība, godīgāks un caurskatāmāks pašvaldības deputātu darbs un ie-
spēja izvērtēt deputāta darbību amatā, lai atvieglotu izvēli nākamajās pašvaldību
vēlēšanās.

Domes sēžu audio ierakstu pieejamību īpaši novērtē respondenti vecumā no 50 līdz
74 gadiem – 55% atzinuši, ka izmantos iespēju tos noklausīties. Turklāt šajā vecuma
grupā arī ir vislielākais to iedzīvotāju īpatsvars (14%), kas jau ir informēti, ka audio ie-
raksti būs pieejami.

Katrs ceturtais respondents uzskata, ka audio ieraksti ļaus identificēt aktīvākos de-
putātus un tos, kas sēdēs piedalās vien formāli, kā arī uzlabos savstarpējo komunikāciju,
proti, deputāti debašu laikā runās konstruktīvāk, bez savstarpējiem apvainojumiem vai
lamu vārdiem. Jo īpaši šo ieguvumu izceļ lauku iedzīvotāji (32% laukos pret 24% vidēji
Latvijā).

Intereses centrā – teritorijas attīstība
Latvijas iedzīvotājus visvairāk interesē ar teritorijas plānošanu un attīstību saistītie

jautājumi (59%), nekustamā īpašuma un nodokļu tēmas (49%), kā arī informācija par
sociālo palīdzību un dažādiem pabalstiem (44%). Īpaši aktuāla sociālās palīdzības tēma
ir septiņiem no desmit iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem. Turpretī jaunieši vecumā
no 15 līdz 19 gadiem norādījuši, kas to interesē galvenokārt izglītības tēma (67%). Rīgā
biežāk nekā citviet Latvijā interesē sabiedriskais transports (59% Rīgā pret 32% citās
pilsētās). 

No pašvaldībām sagaida kvalitatīvus ierakstus
90% Iedzīvotāju atzīst – ja izlemtu klausīties domes sēžu ierakstus, ieraksta kvalitāte

tiem būtu svarīga. Turklāt par ļoti svarīgu faktoru to atzinusi puse aptaujāto. Īpaši kva-
litāti izceļ jaunieši vecumā līdz 19 gadiem – pilnīgi visi to uzskata par būtisku. 

Likums „Par pašvaldībām” nosaka, ka no 2014.gada 1.jūlija pašvaldībām būs jānod-
rošina domes sēžu ierakstīšana audio formātā un ieraksta ievietošana pašvaldības domes
mājaslapā internetā. Jau šobrīd līdzīgas iespējas piedāvā vairākas valsts iestādes. Valsts
kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes komunikācijas jautājumos Laine Kučinska
uzsver, ka valsts un pašvaldības iestādēm jānodrošina maksimāla informācijas atklātība
un pieejamība par pieņemtajiem lēmumiem un ietekmi uz iedzīvotāja dzīvi. Tādēļ kopš
pagājušā gada tiek nodrošinātas valdības sēžu tiešraides un videoieraksti, kurus izmanto
ne tikai visā Latvijas teritorijā, bet arī no ārvalstīm - Lielbritānijā, Lietuvā, Igaunijā, Vā-
cijā, Zviedrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, ASV, kā arī atsevišķas reizes arī Bulgārijā, Grie-
ķijā un Japānā. Iedzīvotāju, uzņēmēju un žurnālistu interese aizvien pieaug un tiek po-
zitīvi novērtēts Ministru kabineta sniegtais pakalpojums.

Pētījumu veicis Snapshots pēc Lattelecom pasūtījuma 2013.gada decembrī, aptau-
jājot 929 respondentus vecumā no 15-74 gadiem.

Gatavo koka automašīnas
Krista Liepkāja

Vietējo iedzīvotāju interesi izraisījis fakts, ka ceturtdienās līdz vēlam vakaram
notiek darbošanās Apes vidusskolas darbmācības kabinetā. Izrādās, ka jaunieši
vēlas piedalīties koka auto sacīkstēs un kopā ar mājturība skolotāju Normundu
Prazņicānu jau no rudens aktīvi darbojas, lai katrs pats izgatavotu savu pašgājēju
koka auto. 

Mājturība skolotājs pastāstīja, ka uzaicinājumu piedalīties no dabiska koka izgatavotu
pašgājēju auto sacensībās saņēmis no Latvijas Amatniecības kameras priekšsēdētāja
Viļņa Kazāka, un šādu iespēju piedāvājis saviem skolniekiem. Atsaucība no zēnu puses
ir liela, aktīvie darboties gribētāji lielākoties esot zēni no 5.- 9. klasei. Uz trešajām pa-
šgājēju koka auto sacīkstēm pavasarī Kārķos apenieši sastādīs konkurenci ar vairākiem
pašu gatavotiem auto. 

Runājot par motivāciju un degsmi iesaistīties šajā avantūrā skolotājs teic, ka zēnu lie-
lākais dzinulis darboties ir vēlme noticēt, ka pašu darinātais braucamrīks tik tiešam būs
pašgājēju koka auto. „Iepriekšējās pieredzes mums nevienam šeit nav. Visu darām pirmo
reizi, mācāmies paši no savām kļūdām un ceram, ka sanāks,” tā N. Prazņicāns. 

Darbības modelis, lai koka auto būtu gatavs esot sekojošs- nepieciešams iet uz mežu,
un atrast mašīnas šasiju, piemērotus kokus riteņiem un zaru vai stibu, kas darbosies kā

dzinējs. Nepieciešams daudz, daudz darba, kā arī pacietības un mašīna gatava. 
Dalībnieki skaidro, ka par auto dzinēju kalpo koka zars vai maikste, kura iztaisnojoties

velk auklu un tā griež asi ar riteņiem. Visu izšķir laba konstrukcija un stiprs motors, jo
uzvarēs tālāk aizbraukušais. Auto
detaļu izmēri, forma, krāsa un di-
zains būs katra mazā amatnieka iz-
vēle, norāda jaunieši. Automašīnas
izveidē drīkst izmantot ne tikai
svaigu, bet arī žāvētu, līmētu, skrū-
vētu un citādi apstrādātu koksni.

Pērn Valkas novada Kārķos no-
tika otrās no dabiska koka izgata-
votu pašgājēju auto sacensības, kur
tika pieteiktas 24 mašīnas ar 31 au-
toru. Pirmo vietas ieguvēja meista-
rotais auto veica 28.8 m garu no-
braucienu. Apenieši cer, ka viņu
gatavotie auto pavasarī gaidāmajās
sacensībās spēs pievarēt līdzīgus
attālumus. 
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Izsaku sirsnīgu paldies Dianai LIEPIŅAI par skaistā foto albuma izveidošanu par senioru
ansambļa "Dziesmas mūžs" dziedāšanas laiku. Šajā albumā ir atspoguļota gandrīz visa Apes
kultūras dzīve sākot jau no 1961.gada.

Dianai paldies par lielu uzņēmību, pacietību, izturību un izdomu veidojot šo darbu, kas
paliks atmiņā no mūsu Apes kultūras dzīves.

A.Mika

Vidzemes reģiona jauniešu apmācības 2 daļās
„Mērķē augstāk!”

Aicinām piedalīties Vidzemes reģiona apmācībās 2 daļās „Mērķē augstāk!” jau-
niešus vecumā no 17 līdz 25 gadiem. Apmācību mērķis ir jauniešiem palīdzēt apzināties
savas iespējas atrast mērķi un sasniegt to!

Dalībnieku atlasē priekšroka tiks dota jauniešiem, kuri iepriekš nav piedalījušies ne-
formālās izglītības projektos un apmācībās, un jauniešiem ar ierobežotām iespējām. 

Apmācības notiek 2 daļās: 1.daļa - 2014. gada 14.-16.marts, viesu nams „Mīlma-
ņi”, Gulbenes novads un 2.daļa - 2014. gada 25.-27. aprīlis, „Ezernieki”, Līgatnes no-
vads (kopā ar Rīgas reģiona “Mērķē augstāk” 1.daļas dalībniekiem).

Pieteikšanās - līdz 2014.gada 5.martam, aizpildot elektroniski pieteikuma anketu
http://ejuz.lv/vidzemes

Līdzīgas apmācības ir notikušas visā Latvijas teritorijā jau arī iepriekšējos gados un

tiks organizētas arī šogad, tāpēc nešaubies un sper savu lielo izaicinājuma SOLI un
piesakies!

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar bied-
rības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne”
(JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Vidzemes reģionā) Latvijas un Švei-
ces sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīs-
tītos reģionos” ietvaros. Latvijas – Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes
iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no
Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.
Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes
iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jau-
natne.gov.lv

Latvijas – Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai at-
tālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices
sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

E-prasmju nedēļa 2014
Sanita Sproģe, „E-prasmju nedēļas 2014” kontaktpersona Apes novadā

Jau piekto reizi Latvijā noritēs “E-prasmju ne-
dēļa”. Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības min-
istriju (VARAM) 2014. gadā no 24. līdz 30. mar-
tam rīko E-prasmju nedēļu Latvijā (Get online
week). Šo kampaņu atbalsta pašvaldības iestādes,
uzņēmumi un NVO. Šī informatīvā kampaņa Lat-
vijā un citās ES dalībvalstīs, tiek organizēta EK programmas “e-Skills for Jobs 2014”
ietvaros, demonstrējot digitālajā laikmetā dzīvojošajai sabiedrībai e-prasmju nozīmi

darbā, karjeras attīstībā un cilvēka personiskajā izaugsmē.
Galvenās tēmas šogad: 
„E-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai” - apmācību aktivitātes nodarbinātībai,

e-prasmju novērtēšanas metodes un tiešsaistes rīki, IKT prasmju apliecināšana un serti-
fikācija, IKT karjeras dienas un citi IKT karjeras motivācijas pasākumi, IKT sacensības
un konkursi jauniešiem, IKT un e-prasmju semināri uzņēmējiem.

„E-prasmes ikvienam” - pievēršas cilvēkiem, kas uzsāk lietot datoru un internetu,
“veic pirmo klikšķi”. Tā saistīta ar e-prasmju apguvi senioru vidū, digitālo sociālo mediju
lietošanu – iepazīstinot ar jauniem e-pakalpojumiem, drošības un aizsardzības pasāku-
miem Internetā, ar virtuālās vides ētikas un autortiesību ievērošanas principiem.

Šīs nedēļas ietvaros tiek plānoti dažādi pasākumi Apes novada iestādēs, galvenokārt
bibliotēkās un skolās. Izsmeļošāku informāciju par E-prasmju nedēļas pasākumiem, uz-
ziniet savos pagastos pie bibliotekāriem vai novada mājas lapā. Aicināts ikviens pieda-
līties „E-prasmju nedēļa 2014” pasākumos mūsu novadā!

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās 
apskates laiki un vietas Alūksnes un Apes novados

2014. gadā martā/aprīlī/maijā

Apes novada notikumi martā/2014
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